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اهناسنا یگدنز  رد  تماما  شقن 

باتک تاصخشم 

دیمح یحاتف ، هسانشرس :
یحاتف دیمح  رثا  اهناسنا / یگدنز  رد  تماما  شقن  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1374 ریسفتلا ، راد  مق : رشن : تاصخشم 
ص 320 يرهاظ : تاصخشم 

لایر 5000 اهب : لایر ؛ 5000 اهب : کباش :
سیونریز تروص  هب همانباتک  تشاددای :

تماما عوضوم :
ینآرق ياه  هبنج تماما --  عوضوم :

BP223/ف2ن7 1374 هرگنک : يدنب  هدر 
297/45 ییوید : يدنب  هدر 

م75-3199 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ۀمّدقم

تماما

ره تسا و  هتفرگرب  رد  ار  یتسه  ملاع  مامت  هک  تسا  یـصاخ  مظن  اهنآ  هلمج  زا  مینکیم  ادـیپ  ار  یقئاقح  یتسه  ناهج  هب  هاـگن  کـی  رد 
راوتـسا مظن  نامه  رب  تقلخ  يادـتبا  زا  دـهدیم و  همادا  شیوخ  تکرحب  شنیرفآ  ماـظن  قبط  رب  شدوخ  هاـگرارق  هاـگیاج و  رد  یقولخم 

اتکی قلاخ  مظان و  هک  تسا  یمظن  نویدم  تانئاک  رد  تکرب  همه  نیا  دنـشابیم  رادروخ  رب  نآ  مزال  عفانم  زا  تادوجوم  قئالخ و  هدوب و 
. تسا مظان  قلاخ و  دوجو  رب  لیلد  نیرتمهم  هک  دریگیم  ینعم  مظن  نیمه  زا  شنیرفآ  هفسلف  اساسا  تسا و  هداد  رارق  اهنآ  رد 

يرون ترارح و  اب  دنکیم و  رادیب  ار  هدنز  تادوجوم  تبحم  یمارآ و  اب  ناهاگرحس  هک  مینیبیم  ار  دیشروخ  دوجو  نوگلین  نامـسآ  رد 
یب تنایخ و  نیرتمک  اهنآ  شرورپ  تیبرت و  رد  دهدیم و  ناشن  ار  دوخ  تسا  تاقولخم  هنابش  تحارتسا  ياهتنا  حبص و  نامز  بسانم  هک 

دـسریم و نایاپ  هب  نیمز  هرک  زا  باتفآ  راک  جـیردتب  دـنکیم  لمع  هلّوحم  فئاظو  هب  یتسه  ماـظن  قبطرب  دـهدیمن و  هار  دوخب  یهجوت 
هب تبون  دعب  دنراد  يراگزور  َملاع و  کی  دوخ  يارب  مادکره  دـننکیم و  هجوت  بلج  دوخ  نیریـش  ياه  کمـشچ  اب  ناگراتـس  مک  مک 

. دهدیم ماجنا  ار  مزال  ياه  يرایبآ  اهایرد  ّدم  رزجاب و  دهدیم و  همادا  دوخ  راکب  شیوخ  رادم  رد  مه  وا  دسریم و  هام 
ادـیپ ناـمیا  میکح ، ریدـم و  ِملاـع و  قلاـخ  مظاـن و  هب  مینیبیم  یتسه  ناـهج  ّلُـک  رد  اـی  یـسمش و  هموظنم  رد  ار  دوجوم  مظن  هک  یتـقو 
ملاس ياه  هنیمز  مظن  نامه  هیاس  رد  اهنآ  ات  هداد  رارق  یمظن  تاقولخم  ریاس  ناگراتـس و  هام و  باتفآ و  يارب  هک  لاـعتم  يادـخ  مینکیم 

هدادن رارق  یمظن  هتخاس  نّیُزم  باختنا  لقع و  تردق  اب  هک  ناسنا ))  )) مانب يدوجوم  لامک  تفرـشیپ و  يارب  ایآ  دنزاس  مهارف  ار  یگدنز 
ات هتفرگ  اهناشکهک  نیرتگرزب  زا  یتسه  ناهج  مامت  رب  وا  هک  داد  هار  دوخب  ار  يروصت  نینچ  ناحبـس  يادخ  لاعفا  رد  ناوتیم  ایآ  تسا ؟

دوخب یترابع  هب  هداد و  رارق  مظن  یب  تفرعم  لامک و  هب  ندیسر  رد  ار  رشب  یگدنز  هویـش  نکیل  هدرک  نیعم  ینوناقو  مظن  ُْمتَا ))  )) نوردنا
رادـم کی  رد  ار  اهنآ  هدـش و  هجوت  ناسنا  ینامـسج  دـشر  متـسیس  هب  یتح  تاتابن  تاداـمج و  يارب  هنوگچ  تسا ؟ هدومن  ضیوفت  اـهنآ 
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ناسنا بلق   ] هک دوجو  زکرم  هب  اروف  دوش  ادـیپ  یعنام  ای  لکـشم  یمدآ  دوجو  تـالاعفنا  لـعف و  رد  رگا  هکیئاـج  اـت  تسا  هداد  رارق  مظنم 
فارتعا نادب  لاق  لاح و  نابز  اب  ناگمه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دوشیم و  مادقا  لکـشم  لح  هب  مامت  تعرـس  اب  دـنکیم و  هعجارم  تسا ]

مشچ  ] ندب نیبرود  ای  هدنریگ  متسیس  رگا  یتح  دراد  دوجو  يا  هداعلا  قوف  مظن  ندب  زاس  تخوس و  ای  یناسر  نوخ  متـسیس  رد  هک  دنراد 
. دوشیم فرط  رب  لکشم  دننکیم و  عوجر  تسا ] دوجو  تاکاردا  زکرم  هک  بلق  ( 1  ]) هب اروف  دنوش  زجاع  يزیچ  كرد  زا  شوگ ] و 

یندینش هرظانم 

نیا شفده  درکیم و  وگتفگ  ثحب و  تماما ]  ] هراب رد  تسـشنیم و  هرـصب  دجـسم  رد  شنادرگاش  اب  اهزور  دیبع ] نب  ورمع   ] مانب يدرم 
. دنک هئطخت  تماما  دروم  رد  ار  هعیش  هدیقع  هک  دوب 

کیدزن رد  دش و  دجـسم  دراو  هسلج  يوتحم  ندینـش  زا  دـعب  مکح ] نب  ماشُه  مانب   ] مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  نادرگاش  زا  یکی 
؟ منک لاوئس  امش  زا  یهدیم  هزاجا  متسه  یبیرغ  صخش  نم  دنمشناد  درم  يا  تفگ : وا  هب  تفرگ  رارق  دیبع  نب  ورمع 

؟ تسا یلاوئس  هچ  نیا  ینکیم  لاوئس  ارچ  ینیبیم  هک  ار  يزیچ  دنزرف  يا  تفگ  دیراد ؟ مشچ  امش  ایآ  متفگ  يرآ : تفگ 
. دیهد باوج  هلصوح  اب  افطل  تسا  لیبق  نیا  زا  نم  تالاوئس  تفگ 

. تسا هناقمحا  وت  تالاوئس  دنچ  ره  نک  لاوئس  تفگ : ورمع 
. يرآ تفگ  دیراد ؟ مشچ  امش  ایآ  تفگ 

؟ یهدیم ماجنا  نآ  اب  يراکچ  س :
. منیبیم ار  صاخشا  اهگنر و  ج :

؟ يراد ینیب  ایآ  س :
. يرآ ج :

؟ دینکیم هچ  نآ  اب  س :
. منکیم مامشتسا  نآ  هلیسوب  ار  اهیوب  ج :

؟ دیراد ناهد  ایآ  س :
. يرآ ج :

؟ دینکیم هچ  نآ  اب  س :
. مشَچیم ار  اهیندیماشآ  اهیندروخ و  معط  ج :

؟ دیراد نابز  س :
. يرآ ج :

؟ دینکیم هچ  نآ  اب  س :
. میوگیم نخس  ج :
؟ دیراد شوگ  س :

. يرآ ج :
؟ دینکیم راکچ  نآ  اب  س :

: درک لاوئس  رخآ  رد  مونشیم …  ار  اهادص  ج :
؟ دیراد بلق  ایآ  س :
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. يرآ ج :
؟ دیهدیم ماجنا  يراکچ  نآ  اب  س :

. مهدیم صیخشت  درذگیم  میاضعا  رب  هچنآ  ج :
؟ دنراد بلق  هب  يزاین  هچ  دنتسه  ملاس  یتقو  ءاضعا  ایآ  س :

یئایوب و…  ای  یئانیب  هّوق  ناسنا : هناگجنپ  ياوق  زا  یکی  الثم  دنک  دیدرت  ندب  فئاظو  زا  يزیچ  هراب  رد  ءاضعا  هاگره  دـنزرف ، يا  تفگ :
نیقی دوخ  راک  رد  دهنیم و  ندرگ  بلق  نامرف  هب  دنکیم و  عوجر  بلق ] ینعی   ] ندب روشک  زکرم  هب  دـنک  دـیدرت  دوخ  فئاظو  ماجنا  رد 

. دوشیم فرطرب  شدیدرت  هدومن  ادیپ 
!؟ تسین روط  نیا  دننک  هفیظو  ماجنا  تسرد  دنناوتیمن  ءاضعا  نیا  هنرگو  تسا  مزال  ناسنا  ندب  روما  هرادا  يارب  بلق  نیاربانب  س :

. تسا نینچ  يرآ  تفگ :
یئاوشیپ نآ ، روما  هرادا  ءاضعا و  هفیظو  ماجنا  يارب  هکلب  هتـشاذگن  دوخ  لاح  هب  ار  وت  کچوک  ندب  ملاع  دنوادخ  دنمـشناد  درم  يا  س :

دراذگیم دوخ  لاح  هب  ار  شناگدنب  هنوگچ  یلو  دنک  ظفح  ءاضعا  ياهدیدرت  تالاکشا و  ندرک  فرطرب  اب  ار  دوجو  مظن  هک  هداد  رارق 
کـش ماقم  رد  ات  تسا  هدومنن  نییعت  یئاوشیپ  رایعم و  وگلا و  اهنآ  ياربو  دنرب  رـسب  تافالتخا  کش و  تریح و  رد  مظن  نودب  هشیمه  هک 

!؟ دننک عوجر  نادب  یگدنز  رادم  زا  فارحناو 
اب تفگ  هن ، تفگ : یتسین !؟ ماشه  وت  دیسرپ : تشادرب و  رس  یقیمع  توکس  زا  دعب  تخادنا و  ریز  هب  رـس  دیبع ] نب  ورمع   ] ماگنه نیا  رد 

. هن تفگ  يا ؟ هدرکن  تساخرب  تسشن و  وا 
؟ یئاجک لها  وت  دیسرپ :
. متسه هفوک  مدرم  زا  ج 

رگید مدوب  هتـسشن  هک  یعقوم  ات  دیناشن  دوخ  دزن  تفرگ و  شوغآ  رد  دـیبلط و  ارم  تفگ  ار  نیا  یتسه ، ماشه  نامه  وت  اعطق  سپ  تفگ :
(2 . ) تفگن ینخس 

هتـسباو نآ  رب  تَُّما  ماظن  دـشابیم و  یناسنا  هعماـج  یگدـنز  روما  هرادا  مظن و  زکرم  دوش  ینعم  تسرد  تماـما ]  ] هاـگیاج ماـقم و  رگا  و 
: مینکیم هعجارم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  هب  ینعم  نیمه  كرد  يارب  تسا و 

(3 . ) ِۀَمامِالل امیظْعَت  ۀعاّطلا  ۀم و  الل  اماِظن  َۀَمامِالا  و  مالسلا … : هیلع  یلع  لاق   1
. تسا هداد  رارق  تماما ، ماقم  ندرمش  گرزب  يارب  ار  وا  يوریپ  تعاط و  مدرم و  مظنو  شمارآ  تهج  ار  تماما  ناحبس  يادخ  همجرت :

(4 (() یحَّرلا َنِم  ِبْطُقلا  ّلَحَم  اهنم  ّیلَحَم  َّنَا  : )) دیامرفیم هیقیقش  هبطخ  رد   2
. دشابیم نآ  ياه  گنس  ندناخرچ  مظنم  تسرد و  يارب  بایسآ  نینهآ  هلیم  هباشمب  تفالخ ، روما  رد  نم  تلزنم  ماقم و  انامه  همجرت :

دنکیم انشآ  مدرم ، یگدنز  تاروما  میظنت  رد  تماما  الاو ي  تّیعقوم  هب  ار  ناگمه  نشور  هداس و  لاثم  کی  اب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
رد یمظن  یب  نیرتکچوک  رگا  دنتسه و  دنمزاین  صوصخم  مظن  کی  هب  درآ ، هب  مدنگ  ندرک  لیدبت  رد  بایسآ  ياه  گنس  هک  روطنامه 

يوق هلیم  نامه  زا  دراد  لابند  هب  دئاوف  همه  نیا  هک  یمظن  نآ  دنهد و  لیوحت  یملاس  درآ  دنناوتیمن  دوش  داجیا  اهنآ  شخرچ  شدرگ و 
. دریگیم همشچ  رس  تسا  هدش  عقاو  اهنآ  طسو  رد  هک  یمکحم  و 

ناشن ار  شدوخ  ّتیعقاو  نیا  رشب ، عون  تقلخ  زور  نیلوا  زا  تسا و  هتسباو  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هب  یناسنا  هعماج  تاروما  مظن 
دوجو رد  ار  نآ  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  یهلا  بصنم  ماقم و  کی  نیا  دشاب و  دیاب  هدنهد  مظنو  رایعم  وگلا و  ار  یناسنا  هعماج  هک  هداد 

رب هک  يدرف  نیلوا  تسا  قادصم  ار  یگدنز  همزال  ترورض و  يدیحوت ، شنیب  رد  تقیقح  نیا  تسا و  هداد  رارق  راوازس  قیال و  صاخشا 
نامه توبن  تماما و  رگید  ترابع  هب  تسا و  ءایبنا  ماقم  نامه  تماما  ماـقم  دـش و  یفّرعم  یهلا  ربماـیپ  ناونع  هب  هداـهن  مدـق  یکاـخ  هرک 
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. دنوشیم ادج  رگید  کی  زا  ءارجا  تیفیک  فئاظو و  تهج  زا  رگم  دنرادن  مه  زا  یتوافت  چیه  تسا و  یهلا  بصنم 
. دوشیم هدایپ  اهناسنا  نایم  رد  یهلا  تاروتسد  یمامت  اهنآ  هلیسوب  تسا و  تماما  نیمز  يور  رد  ینامسآ  نیناوق  هدنرادهگن  ینعی 

یمامت مظن ، نیمه  تکرب  هب  دـنکیم و  ینعم  ار  يدـیحوت  شنیب  تقیقح  هک  دراد  دوجو  يدـحاو  ماـظن  یتسه  ناـهج  رد  همّدـقم : هجیتن 
هب تسا  هداد  رارق  اهنآ  يارب  اتکی  قلاخ  هک  یّـصاخ  رادـم  رد  تاتابن و و …  تادامج و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  زا  معا  تاقولخم 

ار لامک  دشر و  ياه  هنیمز  قئالخ ، نایم  رد  مظن  هک  یتقو  دنهدیم  رارق  نادنمزاین  رایتخا  رد  ار  مزال  دئاوف  هداد و  همادا  شیوخ  تکرح 
تایقرت و نیرتهب  ات  دـنک  تکرح  دـیاب  يرادـم  هچ  رد  مظن و  مادـک  اب  تسا  یهلا  تاقولخم  دبَـس  رـس  لُـگ  هک  یناـسنا  دروآیم  دوجوب 

؟ دروآ دیدپ  دوخ  رد  ار  تالامک 
لامک یلاعت و  ماقم  هب  یناسنا  هعماج  ندـناسر  مظن و  داجیا  يارب  تماما  تّوبن و  تلاسر و  بصنم  رد  ار  موصعم  نایاوشیپ  لاعتم  يادـخ 
یهلا تیلوئسم  دهع و  ناونعب  تماما ]  ] ماقم نآرق  ردو  میدش  انـشآ  یمالـسا  گنهرف  رد  تماما  هاگیاج  اب  الامجا  تسا و  هدومرف  ثوعبم 

: دومرف نینچ  درک  تیانع  ار  بصنم  ماقم و  نیرتالاب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  لاعتم  يادخ  هک  یتقو  تسا  هدش  ینعم 
(5 ((. ) نّیملاّظلا يدْهَع  ُلانَیَال  لاق  یتَّیرُذ  نِم  َلاق و  اماِما  ساّنلل  َْکلِعاج  ّینا  َلاق  ))

نم نامیپ  دومرف  دنوادخ  هدب ]. رارق  یناماما  زین   ] نم نامدود  زا  تفگ  میهاربا  مداد  رارق  مدرم  ربهر  ماما و  ار  وت  نم  دومرف  واب  دـنوادخ ) )
[. دنماقم نیا  هتسیاش  دنشاب  موصعم  كاپ و  هک  وت  نادنزرف  زا  اهنت   ] دسریمن ناراکمتس  هب  تماما ] ماقم  ]

تماما تلاسر و  توبن و  قرف 

توبن ماقم   1
. نارگیدب غالبا  دنوادخ و  زا  یحو  تفایرد  ینعی  توبن  تسا  هدمآ  ثیداحا  نایب  رد  هک  روطنامه 

اهنآ رایتخا  رد  دـنهاوخب  وا  زا  هچنانچ  درادیم  تفایرد  یحو  هلیـسوب  ار  هچ  نآ  دوشیم و  لزان  وا  رب  یحو  هک  تسا  یـسک  یبن  نیاربانب 
. دهدیم رارق 

تلاسر ماقم   2
اب دوخ  تیرومءام  هزوح  رد  هک  تسا  یسک  لوسر  نیاربانب  تسا  میلعت  قیرط  زا  سوفن  تیبرت  و  دنوادخ ، ماکحا  رـشن  غیلبت و  ماقم  ینعی 

. دنک هدافتسا  وا  توعد  غالبا  دنوادخ و  يوسب  مدرم  توعد  يارب  يا  هلیسو  ره  زا  دزیخرب و  ششوک  شالت و 
تماما ماقم   3

مزال ياهتردق  ندروآ  تسدب  یهلا و  تموکح  کی  لیکـشت  اب  هک  تسا : یـسک  ماما  عقاو  رد  قلخ و  يرادمامز  یئاوشیپ و  ربهر و  ینعی 
. ددرگ هدایپ  ارجا و  المع  دنوادخ  ماکحا  دنکیم  یعس 

ادـخ ناربمایپ  زا  يرایـسب  هک  تسادـیپ  هتفگان  دـشابیم  قیرط  هئارا  لوسر  ماقم  یلو  تسا  بولطم  هب  لاصیا  ماـما  هفیظو  رگید : تراـبعب 
هب ندیـشخب  ققحت  زا : تسا  ترابع  شدوخ  موهفم  رد  تماما  ماقم  دندوب و  اراد  ار  ماقم  هس  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  دننام 
(( رهاظ  )) تهج رد  سوفن  شرورپو  تیبرت  نینچ  مه  و  ادخ ، ماکحا  دودح و  يارجا  عیسو و  ینعم  هب  تموکح  زا  معا  ینید  ياه  همانرب 

. تسا رتالاب  توبن ] تلاسر و   ] روکذم ماقم  ود  زا  ماقم  نیا  و  نطاب ))  )) و
دوجو اهنیا  همه  تماما ]  ] دروم رد  اما  تسا  راذـنا  اهتراشب و  وا و  نامرف  غالبا  ادـخ و  هیحان  زا  ندادربخ  اـهنت  تلاـسر  توبن و  ماـقم  اریز 

. دشابیم نطاب  رهاظ و  رظن  زا  سوفن  تیبرت  ماکحا و  يارجا  هفاضاب  دراد 
هیلع میهاربا  ترضح  ددرگیم و  ءاطعا  اهیگتـسیاش  هلـسلس  کی  زا  دعب  هک  تسا  یهلا  بصنم  نیرتیلاع  نیرتالاب و  تماما  ماقم  نیاربانب 
دحب لاعتم  قلاخ  هب  تبسن  ار  شیوخ  نیقی  ماقم  داد و  ناشن  دوخ  زا  یهلا  تاناحتما  ربارب  رد  هک  اهیگتسیاش  هلـسلس  کی  زا  دعب  مالـسلا 
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. دیدرگ ءاطعا  واب  یهلا  بصنم  نیا  دناسر  بولطم 
ثیداحا دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  درک  ادیپ  ار  تماما  ماقم  یگتسیاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  هک  یتیصخش  نیلوا 

نیشیپ ناربمایپ  یمامت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  ادخلوسر  زا  دعب  راوگرزب  نآ  هکنیارب  ینبم  دراد  دوجو  يدایز 
. دوریم رامشب  ءایبنا  تثعب  فادها  زا  وا  تیالو  هب  نامیا  یتح  تسا و  ملعا  لضفا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  ّتنُـس  لها  ناگرزب  زا  ظفاحلا  میعنوبا  ( 6 …  ) انلسر نم  کلبق  نم  انلـسْرَا  نم  لءاسا  َو  هیآ : ریـسفت  رد 
زا هک  درک  نمب  باطخ  دومن و  عمج  نم  فارطا  رد  ار  ءایبنا  یمامت  حور  لاعتم  يادـخ  متفر  جارعم  هب  هک  یتقو  دومرف : هک  دـنکیم  لقن 

: دنتفگ یگمه  مدیسرپ و  اهنآزا  نم  ما و  هدرک  ثوعبم  ار  اهنآ  یفده  هچ  يارب  نک  لاوئس  اهنآ 
(7 (() ّبلاطیبا نب  یلعل  ۀیالولاو  کتَّوبنب  رارقالا  هللا و  ّالا  هلا  نَا ال  هداهش  یلع  ))

(( تماما  )) ماقم میا  هدش  ثوعبم  بلاطیبا  نب  یلع  تیالوب  داقتعا  نتشاد  هب  وت و  توبن  هب  رارقا  ادخ و  یگناگیرب  یهاوگ  تداهش و  يارب 
تیبرت رد  دیشروخ  روناب  هام  رون  الثم  یتیبرت  تارثا  رظن  زا  مینادیم  تسا و  یفلتخم  تاجرد  يارادرون  هک  روطنامه  تسا  یبتارم  ياراد 

رد هک  دـشاب  یلحارم  زا  رتلماـک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوـجو  رد  تماـما  هلحرم  هک  دراد  یعناـم  هچ  تـسین  هسیاـقم  لـباق  ناـهایگ 
. ددرگ وا  ماقم  يرترب  ببس  رما  نیمه  تسا و  هدوب  نیشیپ  ناربمایپ 

. دنشاب رتلماک  دنا  هدوب  هتشذگ  رد  هک  نانآ  زا  دنیآیم  دعب  هکیناسک  هشیمه  هک  دراد  ار  ءاضتقا  نیمه  زین  لماکت  لصا  اقافتا 
یئادخ دوب و  مظن  همدقم  رد  عوضوم  نیرت  یلـصا  دش  دهاوخ  هراشا  ادعب  هک  هدـش  دراو  هصاخ  هماع و  زا  يدایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  و 

لقعاب و هک  ار  ناسنا  مانب  يدوجوم  دراذـگاو و  دوخرـس  هب  مظن  نودـب  ار  ناسنا  هنوگچ  هتخاس  اـپرب  ار  مظن  دوخ  تاـقولخم  ناـیمرد  هک 
تایآ ثیدـح و  ناسل  رد  تقیقح  نیا  هدومرف و  نیعم  ار  یّـصاخ  مظن  يونعم  يّدام و  زا  معا  وا ، تاروما  يارب  اـعطق  هتخاـس  نیّزم  روعش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تافو  زا  دعب  هک  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف ترـضح  فیرـش  هبطخ  رد  تسا و  هدش  نایب  حضاو  روطب  نآرق 
(8 …  (() ۀقِرُفلا َنِم  انامَا  انَتماِما  و  ِۀّلمِلل ، اماظن  انَتَعاطو  : )) تسا هدمآ  نینچ  دیدرگ  داریا  يریثک  عمج  نایم  رد 

((. تسا هداد  رارق  یگدنکارپ ، هقرفت و  زا  ناما  ارام  تماما  و  مالسا ، تلم  ماظن  ثعاب  ار  ام  تعاطا  لاعتم ، يادخ  ))
یگ هچراپ  کیو  مظن  داجیا  يارب  هار  هناگی  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  يوریپ  تعاطا و 

فلخت فارحنا و  يانعم  هب  تماما ، خماش  ماقم  هب  یئانتعا  یب  نیرتمک  تسا  هدش  نّیعم  ناحبـس  يادـخ  هیحان  زا  یمالـسا  هعماج  نایم  رد 
تسا ادخ  تیالو  تقیقح  هدننک  نایب  تماما  بصنم  اریز  دراد  يریذپان  ناربج  ياهنایز  ررـض و  دوخ  لابندب  دشابیم و  يدیحوت  ماظن  زا 
ضرع رد  هک  تیالو  ود  اجنیا  رد  نوچ  درادن  دوجو  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  تعاطا  ای  تیالو  ادخ و  تیالو  نایم  رد  یتوافت  چیه  و 

ار اهنآ  دناوتیم  ملاع  راگدرورپ  اهنت  هک  يا  هتـسیاش  قیال و  صاخـشا  دوجو  رد  هک  تسادخ  تیالو  نامه  هکلب  درادن  دوجو  دنـشاب  مه 
نیمه تسا  هدـش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كراـبم  ناـبز  زا  هک  نیلقث  فیرـش  ثیدـح  یتح  هتفرگ و  رارق  دـهد  صیخـشت 
نکل تسا  ادخ  مالک  لوق و  قادصم  نآرق  دنتسه  ّتیعقاو  کی  نآرق  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  هک  ینعم  نیاب  دهدیم  حیـضوت  ار  تیعقاو 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  دنتسین  یندش  ادج  مهزا  دنشابیم و  ادخ  تایآ  یلمع  قادصم  مالسلا  هیلع  تیب  لها 
(9 ((. ) ضوحلا َّیلَع  ادرَی  یتح  اقرَتْفَی  َْنل  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باتک  َنیلَّقثلا  مکیف  كرات  ّینا  ))

تاولص  ) موصعم ماما  هدزایاب  همطاف  یلع و  ترضح   ] متیب لهاو  ترتع  و  نآرق )  ) ادخ باتک  متشاذگ  نیگنس  تناما  ود  امـش  نایمرد  نم 
. دنوش دراو  نمرب  تمایق  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  هک  نیعمجا ]) مهیلع 

هک یناسک  راـیتخا  رد  ار  یهلا  بصنم  عیفر و  ماـقم  نیا  هتخادـنا و  هار  هب  یقطنم  ریغ  لوقعم و  ریغ  يو  اـعد  تماـما  هراـب  رد  هک  یهورگ 
ناوت دیاب  زیچ ، ره  زا  لبق  ناسنا  هکنیا  يارب  دنتـسه  هابتـشا  رد  تخـس  دنهدیم  رارق  دـنرادن  نآ  رارـسا  دـیحوت و  زا  یهاگآ  نیرتکچوک 
رـشب روّصت  رد  هک  یتماما  ماقم  دـشاب  هتـشاد  يورـشیپ  اـهراک  رد  دـناوتیم  نآ  هزادـنا  هب  نوچ  دـنک  هبـساحم  ار  شیوخ  كرد  تردـقو 
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یهلا دنسم  نیا  يادیدناک  ار  نارگید  ای  دوخ و  دناوتیم  یطئارـش  هچ  رد  هنوگچ و  تسین  شکرد  يارب  ناوت  نیرتمک  ار  وا  دجنگیمن و 
نیا كرد  ات  میزادرپیم  تماما  ماقم  فیرعت  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  رابرهُگ  نانخـس  هب  اجنیا  رد  دیامن  یفّرعم  یهلا  ماقم  ای  و 

مهیلع يده  همئا  تاهّجوت  یهلا و  قیفوت  اب  هراومه  تسا ، دـیما  دوش  نشور  ناگمه  يارب  نآ  ناگتـسیاش  نداد  صیخـشت  یهلا و  بصنم 
. هللاءاشنا میوش  ضیفتسم  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  نیا  تکرب  زا  ات  هداد  نادنمقالع  لیوحت  ار  ّمهم  نیا  مالسلا 

هجحلا 1414 يذ  لوا  یحاتف  دیمح  دیس 
اب 24/2/1373 فداصم 

مالسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هاگدید  زا  ماما  تماما و  لّوا : لصف 

همدقم

هیلع اضر  ماما  جـجحلا  نماث  ترـضح  تاشیامرف  زا  تسا  ترابع  منکیم  زاغآ  ناحبـس  يادـخ  تردـق  لوح و  هب  هک  یبلطم  يروآداـی :
نآ عماج  دجـسم  رد  مدرم  دـش  وْرَم  رهـش  دراو  هک  یماگنه  راوگرزب  نآ  دـشابیم  تماما  بصنم  فیرعتو  ماما  فاصوا  هراب  رد  مالـسلا 
هب مهاـب  تسا  زیچاـن  یلیخ  دودـحم و  نآ  كرد  زا  مدرم  ناوت  نوـچ  دـندومنیم و  ثحب  تماـما  دروـم  رد  دـندوب و  هدرک  عاـمتجا  رهش 
زا دعب  ترضح  درک  لقن  ار  نایرج  دیسر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  ملسم  نب  زیزعلادبع  مانب  یصخش  دنتخادرپ  هرجاشم  فالتخا و 

. درک میهاوخ  تخادرپ  نآ  حرش  هب  هدومن و  حرطم  جیردتب  هک  دومرف  نایب  دروم  نیا  رد  يدنمشزرا  بلاطم  دنخبل  مّسبَت و 
اضّرلا رابخا  نویع  رابخالا ص 96 و  یناعم  یفاک ج 1/198  لوصا  هحفـص 513 و  لوقعلا  فحت  دننام : یئاور  ياهباتک  رد  بلطم  نیا  و 

اب بسانتم  ام  تسا و  هدمآ  هللا ص 675  همحر  قودصلا  لامکا  سلجم ص 97 و  هللا  همحر  قودـص  یلاما  مالسلا ج 1 ص 216 و  هیلع 
. دنیامن هعجارم  روکذم  عبانم  هب  دنناوتیم  نادنمقالع  میا و  هتخادرپ  بلطم  نایب  هب  لوقعلا  فحت  فیرش  باتک  لقن 

َُهل َلَمکا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّیبَن  ضبقی  مل  لجوزع  هّللا  َّنِا  مهنایدا ، نع  اوعدخ  موقلا و  لهج  زیزعلادبعای  مالـسلا : هیلع  اضّرلا  لاق 
. المج ساّنلا  هیلا  جاتحی  ام  عیمج  ماکحالا و  دودحلا و  مارحلا و  لالحلا و  هیف  َنَّیب  یش ء و  لُک  نایبت  هیف  نآرقلا  هیلع  لزنا  و  نیّدلا ،

(10 (() ییش نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  لّجوزع  : )) لاقف
گرم زا  لبق  لّجوزع  يادخ  دنا  هدروخ  بیرف  ناشنید  رد  دنلهاج و  مدرم  زیزعلادبع ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  همجرت :

تاروتسد یمامت  تسا و  هدومن  نایب  ار  زیچ  همه  نآ  رد  درک و  لزان  وا  رب  ار  نآرق  دومن و  لماک  ار  شنید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ 
ورف زیچ  چـیه  زا  نآرق  رد  ام  دومرف : هکیئاج  اـت  تسا  هدـش  ناـیب  نآرد  مدرم  تاـجایتحا  همه  ماـکحا و  دودـح و  مارح ، لـالح و  زا  معا 

(11 . ) میدرکن راذگ 
مَکَنید و مَُکل  ُتلمْکَا  موَیلَا  : )) هفیرـش هیآ  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  فیرـش  رمع  رخاوا  اـب  فداـصم  هک  عادولا  ۀـجح  رد  و 

. دومرف لزان  ( 12 (() انید َمالسالا  مَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن و  ْمُکیلَع  ُتَمَْمتَا 
نیئآ ناوـنع  هب  ار  مالـسا  مدوـمن و  ماـمت  لـیمکت و  امـش  رب  ار  شیوـخ  تمعن  مدرک و  لـماک  امـش  هـب  ار  نـید  مخریدـغ ] زور   ] زورما ))

((. متفریذپ امش  یگشیمه 

نید لامکا  زور  هیآ و  لوزن  نأش 

یطیحم رد  دنتشگیم  رب  جح  مسارم  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  فیرش  رمع  رخاوا  رد  ناخّروم  نارّسفم و  دئاقع  ءارآ و  قباطم 
تحارتسا هاگیاج  نارفاسم  يارب  لحم  نآ  دننک و  فقوت  دندمآیم  جح  رفس  زا  وا  اب  هک  یناناملسم  یمامت  دنداد  روتسد  ّمُخ ] ریدغ   ] مانب
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بلاطیبا نب  یلع  ناکم  نیا  رد  دیاب  هکنیا  رب  ینبم  دوب  لاعتم  يادخ  دیدش  دیکات  فقوت  تلع  دننک و  فقوت  اجنآ  رد  هار  نیب  رد  هک  دوبن 
يددـعتم ياهرهـش  زا  جاجُح  رثکا  نوچ  یئامن و  نایب  مدرم  يارب  ار  يو  تماما  ماقم  هدومن و  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

نآ تماما  تیالو و  ماقم  دیاب  دیسر  یهلا  روتسد  اذل  تفر  دنهاوخ  دوخ  نطو  هب  هدش و  ادج  مه  زا  یتفاسم  یط  زا  دعب  سک  ره  دندوب و 
ْنِم َکیلا  َلِْزنُا  ام  ْغَّلب  ُلوُسَّرلا  اهُّیَا  ای  یتایآ : اب  دـنامن و  یقاب  دروم  نیا  رد  يرذُـع  ار  یـسکو  دوش  غالبا  ناناملـسم  یمامت  يارب  ترـضح 

(13 . ) ساّنلاَنِم َکُمِصْعَی  ُهّللا  َو  هََتلاسَر  َْتغََّلب  امَف  لعْفَت  َْمل  ْنِا  َو  کِّبَر 
يا و هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  یهدـن  ماجنا  ار  راکنیا  رگا  نک و  غالبا  مدرم  رب  تسا  هدـش  لزان  تیارب  وت  راگدرورپ  زا  هچنآ  ربمایپ ، يا 

. درک دهاوخ  ظفح  مدرم  ياه ] هئطوت  تارطخ و   ] زا ار  وت  دنوادخ 
هب نارتش  نالاپ  زا  یهاگیاج  کی  داد  روتسد  ترضح  دندرک و  عامتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رود  هب  هداتـسیا و  زاب  تکرح  زا  مدرم 

دیبلط و ربنم  يالاب  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضحو  تفرگ  رارق  نآ  يالاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دندرک و  تسرد  ربنم  لکش 
درک هاگآ  شتافو  ربخ  زا  ار  مدرم  دومرف و  نایب  غیلب  ظعاوم  یهلا و  يانثو  دـمحرب  ینبم  یلّـصفم  هبطخ  داد و  رارق  دوخ  تسار  تمـسرد 

ترتع نآرق و  زا  ناتدوخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  نکیل  منکیم  عادو  ار  ینافرادو  تفر  مهاوخ  امـش  ناـیمزا  نم  ناناملـسم : يا  هک 
 … هالوم ُّیلَع  اذهف  هالوم  ُْتنُک  ْنَم  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسد  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  اریز  دـیوشن  ادـج 

(14)
هک شاب  یناسک  رادتسود  ایادخ  تسوا  ربهر  الوم و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 0 نبا  یلع  نم  زا  دعب  متسه  ربهر  الوم و  نم  هک  یـسکره  هب 

. دننک توادع  ینمشد و  وا  اب  هک  ار  یناسک  راد  نمشدو  دنشاب  هتشاد  تسود  اروا 
. هدروآ مظن  هب  ار  بلطم  هللا  همحر  یناپمک  هب  فورعم  یناوجخن  يوزع  نیسح  دمحم  خیش  جاح  موحرم  و 

وا يالوم  تسا  یلع  منم  الوم  هک  رهب 
وا يارغط  تسا  یلع  منم  ءامسآ  هخسن 

وا يالجم  یلع  منم  اّمعمّرس 
ریدمو رادم  یلع  منم  ءاشنا  طیحم 

تسا یلع  انیس  هنیس  منم  یّلجت  روط 
تسا یلع  يربک  تیآ  منم  هللااَنَا  ّرس 

تسا یلع  الال  ؤل  ؤل  منم  اضیب  ّهرُد 
ریشم راشم و  یلع  منم  یبقع  عفاش 

یگمه ناناملسم  ات  دشاب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يا  هناگادج  همیخ  رد  داد  روتسد  تسـشن و  همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دندرکیم و  تعیب  هتفگ و  تینهت  ار  راوگرزب  نآو  دنتفریم  هورگ  هورگ  ای  هتـسد  هتـسدو  دننک  تعیب  وا  اب 

(15 . ) دینک مالس  نینم ] ؤملاریما  ای   ] بقل اب  دیهد  مالس  ناشیا  هب  دیتساوخ  یتقو  نیا  زا  دعب  هک  دومرف : روتسد  هلآ 
َّکنا رمعل  لیق  و  ٍۀنم ] ُؤم  ٍنم و  ؤم  ّلُک  الْوَم  َو  َيالوم  َتحَبـصَا  یلع  ای  کل  ٍّخـَب  ٍّخـَب   ] تالمج ابو  دـش  مدـق  شیپ  همهزا  باّطخ  نب  رمع 

(16 . ) يالُوم هنا  لاق : ۀباحصلا ؟ یف  ِدحاب  هعنصت  ائیَش ال  ٍیّلَِعب  عنصت 
تفگ رمع  هب  یـسک  يدش ، ربهر  الوم و  درم  نز و  زا  معا  نانم  ؤم  یمامتو  نم  يارب  هک  ار ، وت  داب  اراوگ  یلعای و  وت  يارب  زا  َْهب  َْهب  ینعی :

وا تفگ : باوج  رد  يا  هدرکن  یمارتحا  نینچ  هباحص  زا  کی  چیه  هب  هک  یهدیم  ماجنا  یلامعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لباقم  رد  وت 
. تسا نم  ياوشیپ  ربهر و 

نیـشنلد ابیز و  ریباعت  اـب  ملاـع  راـگدرورپ  هک  تسا  ریدـغ  ناتـساد  لـماک  دـییات  نآ  ینعم  دـش و  لزاـن  لاـمکا  هیآ  مسارم  ماـمتا  زا  دـعب 
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: دیامرفیم
(17 (() انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  ُتلمکا  مویلا  ))

نم یلعل  ۀـیالولاو  یتلاسرب  بّرلا  یـضر  ۀـمعنلا و  مامتاو  نیدـلا  لامکا  یلع  ربکا  هللا  ربکا  هللا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک 
یلع تیالو  نم و  تلاسرو  توبن  زا  درک و  مامت  امرب  ار  دوخ  تعنو  لماک  ار  دوخ  نیئآ  هک  یئادخ  نامه  تسا  گرزب  دـنوادخ  يدـعب :

. تشگ دونشوخو  یضار  نم  زا  سپ  مالسلا  هیلع 

مخریدغ كرادم  دانسا و 

هراشا

هک دوب  روهـشم  يّدـح  ات  کلذ  لاثماو  نیثدـحم  ءارعـش و  ءاـبُدا و  نیرـسفم و  نیخّروم و  ناـبز  رد  دـش  لـقن  هک  روطناـمه  عوضوم  نیا 
یلع ترـضح  تیالو  تماما و  نامه  هک  روکذم ، تایآ  لوزن  نءاش  رد  مخریدغ  زور  رد  هک  یعوضوم  ینعی  دومن  رتاوت  يوعد  ناوتیم 

فیرـش باـتک  رد  هللا  همحر  ینیما  هّمـالع   )) ققحم هدنـسیون  هک  اـجنآات  تسا و  مّلـسُم  یعطق و  بلطم  کـی  تروـصب  دوـب  مالـسلا  هیلع 
دنمشناد و ( 360  ) زا نیعباـت و  زا  رفن  زا 84  كرادـم و  دانـسا و  اب  ربمایپ و  ناراـی  هباحـص و  زا  رفن  ( 110  ) زا ار  ریدغ  ثیدح  ریدـغلا ))

نیا رتاوت  رد  یـسک  رگا  تسا و  رتاوتم  تاـیاور  نیرت  یعطق  زا  یکی  روبزم  ثیدـح  ناـشن  هک  تسا  هدرک  لـقن  یمالـسا  فورعم  باـتک 
. دریذپب دناوتیمن  ار  يرتاوتم  تیاور  چیه  وا  هک  تفگ  دیاب  دنک  دیدرتو  کش  تیاور 

: مالسلا هیلع  اضرلا  لاق 
مالـسالا مکل  تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  ُتْمَْمتَاو  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هرمع  رخآ  وه  عادولا و  ۀـجح  یف  لزنا  و 

(18 …  ) نیدلا مامت  نم  مامالا  رما  انید و 
زورما هک  دومرف  لزان  ار  هفیرش  هیآ  دوب  شفیرـش  رمع  رخاوا  رد  نآ  و  عادولا ] ۀجح   ] ّجح نیرخآ  رد  دنوادخ  دومرف : شنانخـس  همادا  رد 

رما هیآ  نیا  رد  مدیدنـسپ و  امـش  يارب  نیئآ  نید و  ناونعب  ار  مالـسا  و  مامت ، امـش  يارب  ار  تمعن  لـماک و  امـش  يارب  ار  نید  مخریدـغ ] ]
. تسا هدش  یفرعم  نید  هدننک  لیمکت  تماما 

ار اههار  دومرف و  نایب  شیوخ  تُّماو  ناوریپ  رب  ار  ینید  ياهشزومآو  تاروتسد  مامت  شیوخ  تایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ماما ربهر و  امنهار و  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  داد و  رارق  تسار  هارب  ّقح و  ریـسم  رد  ار  تماو  تخاس  نشور  نتفرگارف  رد 

. دومن نشور  لماک  روطب  ار  اهنآو  تشاد  هجوت  گرزب  ای  کچوک  زا  نیملسم  ياهیدنمزاین  یمامت  هب  درک و  یفّرعم  اهنآ  يارب 
(19 …  ) ِهّللا َباتِک  َّدَر  ْنَم  َو  هّللا  َباتک  َّدَردقَف  ُهَنید  لِمْکَی  مل  هّللا  َّنَا  مَعَز  ْنَمَف 

دنک ّدر  ار  ادخ  باتک  هک  ره  هدومن و  در  ار  ادخ  باتک  تیقح  رد  هداد  رارق  صقان  ار  دوخ  نید  ناحبـس  دنوادخ  هک  دنک  روصت  سکره 
؟ دننک باختنا  ار  نآ  دنناوتب  ات  دنسانشیم  یمالسا  تما  نایم  رد  ار  نآ  هاگیاج  تماما و  تلزنم  ماقم و  مدرم  ایآ  تسا  رفاک 

: تسا تقد  هجوت و  لباق  هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  نایب  رد  هک  یتاکن 
دوش هداد  حیـضوت  يرادقم  تسا  مزال  هناگ  هس  تاعوضوم  ماما ، ماقم  كرد  قح 3  ریسم  رد  مدرم  نداد  رارق  نید 2  لیمکت  تماما و   1

دـشابیم و نآ  ندناسانـش  یبلطم ، نتفریذـپ  رد  نینچ  مه  لالدتـسا و  رد  هار  نیرتـهب  اریز  دـهد  ناـشن  ار  شدوخ  لـماک  روطب  بلطم  اـت 
هـس قرط  زا  یتقو  تسا  نکمم  نادـجوب  هعجارم  اب  يدراوم  رد  یلقن و  قیرط  زا  یهاگو  یلقع  لیلد  هار  زا  یهاـگ  ندناسانـش  اـی  فیرعت 

یمدآ رکف  تیلاعف  هزوح  هدش و  هتخانـش  عوضوم  دوخ  ءادتبا  دوشیم  ّلَح  ناسنا  يارب  هلئـسم  نیدـنچ  منک  هدافتـسا  یبلطم  مهف  رد  هناگ 
كرد ار  بلطم  دناوتیم  هزادنا  هچات  وا  هک  ینعم  نیاب  دش  دـهاوخ  صخـشم  نآ  هب  تبـسن  درف  كرد  تردـق  ناوت و  ایناث  دوشیم  نیعم 
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. میزادرپیم هناگ  هس  لیالد  يانبمرب  هناگ  هس  بلاطم  حیضوت  هب  الاح  دهد  تبسن  دوخب  ار  صقن  شیوخ  كرد  یناوتان  لوبق  اب  دنک و 

نید لیمکتو  تماما 

تسا هدرک  ینعم  ار  شدوخ  تقیقح  ینید  نایاوشیپ  ثیداحا  ای  ینآرق و  تایآ  رد  تسا و  هدمآ  حیرـص  روطب  یحو  ناسل  رد  نید  هملک 
تسا تعاط  شاداپو و  ءازج  ینعی  نید  يانعم  تغلرد  دشاب  هدوب  دنوادخ  ياضر  يانبمرب  هک  یـشور  هار و  نیئآ و  زا  تسا  ترابع  نآو 

(20 . ) دنکیم نایب  نینچ  یهلا  مالک  ار  موهفم  نیمه  دنیوگ و  ار  ندش  تعیرش  میلستو  تعاطا  يرابتعا  کی  هب  نکیل 
. دشابیم ندش  میلست  نامه  یهلا  هاگشیپ  رد  نید  ینعم  قیقحت  هب  ( 21 (() مالْسِْالَا  ِ هّللا َْدنِع  َنیّدلا  َّنِا  ))

نآرب لد  میمص  زا  دنک و  یهلا  تاروتسد  میلـست  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  رظنّدم  خیرات  هنمزآ  مامت  رد  نید  زا  هک  یئانعم 
لازناو لسر  لاسرا  زا  فدـه  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  یهلا  مالـسلا  هیلع  نالوسر  ناربمایپ و  یمامت  فادـها  عوضوم  نیا  دـشاب و  دـنبیاپ 

درفم تلاح  هب  نید  هژاو  نآرق  نایب  رد  دشابیم و  وا  نامرف  ربارب  رد  ندش  میلـستو  لاعتم  يادـخ  هب  رـشب  نتخاس  هاگآ  ینامـسآ  ياهباتک 
ءایبنا نایم  رد  یتوافت  تسا و  بلطم  کی  ءاهتنا  ات  ءادتبا  زا  نید  هک  دهدیم  ناشن  نیا  تسا و  هدشن  حرطم  نایدَا  تروصب  تسا و  هدـمآ 

دوب و كالم  ار  ینید  ياه  همانرب  نامز  رـصع و  رهرد  اـهناسنا  تّیفرظ  نکیل  دنتـسه  نیئآ  ماـظن و  کـی  غّلبم  ناـگمه  هکلب  درادـن  دوجو 
زا نید  هلئـسم  تهج  نیمهب  دومرفیم  ّصخـشم  ار  اهنآ  فئاظو  فیلاکت و  خیرات  لوط  رد  مدرم  ياه  یگدامآ  تبـسن  هب  ناحبـس  يادخ 

مالـسا يانعم  تسا و  مالـسا  نآو  دنکیم  بیقعت  ار  فده  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ترـضح  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نامز 
. دشابیم لاعتم  دنوادخ  نامرف  ربارب  رد  ندش  میلست  نامه 

(22 …  ) ْنسُحمَوُه َو  هّلل  ُهَهْجَو  مَلْسَا  نَّمِم  انید  ُنَسحَا  ْنَمو  دیامرفیم : نآرق 
. دشاب راک  وکینو  دنک  ادخ  میلست  ار  دوخ  هک  یسک  نآ  زا  تسا  رتهب  یسک  هچ  نیئآ  نید و  و 

: دیامرفیم دنکیم  نشور  تسا  تعاط  نامه  هک  ار  نید  ینعم  رگید  هیآ  رد  و 
تـسا یبلق  لاعفا  زا  صالخاو  دریگیم  هشیر  صالخا  زا  تعاط  اریز  درادـن  دوجو  یهارکا  ادـخ  تعاطا  رد  ( 23 (() نیّدلا یف  هارکا  ال  ))

. دنک ادیپ  هار  طیحم  نآ  هب  دناوتیمن  يرابجاو  یهارکا  چیه  هک 
زا نید  ياـنعم  دوش و  دراو  يرگید  ّتین  هزوح  هب  دـناوتیمن  یـسک  چـیه  تسا و  یمدآ  بلق  يراـکره  رد  ّتین  هاـگیاج  رگید : تراـبعب 

. تسین رّسیم  نآ  رد  هارکا  اذل  دوشیم و  عورش  بلق  تّینای  هجوت و  نامه 
(24 (() هنم َلَبُقی  ْنَلَف  انید  ِمالسالا  َریَغ  غَْتبَی  ْنَم  و  : )) دیامرفیم رگید  هیآ  رد  و 

تاروتـسد نیناوق و  نامه  نید  يانعم  نیاربانب  دش  دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  يزیچ  دـنک  باختنا  دوخ  يارب  ار  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سکره 
ندـش میلـست  نآ  زا  فدـه  تسا و  هتفرگ  رارق  يرـشب  هعماج  رایتخا  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپو  ناربمایپ  طسوت  تسا  يدـنوادخ 

یئاهشور نیئآ و  سانش  ادخ  کی  هاگدید  رد  دنا و  هدش  ثوعبم  دوصقم  نیمه  يارب  نامزو  رصع  ره  رد  ءایبنا  تسادخ و  ربارب  رد  ناسنا 
. درادن دوجو  اهنآ  نایم  رد  یتوافت  چیه  دریگیم و  همشچرس  عبنم  کی  زا  همه  هدش  غالبا  مدرم  يارب  یهلا  نالوسر  هلیسوب  هک 

بسک يارب  ار  مزال  ياهیگ  هدامآ  جیردتب  دریگیم  رارق  شناد  ملع و  ریسم  رد  هک  یتقو  یئادتبا  نارود  زا  زومآ  شناد  کی  لاثم : ناونعب 
هب هکنیا  ات  دروآیم  تسدب  ار  یتاعالطا  هلحرم  ره  رد  دوخ  تردق  ناوت و  اب  بسانتم  دنکیم و  ادیپ  رت  قیقد  رتشیب و  ياه  لومرفو  هدعاق 

ياهیهاگآ بسک  نآ  تسا و  قادـصم  ار  فدـه  کی  وا  يارب  لحارم  نیا  یمامت  دوشیم  هدامآ  هاگـشناد  طیحم  دـننام  يرتـالاب  لـحارم 
ات دنکیم  ریـسم  نیا  دراو  یطئارـش  ره  رد  ار  دوخ  ناسنا  دنراد و  یلوط  تکرح  کی  یملع  لحارم  مامت  رگید ، ترابع  هب  دشابیم  مزال 

هللادبع نب  دمحم  ترـضح  طسوت  هکنیا  ات  دننکیم  ادیپ  همادا  لاور  نیمه  رب  مه  ینید  ياه  همانرب  دنک  ادیپ  تسد  نآ  جرادـم  نیرخآ  هب 
نید لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  ترضح  نآو  تفرگ  رارق  يرشب  هعماج  رایتخا  رد  لماک  روطب  ینید  تاروتـسد  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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تیالو تماما و  اب  نید  لامک  هکنیا  دومرف و  غالبا  ناگمه  رب  نشور  زرطب  تسا  لاعتم  يادـخ  تاروتـسد  نیناوق و  هعومجم  هک  ار  لماک 
. تسا نیناوق  نیا  ساسا  تماما  ینعی  تسا . مالسلا  مهیلع  شموصعم  دنزرف  هدزایو  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

صقان هنوگچ  تماما  نودـب  نید  و  هچ ؟ ینعی  تسا  تماما  اب  نید  لـیمکت  هک  دوش  داـجیا  یلاوئـس  نینچ  یهورگ  نهذ  رد  تسا  نکمم 
؟ تسا

. تسا هدش  لیمکت  ینعی  دوش  لصاح  نآ  زا  مزال  فده  دـسرب و  یئاهن  هلحرم  هب  هک  يزیچره  ضرغ ، لوصُح  ینعی  لامک  ینعم  باوج :
(25)

لکـش لاعتم  يادخ  هب  رـشب  یگتـسباو  عاعـش  رد  تاروتـسد  نیا  دوشیم و  لماش  ار  یهلا  تاروتـسد  نیئآ و  دش  ینعم  هک  روطنامه  نید 
اب دراد و  دوخ  اب  ار  نآ  شّدلوت  ماگنهرد  وا  هدش و  هدیرفآ  ناسنا  تاذ  رد  هک  تسا  یتقیقح  یهلا  نیئآ  نید و  رگید : ترابع  هب  دریگیم 

دنزیم و رود  يرطف  هیامرـس  نامه  يانبمرب  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  ءایبنا و  تاغیلبت  یمامت  دـباییم و  شرورپ  یهلا  ناّیبرم  دوجو 
نید هکلب  هدماین  ایندب  نیدیب  ناسنا  چیه  دـشابیم و  هداد  رارق  یمدآ  دوجو  رد  لاعتم  قلاخ  هک  يرارـسا  يور  زا  نتـشادرب  هدرپ  تروصب 

دـشابیم و يرطف  نیئآ  زا  رـشب ، تاـفارحنا  يریگولج  مالـسلا  هیلع  ءاـیبنا  تثعب  زا  فدـه  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  شدوـجو  هیاـمریمخ  رد 
ادـخ ترطف  رب  يدولوم  ره  تاـیاور  تاـیآ و  ياـنبمرب  نوچ  تسا  هدوب  ینیدـیب  اـب  هزراـبم  تهج  رد  ناربماـیپ  تثعب  هک  تفگ  ناوتیمن 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تسا و  هداهن  یگدنز  هصرع  هب  مدق  یسانش 
َِنئافَد مهل  اُوریُشی  و  غیْلبَّتلاب ، مهیلع  اوُّجَتْحَی  ِهتَمِْعن و  َّیِْسنَم  ْمُهورِّکَُذیَو  ِِهتَرِْطف ، َقاثیم  ْمُهُودءاتسیل  ُهئایبنا ، مهیلا  ََرتاو  و  ُهَلُـسُر ، مهیف  َثعَبَف  ))

(26 .(() ِلوُقُعلا
ناشیرطف ياه  همانرب  تمس  هب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  اهناسنا ]  ] اهنآ يوسب  يرگید  زا  دعب  ار  یکی  ثوعبم و  ار  دوخ  نالوسر  لاعتم  دنوادخ  ))

ناشلقع ياه  هنیفد  رارـسا و  زا  دـننک و  یئامنهار  قئاقح  نایب  تاغیلبت و  اب  هدرک و  يروآدای  ار  هدـش  شومارف  ياـه  تمعنو  دـنهد  قوس 
((. دنرادرب هدرپ 

اهناسنا يارب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  طسوتب  هک ، یهلا  تاروتـسد  یمامت  تسیرطف و  رما  کی  نید  هک  تسا  حـضاو  یلیخ  نیا  و 
یتافیرشت لئاسم  زا  نید  هکنیا  نآ  دوشیم و  راکشآ  نید  تّهبُا  تمظع و  تروص  نیا  رد  تسیرطف و  نوناق  نامه  يانبمرب  دوشیم  نایب 

یگدـنز تمالـس  تداعـس و  تهج  رد  يرورـض  مزال و  رما  کی  تروصب  دریگیم  هلـصاف  ندوب  يرـشب  رکف  لـصاح  اـی  يداد و  رارق  و 
ءاقب تایح و  رد  ناسنا  دنشابیمن و  یعونصم  رما  کی  یئاذغّداوم  اوه و  بآ و  نژیـسکا و  هک  روطنامه  دهدیم  ناشن  ار  شدوخ  ناسنا ،

دـشابیم رت  يرورـض  اذغ  بآ و  زا  يو  تداعـسو  تمالـس  نیمءات  وا و  يرادهگن  ظفح و  رد  نید  هلئـسم  تسا  دنمزاین  اهنآ  هب  شیوخ ،
. دنک یگدنز  دناوتیمن  مه  هظحل  کی  يارب  بهذمو  نید  نودب  اما  دنامب  هنسرگ  يزور  دنچ  تسا  نکمم  ناسنا  کی 

دنمزاین موصعم  نارادساپ  ناظفاح و  هب  دراد  هک  یتفاطل  تفارظ و  نیا  اب  نید  تسا  حـضاورپ  دـش  صخـشم  نید  ّتیعقومو  هاگیاج  یتقو 
. تسا

مـسج اب  هک  ینید  يانبمرب  ار  دوخ  دـنک و  يرادـهگن  اهـشزغل  فارحنا و  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  ناسنا  ینامـسآ ، ربهر  دوجو  نودـب  ینعی 
باتفآ دننام  ماما  دوجو  نوچ  دوشیم  صّخـشم  نید  هدننک  لیمکت  ناونعب  تماما  ماقم  تروص  نیا  رد  دهد  قیبطت  هدش  نوجعم  شناجو 

رون زا  یهاتوک  نامز  تدم  هدنز  تادوجوم  رگاو  دنکیم  تیادـه  لامک  يوس  هب  ار  اهنآ  دـهدیم و  شرورپ  ار  دوجوم  تاّرذ  ناشخرد 
. دنوشیم مورحم  لامک  دشُر و  هب  ندیسر  زا  هدش و  هدرمژپ  لماک  روطب  دنریگ  هلصاف  دیشروخ 

شرورپ تماما  رون  هلیـسوب  دنا و  هدش  نفد  كاخ  ریز  رد  هک  دـننام  ياه  مخت  هب  یهلا  نیناوق  نید و  نوچ  تسا  تماما  اب  نید  لیمکت  و 
هجلاـعم ار  يدرد  چـیه  دوب و  دـهاوخ  صقاـن  دریگ  هلـصاف  تماـما  زا  یهلا  نیئآ  رگاو  دـنهدیم  قوس  لاـمک  يوـس  هب  ار  یمدآ  هتفاـی و 

. درک دهاوخن 
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قح ریسم  رد  مدرم  نداد  رارق 

يارب دننک  داجیا  اهناسنا  رد  ار  مزال  ياه  یگدامآ  دـیاب  ناّیبرم  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  دراد  دوجو  طئارـش  نیدـنچ  یتیبرت  لئاسم  رد 
مهارف شریذپ  یگدامآ و  يو  ناور  حور و  رد  رادـقم  ره  دوشیم و  عورـش  لامک  يوسب  یمدآ  دوجو  زا  هک  تسا  یتکرح  تیبرت  هکنیا 

رد ار  تیبرت  تقیقح  ساـسا و  هک  یّمهم  هتکن  دراد  لابندـب  ار  یبولطم  جـئاتن  دربـب  ـالاب  اهـشزرا  كرد  تهج  رد  ار  وا  تیلباـق  هک  دوـش 
زا فده  تفگ  دیاب  دوشب  یتسرد  رظنراهظا  رگا  تیبرت  هراب  رد  ینعی  دـشاب  ّقح  لابندـب  هشیمه  وا  هک  تسا  نیا  دزاسیم  راکـشآ  ناسنا 

. دوش سانش  ّقح  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ 
دوش و شوج  دوخ  ناسنا  ات  دنا  هدش  دراو  هار  نیمه  زا  دیامرفیم  دیجم  نآرق  هک  روطنامه  رشب  عون  تیبرت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماظع  ءایبنا 

تروص نیا  ریغ  رد  دنکیم و  ادیپ  موهفم  نامیا ، تریـصب و  زا  دعب  یـشزرا  ره  هک  نوچ  دنک  ادیپ  یهاگآ  یگدـنز  ياهـشزرا  یمامت  هب 
. دشاب لامک  ناسنا  يارب  دناوتیمن 

یـشزرا چیه  هک  دوش  لداع  رابجا  مازلا و  اب  يزور  تسا  نکمم  ناسنا  تسا  شزرا  یگدنز  طئارـش  یمامت  رد  ناسنا  يارب  تلادـع  لاثم :
مامت شزرا  کی  وا  يارب  تلادع  لاح ، نیا  رد  دنک  تاعارم  يا  هنیمز  ره  رد  ار  تلادـع  یبلق  تفرعم  تریـصب و  هلیـسوب  يزور  درادـن و 

. دوب دهاوخ  رایع 
ُنِکُمیَا : )) دومن لاوئس  دوب  هدرک  ادیپ  یهورگ  هراب  رد  هک  يدیدرت  تریح و  دروم  رد  دیسر و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تمدخ  یصخش 

رد ۀـشئاع  ۀـحلط و  ریبز و  دـننام  يدارفا  تسا  نکمم  ایآ  تفگ  هک  دوب  لمج  گنج  رد  لِطاب ))؟ یلَع  ۀـِشئاع  َو  ۀـحلط  َو  ریبُز  عَمَتجی  ْنَا 
قح ردق  نیا  ناملسم  ناسنا  تسا  نکمم  روطچ  دنراد و  مالسا  رد  یقباوس  دنتسه  گنج  لاحرد  امش  اب  هک  الا ن  ینعی  دنشاب  لطاب  ریسم 

: دومرف باوج  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دیامیپ ؟ هب  ار  لطاب  هار  دنک و  لامیاپ  ار 
(27 ((: ) هلها ْفِْرعَت  َلِطابلا  فِرِْعاو  هلها ، ُفِْرعَت  َّقَحلا  فرعا  لاجّرلاِراْدقَاب  ِنافَْرُعی  َلِطاْبلا ال  َو  َّقحلا  ّنا  کیلع ، ٌسُوْبلَم  هَّنا  ))

دیابن صاخشا  تخانش و  ناوتیمن  دارفا  تیصخش  ردق و  نازیم  اب  ار  لطابو  قح  نوچ  تسا  هدش  هبتـشم  وترب  تقیقح  هتفر و  هالک  ترس 
رگا ینک  هسیاقم  قح  اب  گرزب  ای  کچوک  ار  اهتّیصخش  و  یشاب ، سانش  لطابو  سانش  قح  دیاب  هکلب  دنـشاب  قح  شجنـس  رایعمو  كالم 

. يریریذپب دندش  قبطنم  نآ  اب 
نآ دسانش و  هب  ار  ّقح  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  وا  تسا  قحاب  نآ  نتخاس  انـشآ  ناسنا  تیبرت  رد  لئاسم  تیبرت  رد  لئاسم  نیرت  هدمع  زا  یکی 
هدش قرغ  صاخـشا  تّهبُا  رد  هک  یناسک  دهد  رارق  یتسرد  ریـسم  رد  ار  دوخ  دناوتب  ات  دجنـس  هب  نآ  اب  ار  نایرج  ره  دهد و  صیخـشت  ار 

. دنا هتفای  تیبرت  یعّنصت  تلاح  کی  تروصب  دنتسه و  هرهب  یب  ملاس  تیبرت  زا  دنهدیم  رارق  قح  شجنس  رایعم  ار  اهنآ  دنا و 
. تسا هداد  رارق  تقیقح  دوخ  ار  تقیقح  رایعم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

یمامت دنسانشب و  ار  قح  دیاب  سکره  زیچره و  زا  لبق  ترضح  نآ  ناوریپ  هک  دهدیم  ناشن  ار  عیشت  فیرـش  بهذم  یتیبرت  لوصا  نیاو 
. دننک یبایزرا  نآاب  ار  اهتیصخش  اهشزرا و 

: دیامرفیم ءایبنا  طسوت  اهناسنا  شرورپ  تیبرت و  دروم  رد  نآرق  و 
(28 ((. ) ْطسِقلاب ُساّنلا  َموُقَِیل  نازیملاو  َباتکلا  مُهَعَم  اْنلَزنَاو  تانّیَبلاب  انَلُسُر  انلَسْرَا  دََقل  ))

مدرم ات  میدرک  لزان  هنالداع ] نیناوق  قح و  یئاسانـش   ] نازیم و  ینامـسآ ]  ] باتک اهنآاب  و  میداتـسرف ، نشور  لئالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  اـم 
. دننک تلادع  هب  مایق 

هکلب دـننک  طسق  هماقا  هب  راداو  ار  اهناسنا  ءایبنا  هک  هدوب  نیا  فدـه  دـیامرفیمن : دـیوگیم  نخـس  مدرم  یـشوج  دوخ  زا  نآرق  اـجنیا  رد 
.(( دنشاب لدع  طسق و  يرجم  مدرم  هک  هدوب  نیا  فده  : )) دیامرفیم
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هچ دـمهفب  درب و  راکب  شدوخ  ار  اهنآ  دریگارف و  ار  مزال  تاروتـسد  ناسنا  هک  دوب  ینبم  نیارب  مالـسلا  هیلع  ءاـیبنا  شرورپو  تیبرت  هویش 
شزومآ و اب  دوجو  یعافد  يورین  هک  دـننکیم  ادـیپ  یعقاو  خـساپ  ینامز  تالاوئـس  نیا  همه  یـسک ؟ هچ  رطاخب  ارچ و  دـنکیم و  يراک 

. دوش تیوقت  مالسلا  هیلع  نیموصعم  ياهشرورپ 
یئاـهنت هب  اـهوراد  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  دوشیم  تفاـیرد  یبساـنم  ياـهورادو  لوپمآ  ناکـشزپ  زا  يراـمیب  ماـگنه  رد  یتقو  لاـثم :

دوجو روشک  یعاـفد  يورین  هک  یتـقو  دـننکیم  تیوقت  ار  دوجو  یعاـفد  ياوـق  نآ  هکلب  دـنا  هدرک  فرط  رب  ار  ندـب  یتحاراـنو  لکـشم 
. دنک ظفح  اهيرامیب  ربارب  رد  ار  شدوخ  دناوتیم  درک  ادیپ  تردق 

لباق ملاس و  مالک  کی  هک  موصعم ، نایب  طسوت  هکلب  دـنکیمن  لح  ار  یلکـشم  یئاهنت  هب  مالـسلا  هیلع  ءایبنا  تاغیلبت  تیبرت و  شزومآ و 
هدامآ یهلا  تاروتسد  يارجا  يارب  یبسانم  ّتیعقوم  کی  رد  اروا  هدرک و  يراّفح  ار  دوجوم  هرئاخذ  دهدیم و  ناکت  ار  یمدآ  بلق  تسا 

يا هدیچیپ  هناخراک  کیب  یمدآ  دوجو  دنکیم . زاب  ناسنا  يور  هب  ار  اههنیزخ  هک  تسا  يدیلک  دننام  مالـسلا  هیلع  ءایبنا  تاغیلبت  دنکیم 
نوچ دنکیم  دیدهت  ار  وا  راوگان ، ثداوحو  تارطخ  هظحل  رهو  دـنوشیم  هرادا  يرتویپماک  تروصب  شیاههاگتـسد  یمامت  هک  دـنامیم 

. دروآ رابب  تراسخ  رمع  کی  تسا  نکمم  حیحصان  هدافتساو  تلفغ  درجم  هب 
شزومآ سفن و  ۀـیکزت  دـیلک  اب  هشیمه  دـنهد و  شزومآ  وا  هب  ار  تسرد  هدافتـسا  زرطو  نتفرگ  راک  هب  لوصا  همان و  نیئآ  دـندمآ  ءاـیبنا 

. دنوش راکب  تسد  مزال  نیناوق 
تیادـه يارب  لاعتم  يادـخ  یعیرـشت  ینیوکت و  تیالو  هدـنهد  ناـشن  و  یهلا ، هاگـشیپ  دـیُّوم  دـنمورینو و  يوق  سانـشراک  کـی  تماـما 

. دشابیم ناسنا  حور  رد  نیقیو  نامیا  یعافد  يورین  دننک  تیوقتو  شرورپو 
يرادساپ نینچ  نوچ  تسا  قح  ریسم  رد  مدرم  نداد  رارق  ینعم  هب  ناحبس  يادخ  هیحان  زا  یناسنا  هعماج  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو 

. دنک يرای  شدوجو  ساّسحو  میظع  هناخراک  نیا  زا  هدافتسا  هویش  رد  ار  رشب  دراد  تیرومءام  ادخ  فرط  زا 

تماما ماقم  كرد 

زا دـعب  دـهدیم  ماجنا  ناسنا  هک  یئاهراک  تازاـیتماو  دراد  تّیبوبحم  يرـشب  عماوج  ناـیم  رد  هشیمه  هک  تسا  یلمع  ندـیمهف  اـی  كرد 
مهف ای  كرد و  زا  یعون  هب  مه  ناهایگ  یتح  تاـناویح  هکلب  درادـن  صاـصتخا  رـشب  عون  هب  اـهنت  لـمع  نیا  دوشیم و  هبـساحم  وا  كرد 

. دنشاب توافت  یب  دنزیم  رود  اهنآ  یگدنز  فارطا  رد  هک  یلئاسم  هب  دنناوت  یمنو  دنتسه  حّلسم 
تسا نمشد  وا  هک  دمهفیم  دنیب  هب  دوخ  یکیدزن  رد  رگا  ار  یهابور  ایو  هبرگ  تسا  ندروخ  اذغ  لوغـشم  شیاه  هّچب  اب  یتقو  غرم  لاثم :

. دیآیم رب  یعافد  ماقم  رد 
دوجو زین  رگید  تادوجوم  نایم  رد  اهراک  هنوگ  نیا  ههباشم  دـنکیم و  كرد  هداد و  صیخـشت  شدوخ  هناخ  بحاص  زا  ار  هناگیب  گـس 

. تسا رادروخرب  يرگید  ریبعت  زا  ناسنا  ریغ  رد  هک  دراد 
رانکرد رگا  یتح  دوشیم  عورـش  هتکن  نامه  زا  يو  تالامک  ماـمت  هک  دراد  یّـصاخ  ياـهیگ  هژیو  ناـسنا  رد  مهفاـی  كرد و  هلئـسم  اـما 
هدرتسگ زا  لامعا  یگرزب  رگید  ریبعت  هب  تشاد و  دهاوخن  يو  يارب  یتّیزم  چیه  لمع  نآ  دشاب  هتـشادن  دوجو  یکرد  شلامعا  نیرتگرزب 

. دریگیم هیام  تفرعمو  كرد  یگ 
. دوشیم لئاق  شزرا  نآ  رب  شدوجو  مامت  اب  دنکیم و  ادیپ  ءایشا  تقیقح  زا  ناسنا  هک  تسا  یتسرد  ریوصت  نآ  مهف  ای  كرد 

؟ دنک كرد  ار  یتسه  ملاع  قئاقحزا  دناوتیم  هزادنا  هچ  ات  ناسنا  لا : ؤس 
ياراد امتح  دـشاب  هدوب  ناسنا  مانب  يدوجوم  ره  هک  دوشیمن  طوبرم  شیدوجو  ناـمتخاس  هب  ناـسنا  رد  مهف  اـی  كرد و  عوضوم  باوج :

دنک كرد  دناوتیم  ار  قئاقح  ءایـشا و  هک  تسا  بلق  نیا  ینعی  تسوا  ناور  حور و  ای  بلق و  ياهراک  زا  كرد  هکلب  دوب  دـهاوخ  كرد 
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. دشاب حّلسم  نّیزم و  مزال  ملاس و  رازبا  هب  هک  یبلق  نکیل 
. تسا هدش  دراو  ّصاخ  طیحم  نآ  هب  هک  یتفرعم  نیقی و  زا  تسا  ترابع  دزاسیم  هدامآ  قئاقح  كرد  يارب  ار  بلق  هک  يا  هلیسو  نآ 
قیفوت هزادنا  نامهب  دنک  ذوفن  یمدآ  لد  رد  مزال  ملاس و  هلیسو  نیا  رادقم  ره  تسا  هتسباو  وا  تفرعمو  نیقی  هب  یناسناره  كرد  هزادنا  و 

. تسا كرد  هلیسو  رازبا و  داجیا  تسا  مّهُم  درف  کی  رد  هچ  نآ  درک و  دهاوخ  ادیپ  كرد 
يرتشیب تاناکما  اب  يرادقم  ار  نآ  رگا  دـهدیم  لیوحت  دراد  دوخرد  هک  یتاناکما  اب  بسانتم  ار  ریواصت  نویزیولت  مانب  یهاگتـسد  لاثم :

هک ناشـصوصخم  گنر  اب  ار  تادوجوم  هدوب و  رت  یقّرتم  رگید  ياهنویزیولت  هب  تبـسن  دـنکیم و  شخپ  یگنر  يریواـصت  دـننک  هداـمآ 
. دهدیم ناشن  تسا  ناسنا  هقالع  دروم 

. دهدیم رارق  ناسنا  رایتخا  رد  يرتشیب  تاعالطا  دنهد ، طابترا  هراوهام  دننام  رت ، يوق  ياه  نتنآاب  ار  نآ  رگا  الاح 
ار یقیقدو  فیرظ  بلاطم  دنهد  طابترا  بسانم  رازبا  اب  ار  نآ  رگا  تسا  هدـش  هدـیرفآ  قئاقح  كرد  يارب  هک  تسا  یهاگتـسد  رـشب  بلق 

. درک دهاوخ  كرد 
قیفوت هزادـنا  نامه  هب  دـنک  ذوفن  وا  بلق  رد  ملاع  راـگدرورپ  هب  نیقی  هزادـنا  ره  تسوا  تفرعمو  نیقی  رـشب  بلق  يا  هراوهاـم  ياـه  نتنآ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضحو  درک  دهاوخ  ادیپ  كرد 
((. يوْصُقلا ۀَیاغلا  ُكَرُدت  نیقیلاب  و  ))

. دوشیم كرد  لامک  هیلاع  لحارم  لاعتم ] يادخ  هب   ] نیقی هلیسوب 
هرطق دننام  نآ  لباقم  رد  وا  هشیدناو  رکفت  تردـق  اریز  تسا  لکـشم  یلیخ  ناسنا  يارب  تماما  هلئـسمو  ماما  سّدـقم  ماقم  كرد  نیاربانب 
تهج نیمه  هب  درادن و  تّیلاعف  ناوت  نادـیم  نیا  رد  دـشابیم  ینهذ  عیـسو  طیحم  کی  هک  رّوصت  ماقم  یّتح  تسا  نارکیب  سونایقا  زا  يا 

مه توبن  ماقمرد  رگا  یتح  دـننک  نییعت  ار  ماما  دـنناوتیمن  اهناسنا  زا  يدـحا  چـیه  نوچ  دـیامن  بوصنم  دـنوادخ  دـیاب  ار  ماما  هک  تسا 
هیلع اضر  ماماو  دیامن  بوصنم  تماما  ماقم  هب  ار  یسک  دنناوتیمن  یئاهنت  هب  دنتسه و  يدنوادخ  تاهجوت  تایانع و  دنمزاین  مهزاب  دنشاب 

(29 ((. ) مهرایتخا اهیف  زوجیف  ۀمالا  یف  اهّلحم  ۀمامالا و  ردق  نوفرعی  له  : )) دیامرفیم مالسلا 
ماقم نیا  هب  ار  يدرف  اهنآ  نایم  زا  هدرک و  ادـیپ  تما  نایم  رد  ار  نآ  هاگیاج  هدرک و  كرد  ار  تماـما  تلزنمو  ماـقم  دـنناوتیم  مدرم  اـیآ 

؟ دننک بوصنم 
روطب ار  یهلا  بصنم  نیا  دـناوتیم  ناسنا  ایآ  تسا  نیا  هلئـسم  نیرت  یئادـتبا  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ناـیب  زا 

تاتابن و…  ناگ و  هراتـس  ناویحو و  هوک  ناسنا و  زا  ّمعا  تاقولخم  مامترب  ار  نآ  تیالو  تردق و  عاعـشو  دنک  فیرعت  نشور  حیرص و 
؟ هنای دیامن  كرد 

: دیامرفیم هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
دُّهعَت ریقفلا و  ُۀَمْحَر  یـسُملا ء و  نعْوفَعلاو  ظیَغلا  مْظَک  مایِّصلا و  ةالَّصلاو و  دیِحْوَتلا  ِِّربلا  نِمَف  ٍِّرب ، ّلُک  انعوُرف  نِم  َو  ریخ  ّلُک  لصا  نحن  ))

(30 ((. ) بذکلا مُْهنِمَف  ۀَشِحاف  َو  ٍحیبَق  ّلُک  مِهِعوُُرف  نم  ٍّرَشّلک و  ُلْصَا  انوُّدَع  ِهلْه و  ِلْضَفلاب ال  راْرقِالا  راجلا و 
زاو دریگیم  هشیرام  زا  اهیکینو  ناسحا  یمامت  متـسه و  تاریخو  اهیبوخو  اهیکین  ماـمت  ساـساو  هشیر  [ مالـسلا هیلع  موصعم  ناـماما   ] اـم

، ریقف رب  تفوطع  رهم و  نداد  ناشن  راک ، اطخ  زا  تشذـگ  و  بضغ ، مشخ و  ندرب  ورف  هزور و  زامنو و  دـیحوت  اهیکینو  تاریخ  نیا  هلمج 
. دشابیم دنمشزرا  یعقاو و  ياهناسنا  تلیضف  هب  رارقا  و  هیاسمه ، قوقح  هب  مارتحا 

، دننام دریگیم  هیام  ءاشحف  حیبق و  تشز و  لمع  ره  هشیر  نامه  زا  دنتسه و  اهداسف  ّرش و  مامت  هشیر  مالسلا ] هیلع  تیب  لها   ] ام نانمشد 
رب ندروآ  يور  یهلا ، نیناوق  دودـح و  زا  زواجت  هناملاظ ، تروصب  میتی  لام  ندروخ  يراوخ ، اـبر  مِحَر ، عطق  ینیچ ، نخـس  لـخب  غورد ،
هک دـننکیم  نامگ  هکیناسک  دـشاب و  اهراک  عون  نیا  فیدر  رد  هک  یلمعو  راـک  ره  و  يدزد ، يراـکانز و  تْولَج ، ْتْولَخ و  رد  ءاـشحف 
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. دنتسه هتسباو  نآ  ياه  هشیر  ّرش و  هب  اهنآ  نوچ  دنا  هتفگ  غورد  هتفر و  طلغ  هار  الماک  دنتسه  ام  اب  ام و  فیدر  رد  ام  نانمشد 
. دشابیم یسانشادخو  دیحوت  هلمج  زا  تاریخ  مامت  هشیر  تماما  ماقم  نیاربانب 

. دجنگیمن یناسنا  تاکاردا  ياضف  رد  دراد  دوخ  اب  تاکرب  همه  نیا  هک  یتقیقح  نآ  و 
. تسا جراخ  ناسنا  تردق  زا  نآ  لماک  كرد  تروص  نیا  رد 

: دیامرفیم شنانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
(31 …  (() اهب ُهفَّرَش  ۀَلیضَف  َو  ۀثلاث  ۀبترم  ۀّلِخلاو  ِةوَبّنلا  دََعب  مالسلا  هیلع  لیلخلا  میهاربا  اهب  َّصَخ  ۀَمامِالا  َّنِا  ))

واب ( 32  ) مّوـس هبترم  رد  دـنوادخ  اـب  وا  یتـسود  تّوـبن و  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  لاـعتم  يادـخ  هک  تـسا  یماـقم  تماـما 
هدـمآ نآرق  رد  تشارفا و  رب  هلیـسونیدب  ار  وا  مان  داد و  زایتما  نادـب  ار  شلیلخ  هک  تسا  یگرزب  تلیـضف  کی  ماقم  نیا  داد و  صاصتخا 

(33 ((. ) اماِما ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِا  َلاق  َّنُّهَمَتَءاَف  ٍتاِملَِکب  ُهَّبَر  َمیهاربِا  یلْتبا  اذِا  تسا و 
ماما ار  وت  نم  دومرف : تشاذگ  رس  تشپ  یبوخب  ار  تاناحتما  یمامت  يو  نوچ  درک و  ناحتما  یتاملکب  ار  میهاربا  شراگدرورپ  هک  هاگنآ 

هب نم  دـهع  دوـمرف : دوـب ؟ دـهاوخ  مه  نم  هّیّرُذ  داژن و  رد  اـیآ  درک : ضرع  یلاحـشوخ  زا  مالـسلا  هـیلع  لـیلخ  ترـضح  مداد  رارق  مدرم 
. دسریمن ناراکمتس 

؟ تسیچ هفیرش  هیآ  رد  تاملک  زا  روظنم  لا : ؤس 
یهلا تخـس  تاشیامزآ  تاناحتما و  اب  ناشیا  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یگدنز  ناتـساد  خـیراترد  هک  هنوگنامه  باوج :

همه ناحبس  يادخ  هب  نیقی  نامیا و  تکرب  هب  وا  دش و  هتشاذگ  میهاربا  شود  رب  نیگنـس  ياهتیلوئـسم  فئاظو و  یترابعب  دندش و  هجاوم 
: دوب نیا  تاناحتما  هلمج  زا  داد  ماجنا  نسْحَا  وحنب  ار  اهنآ 

. دنزرف ینابرق   1
. هایگ یبو  کشخ  ینیمزرس  رد  دنزرف  نز و  نداد  رارق   2

. ناتسرپ تب  نیمزرس  زا  ترجاهم   3
. اهتب نتسکش   4

شتآ و…  لد  رد  نتفرگ  رارق   5
راذگاو وا  هب  ار  تماما  ماقم  لاعتم  يادخ  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  اهیتخـس  دئادش و  همه  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب 

. دنا هتفرگ  موهفم  تاملک  هب  هفیرش  هیآ  رد  تاناحتما  نیا  دومن و 
: دیامرفیم شنانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

درادن ار  ماقم  نیا  یگتسیاش  لاعتم  يادخ  هب  هجوت  یب  ملاظ و  صاخـشا  ینعی  تسا  هدرک  ّدر  تمایق  زور  ات  ار  یملاظ  ره  تماما  هیآ  نیا 
يادـخ هیحان  زا  دنتـسه  دـجاو  ار  یهلا  بصنم  تقایلو  دـنا  هدومن  لئان  یلاع  لحارم  هب  ّتیدوبع  یگدـنب و  ماـقم  رد  ار  دوخ  هکیناـسک  و 

لـسن رد  تـشاد و  مرتـحم  زیزع و  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  تفاـی  صاـصتخا  تـّما  ناگدـیزگرب  هـب  ماـقم  نـیا  دـنوشیم و  باـختنا  ناـحبس 
: دومرف هداهن و  وا  كاپ  ناگدیزگرب 

(34 ((. ) َنیحلاص انلَعَج  ّالُک  ًۀِلفان و  َبوُقعَی  َو  َقاحسِاَُهلانبَهَوَو  ))
. میداد رارق  دیفم  هتسیاش و  حلاص و  ینادرم  ار  اهنآ  همه  میدوزفا و  وا  رب  ار  قحسا ] دنزرف   ] بوقعی میدیشخب و  ار  قاحسا  وا  هب  ام 

: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  و 
(35 ((. ) َنیِدباع اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا  َءاتیا  َو  ِةولَّصلا  َماِقاَو  ِتاْریَخلا  َلِْعف  مهَیِلا  اْنیَحْوَا  َو  انِرمَاب  َنوُدْهَی  ًۀَّمئا  ْمُهانْلعَجَو  ))

ار تاکز  يادا  زامن و  نتـشاد  اپرب  کین و  ياهراک  ماجنا  دندرکیم و  تیادـه  ار ] مدرم   ] ام نامرفب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  اهنآ  و  ))
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(( دندرکیم تدابع  ارم  طقف  اهنآ  میدرک و  یحو  اهنآ  هب 
بصنم نیا  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  نامز  ات  تشاد  همادا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هیّرذ  رد  یهلا  بصنم  ماقم و  نیا  و 

(36 …  (() اُونَما َنیِّذلا  َو  یبَّنلا  اذَه  ُهوُعَبَّتا و  نیذَّلل  میهاربِاب  ُساّنلا  َیلْوَا  َّنا  : )) دیامرفیم لجوزع  دنوادخ  هک  دیدرگ  لقتنم  وا  هب  یهلا 
ربمایپ نیا  نینچ ) مه  دندوب و  رادافو  وا  بتکم  هب  وا  رصع  نامز و  رد   ) دندرک و يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  اهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازس 

. تسا نانم  ؤم  تسرپرس  یلو و  دنوادخ  دنا و  هدروآ  وا ) هب   ) نامیا هک  یناسکو 
هک یتازایتما  ینعی  دشابیم  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  اهناسنا  شریذپ  رایعم  نداد  ناشن  دیآیم  تسدب  هفیرش  هیآ  موهفم  انعم و  زا  هچنآ 

یتعیرـش نیئآ و  زا  اهنآ  يوریپو  تیعبت  رد  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  ناش  راگدرورپ  هیحان  زا  نآ  زا  دـعب  ناربمایپ و  ناـمز  رد  اـهناسنا  يارب 
. دشابیم هتشاد  هضرع  ناشیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک 

شزرا دـجومو  بجوم  میلـست  ماقم  زارحا  دـشابیم  یهلا  تاروتـسد  ربارب  رد  ناسنا  ندـش  میلـست  تازایتما  رایعمو  كالم  رگید : ترابعب 
ماقم نینچ  مهو  درک  بسک  ار  يزایتما  ناوتیمن  و و …  هباحـص ، ربمایپ ، اـب  نتـشاد  شیوخو  موق  دـننام ، نیواـنع  اـب  تقو  چـیه  تسا و 

. تسا هتفرگ  رارق  تسادخ  تعاطا  نامه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  ناسنا  رتشیب  تعاطا  رد  مه  ّتیولّوا 
تـسادخ روتـسد  نامه  هک  ربمایپ  نامرف  زا  تعاطا  میلـست و  هجّوتم  ار  تازایتما  میهد و  رارق  رظن  ّدـم  اهناسنا  هراب  رد  ار  تاکن  نیمه  رگا 
میزاـسب ینآرق  لمعلاروتـسد  نآ  نیرق  ددرگیم  ّصخـشم  نآ  اـب  درف  ره  ّتیـصخش  هیامرـس  هـک  ار  فاـصنا  تروـص  نـیا  رد  میئاـمنب و 

عقاو نیملـسم  نایم  رد  یعازن  رگید  دوشیم و  صّخـشم  دوخب  دوخ  تماما ، ینعی  یهلا  بصنم  ماقم و  زارحا  يارب  اهتّیلباق  اـهتّیولوا و 
اـهشزرا و كـالمو  راـیعم  هک  دوب  نیا  دـندیرفآ  نیملـسم  ناـیمرد  يرامعتـسا  ياـه  تسایـس  هک  یتیاـنج  نیرتـگرزب  زا  یکی  دوـشیمن 

كالم مدرم  راکفا  رد  ار  نآو  هدومن  دادملق  تّیزم  کی  ار  هباحـص  هژاو  دندناشک و  فارحنا  هب  ار  نیملـسم  هدرک و  ضوع  ار  اهّتیولوا 
مالسا دوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دعب  ار  مالـسا  ساسا  تقیقح و  هار ، نیمه  زا  هداد و  رارق  یهورگ  زایتما  رایعم  و 

. دنتخاس ادج 
حور هب  هنوگچیه  هتشاد و  تبحاصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یتّدم  یصخش  ینعی  دهدب  ناشن  ار  تبحاصم  افرص  هباحـص  ینعم  رگا 

ؤمو نیکرـشم  نیقفانم و  نایم  رد  یقرف  تروص  نیا  رد  تسا  هدـشن  لقتنم  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تالامک  زا  وا ، ناور  و 
فیدر رد  ار  باحـصا  عون  نیا  دـناوتیم  لقاع  مادـک  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اب  رـصاعم  مه  اهنیا  اریز  دوب  دـهاوخن  نینم 

تالامک ادـخ و  یگدـنب  ماقم  رد  ار  شدوخ  نآرق  نایب  قبط  رب  هدومن و  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  مدـقب  مدـق  هک  يا  هباحص 
: دیامرفیم هک  تسا  هدمآ  هلهابم  هیآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  سفن  قادصم  هک  تسا  هداد  رارق  يا  هلحرم  رد  هیلاع 

ْلَعجَنَف ْلِهَْتبَن  مث  ْمُکَـسُْفنَاو  انَـسُْفنَا  ْمُکئاِسن و  انئاِسن و  ْمُکئاْنبَا و  انَئاْنبَا و  ُعْدـَن  اْولَاعَت  ْلُقَف  ْملِعلا  نم  كَءاجام  ِدـَْعب  نم  هیف  َکَّجاـح  ْنَمَف  ))
(37 ((. ) نیبِذاکلا َیَلع  ِهّللا  َتَنَْعل 

دیئآیب وگب : اهنآ  هب  دنزیخ  رب  هثحابم  هّجاحُم و  هب  وتاب  یناسک  هراب  ود  هدیـسر  وتب  یـسیع ] هراب  رد   ] هک یتاعالطا  زا  دعب  هاگره  : )) همجرت
مه امـش  نامدوخ  سوفن  زا  ام  ار ، ناتدوخ  نانز  مه  امـش  ار  نامدوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  امـش  مینکیم  توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام 

((. میهدیم رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینکیم و  هلهابم  سپس  مینکیم  توعد  ار  ناتدوخ  سوفن  زا 
یتقو نارجن  نایحیـسم  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  يا  هلئـسم  تیناّقح  تابثا  يارب  دراوم  یـضعب  رد  ندرک  رگید ، کی  هب  نیرفن  ینعی  هلهابم 
مهیلع نیسح  ماماو  نسح  ماماو  همطاف  ترـضحو  یلع  ترـضح  اب  ناشیا  دندید  دننک  هلهابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  اب  هک  دندمآ 

هب دندرک و  يراددوخ  هلهابم  هب  مادقا  زا  هداتفا و  تشحو  هب  تخس  دندرک  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  هک  یتقو  نایحیـسم  تسا  هدمآ  مالـسلا 
. دندش رضاح  هحلاصم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمظع  زایتما و  يارب  هدنز  دنس 
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لوا تمسق 

دارم تسا و  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  قحرد  هلهابم  هیآ  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ُّننست  لهاو  هعیش  نارّسفم  ناثدحم و 
زا روظنمو  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاـف ترـضح  اـنئاسن )) زا  دارم  هک  روطناـمه  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و   )) ارـصحنم اـنئانبا  زا 

هیلع و هللا  یلص  ادخلوسر  سفن  ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  يدایز  ثیداحا  هراب  نیا  رد  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  انسُْفنَا )) ))
(( متسه وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( )) 38 (() هنم اَنَا  یّنم و  یَّلَع  : )) دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنتسه  هلآ 

: دیوگیم هحفص 46  دیدج  عبط  قحلا )) قاقحا   )) دنمشزرا سیفن و  باتک  موس  دلج  رد  يرتشوش  هللارون  یضاق 
یلع ترضح  انَسُفنَا  و  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف ترضح  انئاسنو  مالسلا  هیلع  نیسح  انئابنَا  زا  دارم  هک  دنراد  قافتا  هلئـسم  نیا  رد  نارـسفم 

. تسا مالسلا  هیلع 
لها هراب  رد  هلهابم  هیآ  هک  دنا  هدرک  حیرصت  اهنآ  هک  دنکیم  لقن  تَّنُس  لها  ناگرزب  زا  رفن  تصش  دودح  رد  باتک  نامه  یقرواپ  رد  و 
روطب ات 76  هحفص 46  زا  موس  دلج  قحلا  قاقحا  رد  ار  ناشیاهباتک  تاّصخشم  اهنآ و  مان  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب 

. تسا هدروآ  حورشم 
: دنترابع تسا  هدش  لقن  اهنآ  زا  بلطم  نیا  هک  یسانشرس  ياتیصخش  هلمج  زا 

هحفص 120. تسا ج 7  تنس  لها  دامتعا  دروم  هناگ  شش  بتک  زا  هک  فورعم  حیحص ))  )) بحاص يروباشین  جاجح  نب  ملسم   1
هحفص 185. دلج 1  دنسم  باتک  رد  لبنح  نب  دمحا   2

هیآ ج 3/192. نیمه  لیذ  رد  شفورعم  ریسفت  رد  يربط   3
كردتسم ج 3/150. رد  مکاح   4

.297  / هحفص ةّوبنلا  لئالد  باتک  رد  یناهفصا  میعنوبا  ظفاح   5
هحفص 74. لوزنلا  بابسا  رد  يروباشین  يدحاو   6

شفورعم ج 8/85. ریسفت  رد  يزار  رخف   7
لوصالا ج 9/470. عماج  رد  ریثا  نبا   8

فاّشک ج 1/193. رد  يرشخمز   9
یناعملا ج 3/167. حور  رد  یسوکا   10

لآ ْنَت  جنپ  نامه  ءاسک  لها  و  دنکیم ، تباث  ار  ءاسک  لها  تلیضف  هک  تسا  یلیلد  نیرت  يوق  هیآ  نیا  دیوگیم : فاّشکرد  يرشخمز  و 
. دنتسه نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) نیسحو نسح  همطافو و  یلعو  دمحم  ترضح  ءابع 

؟ دوشیم قالطا  درفم  رب  عمج  هغیص  هنوگچ  هکنیا  دنراد  هفیرش  هیآ  نیا  دروم  رد  سوه  يوه و  ناگدنب  زا  ياّهدع  هک  یتالاکشا 
هدـهاشم رایـسب  انعم  نیا  برع  ریغ  برع و  نایم  رد  یبدا  ياهباتکو  نآرق  رد  درادـن و  یگ  هزات  درفمرب  عمج  هغیـص  قالطا  ـالوا : باوج 

. تسا هدش 
کی یترابعب : دریگیم و  رارق  درفم  قادـصم  رد  نکیل  دوشیم  هدروآ  عمج  هغیـص  هب  یلک  تروصب  مکح  نوناـق ، دراوم  بلغا  رد  اـیناث :

قیداـصم همه  رب  اـت  دوـشیم  رکذ  عـمج  تروـصب  ظاـفلا  یهاـگ  داد ، رارق  هلحرم  رد  ءارِجا  هلحرم  يرگید  تسا و  داد  رارق  هلحرم  هبترم 
. دشاب درف  کیب  رصحنم  قادصم  تسا  نکممءارجا  هلحرم  رد  نکل  دنک  قیبطت 

دروآ هلهابم  هب  دوخ  هارمه  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  هلزنم  هب  هک  یناسک  هفیرـش  هیآ  قادصم  رد  نشور : ترابع  کی  رد  و 
[ دندوب مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ماما  همطاف و  یلع و  ترضح   ] دوبن يرگید  یسکاهنآ  زا  ریغ 
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ماقم ینعی  انسفنَءا …  دیامرفیم : یتقو  هفیرـش  هیآ  رد  تسا  عقاو  اب  قباطم  دوش  دراو  هسدقم  هیحان  زا  هک  یبلطم  رگید  بلطم  اب  یئانـشآ 
نینچ دجاو  راوگرزب  نآ  دهدیم  ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  صخش  تلزنم  ماقمّدح و  رد  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تلزنم  و 

. تسا هدش  قادصم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سفن  هک  دوب  يا  هیلاع  تاماقم 
زیچره زا  لبق  دیاب  تسا  هدش  لالدتـسا  نادـب  هکیا  هیآ  نامه  قبط  رب  دریگیم  رارق  رظنّدـم  ینید  گنهرف  رد  صاخـشا  تیّولوا  هک  یتقو 

اب یشیوخ  موق  هباحـص  لیبق  زا  تازایتما  ریاس  اریز  دریگ  رارق  هّجوت  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  اهنآ  تعاطا  داقتعاو و  نامیا 
. تشاد دنهاوخن  زایتماو  شزرا  حطسرد  یئانعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنریگیم  دوخب  یئانعم  دارفا ، داقتعاو  نامیا  عاعش  رد  و …  ربمایپ ،
یلع ترـضح  دوب  مدق  شیپ  ناگمه  زا  یگدـنب  لامک و  ياه  هنیمز  یمامت  رد  هک  یـسک  اهنت  هعیـش ، تّنـس و  لها  ناگرزب  لقن  قباطم  و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مرکا  یبن  زا  یقهیب  هنیمز  نیا  رد  دوب  رتالاب  مه  مزعلااولوا  ناربمایپ  زا  یتح  دشابیم  مالسلا  هیلع 
رُظنَیلَف ِِهتَدابِع  یف  یـسیع  یلاو  ِهَتبیَه ، یف  یـسُوم  یلاو  هِْملِح ، یف  َمیهاربا  یِلا  و  هاْوقَت ، یف  ٍحُون  یِلاَو  هِْملِع  یف  َمدآ  یلا  َرُْظنَی  ْنَا  َدارَا  ْنَم  ))

(39 ((. ) ِبلاطیبَا نب  یِّلَع  یلا 
هب شیراـب و  درب  ملح و  رد  میهاربا  ترـضح  هب  شیاوقت و  رد  حوـن  ترـضحب  شملع و  رد  مدآ  ترـضح  هب  دـهاوخب  سکره  : )) همجرت

فاصوا یمامت  هک  درگنب  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  دنک  رظن  شتدابع ، رد  یسیع  ترضح  هب  شتمظع و  تبیه و  رد  یـسوم  ترـضح 
((. تسا عمج  وا  رد  ماظع  ءایبنا 

نآ همه  دندوب  اراد  مزعلااولُوا  ناربمایپ  هک  يا  هّیلامک  تفص  ره  تسا و  هّیلامک  تافص  مامت  عمجتسم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیاربانب 
ینعم نیا  يّداـع  رکفت  رد  اریز  دراد  مزـال  ار  یگرزب  هیامرـس  قوف  ثیدـح  موهفم  كرد  نیارباـنب  تسا  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  فاـصوا 

نیا زا  یکی  اب  يربمایپ  ره  اریز  دـنیامن  ادـیپ  قادـصم  درف  کـی  دوجو  رد  هّیلاـمک  فاـصوا  عیمج  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسین  رّوصتم 
لاّهُج رب  ار  یهلا  تمظع  درکیم و  بولغم  يا  هنیمز  ره  رد  ار  نادـناعم  یمامتو  دوب  دایز  تازجعم  هدـیدع و  تامارک  بحاـص  فاـصوا 

رد دوش . عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنم  ؤمریما  دوجو  رد  یهلا  ناروآ  ماـیپ  يونعم  ياـه  هیامرـس  یماـمت  هک  یتـقو  اـّمَا  تخاـسیم  نشور 
رد ار  دوخ  هک  يدرف  ره  تسا و  هدومن  ادـیپ  يا  هژیو  یتّیبوبحم  یتـسه  ملاـعو  ناـکم  نوک و  رد  هک  تسیدـنوادخ  یمظع  تیآ  تقیقح 
رد هک  لاعتم  راگدرورپ  تمظع  تیالو و  زا  دناوتیمن  دشابن  يدیحوت  هژیو  ینیب  ناهج  بحاص  دـهدن و  رارق  یهلا  تایآ  روحم  رادـم و 

ماقم و ناحبـس  يادـخ  زا  دـعب  هک  یـسک  اهنتو  دـنک  تفایرد  ار  یئانعم  تسا  هتفاـی  رولبت  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تیـصخش  دوجو و 
: دیامرفیم شا  هراب  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دومن  كرد  ار  راوگرزب  نآ  تلزنم 

(40 ((. ) هّللا ّالا  َهِلا  لوق ال  یف  وُجرَا  امَک  ٍیّلَع  ِّبُح  یف  یتَّم  اوُجر ِال  ّینِا ِال  ))
لاعتم يادخ  تینادحو  هب  رارقا  رد  هک  روطنامه  مراودیما  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نتشاد  تبحم  رد  متما  یتخبشوخو  تداعس  هب  نم  همجرت :

. مراودّیما
هکنیا نآ  تسا و  هدـش  نایب  تروص  ود  رد  بلطم  کی  هکلب  دـنک  داجیا  شیوشت  ناهذا  رد  هک  تسین  مه  ضرع  رد  بلطم  ود  اـجنیا  رد 

رارقا تبحم و  رگید : ةرابعب  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبحم  نتـشاد  نآ  دراد و  مزال  يرایعم  يدنوادخ  تّینادحو  هب  رارقا 
. تسا رولتبم  مالسلا  هیلع  یلع  دوجو  رد  هک  تیالو  نتفریذپ  نآ  دنراد و  عجرم  کی  فیرش  ثیدح  نتم  رد 

هجّوُزا ْنَا  ینرَمَا  ۀمام و  الاب  اّیلَع  لَّضَف  ِةوَُّبنلِاب و  ینَلَّضَف  یلاعت  هللا  َّنِا  : )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  تسا  هدمآ  رگید  ثیدـح  رد 
(41 ((. ) يّودع هُّودعَو  ّیلو  هّیلَو  ینید و  یضاق  یَّتَثُج و  لساغ  يدلُو و  وبا  وُهَف  یتَنبِا 

روتسد نم  هب  داد و  تلیضف  تماما  اب  ار  یلع  دیـشخب و  تلیـضف  توبن  ماقم  اب  ار  نم  لاعتم  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
هدننک ءاداو  ما  هزانج  هدنهد  لسغ  و  نیسح ] نسح و   ] منادنزرف ردپ  وا  مروآ و  رد  وا  دقع  هب  ار  اهیلع ]) هّللا  مالس   ) همطاف  ] مرتخد هک  داد 

. دشابیم نم  نمشد  وا  نانمشد  نم و  ناتسود  وا  ناتسود  دشابیم  منیِد 
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تاماقم مامت  تّوبن  ماقم  زا  دعب  وا  تخاس و  صّخـشم  شلوسر  يارب  لاعتم  يادـخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تلزنم  ماقم و  نیاربانب 
شودرب هک  تسا  یهلا  تیلوئـسم  دهعت و  نیرتالاب  تماما  ماقم  تایاور  تایآ و  قبط  رب  تشاد و  هدهع  رب  ار  تماما  اصوصخ  هّیهلا ، هیلاع 

هکلب تسین  نکمم  یناسنا  دودحم  تاعالطااب  تلیضف  نیا  نداد  صیخـشت  هک  تسا  نیا  مهم  بلطم  نکیل  دوشیم  هتـشاذگ  لماک  ناسنا 
تسا و یهلا  تمعن  نیرتـگرزب  يراـی  نیا  دـیامن و  يراـی  مهم  نیا  رد  ار  یمدآ  هک  تسا  مزـال  یهلا  تیاـنع  نآ  صیخـشتو  كرد  يارب 

((. هُّلُک َریَخلا  َُهل  ُهّللَا  عَمَج  ْدَـقَف  ْمِِهتَیالِو  َو  یتَیب  َلها  ِۀَـفِْرعَِمب  هیلع  هّللا  َّنَم  ْنَم  : )) دـیامرفیم هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(42)

معّنَتُم تیب  لها  تیالو  تمعن  هب  ار  اـهنآ   ] دـیامن قفوم  اـهنآ  تیـالو  نم و  تیب  لـها  ۀـفرعم  تخانـش و  هب  دـنوادخ  ار  سکره  : )) همجرت
((. تسا هدومن  عمج  وا  رد  ار  تداعسو  ریخ  یمامت  لاعتم  يادخ  تقیقح  رد  دزاس ]

تیانع قیفوت و  هبزج  نیاو  تسا  رگید  شزرا  دوخ  اهـشزرا  كرد  هکنیا  رب  ینبم  دـهدیم  ناـشن  ار  لـماک  يوگلا  کـی  فیرـش  ثیدـح 
اج نیا  رد  داد  رارق  رظن  ّدم  ار  یئاهیگ  هدامآ  دیاب  هکلب  دوریمن  یـسک  غارـس  تهج  نودـب  مه  يدـنوادخ  قیفوت  دوشیمن و  رّـسیم  یهلا 

. میزادرپب قیفوت  هلئسم  هب  سپس  میمهفب و  فیرش  ثیدح  زا  ار  یلصا  بلطم  تسا  مزال 
موصعم هدراهچ  یترابعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تخانـش  هک  نیا  دوشیم  اـم  ریگتـسد  فیرـش  ثیدـح  زا  هک  یبلطم  نآ 

رد دوش  لـصاح  یقیفوت  نینچ  ار  سکره  تساـتکی و  يادـخ  بوبحم  بولطم و  اـهنآ  تماـماو  تیـالو  هب  ناـمیا  نتـشاد  مالـسلا و  هیلع 
. تسا هدرک  عمج  دوخ  رد  دشابیم  یمدآ  لامک  يارب  دنس  نیرتگرزب  هک  ار  يونعم  ياهشزرا  یمامت  تقیقح 

؟ هچ ینعی  یهلا  قیفوت  س :
نکیل دهدیم  ناشن  ار  قفاوت  يانعم  نامه  تغل  بتک  رد  دشاب و  قفاوم  یهلا  ردق  ءاضق و  اب  شلاعفا  ای  لامعاو  ناسنا  هدارا  هکنیا  باوج :
تسا هلئسم  کی  شدوخ  یهلا  ردق  ءاضق  رشب و  لاعفا  نایم  رد  قفو  داجیا  نیاربانب  دشاب  تاریخ  رد  هک  یئاه  تقفاوم  ضرغ  حالطصا  رد 

. درادن تافانم  ناسنا  رایتخا  تیّیرح و  اب  هک 
: دیامرفیم هفیرش  هیآ  رد  و 

(43 ((. ) اناقُرف مکل  لعجی  هّللا  اوُّقَتَت  ْنِا  اُونَمَا  نیذلا  اَهُّیا  ای  ))
رارق لطابزا  قح  یئادـج  يارب  يا  هلیـسو  امـش  يارب  دـیزیهرپب  ادـخ  نامرف ] تفلاـخم   ] زا رگا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  همجرت :

. دهدیم
تفرعمو تخانـشرد  یهلا  قیفوتو  دییأت  هب  ار  وا  دریگیم و  لکـش  ناسنا  رد  تیاده  دشر و  ياه  هنیمز  اوقت  تیاعر  ادـخب و  هجوت  رثا  رد 

ۀیاده نودب  ار  یلئاضف  دناوتیمن  يدحا  چیه  تسوا و  دـییاتو  دـشرو  تیادـه  نامه  ناسنا  يارب  یهلا  قیفوت  اریز  دـنکیم  هدامآ  قئاقح 
. دننک تاعارم  ار  یهلا  ياوقت  هک  دوشیم  یناسک  لماش  یهلا  قیفوت  هجیتن  رد  دنک  بسک  یهلا  تمحرو 

: دیامرفیم هک  اجنیا  هب  میدیسر  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  همادا  رد 
و : )) ُهلْوَق ِکلذَو  َنامی  الاو  َْملِعلا  هّللا  مُهاتآ  َنیّذلا  ِءایِفْصَالا  ِِهتَّیرُذ  یف  تراصف  هّللاِرمَاب  مالسلا  هیلع  اّیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یّبَنلا  اهدَّلَقَف 

مسر یلع  ([ 44  ) نوملعت ُمْتنُک ال  مُکَّنَِکلو  ْثعَبلا  موی  اذـهف   ] ْثعَبلا مْوَی  یِلا  هّللا  باـتِک  یف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  ناـمی  ـالاو  َْملِعلا  اوتُوا  نیّذـلا  َلاـق 
(45 …  ) يرَجام

، وا هدیزگرب  هّیرذ  رد  یهلا  بصنم  نیا  سپس  داهن  مالسلا  هیلع  یلع  هدهع  هب  ادخ  روتـسدب  ار  تماما  ماقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن 
هدـش هداد  اـهنآ  هب  ناـمیاو  ملع  هک  یناـسک  دوـمرف : اـهنآ  هراـب  رد  دـنوادخو  تفرگ  رارق  تسا  هداد  ناـشنامیاو  ملع  لاـعتم  يادـخ  هـک 

نیا دیتسنادیمن )) امـش  یلو  تسا ، زیخاتـسر  زور  نونکاو  دـیدرک  گنرد  خزرب  ناهجرد  تمایق  زور  ات  ادـخ  نامرف  هب  امـش  دـنیوگیم :
نوچ هداد ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رّهطم ] كاپ و   ] لـسن رد  تماـیق  اـت  ار  نآ  دـنوادخ  هدـش و  يراـج  هک  تسا  یـشور  ّتنُس و 
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هدزاود ینعی  هّیرذ  دیاب  سپ  دشاب  یناسنا  هعماج  تیاده  تیلوئسم  راد  هدهع  هک   ] تسین ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  زادعب 
.[ دنوش راد  هدهع  ار  یهلا  بصنم  ماقم و  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما 

!؟ دننک باختنا  ناشدوخ  يأر  هلیسوب  ماما  ناونعب  ار  یسک  دنناوتیم  هنوگچ  ناوتان  نادان و  لهاج و  مدرم  فاصوا  نیا  اب 
: دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  هتکنود  هفیرش  هیآ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  لالدتسا  رد 

. ناسنا یناوتانو  زجع  مالسلا 2  هیلع  موصعم  ناماما  نامیا  ملع و  تمظع 
مالسلا هیلع  موصعم  ناماما  نامیا  ملع و  تمظع  لوا : هتکن 

معا راگزور  نادنمشناد  ءاملع و  مامت  هک  تسا  يا  هدرتسگ  عیسو و  یلیخ  حطـس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  شناد  ملع و  ماقم 
هیلع ریما  ترـضح  كراـبم  ناـبز  زا  هک  تسیا  هلمج  نآ  نشورو  زراـب  هنوـمن  تـسا  هتخاـس  ناریح  توـهبم و  ار  نآ  ریغ  نیرـصاعم و  زا 

(46 ((. ) ِضْر الا  ِقُرُِطب  یِّنِم  ْمَلْعَا  ِءامَّسلا  ِقُرُِطب  اَنَالَف  ینوُدِقْفَت  ْنَا  َْلبَق  ینُولَس  ُساَّنلا ، اهُّیا  : )) دیامرفیم تسا  هدش  نایب  مالسلا 
ياههار زا  نامـسآ  ياههار  هب  نمو  ما  هتفرن  امـش  نایمزا  هکنآ  زا  لبق  دینک  لاوئـس  نمزا  دـیهاوخیم  هک  يزیچ  ره  مدرم ، يا  : )) ۀـمجرت

(( مرتهاگآ نیمز 
دیایب هک  یثداوح  ره  تمایق  زور  ات  دیسرپب و  دیراد  یلاوئس  عون  ره  متسه ] هدنز   ] ما هتفرن  امش  نایم  زا  ات  دیامرفیم : زاب  هبطخ 93  رد  و  ))

(( منک نشور  نایتارب 
(47 …  ) ُُمْتبَرَطْض ِِهب َال  ُتُْحب  َْول  ٍْملِع  ِنُونْکَم  یلَع  ُتْجَمَدنا  َلب  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  زا  رگید  ياج  رد  و 

. دیوشیم نازرل  برطضم و  مزاس  راکشآ  ار  مولع  نآ  امش  يارب  رگا  ما  هدش  عقاو  یملع  کیرد  نم  همجرت :
درادن دوجو  يدیدرت  ار  یـسک  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) شموصعم دنزرف  هدزای  مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  شناد  ملع و  هراب  رد 
زارحا يارب  تراهطو  تمصع  نادناخ  تلیـضف  ّتیلباق و  نتفریذپ  اب  نکیل  دنراد  لوبق  ار  تیعقاو  نیا  مه  ناش  تخـس  رـس  نانمـشد  یتح 

مالـسلا هیلع  ریما  ترـضح  لاـمک  تلیـضف و  ملع و  ناـیب  ماـگنه  رد  اذـل  دـندرکن و  تیاـمح  قـح  زا  تماـما ] ینعی   ] یهلا بصنمو  ماـقم 
ؤملاریما نانخس  هراب  رد  یّنُس ، گرزب  نادنمـشناد  نآ  دیدحلا  یبا  هک  یتقو  دنیامنب  یتسرد  هدافتـسا  ناشدوخ  شناد  ملع و  زا  دنتـسناوتن 

راب نیدنچ  دـسیونیم و  هغالبلا  جـهن  يارب  حرـش  ناونعب  باتک  دـلج  تسیب  دودـح  رد  دزادرپیم و  ریـسفت  حرـش و  هب  مالـسلا  هیلع  نینم 
و هقح ، ۀمامالا  ّنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  دنکیم  فارتعا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تمظع  هب  شدوخ  حرـش  نیمهرد 

 … ساّنلا عیمج  نم  اهب  یلوا  هنا 

مود تمسق 

بلاطم همادا  رد  دنتـسه و  رتقیالو  یلوا  مدرم  مامت  زا  ماـقم  نیا  هب  ناـشیاو  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  یعقاو  قح  تماـما  هکنیا 
: درک نایب  لماک  تحارصاب  ار  هتکن  نیا  هللا  همحر  یخلب  مساقلاوبا  داتسا  هک  دیوگیم 

ریشمش هب  تسد  شیوخ  مّلسُم  یعقاو و  قح  نتفرگ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تافو  زا  دعب  رگا  هک 
مینادـب قساف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  هک  تسا  بجاو  ام  يارب  تسا و  قساف  دـشاب  سکره  ناـشیا  نیفلاـخم  تروص  نیا  رد  دزیم 
ُکبْرح دومرفیم : یئاـجرد  اـی  راد و  اـمثیح  رودـی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  دوـمرفیم : اـهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اریز 

قح و اجنآ  دـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  اجره  تسا  نکمم  ریغ  یئادـج  اهنآ  نایم  رد  دنتـسه  مهاـب  یلعو  قح  ینعی : یملِـس  کُملِـس  یبرَح ،
شزاسو حلـص  وت  اب  سکره  هدرک و  گنج  نم  اب  دگنجب  وت  اب  سکره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسادـخ و  بولطم 

(48 . ) تسا هدومن  حلص  نم  اب  دنک 
همه زا  تسایس  رد  ار  باطخ  نب  رمع  هک  یهورگو  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تسایس  قبط  رب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تیساس 
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ینعم مهف  رد  همه  لاحرهب  دننادیم  مدقم  ترـضح  نآ  زا  تسایـسرد  ار  هیواعم  يا  هّدع  یتحو  دنا  هتفر  هابتـشا  هار  الماک  دـننادیم  يوق 
سدـقم عرـش  تادویق  مامتب  شیوخ  ياه  هماـنرب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  اریز  دـنا  هدرکن  كرد  تسرد  ار  بلطم  قح  تساـیس 

قبط رب  ینعی  هدوب  هلسرم  حلاصم  ناسحتسا و  سایق و  يانبم  رب  تشاد  دوجو  هیواعم و …  ای  ورمع  رد  هک  یتسایس  نکیل  دوب  دیقم  مالـسا 
ار يویند  تاروما  هشیمه  مالسلا  هیلع  ریما  ترضحو  دشاب  هدوب  مالسا  تاروتسد  فلاخم  دنچ  ره  دندرکیم  راتفر  ناشدوخ  لیم  هقالع و 

(49 . ) درکیم راتفر  دوب  یهلا  یحو  نامه  هک  نید  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  روطنامه  درکیم  ءارجا  نید  قباطم 
اهسفن یف  صقن  تاذ  ۀفالخلا  تناکو  ۀفالخلاب  مَّمُتی  نا  یِلا  جاتحی  صقن  هیف  نکی  مل  مالسلا  هیلع  اّیلَع  َّنا  و  : )) دیوگیم رگید  ياج  رد  و 

(( اهاّیا هتیالوب  اهصقَن  َّمتَف 
تفالخ هکلب  دیامن  ناربج  تفالخ  هلیسوب  هک  تشادن  دوجو  ناشیا  رد  یـصقن  چیه  دوب و  لماک  ناسنا  کی  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح 

(50 . ) دیدرگ لماک  ترضح  نآ  تماماو  تیالو  هلیسوب  صقن  نیا  دوب و  صقان  شیوخ  تاذ  رد 
دوب و موصعم  ءاطخو  صقن  بیع و  ماـمت  زا  دوب و  لـماک  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تیـصخش  هک  دـیوگیم  ماـمت  تحارـص  اـب  ناـشیا 

. دوش هدایپ  شیوخ  یعقاو  ریسم  رد  ات  دوب  لماک  ناسنا  نینچ  جاتحم  تفالخ 
راوگرزب نآ  تیناقح  رب  دـنکیم و  ثحب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تلزنم  ماقم و  زا  همه  نیا  هک  صخـش  نیمه  فسأـت  لاـمک  اـب  اـما 

: دیوگیم شا  هغالبلا  جهن  حرش  همدقم  رد  دنکیم  فارتعا 
(51 …  ) لضافلا یلع  لوضفملا  مَّدق  يّذلا  هّللدمحلا 

. درک مدقم  لضاف  رب  ار  لوضفم  هک  ار  یئادخ  ساپس  رکش و 
رایتخا رد  تفالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  دـعب  هک  دومن  مدـقم  موصعمو  لماک  درف  رب  ار  لهاج  ناداـنو و  صقاـن  ناـسنا  ینعی 

. تفرگ رارق  ورمع …  رکبوبا و 
: دروخیم مشچب  هتکن  دنچ  اجنیا  رد 

. دنتسه لهاج  صقانو و  لوضفم  رکبوبا و …  تسا  موصعم  لماک و  لضاف و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنیا   1
خماش ماقمو  ّتیولوا  هب  يدایز  تایآ  رد  اریز  تسا  هدش  بکترم  ار  تیانجو  ملظ  تیاهن  دهدیم  تبـسن  ادـخب  هک  یتقو  ار  مّدـقت  نیا   2

زا يرامـش  یب  ثیداحا  لقن  قبط  رب  تسا و  هدش  بجاو  ضرف و  ناشیا  تعاطا  نانم  ؤمرب  تسا و  هدـش  هراشا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
. تسا مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  صوصخم  تماماو  تیالو  نم  زادعب  هکنیا  ینبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر 

. تسا یندوشخبان  هانگ  دنوادخب  لضاف  رب  لوضفم  مدقت  نداد  تبسن   3
تسا تماما  ماقم  كرد  زا  ناسنا  یناوتان  مود : هلئسم 

تسا تماما  ماقم  كرد  زا  ناسنا  یناوتان 
رّوصت رد  هک  ار  یقئاقحو  رارـسا  نآ  دناوت  یمنو  تسا  ناوتانو  زجاع  نآ  یعقاو  كردب  تبـسن  ناسناو  تسا  یهلا  بصنم  ماقم و  تماما 
تهجب دوب  دـهاوخن  رـسیم  ناسنا  يارب  تفالخو ، تماما  ماقم  رد  يدرف  ندرک  باختناو  نییعت  تروص  نیا  رد  دـنک  فیرعت  دـنگیمن  وا 
دنکیم هظحالم  ار  دوخ  یتاعالطاو  يرکف  تردق  ءادتبا  دـنکیم  رظنراهظا  شا  هرابرد  ای  دـهدیم و  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  ناسنا  هکنیا 

کی ره  رد  یلک  روطب  تغالبو و  تحاصف  تعاجشو و  تیونعم  ای  شناد و  ملع و  هنیمز  رد  هک  یـصاخشا  دوشیم  نادیم  دراو  سپـس  و 
تعاجـش تیّونعمو و  ملع  يانعم  کیدزن  زا  دـنا و  هدـش  ثحابم  نآ  دراو  راصتخا  روطب  هدرک و  شالت  رادـقم  یناسنا  لـماک  تافـص  زا 

رد دناوتیمن  هدرکن  روبع  ریـسم  هار و  نیا  زا  هک  یناسک  اما  دننک  كرد  ار  نامیا  ابو  ملاع  ياهناسنا  دنناوتیم  دنا  هدرک  سمل  ار  لامکو 
. دنک رظن  راهظا  هنیمز  نیا 

هدش هتخانش  َملاع  درفکی  يارب  دنمـشناد  َملاع و  ناسنا  کی  منیبیم  مینکیم  هعلاطم  یتقو  نادنمـشناد  ناگرزب و  خیرات  رد  هنومن : ناونعب 
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دوشیم عقاو  نارگید  نامیا  لباقم  رد  یتقو  نم  ؤم  ناسنا  کی  تسا  هتفرگ  رارق  حطس  هچ  رد  يو  یملع  تیـصخش  هک  دمهفیم  وا  تسا 
رد ار  دوخ  ناسنا  ات  لاحره  هب  دنـشابیم  لماک  درم  کی  ناشیا  هک  دـنکیم  فارتعا  نشور  روطب  دـنکیم  هدـهاشم  اهنآ  زا  ار  یتالامکو 

. دنک ادیپ  یهاگآ  اهنآ  تیصخش  تّهبا  تمظع و  هب  دناوتیمن  دهدن  رارق  لماک  ياهناسنا  ریسم 
ریما ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  ياه  تیبرت  نتفریذپ  رثا  رد  دوب و  يّداع  ناسنا  کی  هللا  همحر  ناملـس  بانج  لاثم : ناونعب 

. دشن نکمم  شماقم  كرد  ار  يّداع  دارفا  هک  دیسر  یئاج  هب  مالسلا  هیلع 
. تیبلا َلها  اّنمَوه  حَزُنی و  ًرحب ال  َوه  رخَـالا و  َْملِعلا  َلَّوـالا و  َْملْعلَا  ُناملَـس  َكرْدَا  دومرف : وا  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

(52)
مالـسلا هیلع  تیب  لها  ام  زا  وا  دوشن و  مامت  دوش  هتـشادرب  وا  زا  رادـقم  ره  هک  تسا  یئاـیرد  وا  دومن و  كرد  ار  رخآ  لوا و  ملع  ناـملس 

. تسا
رد مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هبتر  زا  دعب  تسا  دافتسم  هّماعو  هصاخ  رابخا  زا  هچنآ  دیامرفیم : ةویحلا  نیع  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  و 

(53 . ) دوبن دادقم  رذوبا و  یسراف و  ناملس  نءاش  تعفر  ردقو و  تلالجب  یسک  هباحص  نایم 
زا گید  هاگان  دنتفگیم  ثیدحو  دنتـسشن  مهاب  یتعاس  دوب  هتـشاذگ  شتآ  يور  یگید  هک  یتلاح  رد  دـش  دراو  ناملـس  رب  رذوبا  يزور 
دزن زا  هدز  تشحو  رذوبا  تشاذگ  دوخ  ياجرد  تشادرب و  ار  نآ  ناملس  تخیرن  گید  زا  يزیچو  دش  نوگن  رـسو  دیطلغ  هیاپ  هس  يور 

زا ناملس  رگا  دومرف : ترضح  درک  فیرعت  ار  ناتساد  دومن و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  دوب  رکفرد  تفر و  نوریب  ناملس 
هتـشاد تفرعم  وا  لاحب  سکره  نیمز ، يور  رد  تسا  هللا  باب  ناملـس  رذوبا  يا  دش  یهاوخ  شحّوتم  نیا  زا  رتشیب  وت  دهد  ربخ  دوخ  ملع 

(54 …  ) تسا نم  ؤم  دشاب 
تماما ماقم  هک  یتقو  دـهد  رارق  ریـسم  نامهرد  ار  دوخ  هک  دوش  ربخاب  ینم  ؤم  تالامک  زا  دـناوتیم  یناـمز  ناـسنا  کـی  تروص  ره  رد 
تـسا جراخ  رـشب  هدهع  زا  دارفا  نآ  نداد  صیخـشت  دنریگب  هدهعب  ار  نآ  تیلوئـسم  دـنناوتیم  لماک  ياهناسناو  تسا  یهلا  بصنم  کی 
تماما ماقمب  تبسن  هک  یتلاهج  اب  مدرم  دیامرفیم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یتقو  دنک  صّخـشم  ار  اهنآ  دناوتیم  لاعتم  يادخ  اهنت 

هیلع و هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  یحو  هار  زا  سپ  دننک ؟ باختنا  ماقم  نیا  هب  شیوخ  رظنو  يءار  اب  ار  یـسک  دنناوتیم  هنوگچ  دنراد 
. تسا جراخوا  هشیدناو  رکف  دودح  زا  نآ  صیخشت  نوچ  دنک  تعاطا  یهلا  یحو  زا  دیاب  ناسناو  دوش  نّیعم  ماما  دیاب  دوشیم  غالبا  هلآ 

ماقمو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀـفالخ  هّللا و  ُۀَـفالخ  َۀَـمامِالا  َّنا  ءایـصوالا  ثراو  ءاـیبنالا  ُۀـلزنم  َۀَـمامِالا  َّنا  مالـسلا : هیلع  اـضّرلا  لاـق 
(55  ) مالسلاامهیلع نیسُحلاو  نسحلا  ثاریم  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تفالخ  ادخ و  ینیـشناج  تفالخ و  تماما  تسا  ءایـصوا  هّیثرا  ءایبنا و  تلزنم  ماقم و  نامه  تماما  همجرت :
. دشابیم مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هاگیاج  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ماقمو 

: تسا هدمآ  اجنیا  رد  هک  یّمهم  تاکن 
. تسا تّوبن  هاگیاج  رد  تماما   1

. دسریم هّیثرا  تروصب  ناربمایپ  ءایصوا  هب   2
. تسادخلوسر ادخ و  ینیشناجو  تفالخ  تماما   3

مدرم يءار  هب  یهلا  ماکحا  نایب  يارب  اهنآ  باختنا  هکنیا  دنکیم : هجّوت  بلج  هتکن  دـنچ  دریگیم  رارق  یـسررب  درومءایبنا  ماقم  هک  یتقو 
سنج زا  یبن  صخـش  درکیم و  ثوعبم  دوب  یهلا  بصنمو  ماقم  نیا  قیال  هک  ار  يدرف  مدرم  نایم  زا  لاعتم  يادخ  اهنت  هکلب  دوبن  هتـسباو 
نامز رصع و  مدرم  یمامت  لوبق  دروم  تقیقح  نیا  تسا و  مدقم  شیوخ  رصع  ياهناسنا  یمامت  زا  تلیضف  ملع و  ماقم  رد  نکیل  دوب  رـشب 

. تسا هدوب  يربمایپ  ره 
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مینک هدافتـسا  تایاور  زا  هنیمز  نیا  رد  رگا  تسین  يا  هداس  عوضوم  یهلا  یحو  تفاـیرد  يارب  ناـسنا  کـی  تّیلباـق  صیخـشت  مود : هتکن 
ار یگرزب  هیامرـس  کی  هکلب  تسین  يا  هداس  زیچ  کئالم  تی  ؤر  ای  مالـسلا و  هیلع  لیئربج  ترـضح  اب  سامت  ای  یحو ، تفایرد  مینیبیم 

مامت اب  ینعی  تفرگیم  دوخ  بلق  ای  سفن  اب  یحو  هتـشرف  زا  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  دراد و  مزال  ناسنا  حور  رد 
. رگید ساوح  ای  و  شوگ ، هار  زا  هن  دندرکیم  یقلت  شدوجو 

(56 ((. ) يرَی ام  یلع  ُهَنْوُراُمتَفَا  يءاَرام  ُدا  ؤُفلا  َبَذَک  ام  یحْوَا  ام  هِْدبَع  یلا  یحوءاف  : )) دیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق 
هچنآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سفن  بلق  درکن  هابتـشاو  تفگن  غورد  دومن  یحو  هک  ار  هچنآ  دوخ  هدـنب  هب  دومن  یحو  سپ  )

)؟ دیزادرپیم هلداجم  هب  دنکیم  هدهاشم  ًانیع  هک  يزیچ  رد  وا  اب  ایآ  درک  هدهاشم 
ُهَمِّلَُکی ْنَا  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  : )) دیامرفیم دنکیم  نایب  تروص  دنچ  رد  ادـخ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طابترا  هویـش  رگید  هیآ  رد  و 

(57 ((. ) ٌمیکح ُّیلَع  ُهَّنِا  ءاَشی  ام  ِهنذِاب  َیِحُویَف  الوُسَر  َلِسُری  وا  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِموَا  اَیْحَو  ّالا  هّللا 
زا ای  دنمهفن ] نارگید  هک  هراشا  اب  یناهنپ و  نخـس   ] دنک یحو  هکنیا  رگم  دیوگ  نخـس  وا  اب  ادـخ  هک  دـسریمن  يرـشب  چـیه  هب  همجرت :

دنلب دنوادخ  اریز  دیامن  یحو  وا  هب  دهاوخیم  ادخ  هک  ار  هچنآ  ادخ  نذاب  وا  دتسرفب و  يا  هداتسرف  لوسر و  ای  دنز  فرح  يا  هدرپ  تشپ 
. تسا راک  مکحمو  هبترم 

: دوشیم میسقت  شخب  هس  هب  لاعتم  يادخ  اب  یهلا  ناروآ  مایپ  طابترا 
. دنکیم لصاح  سامت  لاعتم  قلاخ  اب  میقتسم  روطب  رشب  هکلب  دشابن  نایم  رد  رشب  ادخ و  نیب  يا  هطساو  چیه   1

هیلع یسوم  هک  روط  تخرد  دننام  دوش  هدینـش  باجح  تشپ  زا  هک  یئادخ  راتفگ  ینعی  دوشیم  رارقرب  باجح  ای  هدرپ  تشپ  زا  طابترا   2
. دینشیم وا  هحان  زا  ار  ادخ  نخس  مالسلا 

. دوشیم هدینش  نآ  طسوت  یهلا  راتفگ  تروص  نیا  رد  دناسرب  رشب  هب  هدومن و  لمح  ار  نآ  کلم  هک  یئادخ  راتفگ   3
رّـسیم ینامز  ناسنا  يارب  طابترا  نینچ  دنونـشب و  دوجو  مامت  اب  ار  يدنوادخ  راتفگ  دنتـسناوتیم  دوخ  تاماقمو  هبتر  هزادـناب  ماظع  ءایبنا 

. دشاب هتشاد  ار  نآ  لّمحت  دناوتب  وا  هک  دوب  دهاوخ 
يّدام ياه  یگتـسباو  زا  ار  دوخ  هک  تسا  رّـسیم  یناسنا  يارب  رگید  کی  زا  ود  نیا  صیخـشتو  ناطیـش  يادص  ای  کئالم  يادص  ندـینش 

نوچ تسین  صیخشت  لباق  ام  يارب  اهنآ  يادصو  یحو  یگنوگچ  نینچ  مهو  یهلا  قولخم  ود  نیا  اریز  دشاب  هداد  تاجن  ناکمو  طیحمو 
رگید کیب  تاعالطا  لاقتنا  رد  مه  اهنآ  ایآ  هکنیاو  تسادـج  هّنجَاو ، کئالم  ملاع  اب  دـهدیم  شرورپ  شدوخ  نطب  رد  ار  ام  هک  یملاـع 

تروص ره  رد  تسین  نشور  دنزادرپیم  مّهفتو  میهفت  هب  يرگید  قیرطو  هار  زا  ای  دنراد  ار  ناسنا  شور  ناشدوخ ، زا  ادـج  دوجوم  هب  ایو 
مامت رب  هکدناسرب  هلحرم  هب  ادخ  یگدنبو  هیکزت  رثا  رد  ار  دوخ  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن  رّـسیم  یطابترا  نینچ  يّداع  تروص  رد  ار  ناسنا 

. دنک ادیپ  فارشا  اهنآ  ياهادصو  تاعالطا  هویشو  تادوجوم 
یمامت تاعالطا  لاقتناو  لقن  هویـش  هب  دـنناوتیم  دنتـسه و  رداق  یعالطاو  طاـبترا  نینچ  رب  تماـما  اـی  تلاـسر و  توبن و  ماـقم  هک  یتقو 
تماماو تلاسر  توبن و  زا  معا  هیهلا  تاماقم  هب  هک  یناسنا  ره  دهدیم و  ینعم  ار  فارـشا  ماقم  نامه  نیا  دـننک  ادـیپ  یهاگآ  تاقولخم 

یماقم بحاص  سپس  دنکیم  نشور  ار  یگ  هدنب  ماقم  شدوجو  مامت  اب  دناسریم و  العا  ّدح  هب  دوخ  رد  ار  یگ  هدنب  ءادتبا  دوشیم  لئان 
. دریگیم هدهعب  مه  ار  اهنآ  تیاده  داشرا و  یتح  دشاب  هتشاد  فارشا  یهلا  تاقولخم  یمامت  هب  دناوتیم  هک  دوشیم 

دوشیم عقاو  رارقا  دروم  زامن  دهشت  رد  بلغا  میهدب و  یهاوگو  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  تلاسر  ماقم  هب  میهاوخیم  یتقو 
. تلاسر ماقم  دعب  دوشیم  حرطم  ادخ  زیزع  نآ  یگ  هدنبو  تیدبع  ماقم  ءادتبا  هلوسر …  هُْدبَع و  اّدمحم  ّنا  ُدَهشَا  میئوگیم :

موس تمسق 
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اهیگتـسباو یمامت  هب  دـباین و  تاجن  سفن  یگ  هدـنب  زا  ناسنا  ات  تسا  یگ  هدـنب  هرمثو  هویم  تماما  اـیو  تّوبنو  تلاـسر  رگید : تراـبعب 
ره تسا  نکمم  دهاوخیم  یبسانم  هاگیاج  مادک  ره  هّیهلا  تاماقم  تروص  ره  رد  دوش و  قفوم  ادخ  یگ  هدـنب  هب  دـناوتیمن  دـهدن  نایاپ 

هیلع اضر  ماما  مالک  رد  هک  ءایبنا  ماقم  نیاربانب  تسوا  یگ  هدـنب  لامک  حطـس  نیرتالاب  رب  لیلد  دوخ  هک  دوش  عمج  درف  کی  رد  ماقم  هس 
اب نوچ  تسا  هجوتم  اهنآ  یگ  هدنب  نیمه  هب  مه  ءایبنا  تسادقو  تسا  يدیحوت  یگ  هدنب  سدقم  فیرـش و  ماقم  کی  تسا  هدمآ  مالـسلا 

درادن دوجو  شّروصتو  نهذ  رد  ادخ  يدونـشوخو  ياضر  زج  يزیچ  چیه  دنکیم و  رولبت  ناسنا  ناج  رد  ادخ  تموکح  یگ  هدنب  لامک 
مهیلع موصعم  ناماماو  ناربمایپ  رد  هک  تیالو  يانعمو  دنکیم  ادیپ  تسادق  شیوخ  ترشابمو  ترـشاعمو  دوجو  مامت  اب  تهج  نیمه  هبو 

. دریگیم هیام  ناحبس  يادخ  ربارب  رد  اهنآ  یگ  هدنبو  تعاطا  ماقم  نامه  زا  دراد  دوجو  مالسلا 
سک ره  ( 58 . ) هّللا َعاطَا  دَقَف  لوُسَّرلا  عُطی  نم  دیامرفیم : دنکیم و  یفرعم  ادـخ  تعاطا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعاطا  هک  یتایآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوجو  رد  ینعی  تسا  هدرک  تعاطا  ادـخ  زا  تقیقح  رد  دـنک  تعاـطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربماـیپ  زا 
تعاطا وا  تعاطا  تروص  نیا  رد  تسادخ  میلـست  شدوجو  مامت  اب  هک  هتفرگ  لکـش  یحطـس  کیرد  لاعتم  يادخ  يارب  یگ  هدـنب  ماقم 

. دشابیمن شدوجو  رد  يرگید  يزیچ  شنامرف ، ربارب  رد  میلستو  ناحبس  يادخ  ياضر  زج  اریز  دوشیم  ادخ 
دنتسه و ناحبس  يادخ  صلخم  ناگ  هدنب  نامه  دنشابیم  فّصتم  ماما  ای  یبنو  لوسر  دننام  ینیوانعب  یهلا  ياه  تیلوئسم  رد  هک  یناسک 

یگژیو نامه  ینعی  تسا  توبن  ماقم  تلزنم  هب  تماما  ماقم  هک  یتقو  دنوشیم  لئان  تماما  ای  تلاسر و  ماقم  هب  هناصلخم  یگ  هدنب  هار  زا 
. دوش ققحم  دیاب  نشور  روطب  مه  ماما  صخش  رد  دشابیم  رظنّدم  یهلا  روآ  مایپ  کی  رد  هک  یئاه 

هناصلاخ یگ  هدـنب  هار  زا  زجب  نیا  دراد و  مزال  ار  يا  هداعلا  قوف  ّتیلباق  کـی  تماـما  ماـقم  تادـهعتو  تیلوئـسم  لـمح  رگید : تراـبعب 
نیرتالاب نیرتیلاع و  اـب  ار  وا  دـهدیم و  رارق  ناـسنا  کـی  راـیتخا  رد  اـتکی  راـگدرورپ  هک  یبصنم  ماـقم و  هکنیا  تهجب  دـیآیمن  تسدـب 

رد اهنآ  تقدو  تفارظ  تیاهن  هکلب  تسین  یفداصتو  یقافتا  عوضوم  کـی  دـنکیم  حّلـسم  مدرم ، ياـهلد  رد  مـالک  ذوفن  اـب  و  تاـمولعم ،
ار مزال  تیلباق  هک  تسوا  يدونشوخو  اضر  نداد  رارق  فده  و  یگدنز ، ياه  هنیمز  مامت  رد  یگ  هدنب  ماقم  تیاعرو  لاعتم  يادخب  هجوت 

. دهدیم شرورپ  تماماو  تیالو  ندروآ  تسدب  رد 
میوش دراو  یهلا  مالکو  ثیدح  هار  زا  يرادقم  ادخ  لماک  هدنب  نآ  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  راوگرزب  تیـصخش  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

رد ار  ملاس  تیاده  ياه  هنیمزو  میهد  رارق  یـسررب  دروم  لماک  وحنب  مه  ناشیا  رد  دریگیم  رارق  رظنّدـم  ءایبنا  رد  هک  ار  یتایـصوصخ  ات 
. مینک مهارف  ماما  صخشو  تماما  ماقم  هب  اههشیدناو  راکفا 

وا اب  دومن و  توعد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  فئاط  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  دـنکیم  لقن  هللادـبع  نب  رباـج   1
هبو يدرک  يوجَنوا  اب  ارچ  دنتـشاد  هضرع  ضارتعا ، ماقمرد  دـندوب  اهنآ  زا  مه  باـطخ  نب  رمعو  رکبوبا  هک  مدرم  زا  یهورگ  درک  يوجن 

؟ يدومنن یهجوت  ام 
َنُولوُقَت ُْمتنَا  ساَّنلا  اهُّیَا  دومرف : سپس  درک  زاغآ  یهلا  يانثو  دمح  اب  ار  يا  هبطخو  تفرگ  رارق  درم  نایمرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن 

(59 …  ) ُهاجَْتنِا هّللا  َّنکلو  ُهتیجَْتنا  ام  هّللاو  ّینا  اّیلع و  ُتیجتنا  ّینا 
نیا هکلب  ما  هدرکن  يوجن  یلع  اب  نم  هک  مسق  ادخب  ما  هدرک  يوجَن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  نم  هک  دیوگیم  نینچ  امـش  مدرم  يا  ))

(( درکیم يوجن  وا  اب  هک  دوب  ادخ 
الجر مکیلا  َّنثعبََال  فئاّطلا  لها  ای  دومرف : فئاط  یلاها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح   2

 … ریخلا هب  هّللا  حَتفَی  یسفَنَک 
وا هلیسوب  ار  تیاده  تکربو و  ریخ  هزاورد  ملاع  راگدرورپ  دشابیم و  مدوخ  دننام  هک  متـسرفیم  امـش  يوسب  ار  يدرف  فئاط ، یلاها  يا 

[. دناسریم امشبو   ] دیاشگیم

اهناسنا یگدنز  رد  تماما  زا 137شقن  هحفص 32 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ هب  ناحبس  يادخ  سپس  درک  مازعا  فئاط  تمس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دش  حبص  هک  یتقو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یهورگ  هک  یتقو  ناسرب ، وا  هب  ار  تدوخ  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دورو  زادعب  هکداد  روتـسد 
هللا یلص  مرکا  یبن  تسا  هتفرگ  رارق  یهوک  يالاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دندید  دندش  هناور  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  فرطب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  دوب  دعر  يادص  دـننام  هک  میدینـشار  یئادـص  لاح  نیارد  دـش  تباث  سپ  درک  تباث  دومرف  هلآ  هیلع و 

(60 . ) دیوگیم نخس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  دنوادخ  هک  مالسلا  هیلع  اّیلع  یجاُنی  هّللا  َّنا  دومرف : تسا ؟ یئادص  هچ  نیا  دش  لاوئس 
روطب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دـش  نشور  سپ  دـیدرگ  هراـشا  ثیدـح  دـنچ  هب  نکیل  دراد  دوـجو  يداـیز  ثیداـحا  هنیمز  نیا  رد 

هیلع ریما  ترضح  دزیم  فرح  لاعتم  يادخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  روطنامه  تفگیم  نخس  ملاع  راگدرورپ  اب  میقتـسم 
: دیوگب نخس  وا  اب  ادخ  هک  دوب  دجاو  ار  طئارش  نیمه  مزال  دراوم  رد  مه  مالسلا 

تـسا یـسک  ماما  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  دوشیم  انعم  یهلا  تفالخ  ناونعبو  دریگیم  رارق  توبن  هاگیاج  رد  تماما  ماـقم  هک  یتقو 
ادخلوسر نیـشناج  دـناوتیمن  دوشن  ققحم  یناسنا  رد  تاجرد  نیا  اتو  دـشابیم  اراد  ءایبنا  دـننام  ار  یحور  تالامک  دوجوم و  رارـسا  هک 

. دشاب هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ظفاـح تسا  هدـمآ  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  هنوگناـمه  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  ریاـسو  مالـسلا  هیلع  یلع  نـینم  ؤـملاریما  ماـقم  و 

: دیامرفیم نانم  ؤمریما  ترضح  هنیمز  نیا  رد  تسا و  یهلا  تعیرشو  نیئآ  هدنرادهگنو 
(61 . ) ِةَّوُُّبنلا َحیِر  ُّمُشَاو  َۀلاسِّرلاو ، یْحَولا  َرُون  َيرَا 

. منکیم مامشتسا  ار  تّوبن  يوب  منیبیم و  ار  تلاسرو  یحو  رون  نم 
مولع تلاسر و  یحو و  رارسا  زا  شتریـصب  مشچ  اب  هک  یقئاقح  نآ  زا  تسا  هراعتـسا  رون  هملکو  تسادخ  ءایلوا  هبترم  نیرتالاب  ماقم  نیا 
هدنهد ناشن  ترضح  نآ  نایب  رد  مامشتسا  رون و  ریباعتو  هتفای  فارشا  شا  هیـسُدق  سفن  حول  رب  هک  هدرک  هدهاشم  لیوأت ، تفارظو  لیزنت 
ّساوح هب  اـهساسحا  هنوگ  نیا  درکیم و  كرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  یـصخش  دـننام  ار  رارـسا  نآ  یماـمت  ناـشیا  هک  تسنآ 

. تسادخءایلوا صتخم  هک  دراد  دوجو  ّیسح  اهنآ  زا  رتارف  هکلب  دوشیمن  طوبرم  هناگجنپ 
(62 (() ْبیصن اهل  ِناطیّشلل  سیل  ًرون  اهیف  و  ساّنلا ، نیعأ  هبشت  نیعأ ال  اَنل  : )) دیامرفیم هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

دورو ناوت  ناطیش  يارب  هک  تسا  يرون  نآ  رد  درادن و  تهابـش  مدرم  ناگدید  هب  هک  دراد  دوجو  یمـشچ  ار  توبن  نادناخ  ام  : )) همجرت
(( دشابن نآ  رد 

هدرپ سپ  رد  يداع  اهناسنا  زا  هک  ار  هّیهلا  رارساو  دراد  لماک  طلـست  تعیبط  ِءارو  ام  مامت  رب  هک  تسا  یتریـصب  نامه  تماماو  تیالو  رون 
موصعم ناماما  بیغ  ملع  لابند  ثحب  عوضوم  هتبلا  دوشیمن  اهنآ  تادهاشم  عنام  ناکمو و و …  نامز  ینعی  دننکیم  هدهاشم  هتفرگ  رارق 

ار يزیچ  ره  ءایبنا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  الاح  نکیل  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ثحب  دروم  بیغ  ملع  يرگید  لصف  رد  تسین و  مالـسلا  مهیلع 
ناشدوجو مامت  اب  هطـساو  نودب  ای  دندومنیم و  هدهاشم  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ترـضح  مانب  ار  يدوجوم  ای  دندرکیم  ذـخا  یحو  ناونعب 

. دراد دوجو  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رد  تاّیصوصخ  نیا  مامت  دندینشیم  ار  لاعتم  يادخ  نخس 
ام هیلا  َلوُسر  ای  تلقف  هلاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیلع  ُیحَولا  لََزن  َنیِح  ِناطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَـس  دََقل  و  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(63 …  ) یبنب َتَْسل  َکَّنا  ِالا  يرَا ، ام  يرتو  ُعَمْسَا ، ام  ُعَمْسَت  کنا  هتدابع ، نم  َسیادق  ناطیَّشلا  هذه  : )) لاقف ُۀَّنَّرلا ؟ هذه 
هچ نیا  متفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  رب  میدینـش  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپرب  یحو  لوزن  ماـگنهرد  ار  ناطیـش  يادـص  نـم  ))

هنیمز هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ماقم  تکرب  هب   ] دیدرگ سویءام  اهناسنا  نتخاس  هارمگزا  هک  تسا  ناطیش  نیا  دومرف : تسا ؟ یئادص 
مه وت  مونـشیم  نم  هک  ار  يزیچ  ره  یلع ، اـی  تفرگ ] رارق  اـنگنت  رد  مدرم  ندرک  فرحنم  زا  ناطیـش  دـش و  مهارف  رتـشیب  تیادـه  ياـه 

((. یتسین روآ  مایپوت  هک  تسا  نیا  وتو  نم  نایمرد  توافت  اهنت  ینیبیم  ار  نآ  مهوت  منیبیم  نم  هک  ار  يزیچ  رهو  يونشیم ،
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مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مالک  زا  ّمهم  تاکن 
هب تسا  مرکا  یبن  صوصخم  هک  یندینـش  ای  ندید و  مالسلا 3  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نایم  رد  يواست   2 تسیچ ؟ َۀَّنَر   1

. تسا هدش  راذگاو  مه  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
زا بولقلا  ةویح  رد  یسلجم  موحرم  دیشک و  يدنلب  يادص  دروم  راهچ  رد  وا  تایاور  لقن  ربانب  تسا و  ناطیش  نویش  هجض و  يادص  َۀَّنَر 

و ِضر ، الا  یلا  طبُها  َمْوَی  و  نعل ، َمْوَی  تّانَر : عبْرَا  َّنَر  سیلبا  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  هللا  همحر  قودـص 
. باتکلا ّمُا  َتلزَنَنیَحَو  ِلُسُّرلاَنِم ، ٍةَْرتَف  یلع  دمُحم  َثََعب  َنیَح 

یلص ربمایپ  تثعب  زور  رد  دش 3  دراو  نیمز  هب  هک  يزور  درک 2  نعل  ار  وا  لاعتم  يادخ  هک  يزور  دیشک 1  ادص  دروم  راهچ  رد  سیلبا 
. دش لزان  باتکلاّما  هک  يزور  رد  دوب 4  هدماین  يربمایپ  ینالوط  تدم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  نایم  رد  تاواسم   2
یلـص مرکا  یبن  هک  یتلزنم  ماقمره و  ینعی  تسا  مکاح  يواست  ناشیا  نایم  رد  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رب  تاـیاور  تاـیآ و  روهظ  زا  هکنآ 

ادخ و مالک  زا  طابنتسا  نیا  دشابیم و  اراد  ار  تلزنم  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنتـسه  دجاو  یهلا  هاگـشیپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
سفن ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  انَـسْفنَا ]  ] هملک هلهاـبم  هیآ  رد  دـیآیم  تسدـب  شلوسر 

. تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  فیرش  ثیدح  رد  تسا و  هدرک  باطخ  شیوخ 
(64 …  ) یسفنک الجر  مکیلا  َّنثعب  فئاطلا ال  لها  ای 

. دشابیم مدوخ  دننام  هک  متسرفیم  ار  يدرم  امش  يوسب  فئاط  مدرم  يا 
 … ٍینَِبب َتَْسل  َّکنا  الا  يرَا  ام  يرَت  ُعَمْسَا و  ام  ُعَمْسَت  کنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  ترابع  رد  و 

. تسین توبن  ماقم  وت  رد  طقف  ینیبیم  ار  نآ  مه  وت  منیبیم  نم  ار  يزیچ  ره  يونشیم و  مه  وت  مونشیم  نم  هک  ار  يزیچ  ره 
داـی مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  مدوخ  ناـج  سفن و  هژاو  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دـننام  يراوگرزب  تیـصخش  هک  یئاـج  رد 

ناسلرد اریز  دنک  نیبت  مالـسا  ناهج  يارب  ار  یتقیقح  دهاوخیم  دیامنیم  یفّرعم  شدوخ  تالامک  دادتما  رد  لماک  روطب  ار  وا  دنکیم و 
هک یتقو  تسا  تیعقاو  کی  هدـنهد  ناشن  هشیمه  اهنآ  نخـسو  مالک  هکلب  درادـن  دوجو  هغلاـبم  موصعم  اـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

راوـگرزب ناـسنا  هک  یتـقو  دـنکیم ؟ ناـیب  ار  یتهابـش  هچ  یـسْفَنَک ]  ] هملک نیا  متـسرفیم  تسه  مدوـخ  دـننام  هـک  ار  يدرم  دـیامرفیم :
زا ات  دشاب  شدوخ  دننام  هک  دریگیم  رظن  رد  مّهم  تّیلوئـسم  ای  تیرومءام و  ماجنا  يارب  ار  يدرف  دهدب  یگدـنیامن  یـسک  هب  دـهاوخیم 

. دیآرب ّتیلوئسم  نآ  دهع 
هدهع هب  ار  تیرومءام  نیا  ناشیا  هک  یتقو  دشابیم  شدوخ  تّوبن  ماقم  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  تیرومءام  ای  تّیلوئسم و 

هللا یلـص  ربمایپ  فیدر  مه  تیرومأم  لوبق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  دـنراذگیم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
متـسرفیم تسا  مدوـخ  دـننام  هک  ار  يدرم  هکنیا  رب  نداد  ماـیپ  و  ّتیلوئـسم ، ندرک  راذـگاو  تروـص  نیا  ریغ  رد  تسا  هدوـب  هلآ  هیلع و 

. دنکیمن ادیپ  موهفم 
مه وت  مونـشیم  ار  هچره  دـیامرفیم : دریذـپیم  ناشیا  رد  ار  شیوخ  ماقم  یئاهیگژیو  ماـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  موس : لـیلد 
رد هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صاخ  ياه  همانرب  زا  اهندینشو  ندید  نیا  ینیبیم  مه  وت  منیبیم  ار  يزیچ  ره  ای  يونـشیم 

شدوخ ندینش  ندید و  دننام  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ندینـش  ندیدب و  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  هک  یتقو  درادن  دوجو  شدوخ  زج  يدحا 
نآ يواستو  تیلباـق  رب  لـیلد  نیرتگرزب  دوخ  یتسین  یبن  وت  هکنیا  رگم  دوشیمن  لـئاق  ناـشیا  دوخ و  ناـیمرد  يزیاـمت  دـنکیم و  هراـشا 

يواست نیمه  رگناشن  ّیبن ] تسل  ّکنا  ّالا   ] هکنیا رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالک  رد  دوجوم  ءانثتـسا  و  دـشابیم . شدوخ  اب  ترـضح 
. یتسین ّیبن  وت  تهج  نیمهب  دباییم و  نایاپ  نم  دوجواب  تّوبن  ماقم  نکیل  متسه  مهاب  هلحرم  نیا  ات  ینعی  تسا 
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یهلا ماقم  نیا  طئارش  دجاو  یسک  هچ  دریگب  رارق  توبن  ماقم  رد  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  دعب  دوب  انب  رگا  لاثم : ضرفب 
هیلع و هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دوجو  اب  تّوبن  ماقم  نکیل  تشادن  ار  ماقم  نیا  تقایل  يدحا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زج  اعطق  دوبیم 

ناونعاب شهاگیاج  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  ناج  هک  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  درک و  ادیپ  همتاخ  یهلا  تحلصم  ربانب  هلآ 
. تفرگ رارق  تماما 

دنتسه لضفا  فرشا و  ناربمایپ  یمامت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  ریغب  نکیل  دنتسین  ربمایپو  یبن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
رد تراهط  تمـصع و  نادناخ  نانخـس  نیبت  فیرعت و  دش  هداد  حیـضوت  هک  یتاکن  نیا  هکلب  دشابن  ّمهم  نیا  كرد  تردـق  ار  ام  لقع  و 

. تسا هتفرگ  رارق  توبن  ماقم  هاگیاج  رد  تسا و  تماما  ماقم  بحاص  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تلزنمو  ماقم 
نید روما  عیمج  رد  نیفکمم  همه  رب  تسا  ماع  یتسایر  ود  ره  اریز  تسا  توبن  ریظن  تماما  بصنم  دـیامرفیم : هللا  همحر  یـسلجم  همالع 

لاحم رما  مدرم  يارب  یبن  رایتخا  هک  روطنامه  تسین  رّسیم  دشاب  گرزب  بصنم  نینچ  لباق  هک  یـصخش  نینچ  نتخانـش  ار  مدرم  و  ایند ، و 
زا هک  تسا  روط  نیمه  مه  ماما  هلئـسم  تسا  جراخ  اهنآ  هشیدنا  رکف و  هزوح  زا  نوچ  درادـن  يریثأت  چـیه  اهنآ  يءار  قافتا و  ینعی  تسا 

(65 . ) دنک راذگاو  یسک  هچ  هب  ار  تماماو  تلاسر  هک  دنادیم  لاعتم  يادخ  اهنت  تسا  جراخ  مدرم  هدهع 

تسا مالسا  حور  تماما  مّود : لصف 

هدـش غالبا  مدرم  هب  ناروآ  مایپ  طسوت  هک  یهلا  تاروتـسد  نیناوق و  زا  تسا  تراـبع  دوشیم  فیرعت  یناـسنا  راـکفا  رد  یتقو  نید  هملک 
دنکیم نیمءات  ار  رـشب  ترخآ  ایند و  تداعـس  هک  یگدـنز ، ملاس  ياهلومرف  زا  تسا  ترابع  نید  مینک  ناـیب  نشور  ریبعت  اـب  رگا  تسا و 
شدوخ دناوتیم  شدوخ  نید  ایآ  تسا ؟ یـسک  هچ  هدهعب  نداد  هجوت  نادب  ار  مدرم  ندناسانـش و  ار  نید  هک  تسا  نیا  تسا  ّمهم  هکنآ 

زارحا اب  دیاب  یـسک  هکنیا  ای  تسا  شدوخ  تسدب  نید  تیاده  مامز و  ایآ  هنای ؟ دیامن  بلج  شیاهلومرف  هب  ار  مدرم  هجوتو  دنک  هدایپ  ار 
؟ دریگب هدهعب  ار  نید  تیاده  مامز و  مزال  طئارش 

شمارآ بابـسا  یمامتو  درادـن  دوجو  نآ  رد  یـصقن  چـیهو  تسا  زّهجم  دوجوم  ياه  متـسیس  نیرخآ  اب  هک  میراد  يا  هّیلقن  هلیـسو  لاثم :
تـسا هدامآ  دـهدب  ُخر  ترفاسم  ریـسمرد  ناسنا  يارب  هک  يزاینو  جایتحا  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  وا  رد  ناسنا  ياه  شیاـسآو 

رد هنوگچ و  تسا  هدش  یگدنز  نادـیم  دراو  لماک  تروصب  هکیا  هیلقن  هلیـسو  نینچ  ایآ  دـنک  فرطرب  لکـش  نیرتهب  هب  ار  وا  تاجایتحا 
هدـهعب ار  هدـنزغل  مخ و  چـیپ و  رپ و  ياه  هّداج  نیا  یگ  هدـننار  دـناوتیم  شدوخ  ایآ  درک ؟ دـهاوخ  زاـغآ  ار  دوخ  تکرح  یطئارـش  هچ 

هار زا  یگدـننار  نونف  یماـمت  هک  دـشاب  يّروـصت  نینچ  نیا  ار  یـسک  رگا  تسا  دـنمزاین  لـماکو  هاـگآ  هدـننار  کـیب  هکنیا  اـیو  دریگب ؟
. دهدیم خساپ  مزال  اهیدنمزاین  هب  صاخ  لحارم  رد  هدش و  عورش  نیشام  تکرح  هلیسونیدبو  دوشیم  يزاساج  نیشام  دوخ  رد  رتویپماک 

: دوش هجوت  هتکن  نیاب  تسا  مزال  اجنیا  رد 
دنچره نیـشام  دوخ  دوش  هداد  رتویپماک  هظفاح  هب  یناسنا  طسوت  دیاب  مزال  ياه  یهاگآ  نداد  یگدـننار و  ياه  هویـشو  اهتیلاّعف  یمامت 

نوچ دریگ  هدهعب  ار  مزال  راکره  ایو  یگ  هدننار  تیلوئسم  دناوتیمن  دشاب  هدش  بصن  وا  رد  يرتویپماک  قیقد  ياه  متسیسو  دشاب  لیمکت 
دروم مزال  عقومرد  ات  هداد  شزومآ  واب  ار  یگ و …  هدننار  هویـشو  دریگ  راکب  ار  اههظفاح  دـیاب  واو  تسا  ناسنا  تسدـب  ّتیقالخ  هلئـسم 

. دریگ رارق  هدافتسا 
دهدیم بسانم  خـساپ  ناهج  مدرم  ياهزاین  یمامت  هب  تسا و  یهلا  نید  نیرتلماـک  هتفرگ و  رارق  یهلا  ناـیدا  یلوط  ریـسمرد  مالـسا  نید 

. تسا یناهج  نید  مالسا  نید  یترابع  ردو 
فرط رب  دنشاب  هک  تروصره  رد  ار  مدرم  ياهیدنمزاین  تاجایتحا و  دناوتیم  لماک  روطب  مالـسا  نید  هک  یتقو  تسا  نیا  ّمهم  هتکن  الاح 

ار دوخ  ردـقنارگ  راـثآ  نید  یطئارـش  هچردو  هنوگچ  دـیامن  نیمءاـت  ار  اـهنآ  مسجو  حور  ّتینماو  شمارآو  شیاـسآ  ياـه  هنیمزو  دـنک 
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؟ دنک هدایپ  دناوتیم 
ار یگدـنز  دراوم  مامت  هب  نید  هجوت  ایآ  تسیچ ؟ لامک  زا  دارم  درک  هعلاطم  نآ  هرابرد  دـیاب  دوشیم  حرطم  نید  لامک  يانعم  هک  یتقو 

؟ دوشیم قّقحم  نآ  يرجم  اب  نید  لامک  هلئسم  ای  دنیوگیم ؟ لامک 
خـساپ مدرم  ياهیدـنمزاین  مامت  هبو  دوشیم  حرطم  یناهج  نید  کی  تروصب  مالـسا  نیئآ  هک  یتقو  تسا  مسجو  حور  زا  بّکرم  مالـسا 

یب مسج  روطنامه  دـشاب  هدوب  بیکرت  نیا  اب  هک  تسا  یتروص  رد  دـنکیم  نیمأت  ار  اهنآ  تّینما  شمارآو و  شیاـسآو  دـهدیم  بساـنم 
هب دـناوتیم  ینامز  نوناق  دوب  دـهاوخ  روآ  ترفن  دـشاب  حور  نودـب  رگا  ینامـسآ  تعیرـش  کی  ناونعب  مالـسا  دوب  دـهاوخ  نِّفعتم  حور 

مخریدـغ زور  رد  تماما  اب  ار  نید  لامک  نآرق  دوشن و  ادـج  شمـسج  زا  شحور  هک  دـهدب  ار  مزال  خـساپ  مدرم  ياـه  هتـساوخ  یماـمت 
. درک فیرعت  ناگمهرب 

نیاو دنام  ياجب  مالـسا  رهاظ  تسج  تقرافم  رگید  کی  زا  مالـسا  مسجو  ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تشذـگرد  زا  سپ  نکیل 
رد هنوگچ و  یلو  درک  وّمن  تسا  هداـمآ  یناوج  مسج  ره  دـشر  يارب  طئارـش  نوچ  داد و  همادا  دوخ  یعیبـط  تاـیحب  سروـن  ناوـج و  نت 

دـشاب نآ  نودب  رگا  هچ  دنک  هدایپ  حیحـص  زرطب  ار  نآ  دناوتب  هک  تسا  ملاس  حور  کی  دـنمزاین  نامزره  رد  مالـسا  نیئآ  تهج ؟ مادـک 
. دوشیم لیمکت  مالسا  نید  تماما  هلیسوب  ینعی  تسا  تماما  مالسا  حور  دیامن  زاربا  ار  دوخ  تّیبولطم  دناوتیمن 

(66 ((. ) نینم ؤملاُّزِع  َو  اینّدلا  ُحالَص  نیملسُملا و  ُماِظن  نیّدلا و  ُمامِز  َمامالا  َّنِا  : )) دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
. تسا هتسباو  نآ  هب  نینم  ؤم  تّزعو  ایند  حلاصو  نیملسم  ماظنو  تسا  نید  نانع  مامز و  ماما 

نیئآ کی  مالـسا  نید  هکنیا  اب  دزاسیم  هجوتم  دهاوخیم  ادخ  هک  يدصقم  نامه  هب  ار  نآو  دنکیم  تیادـه  ار  نید  تکرح  ریـسم  ماما 
تّزع و ار  نینم  ؤمو  دوشیم  یمالـسا  هعماـج  بیـصن  هک  یحالـصو  ریخ  یماـمت  تسا و  تماـما  نآ  يزکرم  هتـسه  نکیل  تسا  یناـهج 

دناوتیم ار  یشقن  هچ  میهد  رارق  یگدنز  نتم  رد  تسا  نآرق  هک  ار  یهلا  نیناوق  هعومجم  رگا  تسا . ماما  دوجو  تکرب  هب  دهدیم  راختفا 
شمارآو شیاسآ  تمـس  هب  ار  اهناسناو  دهدیم  افـص  یگدـنزب  هچنآ  دـنکیمن  ّلح  ار  لکـشم  نآ  طوطخو  دـلج  دـنک ، ءافیا  یئاهنت  هب 

. تسا نآرق  یناعم  ندش  هدایپ  دهدیم  قوس 
هدش هراشا  نیلقث  فیرش  ثیدح  رد  هکنانچ  دنکیم  نیمضت  ار  ناهج  ود  ره  تداعس  نآ  زا  تعاطا  هک  تسا  تماما  نامه  نآرق  ینعم  و 

(67 . ) تسا
نآرق اب  یئانشآ 

طـسوتب هک  تسا  ینامـسآ  باتک  کی  نآرق  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  همه  هکنیا  نآ  میوش و  انـشآ  نآرق  اب  يرادـقم  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
تداعس رد  هک  یئاهلومرف  ای  نیناوق و  تاروتـسد و  یمامت  تسا و  هتفرگ  رارق  یناسنا  هعماج  رایتخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
یتاملک نامه  هباشم  تسا  هدـمآ  نآ  رد  هک  یئاه  هژاو  ظافلَا و  یمامتو  تسا  هدـمآ  باتک  نآ  رد  دراد  ترورـض  رـشب  يورُخا  يویند و 

. دننکیم هدافتسا  نآ  زا  مدرم  هّماع  هک  تسا 
نآ رد  يدئاز  فرح  شزغل و  اطخ و  چیه  تسا و  موصعم  نآرق  ناسل  هکنیا  تسا  نآرق  بلاطم  مهف  همزال  نآ  رب  هّجوت  هک  یّمهم  هلئـسم 

دننام هک  يدرف  هکلب  تسین  سکره  راک  نآ  تایآو  تاملک  نتفاکش  تسا  يدیحوت  یگدنز  کی  رارسا  همه  تسه  هچ  ره  درادن  دوجو 
رارق ناگمه  رایتخا  رد  ار  شنیریش  زغم  تایآ  ریسفت  نتفاکش و  اب  هداد و  ربخ  نآ  تازومر  رارـسا و  زا  دناوتیم  تسا  موصعم  نآرق  دوخ 

طـسوت موصعم  نوناق  ینعی  تسا  موصعم  درف  دـنمزاین ، نآ  ندـش  هدایپ  تسا  یهلا  نیمارف  تاروتـسد و  هعومجم  نامه  نید  هلئـسم  دـهد 
همجرت ار  نآو  دنمهفب  دراد  هک  يرارسا  زمر و  مامت  اب  ار  نآرق  نابز  دنناوتیمن  موصعم  ریغ  دارفا  اریز  دوش  هدایپ  دناوتیم  موصعم  ناسنا 

تاـیآ و رد  هک  یظاـفلا  روهظ  ینعی  تسا  تقیقح  نیا  زا  يا  هشوگ  تسا  حرطم  لوـصا  ملع  رد  هک  ظاـفلا  روـهظ  ّتیجُح  ینعم  دـننک و 
نوطب رد  هک  یناعم  یمامتب  ظفل  روهظ  دانتـساب  دناوتب  درف  ره  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  نکیل  دنـشابیم  ینعم  دیفم  تسا  هدمآ  تایاور 
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. دنک ادیپ  تسد  تسا  هدمآ  تایآ 
راک نآرد  یّـصاوغ  نکیل  تسا  هتـسباو  یمدآ  كرد  رادـقم  هب  نآ  زا  ندرک  هدافتـساو  تسا  ناگمه  راـیتخا  رد  سوناـیقا  اـیرد و  لاـثم :

سکره هک  تسا  یقیمع  رحب  نآ  یهلا  مالک  دروآ  تسدب  ار  یتمیق  رپ  تارهاوجو  دنک  ذوفن  اهسونایقا  قمع  هب  دناوتب  هک  تسین  سکره 
یهلا میظع  سونایقا  نیا  ناـصّاوغ  دنتـسه  موصعم  اـطخ  شزغل و  زاو  دَّی  ؤم  هسّدـقم  هیحاـن  زا  هک  یناـسک  هکلب  دـیاشن  نآ  رارـسا  مهف  ار 
هویـش ینید و  فئاظو  تیلوئـسم و  مدرم  دشابن  تماما  مالـسا  نید  نآرق و  رانکرد  رگا  تساهنآ  هدهع  هب  نید  تیادـه  مامز و  دنتـسه و 
تقو چـیه  دوشن  هدایپ  ریـسفت و  اهنآ  طسوت  ینامـسآ  باتک  نیا  نآرقو  دـنریگن  دای  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  زا  ار  ناـشدوخ  یگدـنز 

مامتاب هک  دهد  ناشن  ار  نآ  شدوجو  مامت  اب  دنک و  هدایپ  دناوتیم  یسک  ار  یهلا  نید  نوچ  دمآ  دهاوخن  شیپ  یتداعسو  ریخ  ار  نیملسم 
. تساهنآ تسدب  نید  مامز  نوچ  دندرک  ریسفت  ناش  دوجو  مامت  اب  ار  یهلا  نید  تلاسر  زادعب  تماما  دشاب  هتفرگ  لیوحت  ار  نآ  شناج 

تسا مالسا  ساسا  تماما  موس : لصف 

مالسا تماما و 

بابـسا تاناکما و  یمامت  نآ ، ققحت  يارب  دنکیم و  یفرعم  ناسنا  شرورپ  تیبرت و  ار  شیوخ  فده  ینامـسآ  نید  کی  ناونعب  مالـسا 
ندش میلـست  نآو  تسین  شیب  یکی  نید  تقلخ  ماظن  لّوا  زا  هکلب  تسین  مالـسا  نیدب  رـصحنم  فده  نیا  هتبلا  تسا  هتفرگ  راکب  ار  مزال 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسادخ و  ربارب  رد 
(68 …  ) مالسِالا ِهّللا  َْدنِع  نیّدلا  ّنا 

. تسا مالسا  نامه  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  نید 
: دیامرفیم مالسا  فیرعت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و 

و ُرارقالا ، وه  ُقیدصّتلا  ُقیدصَّتلاا و  َوُه  ُنیقَیلا  و  ُنیقَیلا ، َوُه  ُمیلسَّتلا  ُمیلـسّتلا و  وُه  ْمالـسالا  یلبَق ، ٌدَحَا  اْهبِْـسنَی  مل  ًۀَبِْـسن  َمالـسِالا  َّنَبُـسنََال  ))
(69 ((. ) لَمَعلا َوه  ُءادالاو  ُءادَالا  َوُه  ُرارقالا 

میلست تسا  میلست  نامه  مالسا  تسا ، هدرکن  مالسا  يارب  یفیرعت  نینچ  نم  زا  لبق  يدحا  هک  منکیم  فیرعت  يا  هنوگب  ار  مالسا  همجرت :
. تسا ندرک  لمع  ینعم  هب  مه  ءادا  ءادا و  ینعمب  مه  رارقا  رارقا و  نامه  قیدصت  و  قیدصت ، نامه  نیقی  و  نیقی ، نامه 

یگ هدـنب  ماـقم  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  رـشب  عون  شرورپ  تیبرت و  زا  یهلا  نید  فدـه  تسا و  یهلا  ناـیدا  ماـمت  تفـص  مالـسا  نیارباـنب 
هک تسا  هتفای  ترهـش  مالـسا  نیدـب  تفرگ  رارق  یناسنا  هعماج  رایتخا  رد  لـماک  تروصب  هک  یهلا  نید  نیرخآ  دـهد و  رارق  يدـنوادخ 

مالسا نید  ینعی  دنکیم  ادیپ  لکش  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزاود  و  نآرق ، ینامسآ  باتک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  طسوت 
فارطا رد  یئاه  هیاپ  نامـسیر و  هب  يرداچ  ای  همیخ  ندرک  اپرب  يارب  هک  روطنامه  دـشابیم  راوتـسا  اههیاپ  نیارب  هک  تسا  هعومجم  کی 

تـسا هتـسباو  نآرب  رداچ  دوجو  ساسا  دوشیم و  عقاو  رداچ  همیخ و  طسو  رد  هک  هیاپ  کـی  نکیل  دریگب  لکـش  همیخ  اـت  تسا  زاـین  نآ 
. دباوخیم همیخ  دوش  هتشادرب  هیاپ  نامه  رگا  نوچ 

هدیـشک و شودرب  ار  مالـسا  ینیگنـس  هکیا  هیاپ  نیرت  یـساسا  نکیل  تسا  مئاق  اهنآرب  مالـسا  هک  دراد  دوجو  یئاـه  هیاـپ  مالـسا  نیئآ  رد 
هدـش هتـشاذگ  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  شودرب  هک  نیگنـس  راب  نیا  تسا  تماما  تسا  هداد  ياج  نآ  ياهـشمارآ  هیاس و  رد  ار  ناـگمه 

. تسا هتفرگ  شودرب  ار  رداچ  ینیگنس  هک  دنامیم  ار  همیخ  هیاپ  نیرت  یلصا 
(70 . ) یماّسلا هعرفو  یماّنلا  مالسالا  ُّسا  ۀمامالا  َّنا  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

. تسا نآ  دنلبرس  هخاشو  مالسا  ساسا  هشیر و  ماما  همجرت :
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تیرـشب ملاع  ياهیدنمزاین  مامت  هب  هک  یناهج  نید  نیا  دریگیم  لکـش  تسا  هدش  هداد  رارق  هک  يا  هیاپ  يور  رد  نامتخاس  هک  روطنامه 
هیاپرب هک  تسا  ینید  نامه  دهدیم  یملاس  حور  یگدـنزب  دـنکیم و  مهارف  ار  اهنآ  لماکتو  دـشر  طئارـش  نیرتهب  رد  دـهدیم و  خـساپ 

. دشاب راوتسا  تماما 
رد يدروم  ره  تسا  رولبتم  وا  یگدنز  يامیس  رد  گرزبو  کچوک  زا  یهلا  تاروتـسد  یمامتو  دنکیم  ادیپ  مّسجت  ماما  دوجو  اب  مالـسا 
رد یسک  رگاو  دوشیم  صخـشم  اهنآ  هلیـسوب  یهلا  نیناوق  زرم  ّدح و  هکنیا  تهجب  تسا  ماما  شرایعم  وگلا و  دریگب  رارق  رظن  دم  مالـسا 

دوجو يدایز  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  تسا و  لهاج  مالـسا  هب  تقیقح  رد  دـشاب  لهاج  شنامز  ماما  هب  تبـسن  یلو  دریگب  رارق  مالـسا  هانپ 
. دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یشخب  هب  اراصتخا  هک  دراد 

: ۀّیلهاج ۀتیم  هتتیمف  ًماما  هیلع  سیل  َتام و  ْنَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
. تسا تیلهاج  نارود  ناگدرم  لثم  شندرم  دریمب  موصعم  ماما  تخانش  نودب  سک  ره 

هتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  یسک  رگا  هکنیا  دش  لاوئس  قوف  ثیدح  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
؟ درادن ماما  تخانش  هک  یتیلهاج  ای  تسا  ینادان  نامه  تیلهاج  نیا  تسا 
(71 . ) تسا یهارمگ  قافن و  رفک و  تّیلهاج  نآ  زا  دارم  دومرف : ترضح 

هدرک يرپس  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تخانـش  نودـب  ار  شرمع  نارود  مامت  دـشاب و  شوماخ  تماما  هاگیاج  ناسنا  داـقتعا  نتم  رد  رگا 
هیاپ نیرت  یلـصا  ماما  ماقم  هکنیا  تهج  هب  تسا  هدناسر  نایاپب  قافن  رفک و  تلاهج  رد  ار  شیوخ  رمع  مامت  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  دشاب 

. دهدیم قوس  لاعتم  يادخب  یهجوت  یب  هب  ار  یمدآ  نآ  هب  یهجوت  یب  تسا و  مالسا 
هیلاویف هّللا  ّیلو  ۀیالو  فْرعَی  ملو  هِرْهَد  عیمج  َّجَحو  هلام  عیمجب  قَّدصَت  هُراهَن و  َماص  هلیل و  َماق  الجر  ّناول  امَا  : )) مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

(72 ((. ) نامیِالا لها  نم  َناکالو  هباوث  یف  ّقَح  هّللا  یَلَع  هل  ناکام  هیلا ، ِهَتلالِدب  ِهلامعا  عیمَج  َنوکیو 
دهد رارق  جّحرد  ار  شیوخ  رمع  یمامتو  دـهدب  هقدـص  ار  دوخ  لاوما  مامت  دراد و  اپب  هزور  هب  ار  اهزورو  زامن  هب  ار  اهبـش  یناسنا  هاگره 

زاو دنکیمن  ادیپ  یباوث  قح  چیه  ادخ  هاگـشیپ  رد  دشابن  وا  یئامنهار  هب  هداد  ماجنا  هک  لامعا  نیاو  دشاب  لهاج  ادـخ  یلو  تیالو  هب  رگا 
. دوب دهاوخن  نینم  ؤم  هورگ 

نیا ثیداحا  هنوگ  نیا  نایب  رد  هلئـسم  نیرتمهم  تسا  هدش  لقن  هصاخو  هّماع  تایاور  زا  هک  دراد  دوجو  يرامـشیب  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد 
هجاوم نارـسخ  نایز و  اب  شلامعا  راک و  یمامتو  تسا  لیام  ار  تارکنم  بناـج  بلغا  دراد  هک  یتاـساسحاو  زئارغاـب  رـشب  عبط  هک  تسا 

ار دوخ  هتـسویپ  دنک  روبع  هدومن  نیعم  شیارب  ناحبـس  يادخ  هک  یتسرد  ریـسم  زا  دوش و  لیدعت  يو  زئارغ  تاساسحا و  رگا  اما  دوشیم 
طیرفت طارفا و  هب  لیامت  زا  ار  وا  دیامنیم و  لیدعت  ار  یمادآ  تاساسحا  زئارغ و  قئالع و  مامت  هک  يریسم  اهنت  دهدیم  تاجن  نارسُخ  زا 
لکرب هک  تسا  نیا  فارحنا  زا  وا  يرادـهگن  ناسنا و  لایما  میظنت  يارب  شخبافـش  يروآدای  لماع و  هناگی  ینعی  تسا  نامیا  درادیم  زاب 

درادن و دوجو  زئارغ  ندومن  لیدعت  ندرک و  راهم  يارب  یهار  چیه  نآ  زج  دنک و  تموکح  نامیا  مسج  و  ناور ، حور و  زا  معا  شدوجو 
: دیامرفیم هک  تسا  نآرق  نایب  نیا 

(73 .(() ِْربَّصلاب اْوَصاَوتَو  ِّقَحلِاب  اْوَصاوتو  تاحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَما  َنیَذلا  ّالا  ٍرْسُخ ، یَفل  َناْسنِالا  َّنِا  ِرْصَعلاو  ))
هک یناسک  رگم  دربیم  رـسب  يراک  نایز  رد  هظحل  ره  نآره و  ناسنا  هک   … مالـسلا و ]  هیلع  ناـمز  ماـما  جورخ  رـصع   ] رـصع هب  مسق  ))

(( دنزرو رارسا  نارگید  دوخ و  رد  ربصو  قحب  هیصوت  رب  هداد و  ماجنا  دنسپ  ادخو  کین  لامعاو  هدروآ  نامیا 
ترضح دومن  تلئـسم  ار  هفیرـش  هروس  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  ثیدح  نایوار  زا  هک  رمع  نب  لّضفم  مانب  یـصخش 

راتفرگ هک  دنشابیم  ام  قح  نیبصاغ  رسخ ] یفل   ] زادارم تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  روهظ  رـصع ، زا  دارم  هک  داد : خساپ 
هیلع یلع  ترضح  تیالو  تماما و  هب  تفرعم  نامیا و  اب  هک  دنتسه  نایعیش  نامه  هیآ  رد  ناگ  هدنروآ  نامیاو  دنتسه  یگـشیمه  نارـسخ 
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ادـخ کین و  لامعا  هب  نامیا  نیمه  رانکرد  هتفای و  تاجن  اهررـضو  نارـسخ  یماـمت  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) شموصعم دـنزرف  هدزاـیو  مالـسلا 
هک دـندرک  مادـقا  نارگیدو  ناتـسود  هداوناخ و  رب  شرافـس  نینچ  مهو  ینید  ناردارب  هب  تبحمو  رهم  تیادـهو و  داشرا  دـننام  هنادنـسپ ،
ربص نآ  تّیذا  رازآ و  رب  نتفرگ و  ار  قح  بناج  نوچ  دـنیامن  دوخ  هشیپ  ار  لّمحتو  ربص  داقتعا ، تفرعم و  نیا  رانکرد  تماما و  تیناقح 

(74 . ) تسا هدیسر  امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  زا  ندرک ،
دایز ار  يو  لّمحتو  ربص  قح  زا  تیامحرد  دنکیم و  راداو  قحب  ار  وا  هک  تسا  نامیا  رشب  لایماو  زئارغ  لرتنک  يارب  لماع  هناگی  نیاربانب 

. دنک يرادهگن  دنتسه  بسچلد  نیریش و  رهاظ  رد  هک  لطاب  ریسم  ياهششک  لباقم  رد  ار  دوخ  دناوتب  ات  هدرک 
؟ مینک ادیپ  نیقی  نامدوخ  ندوب  نم  ؤم  هب  میناوتیم  یطئارش  هچرد  تقو و  هچ  ام  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  ناگمه  يارب  یلاوئـس  اجنیا  رد 
هچ رد  تسا  تاعاطاو  تادابع  يرـس  کی  افرـص  نامیا  زا  دارم  ای  دنکیم  هنخر  یمدآ  لد  رد  هک  تسا  يدـیحوت  شنیب  نامه  نامیا  ایآ 

؟ تسین ثحب  دروم  دشاب  یتیفیکو  یطئارش 
نآرق تایآ  رد  میئامن  كرد  ار  ندوب  نم  ؤم  يانعم  میناوتیم  رتهب  مینک  ادیپ  یئانـشآ  یهلا  مالک  اب  نامیا  دروم  رد  يرادقم  رگا  باوج :
نامیا يانعم  تروص  نیا  رد  هدش  هراشا  حلاص  لمع  هب  اهنآ  زا  دعبو  تسا  هدمآ  دروم  هاجنپ  زا  رتشیب  اُونِما ] اُونَما و   ] تروصب نامیا  هملک 
یتکرح نینچ  رشب  ناور  حور و  رد  ات  تسا  ناسنا  حور  لمع  ای  لعف و  نامیا ، رگید  ترابعبو  يدیحوت  شنیبو  تریصب  کی  نتشاد  ینعی 
قارشا وا  یناحور  تکرح  نامیاو و  شنیب  زا  ناسنا  لمع  رب  تیحالصو  یکین  نیا  دش و  دهاوخن  هدیدنـسپ  وا  يرهاظ  لامعا  دوشن  داجیا 

ّجح و داهجرد و  ار  شرمع  مامت  دنچ  ره  دوب  دهاوخن  هدیدنـسپ  يو  زا  لمع  چیه  دوشن  داجیا  یلوحت  نینچ  یـسک  نورد  رد  ات  دـنکیم 
حور اب  یلمع  ره  تیفیک  هشیمهو  تّیمک ، هن  تسا  راک  تّیفیک  هب  هجوت  دیآیم  تسدب  نآرق  ياهـشزومآ  زا  هکنآ  دنک  فرـصم  تاریخ 

نیرتهب رد  اما  دروآیم  اجب  جح  لمع  کی  یـسک  دریگیم  تروص  حراوج  ءاضعا و  اب  هشیمه  ّتیمک  نکیل  دراد  طابترا  یمدآ  نورد  و 
. تیفیک نیرتدب  رد  دهدیم  ماجنا  جح  لمع  راب  هاجنپ  مه  یسکو  تیفیک 
: دیامرف یمو  دراد  رظن  دم  ناسنا  زا  ار  رتهب  تیفیک  هشیمه  ناحبس  يادخ 

(75 . ) الَمَع ُنَسَحَا  مُکَّیا  ْمُکَُوْلبَِیل  َةایَحلا  َو  َتْوَملا  قَلَخ  يذَّلا  وه 
ماجنا ار  لمع  نیرتهب  کیمادـک  دـنک  شیامزآ  ار  ناسنا ]  ] امـش ات  هدـیرفآ  ار  یگدـنز  گرم و  هک  لاعتم ] يادـخ  ینعی   ] تسوا همجرت :

. دیهدیم
. تسا هدمآ  7 و 30 ]  / فهک ، 7  / دوه : ] رگید هیآ  دنچ  رد  رشب  لمع  تیفیک  هب  هجوت 

دنکیم دییءات  ار  دروم  نیمه  تسا  هدمآ  تایآ  رثکا  رد  هک  نامیا  هب  هجوت  دـشابیم و  لمع  تیفیک  تسا  ناحبـس  يادـخ  بولطم  هچنآ 
رـشب زا  یتکرح  چیه  دشاب  شوماخ  تسا  نامیا  هک  لد  غارچ  رگا  دریگیم  يدـیحوت  شنیب  نامیا و  زا  ار  دوخ  یگتـسیاش  لمع  ره  ینعی 

هب دـنکیم . نایب  نامیا  هلیـسوب  ار  يراکنایز  زا  ناسنا  تاجن  مه  رـصعلاو  هروس  رد  یتح  دوب  دـهاوخن  بولطم  لجوزع  دـنوادخ  شیپرد 
. دوب دنهاوخ  يراکنایزو  تراسخرد  همه  نانم  ؤم  يانثتسا 

؟ دراد دوجو  تماما  نامیا و  نایم  رد  یطابترا  هچ  س :
ناشن هفیظو  ءادا  یهلا و  فیلکت  ماقم  رد  دوشیم و  حرطم  یناسنا  لایماو  زئارغ  هدننک  لیدعت  يارب  لماع  هناگی  نامیا  هلئسم  هک  یتقو  ج :
وگلا هچ  اب  تسا  هتـسباو  نادـب  ترخآو  ایند  رد  يو  ياه  شمارآو  شیاسآ  تشهب و  نینچ  مهو  تسوا  تاداـبعو  لاـمعا  شزرا  هدـنهد 

ام دش  دهاوخن  مولعم  مه  تماماو  نامیا  هطبار  دوشن  صّخشم  ناسنا  يارب  هتکن  نیا  ات  دومن ؟ ادیپ  تسد  تقیقح  نیا  هب  ناوتیم  يرایعمو 
یهلا ياـهرایعم  وگلا و  اـب  دـیاب  دوـشیم  رداـص  ناـسنا  زا  هک  یلمع  ره  هکنیا  نآو  مینکیم  دروـخرب  یفیرظ  تاـکن  هب  نآرق  تاـیآ  رد 

. دش دهاوخن  ّتیدحا  هاگرد  لوبقم  نکل  تسا  تدابع  لمع  رهاظو  تروص  دنچ  ره  تروص  نیا  ریغ  ردو  دنک  ادیپ  تقباطم 
ار وت  نکیل  میتسه  دنمقالع  وا  هب  میراد و  تسود  ار  ادخ  ام  هک  دـندش  یعدـم  یهورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  نامز  رـصع و  رد 
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هیآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  دمآ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لاح  نیارد  میئامنیمن  ّتیعبت  وت  هریـسو  راتفگ  زاو  میریذـپیمن 
: درک تئارق  ار  لیذ 

(76 ((. ) ٌمیحَرٌروُفَغ ُهّللاو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکلرِفغَی  ُهّللا و  مُْکِببُْحی  ینوُِعّبتاف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُمْتنُک  ْنِا  ُْلق  ))
هدنزرمآ ادخو  دشخبب  ار  ناتناهانگو  درادب  تسود  ار  امـش  مه )  ) ادخ ات  دینک  يوریپ  نم  زا  میرادیم  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب : همجرت :

. تسا نابرهم 
: دروخیم مشچب  فیرظ  هتکن  دنچ  هفیرش  هیآ  رد 

ماقم هب  یلو  دـشاب  تدابع  ریخ و  ياهراک  رد  رمع  کی  يدرف  رگا  هچ  دراد  مزال  یئوگلا  ادـخب  ناسنا  تبحم  تعاطا و  ناـمیا و  هکنیا   1
یکی هک  درادن  دوجو  ماقم  ود  اجنیا  رد  هکنیا  تهجب  دیسر  دهاوخن  یشاداپ  چیه  هب  دهد  ناشن  یئانتعا  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن 

رد هک  تسا  یهلا  تیالو  ماقم و  نامه  تسا  ناشیا  دوجو  رد  هک  یتیالو  ای  تلزنمو  ماقم  ره  هکلب  ربمایپ ، ماقم  يرگید  يدنوادخ و  ماقم 
یلص مرکا  یبن  تعاطا  هک  تسا  هدش  ناونع  عوضوم  نیمه  يدایز  تایآ  رد  تسا و  هتشگ  رولبتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتیـصخش 

: دیامرفیم تسین و  ادج  ادخ  تعاطا  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسا هدومن  تعاطا  ادخ  زا  تقیقح  رد  دنک  تعاطا  ادخ  لوسر  زا  سکره  ( 77 (() هّللا عاطا  دقف  لوسّرلا  عطی  ْنَم  ))

: دننکیم دییات  ار  قوف  بلطم  هک  دوشیم  هراشا  تایآ  تسرهف  هب  هنیمز  نیا  رد 
هللا یلص  دمحم  ، 90  / هط 20 و 46 و   / لافنا و  32 و 132 ،  / نارمع لآ   71  / هبوت  17  / حتف ، 71  / بازحا ، 52  / رون و 80 و 69   13  / ءاسن

 …49  / تارجح ، 126/131/163/179  / ءارعش  13  / هلداجم  33  / هلآ هیلع و 
نودب دناوتیمن  يدحا  چیه  تسا و  هدش  یفرعم  یکی  ادـخ  تعاطا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تعاطا  هفیرـش  تایآ  نیا  همه  رد 

: دیامرفیم يدعب  هیآ  رد  هک  دشابیم  نیدناعم  راّفک و  هورگ  زا  هکلب  دنک  كرد  ار  نامیا  ینعم  تلاسر  ماقم  هب  هجوت 
(78 ((. ) َنیرفاکلا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِاَف  اْوَّلََوت  َنِاَف  َلوُسّرلاو  َهّللا  اوُعیطا  ُلق  ))

. درادیمن تسود  ار  نارفاک  دنوادخ  دننک  یچیپرسو  نایصع  رگاو  دینک  وا )  ) هداتسرف تعاطاو  ادخ  تعاطا  وگب  همجرت :
رد نکیل  دنزیچ  ود  نالهاج  هشیدناو  رکفت  رد  هکلب  درادن  دوجو  يا  هلـصاف  ادخب  نامیاو  توبن  تلاسر و  نایمرد  هک  دـش  مولعم  اجنیا  ات 

دهاوخیم هک  سکره  دنتـسه  دیحوت  ياهرایعم  وگلا و  یهلا  ناروآ  مایپ  نوچ  تسادـخ  تعاطا  نآ  تسین و  شیب  یکی  تقیقح  نطاب و 
. دنک هجوت  يونعم  ناهج  یگدننار  همان  نیئآ  نابایخ و  رانک  ياهولبات  هب  دیاب  دنک  تکرح  ریسم  نیا  زا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدش  هداد  رارق  ّتبحم  يانبمرب  مه  نید  ساسا  هک  تسا  نید  گرزب  رارـسا  زا  یکی  تبحم   2
، نید تقیقح  حور و  ینعی  دومرف ، توالت  ار  هفیرـش  هیآ  سپـس  و  تسا ؟ يرگید  زیچ  تبحم  زج  نید  ایآ  ( 79 (() ّبُحلا الا  نیّدلا  لَه  ))

تحت نت ، ياههاگتسد  ءاضعا و  همهو  دنکیم  نشور  ار  ناسنا  دوجو  مامت  نآ ، عاعش  هک  یقـشع  نامیا و  تسادخب  قشع  نامیا و  نامه 
. تسادخ نامرف  زا  يوریپ  نآ  زراب  رثاو  دنریگیم  رارق  نآ  ریثءات 

ماجنا تسا  بوبحم  بولطم  هک  یطئارـش  کی  رد  ار  دوخ  ياه  تّیلاعف  هزوح  اـنیقی  دـشاب  لاـعتم  قلاـخ  يارب  یتّبحم  ناـسنا  بلق  رد  رگا 
. درک دهاوخن  تجاجل  دانع و  يدیحوت  ياهرایعم  وگلا و  زا  تعاطا  رد  دهدیم و 

مهم رّکذت 

یسک الثم  دنکیم  تّیعبت  نآ  زا  هقالع  قشع و  مامت  اب  هکلب  ضارتعا  نودب  یناسنا  ره  هک  دراد  دوجو  یقئاقح  يرسکی  يرشب  عامتجا  رد 
ندیـسر نامتخاس و  نیا  يانب  يارب  دریگ و  راکب  ار  دنمرنهو  هاگآ  درف  کی  شدوخ  يرامعم  ياهراکو  نامتخاس  نتخاس  رد  دـهاوخیم 

درادن یگ  هدرسفا  ایو  هیالگو  تیاکش  نیرتکچوک  دروم  نیا  رد  دنکیم و  تعاطا  وا  زا  شدوجو  مامت  اب  شیوخ ، هقالع  دروم  فده  هب 
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دراد نیقی  رامعم  يدنمرنه  یهاگآ و  هب  هکنیا : رطاخب  دنکیم  تذـل  ینیریـش و  ساسحا  دراوم ، ریاس  هنیزه و  راک و  راشف  ماگنهرد  هکلب 
هدافتـسا نامتخاس و  کلام  نوچ  دوشیم و  مامت  نم  دوس  هب  وا  تاشرافـس  یمامت  ایناث  دهدیم  رارق  شدوخ  ياجرد  ار  يراک  ره  وا  هک 

. دوب مهاوخن  ناشیرپ  برطضم و  يراشف  ایو  یلکشم  چیه  رد  متسه  نم  نآ  هدننک 
دنکیم و…  تعاطا  کشزپ  زا  ّتیفاع  قشعب  ضیرم  دنکیم  تعاطا  نآ  زا  ناسنا  دراد و  دوجو  هلئسم  نینچ  يراک  ره  رد  و 

ماقمب دهاوخیم  هک  يدرف  کی  دهد  رارق  رظندم  ار  مزال  ياهوگلاو  رایعم  دیاب  دوش  لئان  شیوخ  یبلق  اههتساوخ  هب  دهاوخیم  هک  یسک 
. دریگارف شندرک  تعاطا  اب  ار  مزال  ياهشزومآ  َّنَف  دیتاساو  نیدهتجم  زا  دیاب  دنک  ادیپ  تسد  اهرنهو  مولع  مامترد  يداتسا  ای  داهتجا 

ناوت و نوچ  دش  دهاوخن  قّقحم  یعقاو  نامّلعم  ناراگزومآ و  زا  تعاطا  يوریپ و  نودـب  ناسنا  ره  يارب  ناحبـس  يادـخب  تفرعم  نامیا و 
نایمرد نشور  روطب  تقیقح  نیا  تسا و  لاحم  تایاور  تایآ و  قبط  رب  هکلب  فیعـض  یلیخ  تقیقح  نینچ  هب  ندیـسر  رد  ناـسنا  تردـق 

. تسا نهربم  تباث و  ءالقع 
فیدر رد  ار  تماما  ماقم  ناحبـس  يادـخ  تسین و  ادـج  تماما  ماقمزا  تّوبن  ماقم  هکنیارب  ینبم  دـش  هراشا  تماما  ثحب  رد  البق  هکناـنچ 

رد تسا و  هداد  رارق  ماما  یبن  لوسر و  ماـقم  زا  دـعب  ار  اـهنآ  زا  يدادـعت  هدومرف و  تیاـنع  مزعلااولوا  ءاـیبنا  زا  یـضعب  هب  توبنو  تلاـسر 
: تسا هدومرف  هراشا  اهنآب  یتایآ 

(80 …  ) اماما ساّنلل  کلعاج  ّینا  لاق   1
. مداد رارق  ماما  مدرم  يارب  میهاربا ]  ] ار وت  نم  دومرف  همجرت :

هیقبم تلع  تماما 

هللا یلص  مرکا  یبن  یصخش  طسوتب  هک  تسا  يدنوادخ  تاروتسد  ماکحا و  یمامت  هیقبم ، تلع  تماما  ماقم  هک  دوشیم  نشور  هجیتن  رد 
ادـخلوسر هّصاخ  توبن  اهنتو  تسا  رتالاب  هّماع  توبن  زا  تماـما  ماـقم  هک  دـش  تباـث  شدوخ  ياـجرد  هکلب  تسا  هدیـسر  اـمب  هلآ  هیلع و 

ماقم كالم  تسا  هّیهلا  تاماقم  يّدصتم  هک  يدرف  یحور  تالامکو  نیقی  هکنیا  تهجب  دوشیم  ءانثتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
. دوب هتسباو  ناشتالامکو  نیقیو  نامیا  هب  اهنآ  تاجرد  هبتر و  نکیل  دوب  يدحاو  فده  ار  ماظع  ءایبنا  تهج  نیمهبو  تسوا  تلزنم  و 

زا درکیم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نارای  زا  یضعب  ّمهم  ياهراکزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  رد  یـصخش  لاثم :
دوب رتالاب  هلحرم  نیا  زا  يو  نیقی  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دـنتفریم  هار  بآ  يور  زا  ادـخ  داـی  اـب  وا  هک  تفگ  هلمج 

(81 . ) دور هار  مه  اوه  يور  رد  تسناوتیم 
كرد هزوح  زا  هکنیا  اب  مینکیم  هجّوت  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ریاـس  یلع و  ترـضح  ناـفرع  نیقی و  تـالامک و  لـحارم  هب  یتقو 

هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  هکنانچ  دـنا  هداد  صاصتخا  دوخب  ار  هبتر  هلحرم و  نیرتالاب  ءایبنا  ماقم  اب  هسیاقم  رد  نکیل  تسا  جراخ  ام  روصتو 
((. يونشیم ینیبیم و  ار  نآ  مهوت  مونشیم  ای  منیبیم  نم  ار  هچ  ره  : )) دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و 

: لاؤس خساپ  هجیتن 
رتالاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زج  ءایبنا  یمامت  زا  ماما  ماقم  تاجرد  هبتر و  رد  تسا و  توبن  ریسم  هدننک  لیمکت  تماما  ماقم  هکنیا 
لّمکم هک  یتماما  تسین  اهنآ  نایمرد  یقرف  چـیهو  تسادـخ  تعاطا  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تعاطا  هک  يروطناـمه  تسا 

مه ماما  تعاطا  تسادـخ  تعاطا  ربمایپ  تعاطا  هک  روطنامه  تسا  یهلا  دـهع  ماقم و  توبن  دـننام  تسا  یهلا  ماـکحاو  نید  ءاـقب  تلعو 
دنکیم يوریپ  تعاطا و  مالـسلا  هیلع  موصعم  مامازا  هک  یـسک  ینعی  درادن  دوجو  تاعاط  نایمرد  یتوافت  چیه  تسادخ و  تعاطا  نامه 

رد طابترا  هجیتن  رد  دنکیم  تعاطا  وا  تاروتسد  زا  هدروآ و  نامیا  يادخب  هک  تسا  نیا  دننام  دراد  نامیا  وا  تیّولوا  هب  طئارش  ره  رد  و 
رد تسا . ماما  تخانش  مه  نامیا  ینعمو  تسا  نامیا  نامه  ماما  ماقم  هب  تفرعم  نتشاد  ینعی  تسا  یقیقح  هطبار  کی  نامیاو  تماما  نایم 
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ثیداحا عومجم  زا  هکنآ  دراد  دوجو  هنیمز  ود  ره  رد  يدایز  تایاور  دوش  تابثا  دـیاب  لـمعاب  اـی  تسا  ظـفل  اـهنت  تفرعم  نیا  اـیآ  هکنیا 
رگا هک  تسا  نیمه  مالـسا  ساـسا  هکلب  دراد  یتـیبولطم  وا  تلزنم  ماـقم و  ماـما و  تخانـشو  تفرعم  دوخ  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسدـب 

. درک دهاوخن  بسک  ار  یشاداپ  چیه  دشابن  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  تفرعم  یسک ، تادابع  تاریخ و  تاداقتعا و  رانکرد 
همان دـشاب  هتـشادن  یتسپ  ربمت  لاسرا  ماقم  رد  نکیل  دوش  هتـشون  تکاپ و و …  ذـغاک و  نیماظم و  طـخ و  نیرتهب  اـب  يا  هماـن  رگا  لاـثم :
يارب ینوناق  زّوُجم  نوچ  درادیم  رب  تسد  نآ  لاسرا  زا  دوشیم  وربور  يا  همان  نینچ  اب  قودنص ، برد  ندرک  زاب  زادعب  هک  یتقو  ناسر 

هب یتسپ  ربمت  نتـشاداب  دشاب  هدش  هتـشون  هنهک  یهاک و  تکاپو  ذغاک  کیرد  طخدب و  دنچ  ره  يا  همان  رگا  اما  درادـن  دوجو  نآ  لاسرا 
رـشب لامعا  یتسپ  ربمت  نآ  هب  تفرعم  تماما و  ماقم  دنکیم  لقتنم  ار  نآ  یلکـشم  چیه  نودـب  ناسر  همان  دوشیم  لاسرا  هطوبرم  سردآ 
یلعا شرع  هب  ار  نآ  درادـن  قح  یکَلَم  چـیه  درادـن  تماما  هب  تخانـش  نوچ  دـشاب  ادـخ و و …  هار  رد  اـبیز و  دـنچ  ره  یلمع  ره  تسا 

هب ار  نآ  دراد  هفیظو  رـشب ، لامعا  ناسر  همان  ِکئالم  دشخردیم  تیالو  رون  نآ  نتم  رد  نکیل  دـشاب  فیعـض  لمع  رگا  اما  دـهد  دوعص 
. تسا دجاو  ار  یهلا  هاگشیپ  هب  دوعص  زّوجم  نوچ  دنربب  یلعا  شرع 

اهنآ تلزنم  ماقم و  تخانـش  ماما و  تفرعم  هکلب  تسین  ادـج  نآ  زا  نامیا  تسا و  مالـسا  هشیر  ساسا و  تماما  هک  تشگ  مولعم  اجنیا  اـت 
يدنوادخ ياهرایعم  وگلا و  ناونعب  ار  اهنآو  دشابن  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  زا  یتخانـش  شا  هدیقعرد  ار  یـسک  اتو  تسا  نامیا  دوخ ،

. دش دهاوخن  لئان  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  یشزرا  ماقم و  چیه  هب  دریذپن  یگدنز  ياه  هنیمز  مامترد 

تسا تادابع  عیمج  لّمکُم  ّممتُم و  تماما  مراهچ : لصف 

هراشا

، فیلکت طئارش  ندوب  اراد  تروص  رد  و  غولب ، ماگنه  زا  وا  دراد و  دوجو  یتاّدهعت  فئاظو و  ار  یناسنا  ره  ناملسم ، درف  کی  هاگدید  رد 
زا دـناوتیمن  یطئارـش  چـیه  رد  دـنک و  ظفح  وا  تاروتـسد  نیمارف و  نداد  ماجنا  هار  زا  لاعتم  يادـخ  اب  ار  شیوخ  طاـبترا  تسا  فّظوم 

هـصالخ هزور  زامن و  رد  دراد و  یعیـسو  يانعم  کی  مالـسا  گنهرف  رد  تدابع  دش  هراشا  البق  هک  روطنامه  دـیامن  یچیپرـس  یهلا  رماوا 
. تسا تدابع  دوش  رداص  یگدنب  ماقم  رد  ناسنا  زا  هک  یلمع  ره  هکنیا : نآو  دوشیمن 

ناملسم کی  تحیـصن  دوشیم  لماش  ینید  تاروتـسد  ریاسو  جح  ةاکز و  ای  تاناسحاو و  تاریخ  زامن و  رب  تدابع  هژاو  تروص  نیا  رد 
جح فورعم و  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  ای  هزور  زامن و  زا  معا  لامعا  یمامت  رد  هک  نآ  تسا  یگرزب  تدابع  فارحنا  ریـسم  زا  نآ  تاـجنو 

میریذپیم تدابع  ناونعاب  شنداد  ماجنا  ماگنه  رد  ار  یلمع  هک  یتقو  تساهنآ  ندوب  تدابع  هلئسم  دریگب  رارق  رظنّدم  دیاب  داهج و …  و 
لمع فرـص  هب  دـشاب  هتـشاد  تدابع  گنر  دـیاب  يدابع  لمع  هکنیا  تهجب  میهدیم  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  يا  هژیو  ترـشاعم  دروخرب و 
ربرد ار  يدابع  یـشزرا  چـیهو  دراد  دوجو  رگید  ناسک  رد  تاکرح  ایو  لامعا  نامه  ریظن  نوچ  درک  لـماش  ار  تداـبع  فیرعت  ناوتیمن 

يدابع تکرح  اب  رـشب  هک  تسانعم  نآ  هب  نیاو  تسا  هدمآ  فیطل  فیرظ و  یلیخ  میهافم  اب  نآرق  تایآ  رد  يدابع  دبع و  هملک  درادن و 
. دوشیم ادیوه  قئالخ  نایمرد  یصوصخم  گنر  کیاب  دنکیم و  ادیپ  يا  هژیو  تیصخش  شیوخ 

ندوب دبع  ناسنا  نوچ  تسا  قداص  دریگ  لکـش  وا  ياضرو  ادخب  بّرقت  تهج  رد  هک  يراتفگو  لامعا  یمامت  هب  تدابع  هلئـسم  نیاربانب 
رد ار  وا  هک  دیامن  ادیپ  قادـصم  تّیدـبع  موهفم  رـشب  تدابع  رد  هک  یتقو  دـنکیم  تباث  تدابع  اب  لجّوزع  يادـخ  لباقم  رد  ار  شیوخ 

هژیو مان  یـصوصخم و  گنر  ار  يو  لاح  نیا  رد  دهد  تکرح  وا  يدونـشوخ  اضر و  ریـسم  رد  هدرک و  میلـست  یهلا  یهاون  رما و  وا  ربارب 
. تسا هدش  دای  اندبع …  يدابع  يدبع  اهنآ  زا  یهلا  تایآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  يا 

رشب يدابع  ماقم 
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نیرتالاب تقیقحرد  دنکدای  يدابع  ای  يدبع  اب  ار  وا  ناحبـس  يادخ  رگا  تسا  راختفا  جات  ناسنا  يارب  دبع  يانعم  ققحت  تسا  رکذـب  مزال 
دای اندبع ] يدبع و   ] هملک اب  دروم  دنچ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  صخـش  نآرق  تایآ  رد  تسا و  هداد  وا  هب  ار  شزرا  زایتما و 

تایآ رد  ( 83 (() ناـقرفلا موی  اندـبع  یلع  اـنلزنا  اـم  … و   )) رگید هیآ  رد  ( 82 (() اندـبع یلع  اـنلّزن  اـمم  ٍبیَر  یف  متنُک  نا  : )) تسا هدومن 
[ اندبع  ] اب تسادخ  هتـسیاش  هدنب  نیلوا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دروم  ود  بویا )) اندبع  رکذاو  دواد ، اندـبع  رکذاو  : )) رگید

. تسا هدش  هدافتسا  هژاو  نیا  زا  مه  ءایبنا  ریاس  هب  تبسن  یتحو  هدش  دای 
. دنکیم دای  اهنآ  زا  يدابع ]  ] هملک ابو  دهدیم  تبسن  دوخ  صاخ  ناگدنب  هب  ار  اهشزراو  تازایتما  مامت  تایآ  زا  یشخب  رد  و 

(85 . ) ناطلس مهیلع  کل  سیل  يدابع  ّنا   2 ( 84 …  ) يدابع کلائس  اذا   1 الثم :
(87 …  ) يدابع یف  یلخداف   4 ( 86 . ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا   3

دراد قدص  ناگمه  رب  اههژاو  نیاو  تسوا  تردـق  هضبق  رد  تسادـخ و  دـبع  دـنادن  ای  دـنادب  هچ  رـشب  دوش  مهّوت  نینچ  تسا  نکمم  س 
؟ دیمهف ار  یصاصتخا  روهظ  ناوتیم  یلئالد  هچ  اب  هنوگچ و 

هک نوچ  تسا  رگید  هلئسم  شدوخ  تقیقح  نیاب  فارتعا  نکیل  درادن  دوجو  یکش  تسوا  تردق  هضبق  رد  تاقولخم  مامت  هکنیا  باوج :
ضئارف و ماـجنا  ماـقمرد  دوشیم و  هدز  راـنک  يدنـسپ  دوخ  ربک و  ياـه  هنیمز  وا  ناورو  بلق  زاو  دوشیم  ضوع  رـشب  گـنر  فارتعا  اـب 

ناسنا تیصخش  رد  دوخاب  ار  یبولطم  هجیتن  دوشیم  هدناشک  یلمع  فارتعا  هب  یتقو  یبلق  فارتعا  دنکیم و  روبع  ریسم  نیمه  زا  تادابع 
(88 . ) نودبعیل ّالا  َْسنالاَو  َنِّجلا  ُْتقَلَخ  ام  دیامرفیم : نآرق  هک  تسا  نیا  نآ  لیلدو  دنکیم  داجیا 

. دننک تدابع  ارم  هکنیا  رگم  مدیرفاین  ار  ّنج  سنا و  همجرت :
رهو تسا  تداـبع  هیامرـس  تفرعم  نوچ  دـنا  هدومن  ریـسفت  نوفرعیل  ار  نودـبعیلّالا ]  ] ثیداـحا دانتـساب  هیآ  لـیذ  رد  نیرـسفم  زا  یهورگ 

تقلخ زا  فدـه  هک  دـنکیم  نایب  ار  ینـشور  هتکن  تیاغ  مالو  دریگب  هیام  يو  یبلق  تفرعم  زا  هک  دراد  شزرا  یناـمز  ناـسنا  زا  یتداـبع 
میلـست زا  نشور  فیرعت  ندوب  دبع  نیاربانب  تسفدهو  ضرغب  ّللعم  یهلا  لاعفا  اریز  تسادـخ  يارب  ندرک  یگدـنبو  تدابع  ّنج  ناسنا و 

. دنا هدروآ  دوجوب  دوخ  رد  ار  تقیقح  نیا  هک  دوشیم  یناسک  لماش  اذل  دشابیم و  شراگدرورپ  ربارب  رد  ناسنا 
ناسنا دوخ  دوس  هب  تدابع  سفن  هکنیاای  تسا و  دـنمزاین  وا  تدابع  هب  دـنوادخ  ایآ  دوشیم  ماـمت  یـسک  هچ  دوس  هب  ناـسنا  تداـبع  س :

؟ تسا
راثآ نیا  دراد و  يراثآ  دوخ  لابندـب  یتکرحره  دوشیم و  رداص  ناسنا  زا  هک  تسا  یتکرح  هملک  عیـسو  يانعم  هب  تدابع  ناونع  باوج :
قلاخ اریز  تسا  ناسنا  دوخ  دوسب  تفگ  دـیاب  دوشیم  مامت  یـسک  هچ  دوسب  ناـسنا  تداـبع  هکنیا  رد  دراد  ترورـض  اهیدـنمزاین  عفر  رد 
َّینَغلا َوُه  ُهّللا  هّللا و  یلا  ءارقُفلا  ُمْتنَا  ُساّنلا  اَهُّیا  ای  دـیامرفیم : نآرق  رد  درادـن و  شتاقولخم  هب  یجایتحا  چـیهو  تسا  تاذـلاب  ّینغ  لاعتم 

(89 . ) دیمَحلا
. تسا دمح  شیاتس و  هنوگره  هتسیاشو  زاین  یب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دیتسه  ادخب  نادنمزاین  امش  مدرم  يا  همجرت :

شیوخ ياقب  رد  دشاب و  دوخب  مئاق  دناوتیمن  لولعم  اریز  تسا  جاتحمو  دنمزاین  هدش  هدناشوپ  شمادـنا  رب  تقلخ  سابل  هک  يدوجوم  ره 
رد هک  تسا  ناحبـس  يادخ  نآو  دشاب  هتـشادن  رگید  للع  هب  يزاین  چیه  هک  دـسرب  یتلع  کیب  دـیاب  مه  تلع  نیاو  تسا  جاتحم  تلع  هب 

. دوشیم دای  للعلا  ۀلع  ای  دوجولا  بجاو  هب  نآ  زا  هفسالف  حالطصا 
: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ُۀَعاط ُهُعَْفنَت  و ال  ُهاَصَع ، ْنَم  ُۀَیـصِعَم  هُّرُـضَت  ُهَّنَال ال  مِهتَیِـصْعَم ، نم  انِمآ  مِِهتَعاط  نع  اّینَغ  ْمُهَقَلَخ  َنیِح  َْقلَخلا  قَلَخ  یلاعت  هَناحبُـس و  َهّللا  َّنِاف 
(90 …  ) ُهَعاطَا ْنَم 

تیصعم هکنیا  تهجب  دوب  ناما  رد  اهنآ  ینامرفان  نایصع و  زاو  دوب  زاین  یب  اهنآ  تاعاط  زا  هک  دیرفآ  ار  تاقولخم  ناحبس  يادخ  همجرت :
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. دناسریمن يدوس  وا  هب  ناگدننک  تعاطا  تعاطو  دناسریمن  نایزو  ررض  ار  وا  راکهانگ 
دروآیم تسدب  تادابع  قیرط  زا  هک  یهلا  تمحر  اب  تسا و  ریقف  دنمزاین و  شدوخ  وا  اریز  ددرگیم  رب  ناسنا  دوخب  تدابع  هدـیافو  عفن 

کشزپ تاشرافـس  هب  رگا  رامیب  ناسنا  هکنیا  تهجب  دراد  نایز  شدوخ  يارب  مه  يو  ینامرفان  هانگ و  دنکیم  ناربج  ار  دوخ  ياهدوبمک 
زا ینایز  چیه  کشزپ  يارب  تسا و  هدناسر  ررـض  دوخب  دیامنن  تاعارم  ار  یئاذغ  زیهرپ  دـنکن و  هدافتـسا  وا  ياهوراد  زاو  دـهدن  ّتیمها 

. دسر یمنوا  ینامرفان 
قیداصم دوشیم  لماش  دـشاب  هتفرگ  تروص  ادـخ  يدونـشوخ  ضحم  هک  یلمع  ره  هب  هملک  عیـسو  يانعم  هب  تدابع  دـش  نشور  اجنیا  ات 

دهاوخیم تادابع  یمامت  هلیـسوب  ناسناو  تسا  یگدنب  توبث  نامه  تدابع  تقیقح  نیکل  تسا  جحو و …  ةاکز  هزورو و  زامن  نآ  زراب 
مامت اب  هک  دنکیم  ادیپ  یـصوصخم  گنر  ای  مان  داهن  مدق  دنمـشزرا  هاگیاج  نیدب  هک  یتقو  دنک  زارحا  ار  شیوخ  یگدنبو  تّیدبع  ماقم 

تاملک اب  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  وا  هک  دناسریم  ناسنا  يارب  ار  يزایتما  نینچ  تدابع  هک  یتقو  تسا  ادخ  نامرف  میلـست  شحراوجوءاضعا 
تـسوا لامکو  دشر  نآو  دزاسیم  نشور  ار  رـشب  زاین  نیرت  یـساسا  تقیقح  رد  دنهدیم  رارق  باطخ  دروم   … يدـبع ]  اندـبع  يدابع  ]
روصتم وا  يارب  یلکشم  رگید  دنکیم  ادیپ  ققحت  مهم  نیا  ندوب  ادخ  دبع  اب  هک  یتقو  تسا  لامک  نتـشادن  رـشب  جایتحا  نیرت  هدمع  اریز 

یجایتحا چیهو  تسا  قلطم  ینغ  لاعتم  يادخ  نوچ  دنکیم  فرط  رب  ار  وا  تاجایتحا  دریگیم  تروص  ناسنا  زا  هک  یتدابع  ره  و  تسین .
رامیب ندرکن  ایو  ندرک  هدافتـسا  دـهدیم  رارق  ضیرم  رایتخا  رد  ار  مزال  ياهوراد  هک  یتقو  قذاح  کشزپ  درادـن  شناگدـنب  تداـبع  هب 

وا قوقح  دناوتیمن  مه  زاب  دزادرپب  یهلا  تاروتـسد  هب  رادقم  ره  رـشب  تسا  لوقعم  ریغ  يرّوصت  نینچ  درادـن و  رتکد  لاحب  ینایزو  دوس 
رب نکیل  دـیامن  ءادا  ار  یگدـنب  قح  دـناوتب  هک  دریگب  رارق  یحطـس  رد  دـناوتیمن  تسا  ریقف  زجاع و  هک  یقولخم  لاـعفا  اریز  دـنکءادا  ار 

نوچ دـیامنب  ناسنا  هجوتم  ار  يزاـیتما  شزرا و  دـناوتیم  تروص  نآ  رد  دوش  همیمـض  یهلا  تمحرو  لـضف  رگا  صقاـن  تاداـبع  نیمه 
عقاو لوبق  دروم  یلمع  ات  اریز  دشاب  شزرا  كالم  دناوتیمن  مایـص و و …  دوعق و  مایق و  فرـص  تسا  ثحب  ساسا  لمع  ندـش  هتفریذـپ 

. تشاد دهاوخن  دوخ  اب  یتیّزم  چیه  دوشن 
مُهُدَبْعَا َكِرْکُش و  نع  ٌزجاع  َكِداَبع  ُرَکْشَاَف  ًۀَیاغ …  كِرْکُـش  نم  ُْغْلبَیال  ادَحَا  ّنا  َّمهللا  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح 

(91 . ) ِکتَعاط نع  ًرِّصقُم 
لامک زا  اهنآ  نیرتدباع  دنزجاع و  وت  رکـش  زا  تناگدنب  نیرترازگ  رکـش  دروآ و  ياجب  ار  وت  رکـش  تیاهن  دناوتیمن  سک  چـیه  ایادـخ 

. دنتسه رّصقم  وت  تعاطا 

؟ تسیچ لامعا  یلوبق  طرش 

لامعا یلوبق  طرش 

انیقی و دوخ  لابندب  لمع  سفن  ایآ  دشاب  ناحبس  يادخ  هیحان  زا  شاداپ  بجوم  دناوتیم  یطئارش  هچ  رد  دهدیم  ماجنا  ناسنا  هک  یلامعا 
نکیل دوش  هداد  ماجنا  بولطم  تروصب  رهاظ  رد  یلمع  هاگره  تسا ؟ طونم  يرگید  طرـش  کی  هب  نآ  ریثءاـت  هکنیا  اـی  دراد  يرثا  اـمزج 

رد یناملـسمالثم  دش ؟ دـهاوخن  لوبق  ایآ  دـشاب  هتـشادن  دریگ  رارق  هّجوت  دروم  دـیاب  تسا و  مزال  نآ  ندـش  هتفریذـپ  رد  هک  یّمهم  طرش 
یـسک رگا  دهد  ماجنا  ار  شیوخ  تادابع ، بسانم ، نامزرد  ات  هدرک  دیقم  ار  دوخ  هشیمه  دروآیم و  اجب  ار  دوخ  ضئارف  طئارـش  نیرتهب 

دنمزاین یطرـش  هچ  هب  نآ  یلوبق  تروص  نینچ  رد  دهد  ماجنا  ار  یبجاو  لمع  ره  ای  زامن  یفاک ، ياه  هنیئامط  اب  نامز  ناکم و  نیرتهب  رد 
؟ تسا

. لماع صخش  رد  ای  دوش  تیاعر  دیاب  لمع  دوخ  رد  طرش  نیا  رگید : لاؤس  و 
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اجب ار  نیا  هک  يدرف  رد  ای  تسا  لمع  دوخ  رد  ایآ  دوشیم  عنام  اهنآ  ندـش  لوبق  زا  تسا و  لامعا  هجوتم  هک  یـصقن  نیا  رگید : ترابعب 
. دوش ءادا  بلطم  قح  ات  هدرک  یگدیسر  نشور  قیقد و  روطب  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  تروص  ره  رد  دروآیم ؟

درک هیکت  ریخ  لامعاو  تدابع  دوخ  هب  ناوت  یمنو  تسا  قیقدو  فیرظ  راک  کی  ناحبـس  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ناسنا  لامعا  یلوبق  باوج :
درادن نآ  ندش  لوبق  رد  یکـش  چیهو  دریگب  رارق  شیریذـپ  دروم  دـیابو  ما  هدروآ  اجب  ار  شیوخ  يدابع  لامعا  یمامت  نم  هکنیارب  ینبم 
ضئارف ماجنا  یعدم  دناوتیم  وا  هکنیا  تهجب  دشاب  هتـشاد  دناوتیمن  یتسرد  لیلد  اهنآ  ندش  هتفریذـپ  رد  لامعا  سفن  زا  تشادرب  نینچ 
شزامن یلوبق  عنام  هک  نطاب  رد  ایو  رهاظ  رد  هچ  وا  زا  يرگید  لامعا  دنادیمن  یلو  ما  هدرکن  كرت  ار  دوخ  زامن  نم  دیوگبو  دشاب  یهلا 

. تسا هدش  رداص  وا  زا  دشابیم 
درک یفّرعم  ادخ  هاگرد  لوبقم  نیقی  روطب  ار  لمع  سفن  ناوتیمن  ناونع  چیه  هب  مینک  تکرح  فاصنا  اب  يرادـقم  تواضق  ماقم  رد  رگا 

َو يرُوتسَم ، ْفِشْکَت  الو  یمُوتْکَم ، زْرُبت  الو  ُْتبَسَتْکا  اِمب  ینِْشقاُنت  الو  ُتْحَرَتْجا ، اِمب  ینَّصاُقت  و ال  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح 
(92 …  ) یلَمَع ِفاْصنالا  ِنازیم  یلَع  ْلِمَْحت  ال 

هچنآ هب  رادم ] زاب  نم  زا  متـشز  لامعا  هلیـسوب  ار  دوخ  تیانع  ریخ و   ] هدم رارق  تازاجم  دروم  مناهانگ ]  ] لباقم رد  ارم  ادخ ، يا  ۀـمجرت :
.[ دوب دهاوخن  یتاجن  ارم  رگید  ینک  یگدیسر  ملامعا  ياهزیر  هدرخ و  هب  رگا   ] نکم يریگ  هدرخو  هشقانم  ما  هداد  ماجنا 

ای تسا  نطابو  بلقرد  یلامعا  ، ] امرفم ادـیوه  ما  هدرک  شناهنپ  هک  تّین  ءوسو  راتفر  لاـمعا و  زا  هچنآ  و  نکن ، راکـشآ  ار  مرارـسا  زار و 
رگم دشابیمن  عّلطم  اهنآ  زا  يدحا  چـیه  هدومن و  نامتک  ای  یـشک  هدرپ  نکیل  هدـش  یلمع  رهاظ  رد  حراوج  ءاضعا و  هلیـسوب  هک  یلامعا 

.[ لاعتم يادخ 
رـشب لامعا  هب  فاصناو  لدـع  اب  رگا  تسا ] رـشب  لامعا  شجنـس  رازبا  نازیم  زا  دارم   ] امرفم یگدیـسر  نم  لامعا  هب  شیوخ  فاصنا  اـبو 
عورش همکاحم  یمدآ  لمع  نیرتکچوک  زا  فاصنا  ماقمرد  هکنوچ  دشاب  هتشاد  ار  یلوبق  هرمن  دناوتیمن  وا  زا  یلمع  چیه  دوش  یگدیـسر 

نم دادب  طئارـش  ره  رد  تسا  رداق  نم  لامعا  دیوگن  دـنک و  هیکت  یهلا  تمحر  لضف و  هب  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاجن  هار  اهنت  اما  دوشیم 
یگدنب تّیلباق  یعدم  دناوتیم  یـسک  هچ  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  زج  دریگیم  هشیر  ناسنا  تّیلباق  زا  لامعا  تّیلباق  هکنوچ  دسرب 

اهنت ینعم  نیاب  دنا  هدرک  ثحب  دوخ  یناوتانو  زجع  زا  يدایز  دراوم  رد  مه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ءایبنا و  فصو  نیا  اب  دنکب  ادخ 
دنمزاین یهلا  نایاپ  یب  لضف  تمحر و  هبو  تسا  قولخم  زاـب  دـشاب  مه  موصعم  دـنچ  ره  یناـسنا  رهو  تسا  ناحبـس  يادـخ  قلطم  لاـمک 

. دشابیم
دئاوف هب  شکچوک  لمع  کی  ندـش  هتفریذـپ  اب  یـسک  ره  تسا و  ناسنا  هتـساوخ  نیرت  یـساسا  لـمع ، ندـش  هتفریذـپو  یلوبق  هک  یتقو 

لمع ياـه  هنیمز  ندرک  مهارف  زا  یلوـبق  ياـه  هنیمز  ندرک  مهارف  یناـسنا  ره  يارب  لاـح  نیا  رد  دـنکیم  ادـیپ  تسد  یئاـهبنارگ  جـئاتنو 
دنچ ره  ناسنا  لمع  رگا  هچ  دز  تسد  یلمع  تامادقا  هب  سپس  درک و  هجوت  لامعا  لوبق  یگنوگچ  هب  دیاب  ءادتبا  ینعی  تسا  رت  يرورض 

؟ دراد یشزرا  هچ  دوشن  عقاو  یهلا  شریذپ  دروم  دشاب  گرزب 
دریگ رارق  هدافتسا  دروم  ّتقد  مامت  اب  دیاب  هدیـسر  ام  هب  تایاورو  تایآ  بلاق  رد  ناحبـس  يادخ  هیحان  زا  لامعا  یلوبق  رد  هک  یئاهلومرف 

ادخ هیحان  زا  نامتخاس  هشقن  ینعی  دهدیم  رارق  شریذپ  دروم  ار  شناگدنب  لامعا  هک  تسادخ  نیا  تسین و  رشب  دوخ  تسد  لمع  یلوبق 
عقاو یهلا  تمحر  لضف و  لومـشم  شلامعا  تاصقاون  رد  دـناوتب  ات  دوش  راکب  تسد  هشقن  نآ  قباطم  دـیاب  وا  دـسریم و  ناـسنا  تسدـب 

. ددرگ
شیاهراک دراد  ّتیلوئسم  درف  نیا  دنکانب  ینامتخاس  شیارب  نآ  قباطم  هک  دهد  رارق  یسک  رایتخا  رد  ار  يا  هشقن  راک  بحاص  رگا  لاثم :

نامتخاس نوچ  يدروم  نینچ  رد  دروآ  تسدـب  ترجاو  دزم  شراک  رخآ  رد  دـناوتب  ات  دـهد  ماجنا  هتفرگ  هک  لـیوحت  يا  هشقن  قباـطم  ار 
دهاوخ يو  تشذگ  وفع و  لومـشم  دـشاب  هتـشاد  مه  یتالاکـشاو  بیع  يدراوم  رد  رگا  هدـش  يزیر  یپ  راک  بحاص  هشقن  قبط  دوجوم 
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. دوب
دریگیم رارق  یلوبق  هاگیاج  رد  دوش  عقاو  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  ناربمایپ  طسوت  دـنوادخ  هک  یئاـهحرط  هشقن و  قباـطم  رگا  رـشب  لاـمعا 

لماک روطب  شلامعا  يزیر  یپ  رگا  دـنک  هدایپ  ار  دوخ  یفیلکت  ياه  همانرب  یهلا  هشقن  قباـطم  تقد  تیاـهن  اـب  دـناوتیمن  ناـسنا  هچ  رگا 
دوـشیم يو  لـماش  یهلا  لـضفو  تمحر  تروـص  نـیا  رد  تـسا ، هجاوـم  تاـصقاونو  بـیع  اـب  يدراوـم  رد  هدوـب و  ادـخ  هـشقن  قباـطم 

. دنکیم ناربج  ار  شیاهدوبمکو 
اب قباطم  لمعو  دوش  عقاو  هجوت  دروم  راک  يادتبا  زا  نآ  یعطقو  مزال  طرش  هکنیا  رگم  درادن  یلوبق  رد  یتلاخد  چیه  لمع  سفن  نیاربانب 

. دشاب هدش  عورش  حرطو  هشقن  نآ 
یئافـص يونعم  ياهـشزرا  هب  شیوخ  هجوت  تفرعم و  اب  لماع  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ادـیپ  يانعم  یئاهنت  هب  لمع  سفن  هکنیا  رگید : بلطم 

نیاو تسا  یهلا  هشقن  قباطم  ناسنا  ندش  هتخاس  ینید  تاروتـسد  زا  فده  دنـشاب و  هتـشاد  یبولطم  هولج  شتاکرح  یمامت  ات  دـنک  ادـیپ 
فلخت نآ  زا  هدوب و  یهلا  ياه  هشقن  هب  شا  هجوت  هشیمه  ات  دـناسریم  یلاع  یلیخ  حطـس  کی  هب  ار  دوخ  تیلباق  هک  تسا  هدـنهد  ماجنا 

. دنکن

لامعا یلوبق  يارب  دنوادخ  هشقن 

نآو دـشخردیم  یهلا  ماکحا  نایم  رد  باـتفآ  دـننام  تقیقح  کـی  مینیبیم  میوشیم  انـشآ  ثیداـحاو  تاـیآ  اـب  هنیمز  نیا  رد  هک  یتقو 
لامعا دناوتیم  ددرگ  يزیر  یپ  تماما  ماقم  هب  تفرعمو  نامیا  ابو  دوش  عورـش  یهلا  هشقن  قباطم  ناسنا  ینید  لامتخاس  رگا  تسا  تماما 

يارب دوشیم  عقاو  لوبق  دروم  تماما  هلیـسوب  یلمع  ره  تسا و  مالـسا  هشیر  ساسا و  تماـما  نوچ  دـهد  رارق  یلوبق  هاـگیاج  رد  ار  دوخ 
. میزاس نشور  ار  بلاطم  یحو  نایب  اب  ءادتبا  تسا  مزال  مینک  هدافتسا  مزال  ياهوگلا  زا  هکنیا 

یّتَح هنم  کلذُهّللا  ِلبَقام  اَِّیبَن ، َنیْعبَس  ِلَمَِعب  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  ءاج  ادبع  َّنَا  َْول  ِهِدَِیب  دَّمُحم  َسْفَن  يِذَّلاو  : )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   1
(93 ((. ) یتَیب لهَا  ۀَیالِوَو  یتَیالِوب  ُهاْقلَی 

داتفه هزادنا  هب  تمایق  زور  رد  يا  هدنب  هاگره  تسوا  تردق  رایتخا و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  همجرت :
. دنک تاقالم  متیب  لهاو  نم  تیالو  هلیسوب  ار  ادخ  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  لاعتم  يادخ  لوبق  دروم  دشاب  هتشاد  یلمعءایبنا  زا  رفن 

نکیل دشاب  هتشاد  یلامعا  یهلا  ناربمایپ  زا  رفن  داتفه  هزادنا  هب  یسک  رگا  تسوا  تیب  لهاو  ربمایپ  تیالو  ناسنا  لمع  یلوبق  كالم  ینعی 
. دش دهاوخن  عقاو  ناحبس  يادخ  لوبق  دروم  یلمع  نینچ  دشاب  هتشادن  يداقتعا  تماما  هب 

ماکحالاو دودحلا  ءاضماو  تاقدَّصلا  یئیفلا و  ریفُوت  داهجلا و  َو  ِّجَحلاو  مایِّصلا  َو  ةاکَّزلاو  ةولَّصلا  مامت  ِمامالاب  : )) مالـسلا هیلع  اضّرلا  لاق   2
(94 (() فارطالاو روُغُّثلا  عنمو 

ماکحتـسا ماکحا و  دودـح و  يارجا  و  تاقدـص ، و  ناسحا ، ریخ و  يدایز  هیام  داهج ، جـح و  هزور و  ةوکز و  زامن و  لِّمکُم  ممتُم و  ماما 
. تسا تاّدح  رس  اهزرم و 

تماما هب  دـهدیم  ماجنا  ار  اهنیا  هک  یـسک  نآ  ینعی  دنـشاب  تماـما  نودـب  داـهج و و …  جـح و  هزور و  زاـمن  دـننام  ناـسنا  لاـمعا  رگا 
دهاوخن عقاو  هتمظع  ّتلج  قح  ترـضح  لوبق  دروم  دشابن  دـقتعم  نیعمجا ] مهیلع  هللا  تاولـص   ] شموصعم دـنزرف  هدزای  ریما و  ترـضح 

تـسا نیا  هتفرگ  رارق  رظندم  جالجلاوذ  يادخ  هیحان  زا  هک  یحرط  هکنوچ  درادن  تقباطم  یهلا  هشقن  اب  لامعا  هنوگ  نیا  هکنیا  يارب  دش 
. دش دهاوخن  عقاو  لوبق  دروم  یلمع  چیه  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  عورش  دیاب  تماما  يزیر  یپ  اب  لامعا  یمامت  هک 

یسْفَن يّذلا  َو  اِنتَعافَِشب ، َۀَّنجلا  لَخَد  انُّدوَیوُه  َو  لجّوزَع  هّللا  یَقل  ْنَم  هُّنِاَف  تیبلا  َلهَا  انتَّدوَم  اُومِْزلَا  : )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   3
(95 ((. ) انّقَح ِۀَفِْرعُِمب  ّالا  هلَمَع  اَْدبَع  ُعَْفنَی  هِدَِیب ال 
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یتسودو تّدوم  هب  شبلق  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  لجّوزع  يادخ  سکره  هکنیا  يارب  دیـشاب  دنبیاپ  تیب  لها  ام  یتسود  تدوم و  هب 
لمع زا  دـناوتیمن  يا  هدـنب  چـیه  تسوا  تردـق  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  دوشیم  تشهب  دراو  ام  تعافـش  هلیـسوب  تسا  نّیزم  ام 

. ام قح  هب  تفرعم  هلیسوب  رگم  دربب  يا  هدیاف  شیوخ 
نیا رب  هک  يداقتعا  ره  دوش و  راوتسا  تماما  يزیر  یپ  رب  دیاب  ناسنا  تّیصخش  نامتخاس  هشقن  هک  دش  نشور  فیرش  ثیدح  دنچ  نیا  زا 

هتـشادن تسا  یهلا  ماقم  نامه  هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  تماما  ماقم  هب  تفرعمو  نامیا  شکینو  بوخ  لامعا  یمامت  رانک  رد  دشابن و  انبم 
یلبق ثحابم  رد  هکنانچ  دراد  تفلاخم  هشیر  زا  يدنوادخ  هشقن  اب  شیاه  همانرب  هکنیا  تهجب  دروآ  دهاوخن  تسدب  ار  یشاداپ  چیهدشاب 
لمع رانکرد  ار  هدـنهد  ماجنا  رگا  دریگیم  صخـش  نامیا  زا  ار  دوخ  یکینو  تّیحالـص  کین ، حـلاص و  لمع  هکنیارب  ینبم  دـیدرگ  نایب 

: رگیدب ترابعب  دروآ و  دهاوخن  تسدب  لامعا  نآ  زا  يورُخا  ای  يویند و  هچ  یشزرا  چیه  دشابن  ینامیا  شحلاص ،
لزلزتمو بارخ  دهدیم  تیحالـص  نادب  تسا و  صخـش  نامیا  هک  نآ  ساسا  اریز  دومن  فیرعت  حلاص  لمع  هب  دوشیمن  ار  لامعا  نینچ 

: دیامرفیم هک  هدش  هراشا  تقیقح  نیاب  یهلا  تایآ  رد  تسا 
(96 ((. ) َنُولَمْعَی اُوناکام  نِسْحَاب  ْمُهَرْجَا  ْمُهّنَیزجََنل  ًۀبّیط و  ًةایَح  ُهَنَّییُحنَلَف  نم  ُؤم  وُه  َو  ِیثنُا  واَرِکَذ  نِم  احلاص  َلِمَع  نم  ))

شاداپو میـشخبیم  هزیکاپ  یگدـنز  تایح و  وا  هب  تسا  نم  ؤم  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  ار  یکین  لـمع  رگا  نز  اـی  درم  سکره  همجرت :
. داد میهاوخ  دنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ 

رشب هک  یهار  اهنت  هکلب  دوب  دهاوخن  یهلا  لوبقم  یحرطو  هشقن  ره  هکنیا  نآو  دنکیم  دییات  لماک  روطب  ار  ثیداحا  نومضم  هفیرـش  هیآ 
رـشب لمع  هب  دنوادخ  اریز  دـنک  تکرح  یهلا  تاروتـسد  قباطم  هک  تسا  نیا  دـناسریم  شکچوک  لامعا  زا  گرزب  دـئاوفو  جـئاتن  هب  ار 
دیاب بویع  عفرو  اهدوبمک  ناربجو  هجیتن  هب  ندیـسر  يارب  تسا  صقان  مه  زاب  دشاب  مه  حلاص  هزادنا  ره  رـشب  لمع  ایناثو  تسین  دـنمزاین 

. درک عورش  ار  همانرب  یهلا  هشقن  قباطم 
نارتخا نیاو  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دّـمحم و  هب  تفرعمو  نامیا  نتـشاد  شناگدـنب  لامعا  یلوبقرد  ناحبـس  يادـخ  هشقن 

یتسه و ناهج  دوجو  تلع  دنتسه و  یهلا  تمارک  نزخمو  ۀلوصوم  تمحر  دنراد  ترهش  موصعم  هدراهچ  هب  هک  تیالو  نامـسآ  كانبات 
مالـسلا هیلع  تمـصع  تیب  لها  قوقحب  یتفرعم  نینچ  ار  ناسنا  هک  تسا  حلاصو  کین  ینامز  یلمع  ره  دنـشابیم و  یتوکلم  ماظن  رارـسا 

. ناوارف شاداپ  كاپ 2  یگدنز  دنکیم 1  صخشم  ار  نامیا  راب  رپ  رثا  ود  دوش  تقد  هفیرش  هیآ  رخآ  هب  رگا  دوش و  لصاح 
نینچ هکنیا  تهجب  دروآیم  دوجوب  وا  رد  ار  یحور  شمارآ  دوش  زاغآ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تیالوب  نامیا  اب  ناسنا  یگدـنز  هشقن  رگا 

ياههار شیاهتساوخب  ندیسر  ياربو  دهدیم  حیضوت  شیارب  تسادخ  تردق  رد  هک  ار  یتسه  ناهجو  دهدیم  يدیحوت  شنیب  واب  نامیا 
ار یگدنز  تالکشم  لّکوتو  لسوت  هار  زا  ددنبیم و  وا  يور  رب  دشابیم  رـشب  ياهبارطـضاو  ینارگن  یلـصا  لماع  هک  ار  تیـصعمو  هانگ 

دـسح دـننام  ار  كانرطخ  ياههار  یمامت  دوشیم  دراو  ناسنا  ناورو  حور  هب  تماما  ماقم  هب  ناـمیاو  تفرعم  رگا  دـنکیم و  لـح  شیارب 
كرد ار  ۀبیط  ةایح  دوش  صالخ  لامعا  هنوگنیا  زا  رشب  هک  یتقو  دنزیم  رانکوا  مشچ  ولج  زا  ملظ و و …  تبیغ  يدنسپدوخ  ربک  نیهوت 

. درک دهاوخ 
شاداپ ینوزف   2

هدش راکب  تسد  ادخب  نامیا  اب  نوچ  نکیل  دوب  دـهاوخن  بیعو  صقن  یب  شلامعا  لاعتم  يادـخ  ربارب  رد  دـشاب  قیقد  مه  هزادـنا  ره  رـشب 
ناسنا لامعا  رگا  دوشیم  طوبرم  لمع  تیفیک  هب  شاداپ  ینوزف  مه  هیآ  نیا  رد  دریگیم  رارق  تعافـش  دروم  شتاصقاونو  بویع  یماـمت 

نوچ دیـسر  دـهاوخ  دـنوادخ  يوس  زا  يوب  یناوارف  شاداپ  رجا و  دوش  عورـش  وا  ءایلوا  ادـخب و  تفرعمو  ناـمیا  ینعی  یهلا  هشقن  قباـطم 
هک يا  هلیسو  نامه  اب  ار  دوخ  دیابو  دراد  مزال  يا  هلیـسو  دوخ  یبلق  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  رـشبو  تسا  یهلا  ياه  هلیـسو  تماما 

. دوش لئان  یهلا  برق  ماقم  هب  دناوتب  ات  دنک  انشآ  هدومرف  نّیعم  ادخ 
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: تسا هدمآ  رابود  هلیسو ]  ] هملک دیجم  نآرق  رد 
(97 (() نوُِحلُْفت مکّلعل  هلیبس  یف  اوُدِهاجو  ۀَلیَسَولا  َهیِلا  اوُغَتباو  َهّللاوُقتا  اُونَمَا  نیّذلا  اهّیَا  ای   1 ))

هک تسا  دیما  دـینک  داهجوا  هار  رد  دـیئامن و  باختنا  ادـخب  برّقَت  يارب  يا  هلیـسو  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. دیوش راگتسر 

يارب يا  هلیـسو  ناشدوخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ   … َۀَلیـسَولا ))  مهِّبَر  یلا  نوغَتبی  : )) دـیامرفیم تسا   57  / ءارـسا هروس  رد  رگید  هیآ  و 
. دنبلطیم ادخب  برقت 

یلیخ يانعم  هفیرـش  هیآرد  هملک  نیاو  دوشیم  هتفگ  دـشاب  تبغرو  هقالع  يور  زا  يرگیدـب  برقت  ثعاب  هک  يزیچ  هب  ۀلیـسو ))  )) هملک
رد نوچ  دنکیم  ادیپ  قادصم  مالسلا  هیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضحرد  نآ  يانعم  نیّرت  مهم  هک  دراد  یعیـسو 
ایند رد  ار  دوخ  دهاوخ  یمو  تسا  بّرقت  هنشت  رشب  هک  یتقو  دنا  هدش  دای  یهلا  تمحر  هلیسو  ناونعب  ناراوگرزب  نیا  اعدو ، ثیدح  ناسل 

. دنک لّسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآو  دمحم  هب  دیاب  دزاس  کیدزن  یهلا  لضف  تمحر و  هب  ترخآو 
بجاو رما  کی  تروصب  ار  تقیقح  نیاب  تافتلاو  دنکیم  یفّرعم  رشب  لامکو  بّرقت  هلیسو  ناونع  هب  ار  تماما  تحارـص  اب  لاعتم  يادخ 

. دهدیم رارق  هجوت  دروم  شلامعا  ندش  هتفریذپ  رد  ناسنا  ره  يارب  مزالو 
یتفلا چـیه  ثیداحا  روهظاب  هک  دـننزیم  تسد  بسانتمان  تاهیجوت  هب  دـنوشیم  هجاوم  ثیداحا  نیا  اب  هک  یتقو  نادنمـشناد  زا  یهورگ 

نیاو دش  دهاوخن  یلاعت  سدقا  تاذ  لوبق  دروم  یلمع  چیه  تماما  نودب  هکنیا  ینبم  دراد  دوجو  تحارص  یهلا  مالک  رد  هک  یتقو  درادن 
راـنک ار  هیعداو  ثیداـحا  زا  هورگ  نیا  ناوتیم  هدیجنـسن  تاـهیجوت  اـب  هنوگچ  تسا  ناگدـنب  لاـمعا  ندـش  هتفریذـپ  يارب  یلـصا  طرش 

؟ تشاذگ
هدوب لفاغ  یللعب  طرش  نیا  زا  مدرم  بلغا  هک  دنوشب  تاهیجوت  نینچ  دراو  طرـش ، نیا  زا  صاخـشا  عالطا  مدع  رد  یهورگ  تسا  نکمم 
یهلا لدـع  رد  ایآ  دـشکیم  نالطب  طخ  لامعا  هنوگنیا  هب  تیالو  ثیداـحا  تروص  نیا  رد  دنتـسه  دـّیقم  یهلا  تاروتـسد  یماـمتب  نکیل 

؟ تسا روّصتم  یتواضق  نینچ 
اهیزاسوج و و…  ای  تالوقنمو  دـنک  تکرح  تفرعم  اب  دـیاب  شفیلکت  راـنک  رد  یناـسنا  ره  هک  تفگ  ناوتیم  راـصتخا  هب  هنیمز  نیا  رد 

نآ هب  دنا  هتسناوتن  دارفا  لیبق  نیا  هک  دیآیم  نایمب  فاعضتسا ]  ] ناونع دوش  هتفریذپ  عناوم  نینچ  دوجو  رگا  دشاب  قئاقح  كرد  ّدس  دیابن 
ناحتما تمایق  زور  رد  ار  نافعضتسم  دنوادخ  هک  تسا  يدایز  تایاور  مه  هنیمز  نیا  رد  دنوش  هاگآ  یلاعتو  كرابت  يادخ  یلـصا  طرش 

دروم نیا  رد  یباـب  ص 157   69  / راونالا ج راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هّمالع  دـننک  هدـیقع  زاربا  تقیقح  نیا  هب  تبـسن  ات  درک  دـهاوخ 
. دنکیم نایب  ار  اهنآ  فیلاکتو  فعضتسم  دارفا  تیعضو  هک  تسا  هدروآ 

تسا لامعا  یلوبق  طرش  تماما 

فاعـضتساو و یهاگآ  مدع  نکیل  تسا  لامعا  یلوبق  طرـش  تماما  هکنیا : نآو  دوش  هتفریذـپ  بلطم  قح  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیرت  مهم 
ثیدـح رد  هک  روطناـمه  تسین  یهلا  هاـگرد  بولطم  یلو  هتفرگ  تروص  یلمع  نوچ  دـنزیمن  طرـش  نآ  ققحت  هب  يا  همدـص  چـیه  … 

نم تیب  لها  ترتعو و  ادخ  باتک  متشاذگ : امش  نایمرد  نیگنـس  تناما  ود  نم  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  نیلقث  فیرش 
[ ادبا اولَّضَت  َْنل   ] دینک تیعبت  یهلا  تناما  ود  نیا  زا  یمالسا  تما  امش  رگا  دنوشیمن و  ادج  مه  زا  ود  نیاو 

. تسا تلالض  یهارمگ و  تروص  نیا  ریغ  رد  دش )) دیهاوخن  هارمگ  الصا  ناترمع  نارود  رد  ))
. دروخیمن دردب  هارمگ  ناسنا  لمع  هدوب و  تلالضو  یهارمگ  رد  وا  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دشاب  تماما  نودب  رشب  لامعا  هک  یتقو 

: دیامرفیم هک  تسا  تیعقاو  نیا  دّیوم  دوخ  هدمآ  هیعدا  ناسلرد  هچنآو 
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يوسب شعجرم  مهو  شأدـبم  مه  تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناـماماو  تیب  لـها  امـش  اـب  قح  ( 98 (() ْمُْکَیِلاَو ْمُکیف  ْمُـکَعَم و  ُّقَْـحلا  َو   )) 1
. تسامش

(99 …  ((. ) ُۀَبِجاولا ُةَّدوَملا  مکل  ُۀَضَرَتْفُملا و  ُۀَعاّطلا  لَبُْقت  ْمُِکتالاومب  و   )) 2
تسا بجاو  اهناسنارب  دوشیم و  عقاو  لوبق  دروم  یهلا  بجاو  تادابع  مالسلا ] هیلع  موصعم  ناماما   ] امش يوریپو  یتسود  هلیـسوب  همجرت :

. دنشاب هتشاد  تبحمو  تّدوم  امش  هب  بلق  میمص  زا  هک 
هکنیارب ینبم  دـش  دـهاوخ  صخـشم  یمالـسا  تیـصخش  کی  نتخاس  رد  تماـما  شقن  دوش  هعلاـطم  يرادـقم  طرـش  نیا  فارطا  رد  رگا 

ماما هب  تفرعم  نودب  هک  یتدابع  نآ  ددرگیم  رب  یهلا  نایصع  تعاطا و  هب  یگدنز  تانوئش  مامت  رد  ینامرفان  نایصعو و  ماما  زا  تعاطا 
تـسا هدمآ  زین  هیعدا  رد  نینچ  مه  تسا و  هدش  دراو  يدایز  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  درادن و  ار  تعاط  موهفم  دریگب  تروص  مالـسلا  هیلع 

: دیامرفیم هک 
(100 …  ) َهّللا َّبَحَا  ْدَقَف  ْمُکَّبحَا  ْنَم  َهّللا و  یَصَع  ْدَقَف  ْمُکاصَع  ْنَم  هّللا و  َعاطَا  ْدَقَف  ْمُکَعاطَا  ْنَم 

ار ادخ  دزرو  نایصع  امش  هب  سکره  هدومن و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  يوریپ  تعاطا و  مالسلا ] هیلع  موصعم  ناماما   ] امش زا  سکره  همجرت :
. تسا هداد  ناشن  تبحمو  هقالع  ادخب  دهد  ناشن  هقالعو  تبحم  امش  هب  سکره  هدرک و  ینامرفان 

تسادخ نید  رادساپ  هناگی  ماما  مجنپ : لصف 

نید رادساپ 

نداد صیخـشت  ناسنا  هلئـسم  نیرت  هدمع  لاح  نیا  رد  تسا  عقاو  رـشب  عون  شرورپو  تیبرت  تهجرد  هک  یتقو  یهلا  تاروتـسد  نیناوق و 
ناسنا رگا  تسا  یگدنز  ياه  شزراو  میهافم  ندرک  دوبان  يانعم  هب  نیناوق ، زرم  ندرکن  تیاعر  اریز  تسا  یهلا  مارحو  لالح  زرم  ّدح و 

شرورپ تیبرت و  هکنیا  يارب  دسانشب  ار  یهلا  نیناوق  میرح  دودح و  يرادقم  هقالع ، نیا  هب  ندیسر  رد  دیاب  تسا  يونعم  ياهشزرا  بلاط 
. دریگیم هیام  یهلا  مارحو  لالح  زرموّدح  نتخانش  زا  ناسنا  کی  نتفای 

راک مه  تاناویح  يور  هنیمز  نیارد  هکنیا  اب  تسا  ناسنا  حرط  نیا  يادیدناک  دوش  حرطم  شرورپو  تیبرت  يانعم  یگدـنز  طیحمرد  رگا 
زرم ناسنا  هک  تسا  نیا  ّمهم  نکیل  دننک  انـشآ  اهزرموّدـح  اب  ار  یتاناویح  دـنا  هدـش  قّفوم  اسرف ، تقاط  ياه  تمحز  زادـعب  دـنا و  هدرک 
دّیقم یهلا  نوناق  میرح  زا  زواجت  مدع  هب  ار  يو  هک ، یمزال  ياهتیبرت  شرورپ و  هب  نآ ، زا  دعب  دـهد و  صیخـشت  تسرد  ار  مارحو  لالح 

. دوش حّلسم  زّهجم و  دزاسیم 
. دوش هدشاد  ّتیمها  دروم  دنچ  هب  دیاب  لاح  نیا  رد 

؟ دسانشب ار  یهلا  مارح  لالح و  زرم  دودح و  دناوتیم  ناسنا  یسک  هچ  طسوت  هنوگچ و   1
؟ دنشاب هتشاد  دیاب  یئاهیگ  هژیو  هچ  رشب  عون  یشرورپ  تیبرت و  روما  ناّیبرم   2

: تفگ دیاب  لّوا  عوضوم  ای  لاوئس  هب  خساپ  رد 
ياهتیقفوم بحاص  دوخ  هشیدناو  راکفا  دانتسا  هب  دناوتیمن  وا  تسا و  فیعض  یلیخ  یهلا  نیناوق  میرح  نتخانش  زا  ناسنا  تاعالطا  هنیمز 

ناسل اب  هک  هداعلا ، قوف  صّـصخت  کـی  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هکلب  دسانـشب  تسرد  ار  یهلا  مارح  لـالح و  دـناوتب  هک  دوشب  هنیمز  نیا  رد 
نآرق دـننام  ینامـسآ  ياه  باتک  دوجو  اهنت  یهورگ  نهذ  رد  رگا  دـنک  راک  دروم  نیا  رد  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  کیدزن  طابترا  یحو 

: هکنیا يارب  دنتسه  هابتشا  رد  تخس  دنک  لح  ار  لکشم  نیا  دناوتیم 
راک یهلا  میظع  سونایقا  نآ  رد  یّصاوغ  نکیل  تسا  هتفای  لیکشت  رشب  تسد  رد  دوجوم  يابفلآ  فورح  زا  دنچ  ره  یهلا  مالک  نیا  نآرق 
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ریبکرحب نآ  ضاّیف  عبنم  مالک  کی  رد  دنتسه و  يدیحوت  میظع  رارـسا  زا  دوخو  هدش  نوجعم  ملاع  نآ  اب  هک  يدارفا  هکلب  تسین  سکره 
(101 . ) دننک صخشم  ار  یهلا  مارح  لالح و  میرح  دنرداق  دنشابیم 

نکیل دـهد  رارق  رـشب  رایتخارد  ار  مزال  تاعالطا  دـناوتیم  اـههنیمز  ماـمت  رد  هک  تسا  یفیرظو  هدـیچیپ  یلیخ  هاگتـسد  کیدـننام  نآرق 
هاگتسد ندرک  نشور  زا  لبق  ار  تامولعم  یمامت  دناوتیم  هک  یـسک  نآ  دراد  زاین  ّتیو  ربخ  هب  نآزا ، تاعالطا  تفایرد  ندرک و  نشور 

دوش راکب  تسد  دیاب  دهد  رارق  یناسنا  هعماج  رایتخا  رد  ار  نآ  فیطل  ذیذلو و  نیریش  زغم  تایآ ، نتفاکـش  زا  دهد و  حیـضوت  وم ، هب  وم 
هدـناشک رـشب  تکاله  يدوبان و  هب  دـهدیم و  رارق  طوقـس  هاگترپ  رد  ار  یمدآ  دوجوم  هاگتـسد  اب  اهّتیلاعف  یمامت  تروص  نیا  ریغ  رد 

. تسا نآرق  ّمیق  تماما  هک  هدیدرگ  تباث  ۀیماما  هیجان  هقرف  باحصا  عامجاو  ثیداحا  رتاوت  ابو  دهاوخیم  ّمیق  نآرق  لاحره  هب  دوشیم 

تماما ات  تثعب  زا 

هک یتقو  دـنکیم  ناریحو  توهبم  ار  هدنونـش  ره  هک  مینکیم  ادـیپ  ار  یقئاقحو  رارـسا  مالـسا ، خـیرات  هب  قیقد  هنافـصنم و  هاگن  کی  رد 
لامعا یلوبق  هدرک و  یفّرعم  تادابع  یمامت  ّممتمو  لّمکمو  مالسا  ساسا  ار  نآو  دننکیم  هراشا  تماما  تمظع  هب  یهلا  تایآ  ثیداحا و 
تقیقح نیا  تماما ، نارود  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تثعب  خیرات  هب  قیقد  هعلاطم  کیرد  تسا  هتـسباو  نآ  هب  مه  ادخ  ناگدنب 

. دنکیم تباث  ار  شیوخ  تمظع 
رد یمیظع  لّوحت  لاس  هس  تسیب و  تدمرد  درک و  عورـش  ار  دوخ  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تثعب  يادتبا  زا  مالـسا  خیرات 

دـیچرب و ار  یناسنا  دـض  طـلغ و  ياـهرایعم  یماـمت  هدرک و  ادـیپ  ققحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  روآ  ماـیپ  طـسوت  ناـمز  نآ  هعماـج 
نیمزرـس هب  مالـسا  مایپ  دورو  زا  لبق  ناخّروم  لقن  قبط  هکنیا  يارب  داد  میلعت  مدرم  يارب  یناسنا ، ياهـشزرا  ءایحا  رد  ار  ینید  ياـهرایعم 

ندرک روگب  هدـنز  هک  یئاـجات  دوب  راـتفرگ  یناـسنا  يدرف  اـی  یعاـمتجا و  ؤش ن  فـالخ  یبیجع و  ياـه  هماـنرب  هب  طـیحم  نآ  ناتـسبرع ،
هکنیا اب  دوب  نامز  نآ  ثداوح  نیرت  هدمع  راتـشک  تشک و  و  لادج ، گنج و  و  الاک ، کی  تروصب  نز ، شورف  دیرخ و  رتخد ، نادنزرف 

ياه یسررب  زا  برع ] مالسا و  ندمت   ] باتک هدنسیون  دنا و  هدرک  تبث  بارعا  يارب  یتایقرت  ندمت و  نارگ  لیلحت  ای  ناخروم  زا  یهورگ 
(102 …  ) دندوب و نّدمت  بحاص  اهنرق  بارعا  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  یلهاج ، برع  عاضوا  هراب  رد  دوخ ،

نیقرشتم هابتشاو  مالسا  زا  لبق  بارعا 

حیضوت

ار دوخ  تاعالطا  هشیمه  دنهد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  قح  فرح  دنناوتب  ات  درادن  یتسرد  يانبم  ناشدوخ  ياهیسررب  رد  ناّفل  ؤم  هنوگ  نیا 
دنراد ياه  هلصاف  یحو  لاناک  زا  هک  دننکیم  هدافتسا  نودلخ و و …  نبا  خیرات  رب  هّمدقم  ای  يربط  خیرات  دننام : يرابتعا  یب  ياهباتک  زا 
لئاسم نیا  هب  شیوخ  باـتک  رد  نوبلواتـسوگ ]  ] رگا تروص  ره  رد  دـننکیم  مهارف  راـگزور  رـصع و  ناـملاظ  رب  یهیجوت  ياـه  هنیمز  و 

هب دـیجم  نآرقدراد  تفلاخم  یهلا  مالک  اب  هتـشادن و  تایعقاو  هک  تسا  هدرک  همجرت  ار  یبلاطم  تقیقح  رد  دـنکیم  هراشا  نآ  ههباـشمو 
: دیامرفیم دنکیم و  هراشا  راگزور  نآ  ناماسبان  عضو 

(103 ((. ) اهنِم ْمُکَذْقنَاَف  ِراّنلا  َنِم  ٍةَْرفُحافش  یلَع  ُْمتنک  و  ))
. دیدرک ادیپ  تاجن  مالسا  هلیسوب  سپس  دیدوب ، شتآ  هاگترپ  بلرب  مالسا  هب  ندیورگ  زا  لبق  امش  برع  تیعمج  يا  همجرت :

دوشب حرطم  بارعا  نایمرد  مه  ینّدمت  رگاو  درک  یفخم  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ششوپ  لباق  بارعا  نایم  رد  ّتیلهاج  نارود  ياه  همانرب 
دنکیم یفّرعم  لالمضاو  يدوبان  نارود  کی  برع  موق  يارب  ار  مالسا  زا  لبق  یهلا  مالک  نوچ  داد  تبـسن  دیاب  دیعب  یلیخ  ياه  نامز  هب 
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: دیامرفیم هک  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  بلاطم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایقتم  يالوم  تاشیامرف  رد  و 
َنَیب َنوُخِینُم  ٍراد  ِّرَش  یف  و  ٍنید ، ِّرَش  یلَع  ِبَرَْعلا  رَشْعَم  ُْمْتنَءا  ِِلیِْزنَّتلا و  یلع  انیِمَا  َنیملاَعلل و  اریذن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادَّمَحُم  َثََعب  َهّللا  ّنا 

(104 …  ) ٍّمُص ٍتاّیَح  َو  ٍنْشُخ  ٍةراجِح 
رد برع  هورگ  امـش  درک و  ثوعبم  دوخ ، باـتکو  یحو  نیما  و  ناـیناهج ، هدـنهد  میب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دـنوادخ 

[ دندیمریمن یئادص  چیه  زا  هک   ] رک ياهرامو  اهخال ، گنـس  نایم  رد  دیدربیم ، رـس  هب  اهناکمو  اج  نیرتدب  ردو  نیئآو  هدـیقع  نیرتدـب 
کی نوخ  نتخیر  رد  دیدروخیم و  دوبن ] ناسنا  نءاش  رد  هک   ] نشخ ياهاذغ  دیدیماشآیم و  ار  ّنفِعَّتم  نجل و  ياه  بآ  دـیتشاد  تماقا 

ناهانگ زاو  دیدرکیم  شیاتـس  ار  اهنآ  هک  دوب  حرطم  امـش  نایم  رد  اهتبو  دـیدوب  لاّعف  هراومه  ناشیوخ ، موق و  زا  طابترا  عطقو  رگید ،
. دیدرکیمن بانتجا 

33  / هبطخ هلمجزا : تسا  هدـش  يدایز  هراشا  تاکن  نیا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تاشیامرف  زا  هعومجم  هک  هغالبلا  جـهن  رد  و 
 … ٍةَْریَح یف  ًلّالُض  ُساَّنلاوُهَثَعب  95 ص 140 :  / هبطخرد 89 ص 121 و   / هبطخو ص 77 

. دندوب هتفرگ  رارق  یعیسو  ینادرگرس  یهارمگ و  کیرد  مدرم  هکیلاحرد  درک  ثوعبم  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ] ار وا  دنوادخ 
. ٍةْریَح یف  َنوُجوُمَیو  ٍةَرْمغ  یف  نُوبرضی  ساّنلاو  191 ص 283 :  / هبطخ رد 

. دندوب رو  هطوغ  ینادرگرس  نایمرد  تکاله و  لادوگ  رد  مدرم 
. تسا هدش  هراشا  عضوم  نیاب  194 ص 308 و 213 ص 330   / هبطخ رد 

الماک نارود  کی  هک  هدیدرگ  صّخشم  لماک  روطب  برع  يایند  هرهچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تاشیامرف  نآرق و  دانتـسا  هب  اجنیا  رد 
. دندرکیم یگدنز  يراوگان  تیفیک  رد  هدوب و  یناسنا  ياه  شور  زا  رود  يرگیشحو و  یلهاج 

دوجوم تاّیعقاو  زا  لماک  روطب  هتخاس  رـشتنم  ار  تسردان  ياه  لیلحت  اـب  روطق  ياـهباتکو  هدومن  رظن  راـهظا  هنیمز  نیا  رد  هک  یـصاخشا 
. دنا هدومرف  هراشا  نادب  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالومو  نآرق  هک  تسا  نامه  بلطم  قحو  دنا  هتفرگ  هلصاف 

هعماج حالصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر 

، لاس هسو  تسیب  تّدم  هب  رشب  عون  شرورپ  تیبرت و  يارب  ار  یهلا  ياهرایعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ینامز  رـصع و  نینچ  رد 
هکنیا ات  دومن  لّـمحتو  ربص  دوجوم  تالکـشم  یماـمت  ربارب  رد  درکن و  غیرد  یـششوک  چـیهزا  هنیمز  نیا  رد  داد و  رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد 

نایم زا  ار  یناسنا  دـض  طلغ و  ياه  همانرب  یمامت  هک  يرایعم  نیرت  هدـمع  دـهد  لـیوحت  مدرم  يارب  لـماک  روطب  ار  مالـسا  نیئآ  تسناوت 
: دیامرفیم هفیرش  هیآ  هنیمز  نیا  رد  دوب و  يراکزیهرپو  اوقت  دیچ  رب  اهنآ 

(105 ((. ) ٌریبَخ ٌمیلَع  َهّللا  َّنِا  ْمُکیْقتَا  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ابوُعُش و  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُا و  َو  ٍرَکَذ  نم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِا  ُساّنلا  اهُّیَا  ای  ))
دیـسانشب و هار  نیا  زا  ار  رگید  کـی  هکنآ  اـت  میداد  رارق  اههبعـش  اـههلیبق و  تروصب  میدـیرفآ و  نزو  درم  کـی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم  يا 

. تسا ریبخ  ملاع و  زیچ  همه  رب  ادخو  تسامش  نیرتراکزیهرپ  یهلا  هاگشیپ  رد  امش  نیرتزیزع 
ناسنا زایتما  رد  یهلا  رایعم 

برع و زا  معا  نابز  هلیـسوب  ای  تسوپ  گنر  ای  هفیاط  هلیبق و  هار  زا  ینعی  درادـن  دوجو  اهناسنا  نایمرد  یتّیزم  چـیه  لاـعتم  يادـخ  دزن  رد 
هاـنگ زاو  دـهد  رارق  یهلا  ياوقت  عاعـش  رد  ار  دوخ  یـسکره  تساوقت  هب  زاـیتما  هکلب  درک  ادـیپ  يزاـیتما  نارگید  زا  دوشیمن  مجع و … 

. تسا هعماج  درف  نیرتزیزع  دشاب  هتشاد  زیهرپ  تیصعمو 
هکیئاجات تخاس  انـشآ  نآ  هب  ار  ناگمه  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  رایعم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد 

مانمگ يدرف  رگا  تساهناسنا  ياوقت  اب  زایتما  برقت و  دومرفیم  درکیم و  شجنـس  رایعم  نیمهاب  ار  دوخ  ناـشیوخ  زا  درف  نیرت  کـیدزن 
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. تسا زیزع  شراک  زیهرپ  هلیسوب  دریگ  رارق  ام  نایم  رد 
زا  )) َکل ْمِهَِتباجتِسا  یلَع  َْنیَْـصقَالا  بَّرَق  َمِهِدوُجُح و  یلَع  َنَنَیْدَالا  یَْـصقا  و  ( 106 : ) دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ترـضح 

يادـخ  ] وت تاروتـسدب  نوچ  داد  رارق  برقت  دروم  ار  دارفا  نیرترود  دـندرکیم و  قح  راکنا  نوچ  تفرگ  هلـصاف  شماوقا  نیرت  کـیدزن 
تازایتما اهّتیحالـص و  ناونع  نیمه  تحتو  تسا  ادـخ  زا  ناسنا  تعاطا  يراک و  زیهرپ  زایتماو  بّرقت  كالم  دنتـشاد )) تعاطا  لاـعتم ]

رارق شزرا  كـالم ، دروم  مه  ّنس  یّتـح  مجعو و و … و  برع  زا  معا  یناونع ، چـیه  اوقت  ناونع  زا  ریغ  تفرگیم و  رارق  یباـیزرا  دروم 
تـسیب ناوج  کی  هک  هماُسا  ناتـساد  دننام  دندیزگیم  رب  هدنامرف  ای  تّیلوئـسم  هب  ار  ناوج  دارفا  لاس ، نهک  دارفا  دوجواب  هک  تفرگیمن 

الا شیج  نع  فّلَخَت  نم  هّللا  نَعل  نیفّلختم ، هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  نابز  زاو  درک  ادیپ  تراما  هباحـص  همهرب  دوب  هلاس 
((. دنکن تکرش  نآ  رد  دنامب و  بقع  ۀماُسا  رکشل  زا  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ( )) 107  ) ۀماس

(108 ((. ) تیبلاَلهَا اّنُِمناملّسلا  : )) دومرفیم هللا  همحر  ناملس  ترضح  هراب  رد  ای 
نانآ هورگ  زاو  تسا  هدش  رارـسا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  اب  هک  هدش  لئان  یتالامک  هب  یهلا  ياوقت  تیاعر  رثا  رد  ناملس 

. دوریم رامش  هب 
. دش دّیقم  مالسا  نیئآ  هب  لد  میمص  زا  دز و  رانک  ار  اههلصاف  یمامت  نکیل  دوب  مجع  درف  کی  ناملس  هکنیا  رب  رظن 

قیقد ردـقچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تمدـخ  لاـس  هس  تسیب و  نارود  رد  یعقاو  ياـهرایعم  دـهدیم  ناـشن  هنوـمن  دـنچ  نیا 
یتیگ هنحـص  زا  تّوبن  باتفآ  هک  یتقو  اما  دـشاب  یّقح  یعدـم  ای  دـنک  راتفر  نآ  فالخ  رب  تسناوتیمن  يدـحا  دـشیم و  هدایپ  فیرظو 

رد ار  يدیدج  تکرح  نامز ، زا  رود  نیا  نانکیزابو  دش  ضوع  هنحـص  دندومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تفرگ و  هلـصاف 
لّدـبم شزرا  دـضب  اهشزراو  دـش  ضوع  اهرایعم  یمامتو  دـندرک  عورـش  مالـسا  مانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  همانرب  اب  تفلاخم 

: دوب هجوتم  مالسا ، سّدقم  نیئآ  ندرب  نیب  زا  يارب  تاشرافسو  راتفرو  لامعا  یمامت  دیدرگ و 
رد یعقاو ، ياهرایعمو  وگلا  يواح  هک  راوگرزب  نآ  هلاس  هسو  تسیب  تامدخ  دومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  هکنآ  زا  دـعب 
درک ادیپ  همادا  لاس  جنپو  تسیب  هب  کیدزن  دش و  هدوشگ  مالسا  مانب  يدیدج  لصفو  دش  هتـشاذگ  رانک  دوب  اهناسنا  ملاس  تیبرت  تهج 

. تسا تکرح  ود  نیا  نیب  هسیاقمو  قیبطت  دراد  تیمها  یلیخ  هچنآ 

تکرح ود  توافت 

هدـنهد ناـشن  تسا  هداد  تیرـشب  خـیرات  لـیوحت  لاـس  هسو  تسیب  ناـمز  تدـم  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـک  ار  یتـکرح 
. دهدیم رارق  یبایزرا  دروم  ار  دارفا  تیحالص  يراکزیهرپ  اوقترایعم و  ابو  تساهشزرا 

دوخ اب  نکیل  دوب  مالـسا  راعـش  فدـه و  رهاـظ  رد  هکنیا  نآ  تشاد و  يا  هژیو  هرهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  تکرح  هماـنرب 
اوـقت هـک  دوـب  نـیا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـکرح  ندرک  دوباـن  رد  دروـم  نیرتـمهم  زا  یکی  دـندرکیم  دوباـن  ار  مالـسا  مالــسا ،

تکرح اوقت  تفلاخم  تهج  رد  هک  یـسک  نآ  ياـجب  دـنتخادنا و  راـک  زا  اـه ، تیحالـص  صیخـشت  رد  ندوب  راـیعم  زا  ار  يراـکزیهرپو 
: مالک کیرد  تفرگیم و  رارق  شریذپ  دروم  دنیب  یمندوخب  تیصعم  رد  یتّیدودحم  چیه  دنکیم و 

دندشیم یقّلت  فلاخم  ناونع  هب  ندوب  دّیقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تاروتسد  یمامتبو  دنبیاپ  ینید  ياهرایعم  هب  هک  یصاخشا 
دیعبت راوگاـن  ياـه  لـحم  هبو  هدرک  ّتیذا  دوعـسم و …  نبا  رذوبا و  دـننام  ار  يراوـگرزب  باحـصاو  دـندومن  ادـخ  نید  دراو  اهتعدـب 

(109 …  ) دندومنیم لیطعت  اهنآ  زیمآرفک  لامعا  لباقم  رد  ار  یهلا  رودح  هدرک و و  تیامح  دیلو  دننام  یقساف  دارفا  زا  دندومنیم و 
ادـخلوسر ینعی  دوب  فلاخم  الماک  تکرح  کی  دـش  عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  روآ  مایپ  زادـگناج  تلحر  زا  دـعب  هک  یتکرح 

اـصوصخ یناسنا ، هعماج  يارب  هزات ، تشونرـس  اب  يدـیدج  خـیرات  دوب  لاـس  هس  تسیب و  هک  تّوبن  ناـمز  تّدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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تمدخ تفای و  همادا  لاس  جنپ  تسیب و  تدـمب  نآ  سکعرد  یتکرح  ترـضح ، نآ  تافو  زا  دـعب  نکیل  دومرف  تمحرم  یلهاج ، بارعا 
اهربا تظلغو  تفرگ  ار  باتفآ  رونولج  ینادانو ، لهج  ظیلغ  ياهربا  نکیل  دیـشخردیم  باتفآ  دـننام  خـیرات  ناـیم  رد  لاـس  هس  تسیب و 

دنچ زجب  تشگ  یناـملظ  بش  مدرم  يارب  نشور ، زور  هک  دوب  یحطـس  کـیرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تاـفو  زادـعب  اـهنافوطو 
هدناسر تیلهاج  نارودب  ار  دوخ  زور  نآ  هعماج  هکلب  تشادن  دوجو  يرگید  يزیچ  شخب  دیما  یئانشور  مالسا  خیرات  نامسآ  رد  هراتس ،

ياهناسناو دـندربیم  نیبزا  مامت  تئرج  اب  ار ، ینید  تاروتـسد  دـندرک  تکرح  رت  بقع  رـصع ، نآ  شّحوتو  تّیلهاـج  زا  مه ، لاـسود  و 
دنتفرگیم دارفا  نیرتدـساف  زا  ار ، اهـشرازگو  تاعالطا  یمامتو  دـندرکیم  نییعت  هدـنامرف  ای  سیئرو و  یلاو  ناونعب  ار ، ناداـنو  كرـشم 

ناملاظو نایناجو ، ناتـسرپاوه  ظیلغ  ياهربا  تشپ  زا  ادخ  تمحر  اهناملـسم ، اصوصخ  تیرـشب  ناهجرب  راوگان  خلت و  نارود  نیا  زادـعب 
تسیب تدم  رد  دومرف  هکیئاج  ات  داد  رارق  یهلا  تلادعو  تیالو  رون  عاعـش  رد  ار  ناگمهو  دمآ  نوریب  ناشخرد  باتفآ  دننام  رـشب  خیرات 

. منک یگدیسر  دیاب  تسا  هدرک  زواجت  یهلا  تاروتسد  میرح  زاو  هدرک  ملظ  ایو  هدش  ملظ  یسکره  رب  لاس  جنپ  و 
(110 ((. ) ُقَیضَا هیلَع  ُرْوَْجلاف  ُلْدَعلا ، هیلع  َقاَض  ْنَم  و  ًۀَعِس ، ِلْدَعلا  ِیف  َّنِاف  ُُهتْدَدََرل  ُءامالا  هب  َِکُلم  ُءآسِّنلا و  ِِهب  َجِّوُُزت  دَق  ُُهتْدَجَو  َول  هّللاَو  ))
نیا زا  ای  دومن  تخادرپ  لام  نیازا  ار  وا  قادص  هدرک و  جاودزا  یـسک  لاملا ] تیب   ] نیملـسم و لاوما  اب  هک  منیبب  رگا  مسق  ادـخب  همجرت :

دراد و دوجو  یگ  هدرتـسگ  لدـع  رد  هکنیا  يارب  منادرگیم  رب  شدوخ  یعقاو  لـحم  هب  ار  لاوما  یماـمت  تسا  هدـش  ینازینک  کـلام  هار 
دوب دهاوخ  رت  هدننک  تحاران  وا  رب  ملظ  نیاربانب  دننک ] یگدنز  یتحارب  دنناوتب  نارگید  دوخ و  ات   ] دـنکیمن لّمحت  ار  تلادـع  هک  یـسک 
هیلع یلع  ربارب  رد  ار  نآو  هدروآ  دوجوب  ار  نایفـس  وبا  نب  ۀیواعم  مانب  یناملـسم  ریغ  فیثک و  يدولوم  لاس  جنپ  تسیب و  راب  تیانج  راثآ 

تکرح اب  سوکعم  تکرح  لاس  جنپو  تسیب  زادعب  تیالو  باتفآ  عولط  هکیئاج  ات  داد  رارق  یهلا  ملع  ندعم  تمحر و  باتفآ  نآ  مالسلا 
ياهدشر زره و  ياهفلع  زوسلد  نابغاب  کی  دننام  هاتوک ، تدم  نیا  رد  درک و  ادیپ  ماود  لاس  جنپ  دودح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 

ناسل رد  هک  تخاس  راکـشآ  ار  دوخ  هفایق ، هس  اب  یلهاج  نامز  تکرح  همادا  رد  نمـشد  نکیل  درک  حالـصا  ار  یمالـسا  هعماج  تسرداـن 
ههجاوم یعناوم  اب  ار ، یمالسا  تسرد  ملاس و  تکرح  نآو  دنا  هتفای  ریبعت  نیقرامو  نیثکانو  نیطساق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح 

هناملاظ هدنـشک و  ياهّمَـس  اب  هشیمه  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  دندش و  رهاظ  يدیلپ  ياه  هرهچ  اب  نامزو  رـصع  رهردو  هتخاس 
. دندناشک یهارمگ  تلالض و  هب  ار  يرشب  هعماجو  هدرک  مومسم  دوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  لاس  جنپ  تسیب و 

: دیامرفیم اهنآ  یئاهن  فده  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
(111 …  ) ایئب ابْرِش و  ْمُهَنَیبو  ینیب  اوُحَدَج  و  ِهِعُوْبنَی ، ْنِم  ِهِراَّوَف  َّدَس  ِهِحابصِم و  نِم  ِهّللا  ِرُون  َءافِْطا  ُمْوَقلا  َلَواَح 

دننک عطق  شا  همشچرس  زا  ار  مالـسا  لالز  بآ  راشف  رپ  نایرج  دننک و  شوماخ  شغارچ  زا  ار  ادخ  رون  هک  دنتفرگ  میمـصت  فلاخم  موق 
. دروآیم دوجوب  ار  ابو  يرامیب  هک  یبآ  هعرج  اهنآو  نم  نایم  رد  دندرک  طولخمو 

رون و یمامت  ناهج  دنتسه و  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دّمحم  ترضح  نیمز  هرک  اصوصخ  یتسه  ناهج  رد  ادخ  رون 
جارعم ثیدح  رد  تسا و  هتـسباو  نادناخ  نیا  هب  ناسنا  اصوصخ  تادوجوم  یگدنز  تایح و  یتح  دریگیم  اهنآ  زا  ار  شدوخ  یئانـشور 

. تسا هدمآ 
(112 …  ) یقلَخ یلا  یلوسَرَو  يدابع  یف  يرُون  َکَّناف  َلَّکوتف ، َّیَلَع  و  ُْدبْعَاَف ، َياّیاف  َکُّبر ، اَنَا  يدبَع و  َتنَا  دّمحم  ای 

هداتـسرف مناگدنب ، نایمرد  ینم  رون  دوخ  وت  و  نک ، دامتعا  لکوت و  نمرب  نک و  یگدنب  ارم  ماوت ، راگدرورپ  نم  ینم و  هدنب  وت  دّمحم  يا 
 … مناگدیرفآ يوسب  ینم 

: تسا هدمآ  هعماج  فیرش  ترایز  رد 
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(113 …  ) ْمُکبانیلع َّنَم  یّتَح  نیقِدُحم ، ِهِشْرَِعب  ْمُکلَعَجَف  اراْونَا  ُهّللا  ْمُکَقَلَخ 
داهن تّنم  یناسنا ] هعماج   ] امرب اهنامز ] اهتدم و  زا  دعب  هکنیا  ات   ] داد رارق  طیحم  شیوخ  شرع  رب  دیرفآ و  رون  ار  تیب ] لها   ] امش دنوادخ 

. داتسرف ام  نایم  هب  ار  امش  و 
هورگ نیا  فدـه  هتفرگ و  رارق  توبن  باتفآ  لباقم  رد  ظـیلغ  ربا  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تاـفو  زادـعب  لاـس  جـنپ  تسیب و 

ناشدوخ یناسنا  ریغو  تسردان  ياه  هتساوخو  هدنادرگرب  مالسا  زا  لبق  هب  ار  زور  نآ  هعماج  دنتـساوخیم  دوب و  ادخ  رون  ندرک  شوماخ 
دنک باسح  مالـسا  خیرات  نارود  زا  ار  نآ  دناوتیمن  دیامن  هعلاطم  خیرات  زا  تدم  نیا  هب  فاصناو  تقداب  یـسک  رگا  دـنروآ  تسدـب  ار 
یب رثا  رد  یهورگ  هکنیا  اـب  دوـب  هتفرگ  رارق  مالـسا  يوـنعمو  ینید  ياهـشزرا  ندرک  دوباـن  تهج  رد  تدـم  نیا  هک  تفگ  دـهاوخ  هکلب 

خیرات ثداوح  تانایرج و  رد  هتـسشن و  تواضق  یـسرک  رب  ربتعم ، ریغ  ياهباتک  رد  هعلاطم  ابو  مالـسا ، تقیقح  هب  تافتلا  مدـعو  یهجوت 
رد تفلاخم  اهنت  دوب  مارتحاو  هجوت  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  لاس  جنپو  تسیب  رد  هکنیارب  ینبم  دننکیم  رظن  راهظا  مالـسا ،

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  تماما و  باب 
ساسا اب  هکلب  دوبن  هجوتم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  صخش  هب  دیدرگ  راکشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هکنانچ  تفلاخم 
طئارـش غورد  ثیداحا  لعج  اب  هدومن و  تمرح  کته  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیـصخش  هب  هکیئاج  ات  دـندوب  فلاـخم  مالـسا 

رد ۀیواعم  نیمهو  دشیم  فیرعت  نم و و …  ؤمو  حلاص  درفکی  مالـسا ، ربمایپ  نابزب  ۀیواعم  دننام  يدارفا  هک  دـندروآ  دوجوب  ار  یّـصاخ 
هنیمز نیا  رد  تسا  مالسا  ندرب  نیب  زا  نم  فده  تفگیم  تحارصاب  مالـسا ، اب  تموصخ  توادع و  لاس  جنپو  تسیب  تکرح  نآ  همادا 

. مینک هعلاطم  ار  یناتساد 
تسا مالسا  ندرب  نیب  زا  اهنآ  فده 

: دنکیم لقن  هبعُش  نب  ةریغم  دنزرف  فرطم  زا  راّکب  نب  ریبز 
رـصع ات  ناش  یتسود  نکیل  دوب  هیواعم  رادنامرف  نامز  نآرد  هریغم  میدش و  دراو  ۀیواعم  ربو  هتفر  ماش  ترفاسم  هب  هریغم  مردـپ  هارمه  نم 

. تسا هتشاد  تمدق  تیلهاج 
زاب هناخب  هک  یماگنه  بش  رهوا  دینراذگیم  ینیـشن  بش  هبو  دوب  تبحـص  مه  وا  اب  یتدمو  هتفر  هیواعم  هنابـش  سلجم  هب  بش  ره  مردـپ 

. درکیم لقن  هیواعم  تسارف  تسایک و  زا  تشگیم 
ارچ مدرک  لاوئس  مردپ  زا  هرخالاب  مدید  ناشیرپ  تخس  ار  وا  نمو  دیزرو  عانتما  ندروخ  اذغ  زا  تشگ  زاب  هیواعم  دزن  زا  هک  بش  کیاما 

؟ یتحاران ردق  نیا  بش  نیا  رد 
؟ ما هتشگ  زاب  مدرم  نیرتدیلپو  نیرت  ثیبخ  دزن  زا  نم  دنزرف : تفگ :

؟ هچ يارب  متفگ 
ثیبخ دزن  زا  نم  دـیوگیم : بشما  نکیل  تفگیم  نخـس  هیواعم  تسایک  زا  درکیم و  فیرعت  اـم  رب  ار  اهینیـشن  بش  ناـیرج  هشیمهوا 

؟ تسا هدش  هچ  رگم  مدیسرپ  ار  تلع  نم  ما  هدمآ  مدرم  نیرترفاکو  نیرت 
نـس نیا  اب  رگا  لاح  يا  هدیـسر  تلاما  اهوزرآ و  هب  وت  نینم  ؤملاریما  يا  مدرک . راهظا  ودـب  نم  دوب  رایغا  زا  یلاخ  هیواعم  سلجم  تفگ :

هلـصو ینک  یفطل  رظن  مشاه  ینب  تنادنواشیوخبو  تساجب  ردـقچ  یئامن  راتفر  ینابرهم  هب  نارگید  ابو  ینز ، تسد  داد  لدـعب و  تلوهک 
؟ تسا شیپ  رد  عنام  هچ  یئامنب  محر 

یلیخ نامثعو ، رمعو  رکبوبا  دـننام  يدارفا  تسا  یندـشان  ماجناو  سرتسد  زا  رود  تخـس  يوزرآ  نیا  وترب ، ياو  تفگ  خـساپ  رد  هیواعم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوصقم  هْشبک ] وبا  دـنزرف   ] درم نیا  مان  هک  یلاحرد  درم  مه  ناشمان  ناـشندرم  اـب  یلو  دندیـشک  تمحز 
هب دننزیم  گناب  دایرفب  مالسا  ناهج  رسارس  رد  راب  جنپ  زور  ره  دنا  هداد  ترـضح  نآ  هب  هنعط  هب  شیرق  رافک  هک  تسا  یبقل  نیاو  تسا 
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((. هّللا ُلوسر  ادّمحم  َّنا  دهشا   )) دننکیم دای  یگرزب 
مارآ دـنگوس  يادـخب  هن  رداـم ؟ یب  يا  تسا  رادـیاپ  یکین  ماـن  هچ  و  دـنامدهاوخ ؟ یقاـب  یطئارـش  نینچ  رد  یلمع  هچ  ینکیم  رکف  وـت 

(114 ((. ) مراپسب كاخب  ار  دای  رکذ و  نیاو  منک  نفد  ار  مان  نیا  هک  نیا  رگم  تسشن  مهاوخن 

یهلا مارحو  لالح  زرم 

هعماجو دـنکیم  صّخـشم  شتاریرقتو  لعف  لوق و  اب  ار  یهلا  تاروتـسد  میرحو  تسا  یمالـسا  یعقاو  رادـساپ  نامزو  رـصع  ره  رد  ماـما 
سکره تسا  نشور  دوش  هعلاـطم  قیقد  روطب  مارحو  لـالح  هراـبرد  رگا  دـنکیم  تیادـه  ناشیگدـنز  ياـه  هماـنرب  میظنت  رد  ار  یناـسنا 

. دشاب هتشاد  لماک  یهاگآ  اهنآ  هب  تبسن  هک  یناسنا  نآ  رگم  دنک  رظن  راهظا  تهج  نیا  رد  دناوتیمن 
طیحمرد ایو  تاجناخراک  رد  ای  اههاگراک  رد  هلیـسونیدب  ناسناو  دوشیم  هتفرگ  راکب  یگدـنز  ياه  همانرب  رد  قرب  ناـیرج  لاـثم : ناونعب 

هار نیرتهب  تسین  ناربج  لباق  تسا و  راوگان  یلیخ  دوشیم  ناسنا  هجوتم  هلیسو  نیمهزا  هک  یئاهرطخ  نکیل  دنکیم  هدافتـسا  نآزا  هناخ 
. دوشیم صخشم  قرب  سانشراک  طسوت  هک  تسا  هدافتسا  تیفیک  هب  هجوت  یگدنز  رازبا  نیا  زا  هدافتسارد  سکره  يارب 

ياهرطخ ات  دوش  هداد  لیوحت  یناسنا ، هعماج  هب  صّـصختمو  هاـگآ  دارفا  طـسوت  دـیاب  مارحو  لـالح  صیخـشت  یگدـنز  ياـه  هماـنرب  رد 
. دوش نشور  یناسنا  ره  يارب  لالحو  کین  لامعا  تبثم  تارثاو  هانگ  لامعا  راوگان 

لامعا هب  هجوت  مارحاب و  هزرابم  هنیمزو  دزادرپب  یهلا  مارحو  لـالح  یفرعم  هب  هک  دراد  تیلوئـسم  ناـمز  ره  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما 
. دنک داجیا  اهناسنارد  ار  لالح 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
(115 …  ) هّللا ِنید  نع  ّبُذَی  هّللا و  َدوُدُح  ُمیق  هّللا و  مارَح  ُمِّرُحی  هّللا و  َلالَح  ّلُحی  مامِالا 

. دیامنیم عافد  یهلا  نید  زاو  دنکیم  هدایپ  ار  ادخ  نیناوق  دودح و  دنکیم  مارحار  شمارحو  لالح  ار  یهلا  لالح  هک  تسا  ماما 
درک ادـیپ  تسد  نادـب  ناوتیم  یهلا  تمحر  ضیف  بسک  اـب  هکلب  دوـب  دـهاوخن  رّـسیم  يرـشب  هشیدـناو  رکف  هلیـسوب  مهم  نیا  صیخـشت 
نتم رد  باتفآ  دننام  هک  دندوب  نآ  دجاو  مالسلا  هیلع  ءایبنا  موصعم و  ناماما  دراد و  مزال  ناسنا  رد  ار  یئالاو  ماقم  یتلیضف  نینچ  بسکو 

. ددرگیم صخشم  مدرم  يارب  یگدنز  ریسم  ياهیراومهان  هراومه و  تیالو  رون  عاعشرد  دندیشخردیم و  عماج 
ینارگنو بارطـضا  نودب  ریـسم  نیا  ّیط  رد  دناوتیمن  يدرف  چیه  دنک  هبلغ  بش  تملظ  یگدـنز  نایرج  رب  دـشابن و  نایمرد  یباتفآ  رگا 

ار دوخ  بش ، یناملظ  تاقبط  نایم  زا  یهلا  نازورف  غارچ  هک  یتقو  اّما  دـهد  تاجن  راوگانو  يّدـج  ياـهرطخ  زا  ار  دوخ  هتـشادرب و  مدـق 
، تماماو تیالو  باتفآ  رون  تکربب  دـناوتیم  وا  دریگیم و  نایاپ  ناـسنا ، ياـه  هرهلد  اـهیناشیرپو و  اهبارطـضا  یماـمت  دزاـسیم  راکـشآ 

. دهد رارق  یملاس  تهج  رد  ار  دوخو  دهد  صیخشت  شیگدنز  ریسم  رد  ار  دوجوم  عناوم 
(116 …  ) یجُّدلا ِحیباصَم  يدُهلا و  ِۀَِمئا  یلَع  ُمالّسلا  تسا … )) هدمآ  هعماج  ترایز   )) رد

. داب یمالسا  تما  تملظو  یکیرات  نازورف  ياهغارچ  تیاده و  نایاوشیپو  ناماما  رب  مالس 
ناگدنب رب  یهاون  رما و  وا  تسوا  یهلا  تاروتسد  رادم  هکنیا  يارب  دوشیم  صخشم  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هلیـسوب  یهلا  مارحو  لالح 

. ددرگیم راکشآ  ماما  هلیسوب  لاعتم  يادخ  هیحانزا 
 … ِِهیهَن ِهّللاِْرمَِال و  َنیرِهْظُملاو 

((. دیتسه امش  یهلا  یهنو  رما  هدننک  راکشآ  ))

تیاده رازبا  ماما و  مشش : لصف 
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تیاده رازبا  ماما و 

مادک اب  یطئارش و  هچ  رد  هنوگچ و  راک  نیا  ینعم : نیا  هب  داد  رارق  رظندم  ار  نآ  تیقفوم  تاکن  دیاب  دوشیم  عورـش  هک  یلمع  راکره و 
؟ دسرب هجیتن  هب  دناوتیم  اهرازبا 

عمج رد  دـناوتب  هک  تسا  سک  نآ  قفوم  درف  کی  دراد و  مزال  يرازبا  دوخ  اب  بساـنتم  دـنکیم  عورـش  ناـسنا  هک  یلمع  ره  هکنیا  يارب 
. دهد روبع  یتسرد  ریسم  زا  ار  دوخ  شراک ، بسانم  مزال و  لیاسو  يروآ 

ار یلمع  ای  راک و  شخب ، نیا  رد  دناوتیم  ینامز  درف  کی  تسا و  فیرظ  قیقد و  یلیخ  تکرح  کی  لاعتم  يادـخ  يوسب  ناسنا  توعد 
لد قامعا  هب  ذوفن  نودب  اریز  دنک  ذوفن  مدرم  بلق  قمع  هب  دناوتبات  دشاب  هدرک  زّهجم  حّلسُم و  مزال  ياهیهاگآ  هب  ار  دوخ  هک  دنک  عورش 

تـسا ندرک  رارف  رکف  رد  هظحل  ره  هک  یـشحو  ناویح  کی  دننام  ناسنا  بلق  رگید : ترابع  هب  دریگیمن و  تروص  یتفرـشیپ  چیه  رـشب ،
نآ زا  دناوتیمن  دنکن  فیلءات  ار  وا  بلق  یسک  ات  دشابیم  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  هار  رد  مدق  نیلّوا  تفلا  داجیا  نآ و  ندرک  مار 

(117 . ) هیلع َتلَْبقَا  اهَّفلءاَت  نمَف  ًۀّیشْحَو  لاجِّرلا  ُبُوُلق  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیامن  يرادرب  هرهب 
. دنروآیم يور  وا  هب  دنک  مهارف  ار  ناش  تفلءا  ياه  هنیمز  دناوتب  سکره  دنتسه  برطضم  اهناسنا  ياهبلق 

روطب رگا  خـیرات  نتمرد  دـنا و  هتخاس  ناریحو  توهبم  ار  مدرم  هماع  راکفاو  هدیـسر  یناشخرد  جـئاتن  هب  دروم  نیا  رد  اهناسنا  زا  یهورگ 
. دهدیم ناشن  ار  شدوخ  باتفآ  دننام  تقیقح  نیا  دوش  هعلاطم  قیقد 

تیادهو توعد  تیلوئـسمو  هدش  هدیزگرب  اهناسنا  دوخ  نایمزا  هک  دنا  هتـشگ  فورعم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  ءایبنا و  مانب  هورگ  نیا 
. دنا هتفرگ  هدهعب  قلطم  لامک  يوسب  ار  مدرم 

یناسنا ره  يارب  ددرگیم و  رهاظ  نآ  تمکح  رارـسا و  دوش  هعلاطم  نشور  روطب  رـشب  بلق  قامعا  رد  اـهنآ  ذوفنو  تکرح  هنیمز  رد  رگا 
ریخـست و ياه  هویـش  هب  ات  دوش  انـشآ  کیدزن  زا  تماما  اب  دیاب  دنک  هاگآ  نآ  هب  ار  ناهاگآان  درادرب و  مدق  قح  بناج  رد  دهاوخیم  هک 

. دریگ راکب  تاغیلبت و …  سرادم و  رد  ای  هداوناخ  ای  راک  طیحم  رد  ار  اهنآ  هدش و  علطم  مدرم  بولق  فیلءات 
دوشیمن هدافتـسا  اهنآ  هریـس  تماـما و  زا  تیبرت و …  تیادـه و  هنیمز  رد  هک  تسا  نیا  تاهابتـشا  نیرت  هدـمع  هکلب  نیرتگرزب  زا  یکی 

. دنک ادیپ  ار  مدرم  ناور  حور و  رب  ذوفن  هار  اهنآ  لاناک  زا  دناوتب  ات  هتفر  گرزب  نادنمشناد  ياهباتک  هیرظن و  لابندب  دروم  نیا  رد  هکلب 
، رگید دروـم  ره  رد  اـیو  هنیمز  نیا  رد  يرـشب  يرکف  دربراـک  دوـخ و  شناد  ملع و  ءاـّکتاب  دـناوتیمن  يدنمـشناد  چـیه  هـک  یتروـص  رد 

یحو لاناک  اب  ار  دوخ  دنناوتب  هک  تسا  نیا  رد  ناهوژپ  شناد  ناّیبرمو و  ناملاع  قیفوت  هکلب  دهد  رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا 
. دنراد فارتعا  تیعقاو  نیا  هب  يا  هتشر  ره  رد  ناگرزب  یمامتو  دنهد  طابترا 

راتفر لامعا و  هب  اهنآ ، تیادـه  ریـسم  رد  دـندرکیم و  هدافتـسا  ملاس  رازبا  زا  مدرم  توعد  هنیمز  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماماو  ءایبنا 
بلق ياه  نتنآ  هک  یتقو  دننک  ادیپ  يا  هژیو  یهاگیاج  مدرم  بولق  رد  دنتـسناوتیم  مارتحا ، تّبحم و  هار  زاو  دندزیم  تسد  زیمآ  تبحم 

. دش دراو  ریسم  نیمه  زا  وزرآ ، نیا  هب  ندیسر  رد  دیاب  دزرویم  قشع  نآ  هب  دوشیم و  هجوتم  مارتحاو  تبحم  تمسب  ناسنا 

ۀظعوم هویش 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
(118 …  ) ۀَِغلابلا ُۀَّجُحلاو  ِۀَنَسَحلا  ۀَظِعْوَملا  ِۀمَکَحلِاب و  ِهِّبر  لیبَس  یِلا  وعدی  مامالا … و 

. دنکیم توعد  نشورو  اسر  لیلدو  ابیز  تحیصن  تمکح و  اب  ادخ  هارب  ار  مدرم  ماما 
راتفگ رظن  زا  قح  هب  ندیـسر  نآرق و  قیاقح  زا  یهاگآ  و  یتسه ، ناهج  رارـِسا  تخانـش  تفرعم و  لـیبق  زا  داـیز ، یناـعم ، تمکح ، يارب 
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رارق هدافتـسا  دروم  ادـخ  هارب  توعد  رد  هلیـسو  ناوـنعب  هک  یتـقو  نکیل  تسا  هدـش  رکذ  ادـخ )) یئاسانـش  تفرعم و   )) هصـالخو لـمعو 
حیحـص قـطنم  زا  هدافتـسا  قـح ، يوـسب  توـعد  رد  ماـگ  نیتـسخن  لاـحرهب  تسا  لالدتـسا  قـطنم و  شناد و  ملع و  ياـنعم  هـب  دریگیم 
رادـیبو نآ ، ندروآ  رد  تکرح  هب  مدرم و  هشیدـناو  رکف  نورد  رد  نتخادـنا  تسد  رگید : تراـبع  هبو  تسا  هدـش  باـسح  تالالدتـساو 

. دوشیم بوسحم  ماگ  نیتسخن  هتفخ  ياهلقع  نتخاس 
هک دراد  یفطاع  هبنج  رتشیب  زردنا  و  هظعوم ، هک  ارچ  اهناسنا ، فطاوع  زا  هدافتسا  ینعی  تسا  ۀنسح  هظعوم  ادخ ، هارب  توعد  رازبا  نیمود 

. تخاس هجوتم  قح  فرطب  ار  مدرم  میظع  ياه  هدوت  ناوتیم  نآ  کیرحت  اب 
. یفطاع دُعب  زا  هنسح  هظعومو  دنکیم  هدافتسا  ناسنا  دوجو  یلقع  دُعب  زا  تمکح  تقیقح  رد 

، تنوشخ هنوگره  زا  یلاخ  هک  دتفایم  رثؤم  یتروص  رد  تحیصنو  زردنا  هک  تسا  نیا  رب  هراشا  دیاش  هنسح ))  )) هب هظعوم  ندرک  دیقمو 
سوـکعم هجیتـن  هـک  یئاهزردـنا  دنرایـسب  هـچ  دـشاب  هدوـب  نآ  دـننام  وا و  تجاـجل  سح  کـیرحت  لـباقم ، فرط  ریقحت  یئوـج ، يرترب 

. دنراذگیم
هدافتـسا اهنآ  زا  دوخ  تیلوئـسم  نتم  رد  ءایبنا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  رازبا  نیا  هب  دوشیم  حرطم  تثعب  تاـیآ  هک  یتقو  دـیجم  نآرق  رد  و 

. دندرکیم
(119 . ) ُنَسْحَا َیِه  یتَّلِاب  مُْهلِداج  ۀنَسَحلا و  ِۀَطِغْوَملا  َو  ِۀَمْکِْحلاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ُْعدُا 

. نک هرظانمو  لالدتسا  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  هب  اهنآ  اب  و  امن ، توعد  تراگدرورپ  هار  يوسب  وکین  زردناو  تمکح  اب  همجرت :
هیلع موصعم  ناـماما  تسا  هدوـب  رازبا  نیمه  نتفرگراـکب  رد  مه  ءاـیبنا  تیقفوـم  زمرو  تسا  هدـش  هراـشا  ّمهم  نیا  هب  يداـیز  تاـیآ  رد  و 

، مهزاب طیحمو  ناکمو  نامز  زا  طئارش  نیرت  تخس  رد  هتشاد و  تیانع  ّمهم  نیا  هب  مامت  تقد  اب  یهلا ، تاروتسد  ناگدننک  ءارجا  مالسلا 
. دوشیم هدهاشم  الماک  ادخ  نازیزع  نآ  هریس  رد  تقیقح  نیاو  دندرکیمن  شومارف  ار  ترشاعم  توعد و  ملاسو  تسرد  رازبا 

؟ تسیچ ۀغلاب  ۀجح 
هدنیوگ دوشیم  هتفگ  هّجحَم ))  )) تسا ناسنا  روظنمو  دوصقم  هک  هار  هداج و  هب  دـشابیم و  دـصق  ینعم  هب  جـح  هّدام  زا  لصا  رد  تجح 

زا رـشب  يارب  دـنوادخ  لئالد  هک  دوشیم  نشور  ۀـغلاب  ینعم  هب  هّجوت  اـب  و  دـنک . تباـث  نارگید  رب  ار  دوخ  بلطم  نآ  هلیـسوب  دـهاوخیم 
يارب دیدرت  ياج  چـیه  هک  يروطب  تسا  اسر  نشور و  رظنره  زا  ناربمایپ ، نداتـسرف  نینچ  مه  درخو و  شناد  هلیـسوب  لقنو و  لقع  قیرط 

. دنامیمن یقاب  دارفا 
چیه هکیئاج  دـهدیم  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  ندـیمهف  ياه  هنیمز  یمامتو  هدرک  هجوتم  دوخب  ار  هدنونـش  هک  یلیلد  اسر ، ینعی  هغلاب  ياـنعم 

. دنامن یقاب  بلطم  كرد  رد  يا  ههبش 

ادخ هارب  توعد  هویش 

بلطم هک  دوب  نیا  يدیحوت  نیئآ  ناّیبرم  فده  ینعی  تساهنآ  نایب  ندوب  هداس  لهس و  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  ياهیگژیو  زا  یکی 
ناهد رد  ار  اذغ  هدرواین  رد  نادند ، زونه  هک  يدنزرف  يارب  نابرهمو ، زوسلد  ِردام ، روطنامه ، دـندادیم  رارق  مضه  لباق  هدنونـش  يارب  ار 

میلعت و ناراـگزومآ  دراد  لابندـب  ار  یئاـه  یتحاراـن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب  مضه  لـباق  شدازون  يارب  اـت  دـنکیم  دروخ  ناـنچ  دوخ 
یلکـشم چیه  راچد  نآ  مضه  رد  بطاخم  ات  دـندرکیم  نشور  ار  بلاطم  ّدـح ، نیا  ات  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ءایبنا و  ینعی  تیبرت 
ترابعب دـشابیم  دـننک  راک  هنیمز  نیا  رد  دـنهاوخیم  هک  یناسک  مامت  يارب  ینید  ناربهر  طـسوت  ادـخ ، هارب  توعد  يوگلا  نیا  دوشن و 

: رگید
توعد ادخ  هارب  رگید  هویشره  هب  ای  باتک و  فیلأت  ای  ینارنخـس  اب  ار  اهنآ  دنک و  راک  نارگید  داشرا  تیاده و  رد  دهاوخیم  هک  یـسک 
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. دشاب هتشادن  دوجو  یمهف  جک  يا  هنیمز  چیه  ار  هدنونش  ات  دنک  نایب  نشورو  اسر  نانچ  ار  شیوخ  نانخس  دیاب  دنک 
زا لاح  نیا  رد  دوش  ثحب  دراو  ههباشتم  تالمج  تاملک و  اب  دـنکیم  يزاب  ظافلا  اب  یباتک  فیلأت  ای  شنتفگ  نخـس  رد  ناسنا  هک  یتقو 

شور نیا  اب  هک  درادنپیم  نینچ  دراذگیمن و  یقاب  یبلطم  كرد  رد  هدـننک  هعلاطم  ای  بطاخم  يارب  يدـیما  چـیه  نآ  رخآ  ات  ثحب  لوا 
رگا نآ  ندنامهف  بلطم و  مهف  اریز  درک  رظن  دیدجت  دروم  نیا  رد  دیاب  یلو  دنک  زاب  دوخ  يارب  یئاپ  ياج  اههشیدناو  راکفا  رد  دناوتیم 

ناگدننیب ات  داد  رارق  هداس  لهـس و  نانچ  ار  بلطم  دوخ ، هشیدناو  رکفت  ياهنادند  ریز  رد  زوسلد  ردام  کی  دننام  دیاب  دریگب  رارق  فدـه 
. دنشاب هتشادن  بلطم  مهف  دوخ و  نیب  یلکشم  چیه  ّسامت ، درجم  هب  ناگدنونش ، و 

هتسوپ ما  هتسناوتن  هک  تسا  هجوتم  نم  هب  مدرم  ندیمهفن  لاکشا  دیوگیمن  یّفل  ؤم  ای  هدنیوگ  هک  تسا  سکعرب  هیـضق  فسءات  لامک  اب 
نادنمقالع رایتخا  رد  تسا  مضه  لباق  یناسآ  هب  هک  ار  نآ  فیطلو  نیریـش  زغمو  هدز  رانک  بلطم  يامیـس  زا  ار  هدش  هدـیچیپ  مهرد  ياه 

لـضف ياه  هناشنو  تاراختفا  زا  مدرم  يارب  يا  هدـنیوگای  هدنـسیون  بلطم  كرد  مدـع  هک  هدیـسر  یئاجب  ناتـساد  هابتـشا  یّتح  مهد  رارق 
غوبن و زا  هک  دنک  نایب  ار  یفسلف  یملع و  بلاطم  نیرتگرزب  نایب  نیرت  هداس  رد  دناوتب  يدنمشناد  رگاو  دوریم  رامـشب  وا  شناد  ملعو و 

. دننکیم دای  داوس  مک  درف  ناونع  هب  وا  زا  دوشیمن و  عقاو  لوبق  دروم  دراد  تیاکح  وا  شناد 
هیلع موصعم  ناماماو  ءاـیبنا  تفگ  دـیاب  دوش  یقّلت  يداوس  مک  مدرم ، هشیدـناو  رکف  هزادـنا  هب  یملع  بلطم  ندرک  هداـس  نتفاکـش و  رگا 

. دنهدب دای  اهنآ  هب  هداس  لهس و  نابزاب  ار  مزال  ّمهم و  بلاطم  دتسناوتیم  هک  دندوب  هعماج  دارفا  نیرتداوس  مک  مالسلا 
نیفّوصتم و ناـبز  رد  اـی  هفـسالف  بتک  رد  هک  یظاـفلا  تاحالطـصا و  همه  نیا  ادـخ  هارب  توعد  ریـسم  رد  مینک : تواـضق  تسرد  رگا  و 
: دـننام یظافلا  رد  مدرم  بلغا  هک  دـنا  هدرک  داجیا  يراـتفرگ  ناـنچ  دـنا و  هدوزفا  بلطم  مهف  تالکـشم  هب  تسا  حرطم  یعّنـصت  ناـفراع 

هویـش رد  ایآ  دنتـسه  لوغـشم  دوخ ، فیرـش  تاـقوا  فـالتا  هب  راـییم …  دوجولا ، تدـحو  تّیهاـم و  دوجو و  فیرعتو  دوجولا  بجاو 
رد بلاطم ، هنوگ  نیاب  ناهوژپ  شناد  راکفا  ندرک  راـتفرگ  اـیآ  دراد ؟ دوجو  یبلاـطمو  ظاـفلا  نینچ  مالـسلا  هیلع  ینید  ناـیاوشیپ  توعد 

؟ درادن تیلوئسم  لاعتم  يادخ  هاگشیپ 
ءایلوا یلو  تسا  هجوتم  ام  ياسران  ملقو  نابز  هب  بلاطم  مهف  رد  لکشم  هکنیا  رب  ینبم  مینک  فارتعا  یگمه  هدیسرن  نآ  نامز  تقو و  ایآ 

دـننک و نشور  ینید  ياهـشزومآ  اب  ار ، ناشلد  شوماخ  ياهغارچ  هدرک و  ذوفن  رـشب  دوجو  قمع  هب  دنتـسناوت  اسر ، نایبو  تجح  اب  ادـخ 
درادن دوجو  یتّیزم  ار  يرابجا  تیاده  شزرا ، ماقم  رد  نکیل  دنک  تیاده  ار  ناهج  مدرم  یمامت  مازلاو  رابجا  اب  تسا  رداق  ناحبس  يادخ 

، ۀغلاب تجح  اب  هک  دومرف  يرای  ار  شناگدـنب  بلطم  كرد  تهجرد  هلحرم  نیرخآ  ات  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماماو  ءایبنا  هلیـسوب  هکلب 
: دیامرفیم دروم  نیا  رد  نآرق  دننک و  مهارف  ار  مدرم  لامکو  تیاده  هنیمز 

(120 . ) َِنیعَمْجَا ْمُکیدََهل  ءآشوَلَف  ُۀَِغلابلا  ُۀَّجُحلا  ِهّللَف  ُلق 
امش همه  دهاوخب ، وا  رگا  اما  دنکادیپ ] يا  هناهب  دناوتیمن  سک  چیه  هک  يروطب   ] دراد دوجو  عطاق ] و   ] اسر لیلد  ادخ  يارب  وگب  همجرت :

.[ دوب دهاوخن  یتّیزمو  شزرا  ار  یتیاده  نینچ  نکیل   ] دنکیم تیاده  رابجا ] هار   ] زا ار 
رـشب عون  تیبرت  فده  ّمهم ، یلیخ  تّیلوئـسم  نیا  رد  تسا و  ینید  ناربهر  هفیظو  نیرت  هدمع  هکلب  نیرتمهم  زا  یکی  ادـخ  هار  هب  توعد 

عبنم و دـناوتیمن  یـسک  رهو  دـهد  تاـجن  تکـاله  زا  ار  دوـخو  هدرک  شطع  عـفر  هک  تسا  لـالز  بآ  لابندـب  هنـشت  ناـسناو  دـشابیم 
لماک یگتـسباو  کیرد  هتفرگ و  رارق  یگدنب  ماقم  جوا  رد  هک  یئاهناسنا  نکیل  دریگ  رارق  مدرم ، لامک  تیادـه و  لالز  بآ  همـشچرس ،

ماما و ّتیلوئسم  ماقم و  فیرعت  رد  رگاو  دنوش  عقاو  تیاده  لالز  بآ  همشچرس  دنناوتیم  دنهدیم  همادا  دوخ  یگدنزب  ناحبس ، يادخب 
یـسک رد  اتو  دوشیم  ءاطع  توبن  ای  تماما و  ماقم ، ادخ  صلخمو  هتـسیاش  ناگ  هدنب  هب  تفگ : دیاب  میـشاب  هتـشاد  يریبعت  یبن ، ای  لوسر 
تّجح ای  ۀنـسح  هظعومو  تمکح  هار  زا  ادخ ، هار  هب  مدرم  توعد  رد  دناوتیمن  تقو  چیه  دوشن  لصاح  قلطم  لامک  هب  لماک  یگتـسباو 

دنک و تیاعر  دوخ  یناسفن  ياهاوه  رورغ و  ربک و  نتـسکش  اب  ار  لصا  هس  نیا  دناوتیمن  تقو  چیه  ایندب  هتـسباو  ناسنا  دوش  دراو  ۀـغلاب 
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رارق مدرم  راـیتخا  رد  تسا  بولطم  ناـگمهرب  هک  ار  نآ  فیطلو  نیریـش  زغم  دـنَکب و  تقد  یمارآ و  اـب  ار  هویم  نشخو  ربز  ياـه  تسوپ 
یناسفن ياه  هقالع  رورغ و  ناهوژپ ، شناد  هیامنارگ  تاقوا  فالتا  و  ترتع ، نآرق و  گنهرف  زا  هناگیب  ظاـفلا  هب  نتخادرپ  ياـجبو  دـهد 

يّدام تاراختفا  شیارب  وو …  سیردتو  ینارنخـس  باتک و  فیلءات  ایو  تحیـصن  دنپ و  زا  هک  دشابن  دوخ  رکف  رد  دنک و  لیدعت  ار  دوخ 
دنک حرطم  هسوسو  ههبش و  زا  رود  هداسو و  لهس  ياهفرح  اب  ار  دوخ  نیگنر  هرفس  هدوب و  هفیظو  ءادا  رکف  رد  هکلب  دوش  بیصن  يویند  و 

هدنونـش رد  دناوتیمن  ادخ  هدارا  نودب  یبلطم  ره  هک  دزرون  تلفغ  شدنپو  حئاصنو  باتکو  مالک  ریثءات  رد  ادـخ  هب  هّجوت  تیانع و  زا  و 
. دنک داجیا  يریثأت 

لصا هس  نیا  ناش  فیرش  رمع  نارود  رد  دندوب و  هفیظو  ءادا  رکفب  یطئارش  ره  رد  تقیقح  نیا  زراب  قادصم  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما 
. دندرکیم توعد  لاعتم  يادخ  هارب  ار  مدرمو  هدومن  هدایپ  لماک  روطب  ار 

تسادخ تمحر  باتفآ  ماما  متفه : لصف 

هراشا

لدتعم و یگدنز  کی  مزال  ياه  هیامرـسو  تسا  یـسدنه  اهتّقد  مامت  هب  نّیزم  هک  ابیز  يولبات  یتسه ، ناهج  تانئاک و  هب  هاگن  کی  رد 
رادـم کی  رد  دوخ  ناگیاسمه  اـب  نیمز  هرک  هکنیارب : ینبم  دـیوگیم  نخـس  اـماب  هتفرگ و  رارق  اـم  لـباقم  رد  دراد  دوخ  اـب  ار  دنمـشزرا 

راپـسهر لامـش  يوسب  بونج  زا  ناهج  روانهپ  ياضف  رد  یناوراک  دـننام  دوخ  عضو  تیاـعر  اـب  مادـک  رهو  هتفرگ  رارق  نّیعم  صّخـشم و 
(121 . ) تسا رتمولیک  نویلیم   615  / دودح رد  لاس  کی  رد  مینو  رتمولیک  هیناث 19  ره  رد  تکرح  نیا  تعرسو  تسا 

زا دـنک  فّقوت  يا  هظحل  رگا  تسا و  هارمه  هوکـش  اب  ناوراک  نیا  اـب  ترفاـسم  نیا  رد  تسا و  ناوراـک  نیا  ءاـضعا  زا  یکی  مهاـم  نیمز 
زا تایح  هتشر  دریگیم و  ارف  ار  نیمز  حطس  یکانتشحو  رابگرم و  يدرـس  تملظ و  هجیتن  رد  دنامیم و  بقع  یـسمش ] هموظنم   ] ناوراک

دوجو راموط  زا  نیمز  مان  هرخالاب  دـنامیم  یناشن  هن  یمان و  هن  ناتـسبات  راهب و  زور و  بشو و  ناراب  داب و  زا  رگید  دوشیم  هتخـسیگ  مه 
. ددرگ یموحم 

یتعاس 972 رهرد  رتمولیک و  هیناث 270  ره  رد  زین  دیشروخ  دندرگیم  نآ  زکرم  درگرب  فلتخم  ياهرادم  رد  ناشکهک  ناگراتس  هیلک  و 
. تسا هارمه  دیشروخ  اب  تکرح  نیا  رد  یسمش  هموظنم  ءاضعا  ریاس  دننام  زین  نیمز  دنکیم و  تکرح  زکرم  نیا  رودب  رتمولیک  رازه 

: مینک هسیاقم  نیمزاب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  تمظع  نایب  هار  نیرتهب  ام  هدیقعب  تسا و  یگرزب  رایسب  هرک  دیشروخ 
. تسا نیمز  هرک  مجح  ربارب  رازه  نویلیم و 391  کی  دیشروخ  مجح 

دـش و دـهاوخ  دیـشروخ ))  )) میظع هرک  هزادـنا  هب  میراذـگب  مه  يور  ار  نـیمز  هرک  رازه  کـی  دونودصیـس و  نوـیلیم و  کـی  رگا  ینعی 
. داداج دیشروخ  مکش  رد  ناوتیم  ار  نیمز  هرک  نارازه 

رتمویلک نویلیم  تسیب  دصیـس و  درایلیم و  هس  داتـشه و  رازه و  کی  ( 000/000/320/083/1  )/ نیمز هرک  مجح  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
(122 . ) تسا بعکم 

. ددرگیم نشور  ام  يارب  نازورف  غارچ  نیا  تمظع  هسیاقم  نیا  رد 
رایتخا رد  كالفا  ریاس  اـیو  دیـشروخ  هراتـس  زا  ار  يرارـسا  دـیجم  نآرق  دوبن  يربخ  دوجوم  تاـناکما  ملع و  زا  هک  یناـمز  رـصع و  رد  و 

. داد رارق  یکاخ  هرک  نانکاس 
(123 . ) میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ  اهل  رقتسمل  يرجت  سمَّشلاو 

. دریگیم تروص  اناوت  اناد و  يادخ  يریگ  هزادنا  ریدقت و  اب  هک  دراد  یتکرح  دوخ  هاگیاج  رّقم و  رد  دیشروخ 
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داجیا نآ ، طسوت  هک  یئاهیژرناو  دریگیم  تروص  يدـیدش  تـالاعفناو  لـعف  نآ  لـخاد  رد  هک  تسا  یگرزب  هناـخراک  دـننام  دیـشروخ 
. دنکیم فرط  رب  ار  هداوناخ  ءاضعا  ياهیدنمزاین  نابرهم  زوسلد و  ردام  دننام  دنکیم  رداص  يژرنا  نت  نویلیم  راهچ  هیناث  ره  رد  دوشیم 
ار دیشروخ  عشعشت  زا  یمک  يرادقم  دراد  ترارح  رون و  عبنم  نیا  زا  هک  يدایز  اتبسن  هلصاف  اب  تسا  یسمش  هموظنم  هراّیس  نیمّوس  نیمز 

. هدیدرگ عقاو  نیمز  يرتمولیک  رازه  نویلیم و 500  رد 149  هک  تسا  نیمز  هرک  زا  نآ  هلصاف  رطاخب  نیاو  دنکیم  تفایرد 
: نارادناج شرورپ  رد  دیشروخ  شقن 

تایح نیمءات  يارب  ام  دزاسیم  مهارف  ار  هدـنز  تادوجوم  یئاذـغّداوم  دـنایوریم  كاخ  لد  رد  ار  اههناد  دیـشروخ  شخب  ناج  عشعـشت 
شباتو شزاون  هتفای  شرورپ  بهاوم ، نیا  همه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  یلو  مینکیم  هدافتـسا  تالوکءامو  تالوصحم  عاونا  زا  دوخ 

. تسا دیشروخ  تکرب  رپ 
. دنراذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  دنناوتیمن  دیشروخ  يژرنا  نودب  تسا  نارادناج  یئاذغ  داوم  هک  یناهایگ 

ریاس غارچ و  عمـش و  ناتخرد و  دزاسیم  نشور  ار  ام  هناخ  زین  اهبـش  هکلب  دـنکیم  نشور  ار  ام  یگدـنز  نوناک  اهزور  اهنت  هن  دیـشروخ 
نایرج ای  تفن و  هدـش ، هریخذ  اهنآ  رد  هک  تسا  باـتفآ  هعـشا  تکرب  هب  همه  دـنوشیم  عقاو  هدافتـسا  دروم  ندرک  نشور  رد  هک  لـیاسو 

یتح تسا  دیـشروخ  تکرب  زا  همه  تاجناخراک و …  یگدنز و  طیحم  یئانـشور  ای  زاس و  تخوسرد و  هک  يزیچ  ره  و  هیتسیرتکلا )) ))
. تسا دیشروخ ))  )) مرگ ياهشزاون  زا  همه  اهنآ  دننام  نانو و  هرک ، هویم ، يزبس ، تشوگ ،

نارود رد  دراد و  یئازـسب  شقن  ناسنا  اصوصخ  نارادناج  مامت  يارب  كانرطخ  ياه  بورکیم  ندرب  نیب  زاو  اوه  هیفـصتو  داب  دیلوت  رد  و 
. تفرگیم رارق  هدافتسا  دروم  دیشروخ  هلیسوب  اههیامرگ  میدق 

: دنکشات هب  امرگ 
هطقن کی  رد  ترارح  دیـشروخ  هّعـشا  نتخاس  زکرمتم  اب  کچوک  هلیـسو  نیا  میهد  رارق  باتفآ  لباقم  رد  ار  یکچوک  ياه  نیب  هّرذ  رگا 

(( رّعقم هنیآ   )) ياراد هک  یهاگتـسد  دنکـشات  رد  یمومع  ياـه  هباـمرگ  ندرک  مرگ  يارب  نونکا  مه  لـصا  نیمه  يور  دـنکیم و  داـجیا 
دـننکیم و مرگ  الماک  ار  هبامرگ  ياوه  بآ و  هلیـسو  نیابو  دـنا  هداد  رارق  راخب  ياه  گـید  نآ  نوناـکرد  هدرک و  بصن  گرزب  رایـسب 

(124 . ) دنهدیم رارق  يرادرب  هرهبدروم 
هرهچ دنزب و  یـشوماخب  تسد  نازورف  دیـشروخ  رگا  هکنیاو  دش  هراشا  تادوجوم  ندـنارورپ  رد  باتفآ  شقنو  دـئاوف  هب  مامت  راصتخا  اب 
هداـم ره  اریز  دـنوشیم  هدـناشک  يدوباـن  هبو  هتخـسیگ  مهزا  یـسمش  هموظنم  هکلب  نیمز  هرک  تادوجوم  ماـمت  دـناشوپب  ار  دوخ  یناروـن 
ریـسم هب  دهدیم و  شرورپ  و …  ایرد ، ریز  رد  ار  اهیهام  كاخ  لد  رد  ار  اههناد  دریگیم  دیـشروخ  زا  ار  دوخ  یگدـنز  تایح و  یتایح ،

([ 125) دـنادماج رهاظ  رد  هک   ] تادامجو تاناویحو  ناهایگ  زا  معا  تادوجوم  ندرک  ادـیپ  رکفب  عولط  ماگنه  زا  دـنکیم  تیادـه  دـشر 
هتشادرب و تسد  هنابـش  تحارتسا  زا  تادوجوم  جیردتب  دهدیم و  رارق  اهنآ  تهج  رد  ار  دوخ  هّعـشا  یمارآ  طایتحا و  لامک  ابو  دشابیم 

رانکرد هشیمه  نابرهم  رداـم  کـی  دـننام  دیـشروخ  دـهدیم  همادا  شدوخ  هنازور  ياـه  هماـنرب  هب  سکره  هتفرگ و  يژرنا  باـتفآ  رون  زا 
بورغ ماگنهرد  دنکیمن و  غیرد  اهنآ  تداعس  تفرشیپ و  رد  یـششوک  چیه  زاو  دهدیم  خساپ  اهنآ  ياه  هتـساوخ  هب  هتـسشن  شنادنزرف 

اهنآ ات  دـنکیم  شزاون  تحارتساو  باوخ  تهج  رد  ار  اهنآ  یجیردـت  تروصب  دـنکیم و  مهارف  اهنآ  تحارتسا  رد  ار  مزـال  ياـه  هنیمز 
رب تیبرتو  شزاوـن  زا  تسدو  تسا  رادـیب  هشیمه  رداـم  نـکیل  دـننک  هداـمآ  یگدـنز  يادرف  يارب  ار  دوـخ  هلیـسونیدبو  دـننک  تحارتـسا 

هرهب نآ  تکربرپ  ماعطا  زا  رگید  ناگ  هراتس  اب  يدایز  تاراّیس  هکلب  تسین  رصحنم  نیمز  هرک  هب  باتفآ  یـشرورپ  تکرح  نیاو  درادیمن 
. دنوشیم دنم 

: میتخومآ تادوجوم  شرورپ  رد  باتفآ  شقن  زا  ار  بلطم  دنچ 
. دهدیم رارق  تاقولخم  تادوجوم و  رایتخا  رد  ار  تایحو  دشر  تاناکما  یمامت  دیشروخ   1
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. تسا شرورپو  تیبرت  رکفب  هشیمه  زوسلدو  نابرهم  ردام  نوچ   2
. دوب دنهاوخ  هدافتسا  لباق  يدروم  رهرد  هداد و  يژرنا  ار  تادوجوم  یمامت   3

. دنریگیم لکش  دیشروخ  تکرب  هب  همه  همه و  يزبس  هرک ، نان ، دننام  یئاذغ  ّداوم   4
. درادن ار  اهنآ  همه  كرد  ناوت  رشب  لقع  هک  تسه  يرگید  دئاوف  نارازه  ار  یهلا  تیآ  نیا 

تسا دیشروخ  نوچ  مه  ماما 

رتالاب رد  دناوتیمن  دوشیم  ربخاب  شیوخ ، فارطا  رد  دوجوم  لئاسم  زا  اهنآ  هلیسوبو  تسا  حّلسم  هناگجنپ  ّساوح  هب  رـشب  هک  یئاجنآ  زا 
عاعـش رد  اذل  دنک و  هدافتـسا  تسا  هدـش  هدـیرفآ  شدوجو  رد  هک  ( 126 (() مشـش ّسح   )) ماـنب يرگید  ّساوح  زا  هدرک و  هعلاـطم  نآ  زا 

یتسه و ناهج  لئاسم  زاو  دنکیم  تکرح  دهد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  دناوتیم  دودحم ، دربراک  اب  هک  دوخ  هناگجنپ  ّساوح 
يارب ار  دوخو  هدرک  هّیهت  یگدـنز  ياـهلومرف  دوخ  يارب  رازبا  نیا  اـب  درادـن و  تسد  رد  یهاـگآ  نادـنچ  تداعـس  یتخبـشوخ و  لـماوع 

. دنکیم یفّرعم  هاگ  هیکت  ناونعب  یگدنز  ياه  هنیمز  مامت  رد  شدوخ 
تـشد هوک و  زا  معا  یگدنز  تاناکما  اهتکرب و  ریخ و  یمامت  درادن  یـشقن  وا  یگدنز  رد  ناسنا  دوخ  زا  ریغ  يدوجوم  چـیه  ینعم : نیاب 

تهج هچ  هب  يو  یگدنز  زا  نیمز  نامـسآ و  تافآ  راوگانو  خلت  ثداوح  عفد  هدـنهد و  هویم  راد و  هیاس  ناتخرد  زبس و  رـس  ياه  نابایبو 
ریخ و تمعن و  همه  نیا  ثعاب  دـنکیمن  لاوئـس  دوخ  زا  و  دریگیمن ؟ رارق  وا  هجوت  دروم  دـنیُوا  تمدـخ  رد  تمعن  همه  نیا  ارچ  هدوب و 

نکیل دهدیم  ماجنا  رـشب  هک  تسا  تامدخ  لباقم  رد  يدزم  ره  هک  تفگ  دـنهاوخ  دوش  لاوئـس  هناجگنپ  ساوح  زا  رگا  تسیچ ؟ تکرب 
؟ تسوا هدنزرا  تمدخ  مادک  ربارب  رد  وا  يارب  شاداپ  دزم و  همه  نیا 

میریذپب تسا  تادوجوم  یگدنز  ءاقب  نماض  دیشروخ  دننام  هک  ار  ماما  دوجو  تقیقح  دیاب  میوش  ثحب  دراو  هنیمز  نیا  رد  میهاوخب  رگا 
هرک رد  یگدنز  هنحص  زا  راوگان  ياهالب  عفد  اهتکربو و  ریخ  یمامت  تّلع  دهاوخیم و  لیلد  رشب  رایتخا  رد  تمعن  همه  نیا  دوجو  اریز 

((. تسا موصعم  ماما   )) سدقم دوجو  نیمز 
رب باقن  هظحل ي  رگا  هک  دراد  يدـیلک  شقن  رگید  تادوجوم  ناـهایگو و  تاـتابن  تیادـهو  دـشر  رد  دیـشروخ  دوجو  هک  يروطناـمه 

تـسا دیـشروخ  دوجو  هب  هتـسباو  یگدنزو  تایح  رگید : ترابعب  دشاب  یگدنز  تایح و  بحاص  دناوتیمن  يدوجوم  چیه  دزادـنا  هرهچ 
ماود هک  تسا  باتفآ  دوجو  دننام  یتیگ  هنحـص  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوجو  تسا  دنمزاین  نادب  شیوخ  تایح  رد  يدوجوم  رهو 
هیلع موصعم  ماـما  دوجو  زا  نیمز  هرک  رگا  هچ  تسوا  دوـجو  تکرب  هب  اـصوصخ  نیمز  هرک  تادوـجوم  اـمومع و  یتـسه  ناـهج  ياـقب  و 
يارب ار  اهنآ  دشکیم و  دوخ  ماک  هب  ار  ینانکاس  نیمز  هرک  هکلب  دوب  دهاوخن  تادوجوم  یگدنز  يارب  يدیما  رگید  دـنامب  یلاخ  مالـسلا 

مه مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوجو  تسا  تادوجوم  تایح  ءاقب و  تّلع  باـتفآ  دوجو  هک  يروطناـمه  دـنکیم  لیدـبت  یتسین  هب  هشیمه 
: میوش انشآ  یثیداحا  اب  هنیمز  نیا  رد  تسا و  ملاع  تادوجوم  یتسه و  ناهج  ءاقب  تلع 

(127 ((. ) اِهلْهَِاب ْتَخاَسل  اذِا  َلاق ال  اهیف  ٍماما  ِالب  َضرَالا  ُنوُکَی  َُهل  ُتُلق  َلاق   )) مالسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبا  نع  لِضُفلا  نب  دمحم  نع   1
نیمز تروص  نآ  رد  هن ، دومرف : دشاب ؟ موصعم  ماما  نودب  نیمز  تسا  نکمم  ایآ  درک  لاوئس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لیـُضف  نب  دمحم 

. دراد دوجو  نومضم  نیا  اب  سردآ  نیمه  رد  ثیدح  تشه  و  دشکیم ، شیوخ  ماک  هب  ار  شنانکاس 
(128 ((. ) ْتَخاَسل ٍماما  ِریَِغب  ُضْرَالا  ِتیَقبَول  َلاق : ٍماما ؟ ریَِغب  ُضْرَالا  یَْقبَتَءا   )) مالسلا هیلع  هّللادبع  یبال  تلق  لاق   2

نودب نیمز  هاگره  دومرف : دنامب ؟ یقاب  دناوتیم  موصعم  ماما  نودب  نیمز  هرک  ایآ  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يوار  همجرت :
. دش دهاوخ  دوبان  دشاب  ماما 

هرک رد  رفن  ود  اهنت  رگا  تسا  هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد  دراد و  دوجو  یفاـک  لوصا  زا  باـب  نیمه  رد  ثیدـح  هدزیـس  نومـضم  نیا  رد  و 
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هتـسباو مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوجو  تکرب  هب  نیمز  هرکءاـقب  نوچ  دوب  دـهاوخ  موصعم  ماـما  رفن  ود  نآ  زا  یکی  اـنئمطم  دـشاب  نیمز 
(129 (() تسا

تسا مالسلا  هیلع  ماما  تعاطا  رد  دیشروخ 

زا تالاعفنا  لعف و  مامت  دشک  راسخر  رب  هدرپ  يا  هظحل  رگا  هچ  میدش  هاگآ  دیـشروخ  یـشرورپ  ّمهم و  دئاوف  هب  رـصتخم  روطب  هک  یتقو 
قلطم تیکلام  رد  تسا  تاریخ  تاکرب و  یمامت  عبنم  هک  یباتفآ  نیمه  دوب  دهاوخن  تکرح  دشر و  هب  رداق  يدوجوم  چـیه  هدـنام و  راک 

ره ای  دیشروخ  تسا  هداد  رارق  شرایتخا  رد  ناحبس  قلاخ  هک  دوخ ، ینیوکت  تیالو  اب  دناوتیم  موصعم  ماما  ینعی  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما 
. تسوا تاروتسد  میلست  هتسب ، اپ  تسد و  هدنب  کی  دننام  شخب  تایح  عبنم  نیا  دهد و  رارق  یهنو  رما  دروم  ار  يا  هراّیس  هراتس و 

رهظ هاگیاج  هب  شبورغ  لحم  زا  وا  رطاخب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ياعد  اب  دیـشروخ  دروم  ود  رد  هّصاخ  هماـع و  تاـیاور  قبطرب  و 
یمامت هک  تسا  یهلا  تردق  تیالو و  هدنهد  ناشن  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ماقم  دوش  صخـشم  ات  میزادرپب  نآ  حرـش  هب  لاح  تشگرب 

راکفا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  مومسم ، ّوج  هکنیا  اب  دنتـسه  وا  نامرف  تحت  نامـسآو  نیمز  زا  معا  تاقولخم  تادوجوم و 
یلع و َلاُقی  یّتح  ینلَْزنَا  ُرْهَّدلا  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هداد  لزنت  هداس  حطـس  کی  هب  تماما  تلزنم  ماقم و  زا  ار  مدرم 

. دندادیم رارق  هیواعم  فیدر  رد  ارم  ینعی  هیواعم  یلع و  دوشیم  هتفگ  اهنابز  رد  هک  دروآ  نیئاپ  نانچ  ارم  راگزور  ( 130 …  ) هیواعم
نیناوق رادساپ  تفرعم و  لامک و  تمظع و  شزرا و  مامت  هب  دوشیم  هجوت  شلوسرو  ادـخ  هاگـشیپ  رد  راوگرزب  نآ  ماقم  هب  هک  یتقو  اما 

. تسا قادصم  ار  یهلا  نیمارف  هدننک  ءارجا  و 
دنکیم تعاطا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دیشروخ 

لابندب ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپس  درک  هماقا  ار  رهظ  زامن  تیب  لها  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دیوگیم  شیمع  تنب  ءامسا 
يوناز رب  كرابم  رـس  ترـضح  نآو  دوب  هدرک  مامت  ار  رـصع  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنتـشگرب  یتقو  ناشیاو  داتـسرف  يراک 

دـش رادیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هکنیا  ات  دروخن  یناکت  چـیه  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تفر  باوخب  داهن و  مالـسلا  هیلع  یلع 
هللا یلـص  ادخلوسر  لاح  نیا  رد  دوب  هدرکن  هماقا  ار  شیوخ  رـصع  زامن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچ  دوب و  هدرک  بورغ  دیـشروخو 

. تشاد هضرع  هلآ  هیلع و 
ضر الا  یلع  ِلابِجلا و  یلع  یّتَح  ِسمّـشلا  هیلع  تعلطَف  ِءامـسَا : تلاق  سمَـشلا  هیَلَع  ّدَرَف  َکِِّیبَن  یلَع  ِهِسْفَِنب  َسبتحا  اـّیلع  َكَدـْبَع  َّنا  ّمهللا 

(131 …  ) سمّشلا َِتباغ  َُّمث  رْصَعلا  یَّلَص  ءاَّضَوتف و  ُّیلَع  ماقو 
سپ دنک ] مایق  تسناوتن  رـصع  زامن  هب  تبـسن  و   ] دومن مهارف  ار  وا  تحارتسا  تابجوم  درک و  توکـس  تربمایپ  رطاخب  یلع  وت  هدنب  یهلا 

اههوکو درک  عولط  باتفآ  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : ءامـسَا  دروآ ] ياجب  ار  شرـصع  زامن  عقومب  دـناوتب  وا  ات   ] نادرگرب ار  باتفآ  وا  رطاـخب 
. درک بورغ  باتفآ  هرابود  نآ  زادعب  دروآ و  اجب  ار  شرصع  زامنو  تفرگ  وضو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تخاس و  نشور  ار  نیمزو 

. داتفا قافتا  ترضح  نآ  دوخ  نامز  رد  سمش  ّدر  مود  هثداح  و 
هقطنم زا  تشگیم  رب  ناورهن  گنج  زا  مردپ  هک  یتقو  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  وا  شردپ و  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

يدادعت یلو  دـننک  هماقا  ماما  اب  ار  زامن  دنتـسناوت  رکـشل  زا  یهورگو  دـش  فداصم  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  اب  هک  دـندرکیم  رذُـگ  لباب 
هب زامن  ضیف  كرد  مدع  زا  دوب  هدرک  بورغ  دیـشروخ  دندیـسر  لباب  هقطنم  هب  هک  یتقو  اّما  دنوش  دنم  هرهب  یهلا  ضیف  نیا  زا  دنتـسناوتن 

میارب بآ  يرادـقم  دومرف : ترـضح  لاـح  نیا  رد  دوزفایم  اـم  یتحاراـن  هب  مه  باـتفآ  بورغ  میدوـب و  تحاراـن  ادـخ  زیزع  نآ  تماـما 
رد مینک  هماقا  ار  رصع  زامن  هنوگچ  مدرک : ضرع  رصع ، زامن  هماقا  يارب  دیوش  هدامآ  هیریوج  ای  دومرف : تخاس و  وضو  سپـس  دیروآیب و 

. زامن يارب  وش  دنلب  دومرف  ترضح  تسا  هدرک  بورغ  دیشروخ  هک  یلاح 
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زامن شرس  تشپ  رد  امو  درک  عولط  دیـشروخ  ریخءات  نودب  درک  تکرح  شکرابم  ياهبل  هک  مدوب  زامن  هماقا  رکذ  لاحرد  نم  دیوگ  یم 
زامن يارب  دومرف : درک و  نمبور  دـندش و  هدـهاشم  نامـسآ  رد  ناگراتـسو  دومن  بورغ  باتفآ  هراـب  ود  زاـمن ، هماـقا  زا  دـعب  میدـناوخ و 

[ نیقَیلا َفیعَضای  ( ] 132 . ) تسا فیعض  شنیقی  هک  یسک  يا  وش  هدامآ  برغم 
نآ رد  يدیدرت  چیه  تسا و  هدش  لقن  لماک  تحارص  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياعد  هب  باتفآ  تشگرب  عوضوم  یئاور  بتک  رد  و 

لئاسم دوخ  هناگجنپ  ساوح  لاگنچ  رد  هتفرگ و  هلـصاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  نادـناخ  زا  هک  یناـسک  يارب  نکیل  درادـن  دوجو 
رادم کی  رد  رون  يژرنا و  تردـق  نآ  اب  باتفآ  يو  رّوصت  رد  اریز  تسا  لکـشم  عوضوم ، نیا  كرد  نتفریذـپ و  دنجنـسیم  ار  راگزور 

. دزاسیم لکشم  راچد  ار  یسمش  هموظنم  وا  یمظن  یب  نیرتمک  ابو  دهدیم  همادا  شیوخ  تکرحب  يا  هژیو 
دنکیم ادـیپ  نآ  تادوجوم  یتسه و  ناهج  هب  يرتلماک  شنیب  دریگب  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  تیونعم  هرفـس  رـس  رد  رگا  اـما 

ناش دوجوم  رارسا  رامآ و  زا  تعنص  ملع و  عیـسو  تاناکما  نیا  اب  هک  یئاهناشکهک  ریاس  ای  شدوخ و  هداوناخ  اب  دیـشروخ  هکنیارب  ینبم 
دنک فّرـصت  اـهنآ  ّتیفیکو  ّتیمک  رد  دـناوتیم  هظحل  ره  هدوب و  اـتکی  قلاـخ  تردـق  تحت  رد  یگمه  تسین  راـیتخا  رد  تسرد  يربخ 
رارق ناشیا  دوخو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  موصعم  نادـناخ  رایتخا  رد  هک  تسا  یهلا  ّتیلوئـسم  ماقم و  ای  دـهع و  کـی  تماـما 

. تسا هتفرگ 
ترـضح ینعی  مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  رد  لاعتم  راگدرورپ  نذا  اب  یتسه  ناهج  تاقولخم  مامت  رب  يدنوادخ  تیالو  رگید : ترابعب 

دننام باتملاع  باتفآ  تروص  نیا  رد  تفای و  رولبت  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) ناشموصعم نادـنزرف  هدزاـی  همطاـفو و  یلعو  دّـمحم 
رصع تقوب  شبورغ  ماگنه  زا  ار  باتفآ  هک  یسک  دشابیم و  مالسلا  هیلع  يدُه  همئا  رایتخا  رد  تسا  ناسنا  لماک  فرصت  رد  هک  يا  هّرذ 
باتفآ نوچمه  ار  ماما  تقیقح  هک  تسام  شنیب  رد  صقن  لاـح  ره  رد  دـنک  يریگولج  مه  اـهنآ  یمظن  یب  زا  تسا  رداـق  دـنادرگیم  رب 

. مینیب میناوتیمن 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

. راصبالاو ( 133  ) يْدیَالا اهلانَت  ُثیَحب ال  ُِقفُالِاب  َیه  َو  ملاعِلل  اهِرُوِنب  ۀَِّللجُْملَا  ۀَِعلاّطلا  ِسْمّشلاک  ُمامالا 
شندـیدب رداق  ناگدـید  هک  هتفرگ  رارق  ناهج  زا  هشوگ  کـی  رد  وا  تسا و  نشور  ملاـع  شرونب  هک  تسا  نازورف  دیـشروخ  دـننام  ماـما 

[ دنک كرد  ار  نآ  دناوتیمن  و   ] دیسر دهاوخن  يوب  مه  رشب  تردق  تسد و  دنتسین 
رگا دهدیم  شرورپ  ار  ناگدبنج  یمامت  شترارحو  رونابو  تسا  هتـسباو  دیـشروخ  دوجوب  تادوجوم  یتمالـس  دشرو و  تایح  هک  یتقو 

ياهدوبمک يرـس  کی  هب  دـنک  یگدـنز  باتفآ  رون  ذوفن  نودـب  هتـسب و  طـیحم  کـی  رد  رگید  يا  هدـنز  دوجوم  ره  اـی  تاـبن  اـی  ناـسنا 
. دوشیم ادیوه  شا  هفایق  رد  یگ  هدرمژپ  هجیتن  رد  دوشیم  التبم  ینامسج 

كانرطخ ياهبورکیم  اهنآ ، ملاس  یگدنز  يارب  دهدیم و  دـشر  ار  ناسنا  اصوصخ  تادوجوم  یمامت  دوخ ، تماما  تیالو و  رون  رد  ماما 
: دیامرفیم ملاع  قلاخ  ءاسِک  فیرش  ثیدح  رد  دنکیم و  عفد  اهنآ  تیاده  ریسم  زا  ار 

َو ال يرْجَی  ارَْحب  َو ال  ُروُدَـی  اکَلَف  َوًۀئیـضُم ال  اسْمَـش  ارینُم و ال  ارَمَق  َو ال  ًۀَّیِحْدَـم  اَضْرَا  ًۀَّینبَم و ال  ًءآمَـس  ُْتقَلَخ  ام  ّینِا  یلالَجو  یتّزَعَو  … 
(134 …  ) مِکتَّبَُحم َو  ْمُِکلْجَِال  ِّالا  يرْسَی  اْکُلف 

هدننک و تکرح  کلفو  هدـنهد  ینـشور  دیـشروخ  ینارون و  هامو  هدـش  هدیـشک  نیمز  دوجوم و  نامـسآ  نیا  مسق ، مدوخ  لالج  تّزعب و 
(. مهیلع هّللا  تاولص   ) تیب لهاو  ربمایپ  امش  یتسود  امش و  رطاخب  يارب  رگم  ما  هدیرفآین  ار  راّیس  یتشک  ناور و  يایرد 

هرهاط قیدـصو  هللادـبع  نب  دّـمحم  ترـضح  ینعی  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  ینـسُح  ءامْـسَا  تیالو  تردـق و  تحت  یتسه  ناهج  نیاربانب 
. دشابیم نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) شموصعم نادنزرف  هدزایو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و  اهیلع ) هّللا  مالس  )

زئارغ یبلق و  ياه  هتساوخ  اهراورخ  نایم  زا  دهدیم و  شرورپ  ار  نامیا  ياه  هناد  رـشب  دوجو  قمع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرب  رپ  دوجو 
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ملاع ناکمو و  نامز  طیحم  بلاق  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  یئاجنآ  زا  دزاسیم  مهارف  ار  يو  لماکت  تیادـه و  دـشر و  ياه  هماـنرب  یناـسفن 
هّدام و ءاروام  دروم  رد  دشکیم و  راظتنا  هار  نیمه  زا  یگدنز  ياهـشزراو  تالامک  هب  ندیـسر  رد  ار  دوخ  قیفوت  بابـسا  دـنیبیم و  هّدام 

نکیل دراد  یتاعالطا  وا  تردقو  تلادع  ناحبـس و  يادخ  هراب  رد  درادن و  يا  هعلاطم  چـیه  رـشب ، ياهتیقفوم  رد  نآ  شقن  بیغ و  ناهج 
. دشیدنایم يّدام  تهج  هب  مه  اجنآ  رد  دوشیمن و  لّدبم  یبلق  لوبق  رواب و  هب  يو  یهاگآو  ملع 

نآ زا  رـشب  ناور  حور و  رد  اهدیما  نیرت  یـساسا  دـنوشیم و  تیادـه  بیغ  ملاع  زا  نآ ، تادوجوم  یمامت  يّدام و  ناهج  هکنیا  زا  لفاغ 
. دریگیم هشیر  ملاع 

نفد كاخ  اهراورخ  ریز  رد  هک  يا  هناد  دـهدیم  اهنآ  هب  دوخ  شخب  تاـیح  هّداـم  زا  دـهدیم و  شرورپ  ار  تادوجوم  یماـمت  دیـشروخ 
نآ تسیا و  هفیظو  ار  هناد  نکیل  دـهدیم  همادا  شیوخ  لامک  هب  هتـشارفا و  رب  رـس  كاخ  ریز  زا  دریگیم و  ناج  باـتفآ  تکرب  هب  هدـش 

تکرب رد  يریثءات  چیه  تیعقاو  نیا  هب  هناد  فارتعا  هکنیا  اب  دنادب  دیـشروخ  تاکرب  زا  دنیبیم  دوخ  رد  هک  ار  تالامک  نیا  یمامت  هکنیا 
. دیازفایم شیاهزایتما  هب  نآ  لوبق  یلو  درادن  دیشروخ  رون 

رد اهتمعن  تاناکما و  همه  نیا  دوجو  تسا و  هداد  رارق  دوخ  ششوپ  ریز  رد  ار  یتسه  ناهج  يونعم  ّتینارون  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو 
دننکیم و یگدنز  شتمحر  هیاس  ریز  رد  نمشد  تسود و  تسا  هتـسباو  یهلا  تمحر  باتفآ  نآ  هب  رـشب  لماکت  تیاده و  دشر و  ریـسم 
زا يا  هشوگره  رد  یـسکره  تسا  هتفرگ  رظنریز  ار  اهنآ  دراد و  فارـشا  ملاع  همهرب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يدـنلب  تلزنم  ماقم و  کی  رد 

هتشاد ذوفن  اهبلق  قامعا  هب  هکلب  دنک  یفخم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  نآ  قیقد  فیرظ و  دید  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  ناهج 
. دنهدیم ربخ  اهّتین  زا  و 

هک يروطنامه  دـنک  كرد  تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رایتخا  رد  هک  ار  یهلا  ّتیلوئـسم  ماقم و  نآ  دـناوتیمن  ناـسناو 
ّتیفرظ زا  مه  تماما  تیالو و  رون  دنک  اشامت  دیشروخ  هب  میقتسم  روطب  دناوتیمن  وا  دشابیمن و  رـشب  نامـشچ  ّتیفرظ  رد  باتفآ  ندید 

ندید درجم  هب  هکلب  دیامن  ریـسفت  ار  نآو  درگنب  مالـسلا  هیلع  ماما  کچوک  لمع  کی  هب  دناوتیمن  وا  تسا و  رتالاب  ناسنا  كرد  ناوت  و 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دوشیم و  زجع  راچد  نآ  ندینش  ایو 

(135 ((. ) يْدیَالا الَو  راْصبَالا  ُهلانَت  ُْثیَح ال  ُِقف  الابَوُه  َو  ))
. دنک ادیپ  هار  نادب  دناوتیمن  مه  ناشتردق  تسد  دنتسین و  شکردب  رداق  رشب  نامشچ  هک  هتفرگ  رارق  یصوصخم  هاگیاج  کی  رد  ماما 

تسادخ نکفا  رون  غارچ  ماما  متشه : لصف 

هراشا

هک یماسجا  نآ  ینعی  دنک  كرد  دـناوتیم  ار  يرون  ماسجاو  دریگیم  راکب  ار  يدـیدج  رتِم  ناسنا  تاعلاطم  یناملظ ، کیرات و  بش  رد 
رس يالاب  هبو  دیشک  تسد  دوخ  فارطا  زا  رشب  ناگدید  تروص  نیا  رد  دنشابیم  صیخشت  یئاسانـش و  لباق  دنتـسه  يرون  عاعـش  ياراد 

طـساوا رد  یگرزب  رون  کیب  دعب  دنیبیم  يرون ، ياه  کمـشچ  اب  گرزب  ایو  کچوک  ياه  هفایق  رد  ار  یناگ  هراتـس  دـنکیم  هاگن  دوخ 
تسا هام  هرک  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  دایز  رون  عاعـش  گرزب و  مجح  کیاب  يو  یئانیب  ّسح  لباقم  رد  هک  دنکیم  دروخرب  يرمق  هامره 

هب دـهدیم  یئانـشور  ار  دوـخ  ياـضف  هـکنیا  نمـض  هاـم  دوریم . رامـشب  یـسمش  هموـظنم  هداوناـخ  زا  یکاـخ و  هرک  ناـگیاسمه  زا  هـک 
هرک بش  یکیرات  ياهریجنز  هک  ماگنه  بش  دـنکیم و  تیلوئـسم  ساـسحا  اـهنآ  ربارب  رد  دراد و  شـشخب  تسد  شکیدزن  ناـگیاسمه 

یگرزب زومآ  سرد  کی  نیاو  دـنکیمن  هقیاضم  هیاسمه  قح  رد  دراد  ناوت  رد  هچنآو  دـسریم  وا  داـیرفب  دـشکیم  تراـسا  هب  ار  نیمز 
زادـعب نوچ  تسا  هدـیرفآ  نآ  رد  ار  يرارـسا  هچ  ملاع  راـگدرورپ  مینک  هجوت  تسا  یهلا  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  زا  هک  هاـم  هب  لاـح  تسا 
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هام هرک  تسا  هتخاس  دوخ  بوذجم  ار  رشب  راکفاو  هتشاد  یصاخ  تیعقوم  یناهیک  مارجا  نایم  رد  هک  يا  هراّیس  ای  هراتس  نیمّود  دیـشروخ 
. تسا

نیمز راوید  هب  راوید  هیاسمه  ای  هام  هرک 

زور یس  طسو  رد  دوشیم و  راکشآ  بش  ره  رد  هام  هرک  زا  یتوافتم  ياه  هفایق  مینکیم  هاگن  نامسآ  هب  هک  یتقو  زور  یـس  مایا  مامت  رد 
بـش نیمه  رد  دـنچ  ره  هاـم  رون  دـنیوگ  ردـبلا )) ۀـلیل   )) بش نآ  هب  ثیدـح  حالطـصا  رد  هک  دوـشیم  ادـیوه  نآ  لـماک  هریاد  صرق و 

نشور دوخ  گنرمک  میالم و  رون  اب  ار  نیمز  حطس  اهبـش  هک  تسا  یغارچ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  باتفآ  رون  زا  رتمک  هبترم   000/460/
. تسا هدوب  ناگمه  تمدخ  رد  میدق  ياهنامز  زاو  دنکیم 

نایئاتـسور و رثـکا  اـما  تسا  هتـساک  يدودـح  اـت  یهلا  نازورف  غارچ  نیاـب  رـشب  جاـیتحا  تّدـش  زا  رـضاح  لاـح  رد  قرب  يورین  هکنیا  اـب 
. دننکیم هدافتسا  الماک  نآ  رون  زا  نادرگناهج  نادرونایرد و 

؟ تسا یباستکا  هام  هرک  رد  دوجوم  رون  ایآ 
ّتیلباق نکیل  درادن  دوخ  زا  يرون  هنیئآ  تسا  هتفرگ  رارق  باتفآ  لباقم  رد  هک  تسیا  هنیئآ  دننام  دریگیم  دیـشروخ  زا  ار  دوخ  رون  هام  ج 

ناهج يارب  تسا  یگرزب  سرد  نیاو  دـنکیم  شخپ  ار  نآ  رگید  ياضف  رد  اروف  دریگب  سامت  هک  يا  هعـشا  ره  اب  دراد و  ار  رون  تفایرد 
. دنهدب رارق  نارگید  رایتخارد  دندومن  تفایرد  هک  ار  یضیف  رهو  دنشابن  راکتحا  لابند  هک  تیرشب ،

: دیامرف یمو  دنکیم  هراشا  اهنآ  تینارون  یگنوگچ  هب  دروخیم و  مسق  هام  دیشروخ و  هب  لاعتم  يادخ  دیجم  نآرق  رد  و 
(136 …  ) اهیَلت اذا  رَمَقلاو  اهیحُضو  ُسمَّشلاو 

ردب عقوم  رد  هام  هب  هراشا  هک  دـنا  هتفگ  نیرـسفم  دـنکیم ، عولط  باتفآ  لابندـب  هک  یتقو  هام  هب  مسقو  نآ  یئانـشور  دیـشروخ و  هب  مسق 
. درادیم رب  قرشم  قفا  زا  رس  باتفآ  بورغ  نراقم  بش  نآ  رد  هام  اریز  تسا  هدراهچ  بش  ینعی  لماک 

. تسا هدمآ  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هشیمه  هملک  ود 
. رون  1

. دوشیم هدافتسا  رون  هملک  زا  مه  باتفآ  رد  تسا و  فّصتم  ءایض  هب  یهاگو  رون  هملک  هب  باتفآ  یهاگ  ءایض   2
راوگرزب ود  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هام  زا  دارم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دیـشروخ  زا  دارم  هک  تسا  ثیدح  رد  و 

داوساب و زا  معا  مدرم  هک  تسا  نیا  تهج  زا  ناشیا ، هب  ناشخرد ، ناگراتسای  هام و  باتفآ و  ندرک  هیبشت  دنشابیم و  یتسه  ناهج  رارسا 
چیه دشکرـس  رب  باقن  دیـشروخ  رگا  دـننادیم  دـنراد و  یهاگآ  الامجا  دـنچره  دیـشروخ ، هام و  راـب  رپ  راـثآ  عفاـنم و  دـئاوفب و  داوسیب 

نادنزرف هدزای  یلع و  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  يدوجو  شقن  دهد  همادا  شیوخ  تایح  هب  دـناوتیمن  يا  هدـنز  دوجوم 
. تسا هام  دیشروخ و  دننامه  ناسنا ، اصوصخ  یهلا  تاقولخم  لماکت  دشُر و  تایح و  رد  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) شموصعم

امنهار رتخا  ماما 

نوچ دراد  يوق  اهنکفا  رون  تردق و  رپ  ياه  غارچ  دوجوب  یعطق  زاین  دنک  تکرح  يریسم  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  یناملظ  بش  کی  رد 
ینیبرود دننام  مشچ  اریز  دوب  دهاوخن  یئانعم  ار  مشچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک  تیادـه  ار  وا  دـناوتیم  رون  عاعـش  رد  ناسنا  یئانیب  ّسح 

. تسا يرادرب  سکع  هب  رداق  رون  عاعش  رانک  رد  هک  تسا 
لیطعت ار  اهتیلاعف  اهـششوکو و  راک  یمامت  تادوجوم  دـسریم  هار  زا  بش  یکیرات  درک  بورغ  نیمز  هرک  ياضف  زا  دیـشروخ  هک  یتقو 

عفر هب  دوخ  رون  اب  دریگیم  رارق  دیـشروخ  هاگیاج  رد  هاـم  هک  یتقو  اـما  دـنوشیم  لوغـشم  تحارتسا  هب  دوخ  هنایـشآ  هنـال و  رد  هدرک و 
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. دنکیم يرای  هنابش  ياه  همانرب  رد  ار  اهنآ  دنکیم و  مایق  تادوجوم  تالکشم 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

.[ دوشیم ادیوه  باتفآ  بورغ  اب  هک   ] تسا مهدراهچ  بش  هام  دننام  ماما  ( 137 : ) رینُملا ِرْدَبلا  مامالا 
(138 . ) یجُّدلا َبِهایغ  یف  يداهلا  ُمجَّنلا  َو  عطاّسلا  ُروُّنلا  َو  رهاّزلا  جارِّسلاو 

. تساه یگریت  قامعا  رد  امنهار  رتخا  و  هدننک ، عولط  رون  و  نازورف ، غارچ  ماما 
(139 . ) يّدَرلاَنِم یْجنُملاو  يدُهلا  یلَع  لیلدلاو 

. تسا یتخبدبو  تکاله  زا  هدنهد  تاجن  تیاده و  يامنهار  ماما 
ریـسم ياـه  بیـشن  زارف و  دـننکیم و  لـح  ار  ناـسنا  اـصوصخ  تادوجوم  تالکـشم  بش  تملظ  رد  اـهنکفا  رونو  ناگراتـسو  هاـم  رون 

. دنهد تاجن  اهیتخبدب  هب  ندش  راتفرگ  زا  ار  يو  ات  هداد  ناشن  ار  یگدنز 
هـشیدنا راکفا و  ینادان ، تلاهج و  ظیلغ  ياهربا  یکیرات  رد  هک  تساـمنهار  ناگراتـس  باـتفآ و  دـننام  مالـسلا  هیلع  ماـما  سدـقم  دوجو 

. دهدیم تاجن  كرش  رورغ و  ربک و  ثداوح  دنزگ  زا  ار  یناسنا  هعماج 
تاجن ناتـسرپ  اوه  ناملاظ و  دُرب  تسد  زاو  هتفرگ  رظن  ریز  ار  دـیجم  نآرق  عیـسو ، یلیخ  ياضف  کی  رد  تردـقرپ  نکفا  رون  دـننام  ماـما 

. دهدیم
قافن رفک و  نارادمدرـس  كاـنرطخ و  عاـضوا  همه  نیا  دوجو  اـب  نرق  نیدـنچ  تدـم  رد  هک  تسا  یهلا  هدـننک  تیادـه  رون  ناـمه  ماـما 

سنا و نیطایش  ذوفن  زاو  هدرک  يرادهگن  مامت  تمظع  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  ّتنُس  تسناوت  ینامسآ  نیناوق  هیلع  رب  كرشو 
. دنک يریگولج  نآ ، ندرب  نیب  زاو  فیرحت  يارب  ّنج 

یتخبـشوخ تداعـس و  ریخ و  ياه  هنیمز  شیوخ  ینطابو  يرهاظ  ياهـشرورپ  اهـشزومآ و  اب  تسا و  يونعم  ياهـشزرا  هدـننک  ءایحا  ماما 
. دنکیم مهارف  ار  یناسنا  هعماج 

هلاس جنپو  تسیب  عاضوا  زا  رصتخم  یسررب 

ادـیپ قّقحت  ماما ، دروم  رد  تاکن  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  نامز ، یکیرات  و  كاـنرطخّوج ، هب  هاـگن  کـیرد 
اوه یمامت  دوبن  حرطم  يرگید  نمشد  اهناملسم  زج  مالسا  يدوبان  يارب  رگید  هک  دوب  یطئارش  کیرد  نیملسم  عضو  هکنیا  يارب  دنکیم 

دندوب هتسباو  يرگ  یشحو  راکفا  هدیقع و  نامه  هب  نطاب  رد  یلو  هدیشوپ  یناملسم  سابل  رهاظرد  هک  یلهاج  نارود  ناراگدای  ناتسرپ و 
هّماع و زا  یئاور  خـیرات و  بتکرد  تقیقح  نیاو  دـندوب  هدرک  باختنا  دوخ  یناسفن  لایما  اهتـساوخ و  ّققحت  يارب  يا  هلیـسو  ار  مالـسا  و 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زادعب  هک  دوش  نشور  ات  مینکیم  هراشا  نامز  نآ  كانرطخ  عاضوا  زا  هنومن  دنچ  هب  ام  تسا  هدـمآ  هّصاخ 

ینعی میتسه  تعیرـش  نآرق و  ظفاح  ام  دیامرفیم  لاعتم  يادـخ  هکنیاو  دـنامیمن  تسد  رد  یهلا  نیئآ  زا  يرثا  چـیه  دوبن  تماما  رگا  هلآ 
. دوشیم يرادساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  یهلا و  نیناوق  نامزو  رصع  ره  رد  ماما  هلیسوب 

تفالخ دیدناک  رکبوبا 
. دنکیم فیرعت  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ار  رکبوبا  تعیب  باطخ  نب  رمع 

(140 …  ) هُوُلْتقاَف اهلَثم  داع  ْنمَف  اهَّرَش  نّیملسملا  هللا  یَق  َو  ۀَْتلَف  رکب  یبا  ۀعیب  ْتَناک 
یلمع نینچ  هب  یـسکره  نیا  زا  دـعب  درادـهگن  نآّرـش  زا  ار  یمالـسا  هعماج  دـنوادخ  دوب  راب  تیانجو  هدیجنـسن  راک  کـی  رکبوبا  تعیب 

. دیشکب ار  وا  دنزب  تسد 
دراد و رکبوبا  تعیب  زا  یفیرعت  نینچ  باطخ  نب  رمع  هک  یتقو  هدشن  هتفرگ  راکب  نآ  رد  یلوقعم  قرط  چیه  هک  دنیوگ  ار  یلمع  نآ  ۀتلَف :
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مالسا ناهج  نامـسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  لاس  هس  تسیب و  رد  هک  دهدیم  ناشن  دنکیم  رداص  لتق  مکح  شرارکت  يارب 
نـشور زور  سفن  ياوه  ظیلغ  دود  ناشیا ، تلحر  درجم  هب  یلو  درکیمن  تملظ  ساسحا  يدحا  چـیه  هک  دوب  نشور  نانچ  تیالو  روناب 

. درک لیدبت  بش  هب  ار 
. دنکیم مهارف  ار  فارحناو  هانگ  ملظ و  ياه  هنیمز  نارگید  يارب  دهدیم و  ناشن  ار  يو  زواجت  هانگ و  ملظ و  رکبوبا  لامعا 

رگید یئاجرد  و  ( 141 ( ؟ هنای منزب  تسد  راکنیدـب  دوب  راوازـس  نم  يارب  ایآ  هک  مراد  کش  تفالخ  ماقم  نیا  رد  نم  هک  تفگیم  اـمئاد 
: تفگیم تسا  هدمآ 

(142 . ) ْمُکیف ٌیّلَع  َو  ْمُکَریِخب  ُتْسَلَف  ینُولیقَا 
. تسامش نایمرد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یئاج  متسین  ناملسم  مدرم  امش  نیرتهب  نم  هک  دیراذگاو  ارم 

یعارز ياه  نیمزاب  گرزب  ناکم  کی  كدـف  درک  مورحم  شدوخ  یعقاو  قحو  يردـپ  ثرا  زا  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاـف ترـضح   2
نیلوا زا  رکبوبا  یلو  دش  راذگاو  دـنوادخ  روتـسداب  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف مناخ  شرتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  لاحرد 

هّللا مالـس   ) همطاف قح  رد  یلمع  نینچ  هب  شاک  يا  تفگیم  شگرم  ماگنه  رد  و   )) داهن ناینب  ار  زواجتو  ملظ  ساسا  هیاپ و  تفالخ  زور 
(143 . ) مدزیمن تسد  اهیلع )

ار وت  یهاوگ  مناوتیمن  یلع  ای  تفگو  تفریذپن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  دعب  مالسا  تیـصخش  هناگیو  ادخ  ءایلوا  تداهـش   3
هک دنیادخ  هاگرد  نازیزع  موصعم و  امهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطافو یلع  ترـضح  هک  یلاح  رد  منک  لوبق  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف قح  رد 

. دوشیم تحاران  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف بضغو  مشخ  هب  دنوادخ 
(144 . ) ِكاضری یضْرَی  ِکبضغل و  بضغی  هّللا  َّنِا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

. تسا مالسلا  هیلع  تیب  لها  تمصع  هدننک  نایب  ریهطت  هیآ  و 
ربمایپ تیب  لها  هناخب  ایو  دینک  تعیب  رکبوبا  اب  دیاب  ای  تفگیم  باطخ  نب  رمع  هک  دـندز  شتآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  داد  روتـسد   4

(145 . ) منازوسیم نآرد  ار  ناگمهو  هدز  شتآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
قیوشت وفع و  دروم  درک  انز  يو  نز  اب  بش  نامه  رد  دناسر و  لتقب  تلع  نودب  ار  یناملـسم  هک  دیلو  نب  دـلاخ  دـننام  ار  یناراکتیانج   5

. داد رارق 
باطخ نب  رمع  اما  و 

ذغاک و دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  یتقو  درک  تراسجو  نیهوت  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تافو  نیح  رد   1
تساوخرب و رمع  لاح  نیا  رد  دیوشن  فالتخا  راچد  نم  زا  دعب  هک  منک  تشاددای  ار  یبلطم  امـش  يارب  ات  دـینک  هدامآ  میارب  تاود  ملق و 

(146 . ) دیوگیم وغل  نخس  ای  نایذه  ربمایپ ]  ] درم نیا  ُرجهََیل )) َلُجَّرلا  ّنا  : )) تفگودش عنام  ذغاک  تاود و  ملق و  ندروآ  زا 
یلع ترـضح  هناخ  ندز  شتآ  دـنیامن و  تعیب  يواب  ات  درک  روبجم  ار  ناگمهو  داد  رارق  مزالو  بجاو  مدرم  همه  يارب  ار  رکبوبا  تعیب   2

لیمحت جوا  هدنهد  ناشن  وو …  دش  نینج  طقس  هب  رجنم  هک  دز  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف مکـشو  هنیـس  هب  هنایزات  هتـسد  اب  مالـسلا و  هیلع 
(147 . ) دوب وا  ملظو  رابجاو 

صخشم زور  نیاب  ات  تشاد  یفده  هچ  بلطم  نیا  زا  تفریذپ و  رکبوبا  رکذت  اب  سپس  درک و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توف   3
(148 . ) تسا هدشن 

يارب نکیل  دادیم  مهرد  رازه  هد  لاس  ره  رد  ۀصفَح  شرتخد  هشئاع و  يارب  درکیم  فرـصم  تساوخیم  شلد  روط  ره  ار  لاملا  تیب   4
. دومن میرحت  ار  سمخ  مالسلا  هیلع  تیب  لها 

. درک فّرـصت  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  مَّلـسُم  یعطق و  قح  یلو  تشادیم  رب  لاـملا  تیبزا  مهرد  رازه  داتـشه  شدوخ  يارب 

اهناسنا یگدنز  رد  تماما  زا 137شقن  هحفص 67 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(149)
(150 . ) داد رارق  وفع  دروم  دوب  هدیسر  تابثاب  یعرش  ّهلدا  اب  هدرک و  انز  هک  ار  هبعش  نب  ةریغم   5

(151 . ) دومن میرحت  ار  نآو  درک  تفلاخم  تقوم  جاودزا  ادخ  مکح  اب   6
(152 . ) دوش هعجارم  هدش  هداد  سردآ  هب  تسین  اتود  یکی  درک  مالسا  نیبم  نید  دراو  هک  یئاهتعدب   7

ناّفع نب  نامثع  اما  و 
هروس زا  تاـیآ 18 ، قبط  رب  ار  وگغورد  راوخبارـش و  ۀـبقع  نب  دـیلو  دـننام  یـصاخشاو  داد  جاور  هعماـج  رد  ار  روجف  قسف و  عوـن  ره   1

رگا مدرم ، يا  تفگ  یمو  درکیم  زامن  هماقا  یتسم  لاـح  رد  وا  و  درک . بوصنم  یتساـیر  تسپ و  هب  دوب  ملـسم  هک  تارجح  هدجس و 6 ،
(153 . ) مینک هفاضا  هّیموی  ياهزامن  تاعکر  دادعت  هب  تسا  بوخ  ملاح  نم  دیتسه  دنمقالع  امش 

(154 . ) تسین نتفگ  بسانم  هک  دزیم  تسد  راوگان  ياهداسف  هب  وا  داد و  ّتیلوئسم  هفوکرد  ار  صاع  نب  دیعس   2
. درکیم قیوشت  ار  يو  یفخم  روطب  وا  دندرکیم  تیاکـش  يو  داسف  زا  نامثع  هب  هزادنا  ره  مدرم  دومن  رـصم  یلاو  ار  دعـس  نب  هللادـبع   3

(155)
هب يو  طسوت  دوب  هدش  دیعبت  هنیدم  زا  شزیمآ  رفکو  تشز  لامعا  رطاخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هیحان  زا  هک  یـصاعلا  نب  مکح   4

(156 . ) دشاب هدرک  یخیبوت  شلامعا  هب  هکنآ  نودب  تشگزاب  هنیدم 
: درکیم یتفگنه  یئاهششخبو  لذب  دوخ  ناشیوخ  هب   5

دیشخب و و دوب  غلاب  رانید  رازه  دصیـس  هب  هک  ار  تاقدص  صاعلا  نب  مکح  هب  رانید 3  رازه  دص  ناورمب  رانید 2  دص  راهچ  شنارتخدب   1
(157…  )

، رـسای رامع  دوعـسم  نب  هللادبع  دننام ، درک  موکحم  دیعبت  نادنز و  برـض و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  مارتحا  دروم  هباحـص   6
مارتحا و دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  هیحان  زا  اهنآ  اهیراکادـف  داهج و  نامیا و  تقادـص و  هکنیا  اب  وو …  يرافغ ، رذوبا 

(158 . ) دوب هتفرگ  رارق  شریذپ 
(159 . ) درک لیطعت  ار  یهلا  دودحو  تازاجم  قساف  دارفا  زا  دراوم  نیدنچ  رد   7

(160 . ) داد رارق  ءازهتسا  دروم  ار  یهلا  تعیرش   8
نایفس یبا  ۀیواعم  اما 

(161 (. ) هّللا ۀمحر   ) رسای رامع  لتق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  فیرحت   1
زا يدایز  ثیداحا  ناوارف و  تایآ  هکنیا  اب  داد  رارق  بجاو  مزال و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضحرب  شاخرپو  شحف  اهینارنخس  یمامت  رد   2

هفیلخ و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سفن  ناـشیا ، هکنیارب  ینبم  دوب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
(162 . ) دنتسه قفانم  زا  نم  ؤم  تخانش  رایعم  و  ادخ ، تجح 

ادخلوسر ياهمرح  دیهش و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوعلم )  ) دیزی شدنزرفو  درک  مومـسم  ار  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح   3
(163 . ) دینادرگیم دوخ  تردق  راهظاو  مدرم  ياشامت  يارب  اهرهش  رد  ریسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(164 . ) دناسر لتقب  ار  ناشنادنزرف  راصناو و  رجاهم  زا  رفن  رازه  لهچ  دودح  رد   4
مادختـسا دـیدهتو  ماقم  تورث و  لام و  ءاطعا  هار  زا  شیوخ  یناـسفن  ياـهوزرآ  هب  دوخ  ندیـسر  هار  رد  ار  هباحـص  زا  يداـیز  هورگو   5

. دهد رارق  دوخ  تلاهجو  ینادان  ظیلغ  ربا  ریز  رد  ار  باتفآ  تینارون  ملاس  انّوَج  داجیا  اب  دناوتب  ات  درکیم 
زا دنیوگب  دنلب  يادص  اب  رازابو  هچوک  رد  ات  داد  روتسد  دش  دراو  هنیدم  هب  هک  یتقو  مدرم  رب  لماک  ّطلست  زادعب  جح  رفـس  کیرد  هیواعم 

اهنآ يارب  ار  نیرفنو  نعل  دنک  تیاور  یثیدح  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تلیضفو  یلع  بقانم  رد  هک  یسک  تسا  نوریب  هیواعم  ناما  دهع و 
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نینم ؤملاریما  هعیـش  یهاـبت  دـیهمتو  شیوخ  یهاـشداپ  دـعاوق  دییـشت  هب  تشگرب  ماـش  هب  هک  یتـقو  داد  رارق  روـشنم  تروـصب  ءاـبطخ  هب 
وا نیّبُحم  یلع و  ناتسود  مان  هک  درک  رـشتنم  لاّمعو  ماّکح  بناج  هب  دالب  مامت  رد  هدحاو  هخـسن  رد  تخادرپ و  هلآو ) هیلع  هّللا  تاولـص  )

نامه هب  دشابن  راوتـسا  هچ  رگا  دـنزاس  مهتم  ترـضح  نآ  یتسودـب  ار  سکرهو  دـنناسرب  لتق  هب  ار  ناشیاو  دـننک  وحم  ایاطع  ناوید  زا  ار 
سک چیه  دندزیم و  یگرزب  تایانج  هب  تسد  يو  لاّمع  اهرهش  مامت  رد  مایپ  نیا  راشتنا  ابو  دننک  ادج  شنت  زا  رسو  دنشکب  ار  وا  تمهت 

راکایر ءاُّرق  زا  یهورگ  هک  یئاج  ات  درک  ادـیپ  همادا  اههمانرب  نیاو  دـنک  لقن  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  تشادـن  تءارج 
تمهت ناتهب و  فده  ار  وا  مالـسلا  هیلع  تیب  لهاو  یلع  ترـضحو  دندرک  لعج  هّیما  ینب  تلیـضف  رد  يدایز  ثیداحا  تسرپ  ایند  ءاهقفو 
ءازهتسا داب  هب  ار  ینید  ياهشزرا  یمامت  هدمآ و  هنحـص  هب  فرحنمو  شورف  نیدو  سولپاچ  صاخـشا  ناشراتفرو  لامعا  رثا  رد  دنتخاس و 

(165 …  ) دنتفرگ

تواضق هظحالم و 

هنیک و ياه  هنال  ریز  زا  راد  رهز  يذوم و  تادوجوم  دـش  یناملظ  کیرات و  اوه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زادـگناج  تلحر  زا  دـعب 
تهج رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تمدـخ  لاس  هس  تسیب و  ِنشور ، ياهزور  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دـندمآ و  نوریب  توادـع 

هدرکن غیرد  یـششوک  چـیه  زا  هداهن و  نادـیم  هب  اپ  یناویح ، يّدام و  ياه  تذـل  دـنب  رد  لیلذو و  لیلع  نارامیب  ندومن  اوادـم  هجلاـعم و 
بحاص ره  رب  ّتیعقاو  نیا  تسا  هدـش  لقن  ّتنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا  اهنآ  ماـمت  هک  هحفـص ، دـنچ  هظحـالم  زا  دنتـساوخ و  اـپب  دـندوب 
دندومن یفّرعم  نآرق  مّیق  ار  دوخ  دندمآ و  راک  يور  یصاخشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلحر  زا  دعب  هک  دوشیم  نشور  ینادجو 

هعماج دـشیم و  تیوقت  فارحنا  داسف و  ياهبورکیم  اهنآ  طسوت  هظحل  ره  دـندوب و  التبم  ینادان  لـهج و  قیمع  تخـس و  يراـمیب  هب  هک 
یندوشخبان هانگ  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  مان  دای و  هک  دوب  هتفرگ  رارق  كانرطخ  یلیخ  تّیعقوم  کی  رد  یمالسا 

هدرک يروآ  عمج  دوب  هدش  هتـشون  نیتسوپو  گنـس  رد  هک  ار  دوجوم  ثیداحاو  دیدرگ  عونمم  لاس  نیدنچ  يارب  ثیدح  لقن  یتحو  دوب 
رگ هراظن  اهیزوس  شتآ  نیا  ناـیمزا  هک  تسا  یهلا  تمحر  ینارون و  باـتفآ  نآ  تماـما  دـندز  شتآ  مدرم  نامـشچ  ربارب  رد  اـج  کـیو 

درکیم هزرابم  هناتخسرس  دوب  هدش  زاغآ  نآرق ، مالسا و  هیلع  رب  هک  یمومع  جیسب  نیا  اب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ّتنـس  نآرق و 
و کـیرات ، یناـملظ و  ياـه  بشرد  يداـه  هراتـس  علاـط و  رون  نشور و  غارچو  رینم  ردـب  ماـما  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحو 

. تساهیتشز یتسپ و  زا  هدنهد  تاجنو  تیاده  يامنهار 

تسا تفرعم  ناگنسرگو  ناگدشمگ  يامنهار  ماما  مهن : لصف 

فارتعا نآ ، تکربرپ  راثآ  دـئاوف و  هب  ندرب  یپ  شرامـش و  رد  دوخ  یناوتاـن  هب  ناـسنا  دوشیم  حرطم  يدـنوادخ  ياـه  تمعن  هک  یتقو 
تمعن هک  تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  مه  ثیداحا  تایآ و  رد  دـشابن و  ّمهم  نیا  كرد  شیاجنگ  ار  يو  هشیدـناو  راکفا  اریز  دـنکیم 

هیلع یلع  ترـضح  دـنک  نیعم  دودـحم و  شرامـشرد  ار  يدـنوادخ  مَِعن  هک  دوب  دـهاوخن  رداق  يرگباسح  چـیهو  دنرامـش  یب  یهلا  ياه 
: دیامرفیم مالسلا 

(166 …  ) َنوُّداَعلا ُهَئاَمْعَن  یصُْحی  َو ال 
. دننک نّیعم  يدادعا  رد  ادخ ]  ] ار وا  ياهتمعن  دنناوتیمن  ناگدننک  شرامش  نارگباسح و 

هظحالم و دناوتیمن  ار  نآزا  رتارف  درگنیم و  هیـضق  دُعب  کی  هب  رهاظب و  اهنت  دریگیم  رارق  رـشب  هدافتـسا  دروم  هطبار  نیارد  هک  يرازبا 
دنم هرهب  اهتمعن  تکربرپ  دـئاوف  راثآ و  زا  دـناوت  یمنو  دوشیم  مهارف  يو  يارب  شزغل  اطخ و  ياه  هنیمز  تهج  نیا  زا  دـیامن و  كرد 

نآ تّیعقوم  دوشن و  لصاح  يو  يارب  یتفرعم  ات  تسوا  زا  ناـسنا  تخانـش  هب  هتـسباو  يدـنوادخ  ياـه  تمعن  زا  هدـئاف  عون  ره  اریز  دوش 
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. دش دهاوخن  يو  بیصن  یقیفوت  چیه  دهدن  صیخشت  دوخ  یتخبشوخو  تداعس  رد  ار  ردقنارگ  تمعن 
َو ال ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسءاَتْالیَِکل   ] هفیرـش هیآ  رد  ار  دوخ  دـهز  تسا و  هتـسباو  لاعتم  يادـخب  لد  میمـص  زا  هک  يدنمـشناد  ملاع و  لاـثم :

کیرد دـشابن و  نامداش  هدروآ  تسدـب  هچنآ  ربو  دروخن  فسءات  هتفر  شتـسد  زا  هک  يزیچ  رب  ینعی  دـیامن  هصالخ  ْمُکاـتا  اـِمب  اوُحْرفَت 
.[ دشابن هتسباو  دوخ  يویند  لئاسم  هب  مالک 

هک دراد  دوجو  یناوارف  ثیداحا  هقطنم ، دـالب و  لـها  رب  شدوجو  تاـکرب  رد  دـشابیم و  یهلا  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  ِملاـع  دوجو 
. میوشیمن نآ  ضّرعتم  العف 

نیا رد  دنـشاب  ربـخ  یب  يو  شناد  ملع و  اوـقت و  دـهز و  تقیقح  زا  مدرمو  هتـشاد  دوـجو  یئاتـسور  اـیو  رهـش  کـیرد  یتـمعن  نینچ  رگا 
دـشاب هدوب  يو  رارـساو  قئاقح  زا  یتفرعم  ار  مدرم  رگا  اما  دننک  هدافتـسا  وا  زا  يا  هنیمز  ره  رد  هک  دوب  دنهاوخ  نیا  رکفب  هنوگچ  تروص 

هک دراد  دوجو  یگدـنز  دراوم  بلغا  رد  یهّجوت  یب  عون  نیاو  دـنروآیم  تسدـب  ار  مزـال  ياـه  هدـئافو  هدرک  هجوـت  نادـب  هظحل  ره  رد 
دوبمک نکیل  تسه  اهتمعن  ریاس  اـی  نادنمـشناد و  ءاـملع و  زا  يو  راـیتخا  رد  هظحل  ره  نوچ  دوشیم  قرغ  یهلا  ياـهتمعن  نتم  رد  ناـسنا 

راثآ نادب و  ردقچ  ناسنا  هک  تسا  نیارب  هتـسباو  يزیچ  ره  دئاوفو  تکرب  نیاربانب  دراد  لابندب  ار  یئاهتراسخ  ردـقنارگ  رهوگ  هب  تفرعم 
. دراد تخانش  شریخ 

هدافتـسا نآ  زا  نوگاـنوگ  دراوـم  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  رـشب  راـیتخا  رد  هک  يدـنوادخ  ياـهتمعن  هلمج  زا  دراد  یتاـکرب  دوـخ  اـب  شتآ 
. تسا شتآ  دوجو  دنکیم 

ذیذل ياهاذغ  زپ  تخپ و  رد  دوخ  ترارح  ابو  تسا  حرطم  ناسنا  ياه  هتساوخ  ندرک  مهارف  يارب  یساسا  هلیسو  کی  هکنیا  نمـض  شتآ 
هب تیاده  و  ناگدشمگ ، یئامنهار  ناهاگنابش  رد  دنکیم و  نیمءات  ار  وا  تحارتسا  شیاسآ و  درـس ، ناتـسمز  رد  مرگ  ياضف  داجیا  اب  و 

نیا رب  مسر  بارعا  نایم  رد  هلمج  نآ  زا  تشاد  يا  هژیو  عضو  مدرم  یگدـنز  میدـق ، نارود  رد  دریگیم  هدـهع  هب  ار  اهنآ  یعقاو  دـصقم 
دندرکیم نشور  شتآ  اهيدنلب  اههّپت و  يالاب  ناگ ، هدزامرس  ناگنـسرگ و  ناگدشمگ و  توعد  یئامنهار و  يارب  زا  اهنابایب  رد  هک  دوب 

. دندومنیم هدافتسا  نآ  زا  شیوخ ، جایتحا  زاین و  اب  بسانتم  سکرهو 
: دیامرفیم موصعم  ماما  تلزنمو  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

(167 . ) کلاهَف ُهَقَراف  ْنَم  ِِکلاهَملا  یف  ُلیلَّدلا  و  هب ، یلَطْصا  ْنَِملُّراَحلا  عافیِلا ، یَلَع  راَّنلا  مامالا 
. دراد يرتشیب  عافترا  نیمز  حطس  زا  هک  یلحم  هّپت و  يالاب  ْعاَفَْیلَا :

. نتساوخ ترارح  امرگ و  یلَطْصا :
امرگ و دنمزاین  هکیناسک  ربو  تسا  هتفرگ  رارق  يا  هّپت  يالاب  رد  هک  تسا  یشتآ  نآ  دننام  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  سدقم  دوجو  همجرت :

دوبانار شدوخ  دوش  ادج  وا  زا  رگا  شیگدـنز  نارود  رد  سکره  تسا  يداهو  امنهار  هدـشمگ  دارفا  ربو  دـهدیم  امرگ  دنتـسه  ترارح 
. تسا هدرک 

هب روای ، رای و  یب  يارحـص  رد  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  تّیعقوم  کی  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تلزنم  ماقم و  یتسه  ناـهج  نیا  رد 
هک يروطنامه  دـشابیم  هدـننک  بآ  ریـسو  امنهار  روای و  رای و  نیقی ، نامیا و  لالز  بآ  ناگنـشت  تفرعم و  لاـمک و  ریـسم  ناگدـشمگ 

ندـید اب  نارفاسم  ياه  هرهلد  سءای و  اهینارگن و  یمامت  دـهدیم و  نانیمطا  دـیما و  ور ، بش  ناوراـک  هب  يدـنلب ، کـی  رد  دوجوم  شتآ 
دنکیم تیادـه  یمظنمو  تسرد  ياهریـسم  زا  ناشدوخ  دوصقم  فدـه و  هب  ندیـسر  يارب  ار  اـهنآو  دریذـپیم  ناـیاپ  شتآ  ياـه  هلعش 

بلق دـهدیم و  نایاپ  اهـشزغل  اهفارحنا و  اهـسءای و  ینارگن و  هرهلد و  یمامت  هب  یناسنا ، هعماج  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سدـقم  دوجو 
رارق ملاع  راگدرورپ  هب  نیقی  نامیا و  لالز  بآ  همشچرس  رانک  رد  ار  ناسنا  دوخ  تکرب  اب  دنکیم و  راودیما  ار  ناشیرپ  برطضم و  ياه 

رد ترخآو  ایند  شیاسآ  یتخبشوخ و  تداعس و  مخت  ات  دزیریم  وا  بلقرد  ار  تایح  بآ  تارطق  شیوخ  هناموصعم  نانخس  ابو  دهدیم 
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. دنز هناوج  هاگیاج  نآ 
هدومن كانرطخو  مومسم  نانچ  ار  یگدنز  ياضف  هدرک و  داجیا  یمگردرسو  ینادرگرس  همه  نیا  تعنـص  شناد و  ملع و  هک  یئایند  رد 
یناملظ کیرات و  بش  کیب  ناناوج ، اصوصخ  مدرم  همه  يارب  راگزور  دـنا و  هدـش  راـتفرگ  یبیجع  تهبو  تریح  کـی  هب  ناـگمه  هک 

. تسین اهنآ  تسد  رد  يرگید  زیچ  ینارگنو …  هودنا  نزحو  يدیمونو  سءای  زج  تسا و  هدش  لیدبت 
تروص نیارد  دنک  ادیپ  تهج  تماما  تیالو و  رون  نآ  هب  یناملظو  کیرات  راگزور  نیا  رد  تعنصو و و …  شناد  ملع و  ریسم  رگا  اما 

ماما اریز  دـنهدیم  همادا  دوخ  یگدـنزب  لماک  شیاسآ  ّتینما و  کی  رد  ناـگمه  دریگیم و  ناـیاپ  مدرم  یناور  یحور و  ياـه  یتحاراـن 
يدنمزاین عونره  يارب  سکرهو  دهدیم  بسانم  خساپ  یمـسجو  یحور  ياهیدـنمزاین  تاجایتحا و  یمامت  هب  مدرم  نایم  رد  مالـسلا  هیلع 

هار زا  کچوک و  دـنچ  ره  سامت  کی  ابو  تسا  یهلا  ملع  نزخم  ندـعم و  ماـما  نوچ  دوب  دـهاوخن  یلاـخ  تسد  دروآ  يور  نادـب  دوخ ،
. دوشیم ناسنا  بیصن  یناشخرد  هجیتن  رود 

. ِکلاهَف ُهَقَراف  ْنَم  دیامرفیم : ثیدح  همادا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  یتقو 
تکاله يدوبان و  دوخ  تسد  اب  دنک  باختنا  يا  هناگادج  هار  شیگدنز  ياه  همانرب  هشیدـناو و  راکفا  رد  دوش و  ادـج  ماما  زا  یـسک  ره 

ياهرایعم وگلا و  اه ، هنیمز  مامت  رد  دوخ  يارب  هک  تسا  هتـسباو  نیا  هب  ناسنا  هعماج  تفرـشیپو  ندمت  اریز  تسا  هدومن  مهارف  ار  شیوخ 
. دنکن ادیپ  یگدز  تریحو  ینادرگرس  یگدنز ، طئارش  زا  هظحل  ره  يارب  ات  دیامن  باختنا  لماک 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
(168 …  ) ِلْهَجلا ُتْوَم  ْملِعلا و  ُْشیَع  ْمُهَّناَف 

. دنتسه ینادان  لهج و  هدننک  دوبان  و  تفرعم ، شنادو و  ملع  هدنهد  تایحو  هدننک  هدنز  موصعم  ناماما 
دنکءایحا ار  یعقاو  ياهشزرا  هک  دشاب  یناسنا  هعماج  شمارآو  شیاسآ  هدننک  نیمءات  و  ملاس ، هلیـسو  کی  دناوتیم  ینامز  شناد  ملع و 

رارـسا هب  میهاوخب  رگا  دـنریگ  رارق  یگدـنز  نتم  رد  یناسنا ، ياهـشزرا  هب  سانـشراکو  هاـگآ  دارفا  هک  دوشیم  ققحم  یتروص  رد  نیا  و 
ار اپ  دـهدیم  ناشن  ار  تاملک  هک  بّکرم  طخ و  گـنر و  زا  میوش و  فقاو  دـیجم  هللا  مـالک  رد  اـصوصخ  اـههنیمز  ماـمترد  یهلا  تاـیآ 

مّـسُجم نانچ  ار  اهنآ  دـناوخب و  یهلا  تایآ  نوطب  زا  ار  یقئاقح  دـناوتیم  وا  اریز  میوشیم  دـنمزاین  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  هب  میهنرتارف 
. دنک ادیپ  یّلجت  ملاع  راگدرورپ  تمظع  تردق و  هیآ  ره  تئارق  اب  هک  دنک 

: دیامرفیم دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
(169 …  ) ِِهتَرُْدق ْنِم  ْمُهاَرَءا  اِمب  ُْهوءاَر  اُونوُکَی  ْنَا  ریَغ  ْنِم  ِِهباتِک  یف  ُهَناْحبُس  ْمَُهل  یلّجَتَف 

تمظع تردق و  هکلب  تسین  یئانیب  تی  ؤر  يانعم  هب  یّلجَت  نیاو  دیدرگ  راکـشآو  یلّجَت  دوخ  ناگدـنب  يارب  شباتک  رد  ناحبـس  يادـخ 
كرد و ار  نآ  هک  تسا  ماما  نیا  تسین و  رّـسیم  سکره  يارب  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  يراب  تمظع  یلجت  كرد  دش  راکـشآ  نآ  رد  ادخ 

. دنک لقتنم  ناحبس  يادخ  ناگدنب  هب 
دـشاب زّهجم  تاناکما  ریاس  ای  شناد و  ملع و  هب  دـنچ  ره  يو  تسا  وا  ینادان  لهج و  رـشب  ياهیتخبدـب  ینادرگرـس و  لماع  نیرت  یـساسا 
هدـننک دوبان  ماما  دـنک  هدافتـسا  هعماج  ای  دوخ  لامک  شیاسآ و  يارب  شناد  ملع و  زا  دـناوتیمن  تسا  مومـسم  لهج  هدنـشک  ّمَساب  نوچ 

لهج زا  ات  دننکیم  مهارف  ار  دشر  ياه  هنیمز  هشیمه  درادن و  دوجو  تلاهج  زا  يدروم  چـیه  شدـنمجرا  هاگراب  رد  تسا  ینادان  لهج و 
ره رد  دنا  هدومن  شطع  عفر  تفرعم  لالز  همشچ  رـس  نیا  زا  هک  یـصاخشا  تسا  نهربم  الماک  تقیقح  نیاو  دوش  هتـساک  مدرم  ینادان  و 

. دنتشادن تلفغ  فارحنا و  نیرتکچوک  دنتفرگیم  رارق  یتّیعقوم 
باوخ زا  جیردتب  دـهد  ماجنا  یتسرد  هدافتـسا  تماما  ياهیئامنهار  تیادـه و  زا  دـناوتب  زیخالب  ینافوط و  نرق  نیا  رد  یناسنا  هعماج  رگا 

ار دوخ  تاناکما  یمامت  هک  تسا  یناسنا  هعماج  تلفغ  لهج و  تیاهن  نیا  دـهدیم  نایاپ  شیاهتیلاهج  یناداـن و  هب  هدـش و  رادـیب  تلفغ 
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نیهوت و هار  زا  ناعون  مه  بلق  رد  ینارگن  بارطـضا و  داجیا  داسف و  غورد و  نداد  جاور  اـی  و  وا ، تّیـصخشو  ناـسنا  ندرک  دوباـن  يارب 
تماما یئانـشور  تمـس  هب  نتفای  تهج  یناملظو  کیرات  راگزور  نیا  رد  تاجن  هار  اهنت  دریگ و  راکب  وو …  تمرح  کـته  تراـسج و 

. دشابیم نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) ربمایپ تیب  لها 

تسادخ تمحر  یپایپ  ناراب  ماما  مهد : لصف 

ادخ تمحر  ناراب  ماما 

تاذ رد  للع  نیا  دـننکیم و  مهارف  ار  وا  لماکت  دـشر و  هنیمز  دـنهدیم و  مه  تسدـب  تسد  نوگانوگ  للع  يزیچ  ره  یقرت  دـشر و  رد 
رارق مه  رانک  رد  تّلع  ایو  لماع  دـنچ  هک  یتقو  اما  دـنرادن  ار  یلولعم  ای  رثا  داجیا  ناوت  یئاهنت  رد  نکیل  دـنراد  یعیـسو  يانعم  ناشدوخ 

دنریگیم و رارق  مه  ضرع  رد  اهتلع  يدراوم  رد  دهدیم  شرورپ  ار  نآ  هدرک و  داجیا  ار  يرثا  شدوخ  اب  بسانتم  یکی  ره  دـنتفرگ و 
. دهدیم ناشن  یلالقتسا  دوخ  زا  تروص  نیا  رد 

 … وو نژیسُکا  دیشروخ  كاخ  بآ  دراد  دوجو  ینوگانوگ  للع  یهایگ  ندیئور  رد  لاثم :
دنـشابیم و مه  ضرع  رد  اهتلع  نیا  نوچ  دـیآیمن  دوجوب  یهاـیگ  تقو  چـیه  دـشاب  بآ  نودـب  دیـشروخ  اـی  كاـخ و  نودـب  بآ  رگا 

حرطم القتـسم  كاخ  بآ  رانک  رد  نکیل  دندنمزاین  رگیدکیب  هکنیا  اب  دنتـسه  حرطم  هایگ  نآ  دوجو  ّتلع  رد  لّقتـسم  تروصب  مادـکره 
. تسا مه  لولعم  تسا  تلع  هک  یلاح  نامهرد  ینعی  دنتسه  یلوط  اهتلع  هلسلس  يدراوم  رد  اذکه …  تسا و 

. درادن دوخ  زا  یلالقتسا  مادکچیه  دوشیم  داجیا  وو …  باتفآ  شبات  زا  نآ  راخب و  زا  نآ  ربا و  زا  ناراب  لاثم :
هک لاح  نامه  رد  دنتـسه  تلع  اهنآ  تسا و  نیدلاو  دوجو  لولعم  دنزرف  ینعی  تسا  حرطم  تلع  تروصب  دنزرف  داجیا  رد  نیدلاو  دوجو 

. دنتسه لولعم  ناشدوخ  نیدلاوب  دنتسه  تلع  ناشنادنزرفب 
: تسا رکذب  مزال 

درادن یلالقتسا  شدوخ  تلعب  تبسن  اما  دنراد  لالقتسا  لولعم  هب  تبسن  تسا  یبسن  ناشلالقتسا  یلوط  یـضْرَع و  زا  معا  للع  یمامت  هک 
، لسلـست روطب  دـنچ  ره  یتلع  رهو  تسا  اتکی  قلاخ  تمحر  ناشدوجو  تلع  تسا و  لولعم  تادوجوم  تاقولخم و  مامت  اب  یتسه  ناـهج 

. درادن دوخ  زا  یلالقتسا  هدارا و  چیه  دوش  لصاو  لاعتم  يادخ  ینعی  لَلِعلا  تلع  هب  هک  یتقو 
یپ ياهقرب  دعر و  اب  یظیلغ  ربا  یتدم  زا  دعب  دنهدیم و  مه  تسدب  تسد  باتفآ و …  ترارح  راخبو و  داب  ربا و  دننام  یئاه  تلع  الثم :

نامـسآ رد  لماک  روطب  تسا  یناراب  ربا  دوجو  هک  ناشلولعمو  دـنراد  دوج  اـهتلع و  یماـمت  اـجنیا  رد  دـهدیم  ناـشن  ار  شدوخ  یپ  رد 
یعطق ریثءات  چیه  اهتلع  نیا  یمامت  دـشابن  وا  رگا  هک  تسا  رث  ؤم  ناراب  داجیا  رد  مه  يرگید  تلع  للع ، نیا  زا  ریغ  ایآ  دوشیم  هدـهاشم 

؟ تشاد دنهاوخن  دوخ  زا 
. تسا یهلا  ّتیشم  هدارا و  دهدیم  تایح  اهنآ  عامتجا  هبو  دنکیم  لماک  ار  هصقان  للع  یمامت  هک  یتلع  نیرت  یساسا  ج :

دـش دهاوخن  ققحم  یلولعم  ای  يرثا  چیه  تسا  صقان  تلع  ات  دـشاب و  شرانکرد  هّمات  تلع  هک  تسا  ینامز  لولعم  ققحت  رگید : ترابعب 
هّمات تلع  تروص  نیا  رد  تسویپ  اهتلع  نیا  هب  دـنوادخ  هدارا  هک  یتقو  اما  دنتـسه  هصقان  لـلع  یگمه  وو …  دیـشروخ  هاـمو و  داـبو  ربا 

موهفم زا  دشاب  هتـشادن  هدیقع  نینچ  رگا  یناملـسم  ره  تسا و  یلاعفا  دـیحوت  نیا  دـباییم و  ققحت  دـشاب  هچره  نآ  لولعم  دـش و  قّقحم 
. تسا هدرکن  كرد  يزیچ  لاعتم  يادخب  نامیا 

: رشب تایح  رد  ناراب  رثا 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دوجو  نآ  زا  يا  هژیو  تخانش  ار  ناگمه  دوشیم  حرطم  ناسنا  نهذ  رد  ناراب  ربا و  یتقو 
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دزادرپیم ناویح  هایگ و  زا  معا  تادوجوم  ياهزاین  هبو  دریگیم  رظنریز  ار  نابایب  تشد و  هوک و  یمامت  شلالز  كاپ و  تارطق  اب  ناراـب 
. دنایوریم زبس  رس  نمچ  هلال و  لگ و  اههوک ، هنماد  رد  و 

یلاحـشوخ تابجوم  دـنکیم و  يرای  لماکت  دـشر و  رد  ار  اهنآ  شدوجو  مامت  اب  دوریم و  نادـنزرف  غارـس  هب  زوسلد  ردام  دـننام  اـهربا 
. دزاسیم مهارف  ار  ناششیاسآو  یباداشو 

. دزاسیم هدامآ  ملاس  تسیز  يارب  ار  دوجوم  ياوهو  دنک  یمدوبان  ار  تادوجوم  هدننک  رامیبو  کلهم  تامومس  شیاهقرب  دعر و  ابو 

تسا یپ  رد  یپ  ناراب  تمحر و  ربا  ماما 

ندومن ادـیپو  یقرتو  دـشر  يارب  تاقولخم  ریاـس  لـثم  مهوا  مینیبیم  میباـییم  یهلا  تاـقولخم  تادوجوم و  ناـیم  رد  ار  ناـسنا  هک  یتقو 
تعرـسب دـشابن  لماکتو  تفرـشیپ  بابـسا  رگا  اریز  دـشابیم  هدـنهد  دـشر  لیاسو  تاناکما و  دـنمزاین  یگدـنز ، ياه  شمارآو  شیاسآ 

. دوشیم هدرمژپ 
اهناسنا غارـسب  یهلا  تاروتـسد  لـالز  كاـپ و  تارطقاـب  هک  تسا  يدـنوادخ  تمحر  ياـهربا  مالـسلا ، هیلع  موصعم  ماـما  سدـقم  دوجو 

بآ تارطق  نابرهم  ردام  کی  دننام  دهدیم و  رارق  شتمحر  هیاس  رد  دنکیم و  ادـیپ  ناهج  نیا  زا  رانک  هشوگ و  رهرد  ار  اهنآو  دـیآیم 
هدرک هدنز  ار  شیاهدیما  دنکیم و  مهارف  لامک  تفرعم و  هار  زا  ار ، وا  ياه  شیاسآو  دزیریم  شدنزرف  ناهد  هب  ار  شخب  تایحو  لالز 

ياضف زا  ار  کلهم  تامومُـس  رکنم ، لامعا  زا  یهن  اـبو  دـنکیم  تیاـمح  يرادـساپ و  وا  زا  هتفرگ و  رارق  شرـس  يـالاب  رد  يربا  دـننامو 
. دراد دوجو  یثیداحا  دروم  نیارد  دشاب و  هتشادن  دوجو  یعنام  يو  لماکت  ریسم  رد  ات  هدومن  عفد  شیگدنز 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
(170 . ) ۀَضوُّرلاو ُریدَغلاو  ةَریزَغلا ، ُنیَعلاو  ۀطیسَبلا ، ُضْرَالاو  ۀیَلَّظلا ، ءامَّسلاو  ۀئیضملا  سمشلاو  لِطاهلا ، ُْثیَغلاو  رِطاملا ، ُباحَّسلا  مامِالا 

. تسا رازلگ  بآ و  رپ  ناشوج ، همشچو  هدرتسگ  نیمز  و  نکفا ، هیاس  نامسآو  یپایپ ، نارابو  هدنراب  ربا  ماما 
. رابکشآ مشچ  ریش ، رپ  ۀقان  ای  بآ  رپ  ةریزغلا :

. نابایبرد ناراب  بآ  ندش  عمج  ياج  ریگبآ ، ریدغلا :
. راز هزبس  رازلگ ، ناتسلگ ، غاب  هضوّرلا :

زاو تسا  هتـسباو  نادـب  اهتفرـشیپ  ایو  نّدـمت  اریز  تسا  رادروخ  رب  يرتشیب  شزراو  زایتما  زا  يدروم ، ره  رد  وگلا  دوجو  زورما  ناـهج  رد 
كرابت و يادخ  نیا  دنزب و  تسد  يراک  نینچ  هب  دوخ  هشیدنا  راکفا و  اب  دـناوتیمن  تسین و  وگلا  نتخاس  هب  رداق  رـشب  رکف  هک  یئاجنآ 
رد یـسک  چـیه  زا  دـیرفآ و  یلبق  ياه  هشقن  نودـب  تاـبانب و …  تاـناویح  نامـسآ ، نیمز و  زا ، معا  ار  دوخ  تاـقولخم  هک  تسا  یلاـعت 

. تفرگن کمک  اهنآ  لکش  امیس و  تاقولخم و  شنیرفآ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(171 …  ) اَهَدافتسَا ٍَۀبِرَْجت  اَهلاجَا و ال  ٍۀیّوَر  الب  ًءادتبِا ، ُهَءادَتبَا  ًءاشنا و  َْقلَخلا  ءءاشنا 
[ دوبن یحرط  ایو  هشقن  نینچ  اهنآ  زا  لبق  ینعی   ] دـیدرگ زاغآ  یّـصاخ  ءادـتبا  کی  زا  اهنآ  داجیاو  دـیرفآ  ار  تاـقولخم  ملاـع ، راـگدرورپ 

. دومرف داجیا  ار  تاقولخم  دنک  هدافتسا  يا  هبرجت  ای  شور  زرط و  کی  زا  هکنیا  نودبو 
دناوتیمن دشاب  هتشادن  يرایعم  وگلا و  رگا  یترابعب : تسا و  حرطو  هشقن  دنمزاین  ءادتبا  دنزب  تسد  يراکب  دهاوخیم  هک  یتقو  ناسنا  اما 

. دنک داجیا  ار  يزیچ 
شاّفُخ زا  ار  اهراد  ار  یئآ  راک  ای  دـننکیم  تفاـیرد  ناـگ  هدـنرپ  زا  ار  اـهامیپاوه  زاورپ  هویـشو  یناـمتخاس  حرط  يژولونکتو  ملع  لاـثم :

. دننک هعلاطم  هطبار  نیا  رد  یئاهباتک  هب  دنناوتیم  نادنمقالع  تسا و  دایز  بلاطم  هنیمز  نیا  رد  دننکیم و  هدافتسا  وو …  لسع  روبنزو 
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ناسنا دوخ  تفرشیپ  لامک و  دروم  رد  اما 

هکنیا دروم  رد  دـنک  هّیهت  یهّجوت  لباق  ياهزیچ  دـناوتیم  مه  ناسنا  رکف  وگلا ، لاـمک  هلیـسوبو  دراد  ترورـض  یئوگلا  يا  هنیمز  ره  رد 
ات دوش  هعلاطم  يرادقم  دیاب  دزاس  لقتنم  لوقعم  ناهج  کیب  سوسحم ، ناهج  زا  ار  دوخ  هدرک و  ادیپ  تفلا  دناوتیم  وگلا  مادک  اب  ناسنا 

هعماج نایمرد  هک  یناسنا  کی  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  رـشب  لامک  رایعم  رگا  درک  ادـیپ  تسد  ینـشور  هتکن  کیب  ناوتب  ملاـس  رکف  هار  زا 
هب ندیـسر  رد  رگا  ناسناو  تسا  حرطم  قئالخ  نایم  رد  یهلا  يامظع  تیآ  ناونعب  هک  تسا  هدومن  تیوقت  نانچ  ار  لوقعم  تاـیح  يرـشب 

. دنک يوریپ  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  دیاب  دهد  رارق  شیوخ  كالم  ار  یئوگلا  ای  هشقن  حرط و  لامک ، تداعس و 
دوجوم زا  دنزیم و  تسد  دوجوم  حرطو  هشقن  نیمه  اب  یگرزب  يرامعم  کیب  دریگیم  رارق  یهلا  ياهوگلا  ریـسم  رد  هک  یماگنه  ناسنا 

، ینعم نیمه  بوچراهچ  رد  ار  شیگدـنز  ياه  همانرب  تسا و  لوقعم  تایح  هب  ندیـسر  هشیدـنا  رد  هشیمه  هک  دزاسیم  یتقیقح  یکاـخ 
. دنکیم هدایپ 

رپ همشچ  هدرتسگ و  نیمز  نکفا و  هیاس  نامسآ  یپ و  رد  یپ  ناراب  هدنراب و  ربا  ماما  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  یتقو 
رارق یتقو  لوقعم  یگدـنز  کی  رد  یناسنا  رهو  دـنکیم  ناـیب  ار  لـماک  راـیعم  وگلا و  کـی  زا  یعیـسو  ياـنعم  تسا  ناـشوج …  بآ و 

. دزاسیم مهارف  ار  نارگید  دوخ و  تداعس  شکین ، تبثم و  ریخ و  لامعاو  هشیدناو  رّکفت  اب  دوشیم و  کین  راثآ  بحاص  دریگیم 
الماک ياه  همانربو  نیناوق  دناوتیمن  رشب  تسا  یهلا  تمحر  فطل و  نیرتگرزب  یناسنا ، هعماج  يارب  وگلا  رایعم و  نینچ  نتشاد  تسد  رد 

هک تسا  هدـش  قرغ  نانچ  سوسحم  تایح  رد  يو  هک  نوچ  دریگ  راـکب  تداعـس  ریخ و  هب  ندیـسر  يارب  ار  اـهنآو  دـنک  عضو  لآ  هدـیا 
. دیامن نوناق  عضو  شقباطمو  هتشاد  یساسحا  لوقعم  ناهج  تایح و  زا  دناوتیمن 

ماما ربمایپ و  نوچ  داد  تاجن  يراتفرگ  نینچ  زا  ار  یناسنا  هعماج  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  ماما و  دوجو  اـب  لاـعتم  راـگدرورپ  نکیل 
تفرعم و لاـمک  اریز  درادـن  دوجو  اـهنآ  ياـه  هماـنرب  نیناوقو و  تاروتـسد  رد  رطخ  ناـیز و  يا  ههبـش  ار  سک  چـیه  تسا و  ّلـک  لـقع 

ياهنادجو میدش و  رکذتم  هتشذگ  لوصف  رد  هکنانچ  تسا  هتفرگ  رارق  دییءات  دروم  يدنوادخ  هیحان  زا  اهنآ  لقع  تیصخش و  تقادص و 
اهنآ تاروتسد  زا  تعاطاو  تّیعبت  مامت ، تبغر  هقالع و  لیماب و  دوشیم  انشآ  هک  یتقو  نانآ  نانخس  هریس و  اب  مه ، خیرات  ياهناسنا  كاپ 
يارب ناحبـس  يادـخ  تیانعو  فطل  نیرتگرزب  راـیعم  وگلا و  ناونعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوجو  نیارباـنب  دـنادیم  مزـال  بجاو و  دوخرب  ار 

للم درد  هب  هک  نیناوق  نیرتـهب  فشک  يارب  دـیوگیم : وسور ] كاژ  ناژ   ] ماـنب نادنمـشناد  زا  یکی  دروم  نیا  رد  تسا و  یناـسنا  هعماـج 
دـشاب هتـشادن  يا  هطبار  چیه  تعیبط  اب  دنکن  ّسح  چـیه  دوخ  یلو  دـنیبب  ار  یناسنا  تاوهـش  یمامت  هک  تسا  مزال  ّلُک  لقع  کی  دروخب 

رد دنک و  تمدخ  نرق  کی  رد  دـنک  کمک  ام  تداعـس  هب  دوش  رـضاح  یلو  دـشابن  طوبرم  ام  هب  وا  تداعـس  دسانـشب ، الماک  ار  نآ  یلو 
(172 . ) دنروآیب نوناق  مدرم  يارب  دیاب  دیاش و  هک  نانچ  دنناوتیم  نایادخ  طقف  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دریگب  هجیتن  رگید  نورق 

هک تفرگ  رارق  یتفرعمو  نافرع  کی  رد  ناسنا  هک  یتقو  دـنا ، هدروآ  بلطم  رد  ار  هباشمو  نایادـخ  ریباعت  دنتـسه  یحیـسم  ناشیا  نوچ  و 
یّکـش تفرگ  دوخب  یئادـخ  گنرو  درکادـخ  هتـسباو  يا  هنیمز  ره  رد  زور و  بش و  لاح  رهرد  ار  دوخ  دز و  رانک  ار  اهیگتـسباو  یمامت 

. دنکیم نیمأت  طئارش  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  تاجن  دیما و  هار  وا ، زا  تّیعبتو  يوریپ  هک  درادن  دوجو 
یلولعم ره  رانکرد  دـنکیم و  عمج  دوخ  رد  ار  اهتلع  عومجم  نادـب ، یقیقح  نافرع  لاـعتم و  يادـخب  یگتـسباو  هار  زا  ناـسنا  هکنیا  يارب 

تلع هک  یهلا  تّیـشم  هدارا و  اب  دنهدیم و  مه  تسدب  تسد  نوگانوگ  للع  ناراب  داجیا  يارب  هک  یتقو  دنکیم  ءافیا  ار  هّمات  ّتلع  شقن 
. دنکیم ندیراب  هب  عورش  ناراب  تارطق  ات  دنوشیم  جوزمم  تسا  يزیچ  ره  داجیا  رد  هّمات 

کی وا  هک  دوش  هجوت  عوضوم  نیدب  دـیاب  دـهد  ناشن  دوخ  زا  یناشخرد  تارثا  دـنک  عورـش  ار  یتکرح  دـهاوخیم  هک  یناسنا  دروم  رد 
یتقو اما  دـیامن  داجیا  ار  يرثا  نینچ  دـناوتیمن  یئاهنت  هب  یناسنا  چـیه  دراد و  ترورـض  همات  تلع  يرثا  داجیا  يارب  تسا و  هصقان  تلع 
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ینعم تاعاطا  تادابع و  تاجانم و  رد  شیاربز  تاّذل  مامت  هکیئاج  ات  دوش  عقاو  لاعتم  يادخب  قیمع  یگتـسباو  کی  رد  ناسنا  نیمه  هک 
. دریگ رارق  هّمات  تلع  ناونعب  لیلاعم ، مامت  رانکرد  دناوتیم  دنیامن  ادیپ 

تسادخ ناگدنب  هاگهانپ  ماما  مهدزای : لصف 

ادخ ناگدنب  هاگهانپ  ماما 

ندمت هکنیارب : ینبم  دـنکیم  روطخ  یمدآ  نهذـب  یتوافتم  یناعم  دریگیم  رارق  یـسررب  دروم  هک  یتقو  یناسنا  هعماج  تفرـشیپو  نّدـمت 
قرُط زا  دـناوتب  يدرف  رگا  هچ  دوشیم  هصـالخ  يو  يّداـم  ياهتفرـشیپ  رد  ناـسنا  کـی  نّدـمت  اـیآ  دـیآیم ؟ تسدـب  هنوگچ  و  تسیچ ؟

؟ تسا لوقعم  ناهج  هب  مزال ، قرط  بابسا و  ندرک  ادیپ  نّدمت  زا  دارم  هکنیا  ای  تسا ؟ ندمتم  دنک  ادیپ  تسد  نادب  نوگانوگ 
ناهج رد  هک  تسا  نیا  وا ، ندمت  يانعم  هکنیا  ای  دهدیم  انعم  ار  يو  ندوب  ندمتم  لوقعم ، ناهجرد  رشب  ياهتفرشیپ  ایآ  مالک : کی  رد  و 

؟ دنک لصاح  یتفرشیپ  ساسحا  يدام و 
هچ رد  یسک و  دمهفیم  یسانش  دوخ  هار  زا  نوچ  دسانشب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسا  نیارب  هتسباو  تالاوئـس  همه  نیا  خساپ  لاح  ره  رد 

قئاقحو دوجوم  ناهجب  يو  شنیب  اریز  دنکیم  ادیپ  رییغت  ناسنا  ّتیعـضو  یـسانش  دوخ  يوسب  مدق  کی  رد  دوب  دـهاوخ  نّدـمتم  یطئارش 
لوقعم تایح  هب  ندیسر  اب  دناوتب  هکنیا  ات  دنکیم  عورش  ار  اهيزیر  همانرب  تخانشو  تفرعم  نیمه  بوچ  راهچ  رد  دوشیم و  ضوع  نآ 

لماک یلیخ  هیامرـس  کی  اـب  ناـسنا  اریز  دوشیم  هصـالخ  وا  یحور  لـماکت  رد  ندـمت ، ياـنعم  تروص  نیا  رد  دـنک و  لـصاح  یندـمت 
راکب يارب  درادن  دوجو  ناسنا  زج  یقولخم  چیه  رد  هک  دشابیم   … یحور ]  نم  ُتخفن   ] زا ترابع  نآ  تسا و  هداهن  یگدـنز  نادـیمباپ 
تهج نیمه  هبو  تسا  مزال  یمظنمو  قیقد  یلیخ  ياهیزیر  همانرب  تسا  هتـسباو  نادـب  رـشب  نّدـمت  هک  فیرظو ، میظع  هیامرـس  نیا  نتفرگ 

[ َمیِقَتسُملا َطارِّصلا  اندِْها   ] دوش هتفگ  دیاب  هبترم  هد  يزور  لقادح  ادخ ، اب  طابترا  تدابع و  نیرت  لیصا  رد  هک  تسا 
هتـشادرب نآ  هدـنرادهگنو  هیاپ  رگا  تسا  هتفرگ  رارق  اضف  رد  هک  نیگنـس  مسج  دـننام  هتفرگ  رارق  طوقـس  هاگترپ  رد  هظحل  ره  رـشب  نوچ 

اب هظحل  ره  ناـسنا  ( 173 . ) تاحلاصلا اولمع  اُونَمَا و  َنیذلا  ّالاٍرـسُخ  یفل  َناسنالا  َّنا  دـیامرفیم : نآرق  دـنکیم و  طوقـس  تعرـس  هب  دوش 
. دنهد ماجنا  هتسیاش  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  تسا  هجاوم  ررض  نارسخ و 

ناسنا هراب  رد  ام  هک  درادـن  یلیلد  هدرک و  تباث  ار  نیا  مه  خـیرات  دوریم و  يّداـم  هبنج  نیئاـپ و  هب  ور  هشیمه  دـننک  اـهر  ار  ناـسنا  رگا 
دسرب ّتیلعف  هب  رگا  دسرب  ّتیلعف  هب  دیاب  هک  دراد  یگرزب  هیامرـس  مینادب  یلو  میریذپب  تسه ، هک  نانچنآ  ار  ناسنا  دیاب  هکلب  مینک  هغلابم 

. دوشیم لصاح  يو  نّدمت  يانعم 

شرازباو ندمت  يانعم 

حیضوت

دوش هدیرفآ  كاخ  زا  هک  يدوجوم  نوچ  دراد  یگ  هژیو  یهلا  تاقولخم  مامت  نایمرد  ناسنا  دوخ  اریز  دراد  يا  هژیو  يانعم  ناسنا  نّدمت 
اههیامرـس نیرت  فیطلو  نیرتگرزب  هب  هک  تسه  يا  هژیو  قولخم  کی  دـنک  لئان  یهلا  هفیلخ  ماـقم  هب  ار  دوخ  دـناوتب  یناـمز  تّدـم  رد  و 

تروص نیا  ریغ  رد  دـنک  بسک  ار  میظعو  عیفر  ماقم  نیا  دـناوتب  وا  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  شیارب  نّدـمت  ياـنعم  تسا و  حّلـسُم  زّهجم و 
ملع و زا  هک  ياهتفرشیپ  اریز  درک  یئاسانش  ار  یقّرتم  ندمتم و  دارفا  دش و  هعماج  دراو  دیاب  ریـسم  نیمه  زا  درادن و  دوجو  شیارب  یندمت 
دتم و مادک  اب  دـنا  هدز  تسد  یتافاشتکا  عارتخا و  هب  اتـسار ، نیا  رد  هک  یئاهناسنا  دوشیم و  رـشب  یگدـنز  طیحم  دراو  تعنـص  شناد و 

یقرت ندمت و  تسا  نوریب  ناهجرد  اههمانرب  هنوگ  نیا  اریز  دننکیم  ینعم  ندمت  یقرت و  یناسنا  هعماج  يارب  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  یـشور 
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گنج دیلوت  هدیـشک و  کلفب  رـس  ياهنامتخاس  نیـشام و  ای  عونتم ، ياه  گنر  هب  سابل  ندیـشوپ  ینعی  دوش  عورـش  دـیاب  نورد  زا  ناسنا 
. تسا هدشن  لصاح  یندمت  يو  نورد  زا  هک  یئاج  دشاب  میهس  رشب  ندمت  يانعم  رد  دناوتیمن  وو …  هدنشکو  بّرخم  ياهرازفا 

، غورد هار  زاو  دراد  لاغتشا  دوخ  ناعون  مه  يارب  كانرطخ  ياهماد  ندرتسگ  هب  زونه  رـشب  ناور  حور و  بلق و  هک  یئاج  رگید : ریبعت  هب 
ياهتفرتشیپ یقرت و  ياه  همانرب  دراو  یگدنز ، ياهشزرا  فیرحتو  تیصخش  رورت  ملظ ، ربک و  تداسح و  یسولپاچ ، قافن  رهاظت و  ایر و 

: زا تسا  تراـبع  ناـسنا  ندـمت  تسا  ینّدـمتم  درف  کـی  ناـشیا  هک  تفگ  ناوتیم  يو  يارب  یطئارـش  هچ  رد  هنوـگچ و  دـشابیم  دوـخ 
ناسنا مالک  کی  رد  و  ّتیونعم ، هار  زا  یگدـنز  اهـشزرا  هب  هجوت  نارگید ، قوقح  تیاعر  یتسود  عون  تبحم ، رهم و  فاـصنا ، تلادـع ،
هتـسباو ادخب  شیاه  همانرب  یمامت  رد  ار  دوخ  دنادن و  تاروما  رد  رث  ؤم  ار  يزیچ  وا  زج  دنک و  ادـخ  میلـست  ار  دوخ  تسا  یـسک  ندـمتم 

هعماج رد  شنیب  لامعا و  هنوگ  نیا  هاگره  تسا و  ناسنا  ندـمت  يانعم  نیا  دـهد  رارق  شیوخ  كالم  ار  وا  يدونـشوخ  تیاضر و  دـیامن 
روطب دننک  تکرح  لاعتم  يادخب  یگتسباو  ریسم  زا  یگدنز  لحارم  مامت  رد  اهترشابم و  اهترشاعم و  رد  ناگمهو  دنک  ادیپ  لکش  يرـشب 

دوشیمن اهنیا  دـننام  يدروناضف و  اب  ای  تیانج و  تداسح و  راتـشک و  ملظاـب و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنا  هدـش  ندـمت  ياـنعم  دراو  نیقی 
. درک انعم  ندمتم  ار  هعماج 

: ندمت رازبا 
ندمت رازبا  دهد  رارق  لاعتم  يادـخ  هب  لماک  یگتـسباو  کی  رد  ار  وا  دـنک و  داجیا  یتفرعم  تخانـش و  نینچ  ناسنا  رد  هک  يا  هلیـسو  ره 

. تسا
رد فده  نیمه  ققحت  يارب  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  دنتسه و  ندمت  هلیسو  نیرتلماک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ءایبنا و  موصعم  نایاوشیپ 

مالـسلا هیلع  موصعم  ماما  سدـقم  دوجو  دوش  مهارف  تهج  ره  زا  مدرم  يارب  مزال  ياه  هنیمز  ات  تسا  هدومرف  ثوعبم  يرـشب  هعماج  ناـیم 
درجم ناهج  تادوجوم  اب  تسوا  رایتخاو  تردـق  رد  هچراپ  کی  یتسه  ناهج  تسا و  هتفرگ  رارق  یعقاو  ندـمت  یقرت و  لامک و  جوا  رد 

وا میلـست  ار  دوخ  مه  تاناویح  یتح  دهدیم  خساپ  مادک  ره  نابزاب  دونـشیم و  ار  اهنآ  نانخـسو  ادص  دراد  طابترا  ّنج  هکئالم و  زا  معا 
فرط رب  اهنآ  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دـنکیم و  مایق  ناش  ياهیراتفرگ  لحب  ناشیاو  دـنراذگیم  نایمرد  ماما  اـب  ار  ناـش  تالکـشمو  دنتـسه 

. دزاسیم
: دوش هجوت  ناتساد  کیب  دروم  نیا  رد 

دندومن هنیدم  هب  تمیزع  دصق  نوچ  یتدم  زا  دـعب  تشگ و  هفوک  دراو  روصنم  تفالخ  مایا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  يزور 
دننک تعیاشم  هورگ  نیا  دندوب  هقردب  هورگ  زا  مه  مهدا ، میهاربا  يروث و  نایفس  دندرک  تعیاشم  ار  ترضح  هفوک  رهش  ءالَُـضف  ءاملع و 
مدرم نآ  هب  مهدا  میهاربا  دوب  هار  رس  رد  هک  دندروخرب  يریش  هب  هاگان  هک  دندرکیم  تکرح  ریسم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رتولج 

. دنکیم هچ  هدنّرد  ریش  نآ  اب  مینیب  هب  ات  دیآیب  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ات  دیتسیاب  تفگ  درک و  ور 
دیسر وا  هب  ات  درک  تکرح  ناویح  نآ  تمس  هب  میقتسم  روطب  ترضح  دنتشاد  هضرع  شتمدخب  ار  ریش  نایرج  دروآ و  فیرـشت  ترـضح 
نیقی روطب  دنـشاب  ادـخ  تعاطا  رد  مدرم  رگا  دیـشاب  هاگآ  دومرف : و  مدرمب ، درکور  هاگنآ  دیـشک  رانک  هبو  تفرگ  شلاـی  اـی ، شوگ  زا  و 

(174 . ) دوب دنهاوخ  اهنآ  تعاطا  رد  مه  یشحو  تاناویح  یتح  تاقولخم  مامت 
مهیلع موصعم  ناماماو  تسا  نّدـمت  رازبا  نیرتگرزب  تسا  هداد  رارق  رـشب  عون  رایتخا  رد  هک  شلماک  ياهرایعم  اـب  ادـخ  تعاـطا  يوریپ و 

رازبا تیالو  رون  عاعـش  رد  دـننکیم و  مهارف  ار  یمدآ  لماکت  نّدـمت و  تابجوم  يا  هنیمز  ره  رد  دنتـسه و  يدـنوادخ  ياهوگلا  مالـسلا 
هب ندیسر  رد  ناسنا  هفیظو  نیرت  یـساسا  هدمع و  دوشیم  ادیوه  تسا  حرطم  رـشب  نوردناو  ناور  نتخاس  نّدمتم  تهج  رد  هک  يرگید ،

. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  اب  شنوردنا  ناور و  حور و  نتخاس  انشآ  تفرشیپ ، لامک و 
ياـنعم هب  ندـمت  اریز  درک  يرکف  نوردـنا  ناـهج  هب  هشیمه  دـیاب  دریگ  رارق  مدرم  هشیدـنا  رد  دـش  هتفگ  هـک  یئاـنعم  نآ  هـب  نّدـمت  رگا 
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ار دوخ  ینورد  طیحم  طئارش  نیرتهب  رد  یمدآ  هک  تسا  نیارب  ندمت  ساسا  هکلب  تسین  هک  نامرد  یب  ياهدرد  تالکـشم و  يراتفرگ و 
یناور تشادهب  کیبو  دبای  تاجن  وو …  ملظ  هنیک و  تداسح و  تیـصعم ، هانگ و  هدننک  مومـسم  هدنـشک و  ياهبورکیم  زا  دنک و  هرادا 

فاـصناو لدـع  هلحرم  هب  ار  دوخ  هک  یتقو  دـنکیم  راـک  ندـمت  هزوح  رد  هک  تفگ  ناوتیم  يدرف  نینچ  هب  دـنک  اـّیهم  ار  دوخ  یعیـسو 
. تسا نّدمتم  درف  دنکیم  ترشاعم  هنافصنم  ناناگیبو  ناشیوخ ، موق و  نمشد ، تسود و  نایمرد  هک  دناسر 

ياه همانرب  يرـس  کی  رد  ار  دوخ  و  تسیچ ؟ نّدمت  يانعم  دنادیمن  هک  تسا  هدیـسر  یحطـس  هب  ناسنا  ینادان  تلفغ و  زورما  ناهج  رد 
رـصتخم روطب  اجنیا  رد  دـنکیم  هدافتـسا  ندـمت  هژاو  زا  تسا  هتفرگ  رارق  تکـاله  طوقـس و  رد  هکنیا  اـب  تسا و  هدرک  قرغ  زیگنارورغ 

: دوشیم هراشا  تسا  بذاک  ای  یعقاو و  ندمت  ناشن  هکیئاهراتفر  لامعا و 

یمالسا گنهرف  هاگدید  زا  نّدمتم  ناسنا  کی  هنازور  ياه  همانرب 

قوقح هب  هّجوت   3 تادابع . ضئارف و  ماجنا   2 تسوا . رایتخا  رد  هچراپ  کی  ناهج  هکنیارب  ینبم  ملاع ، راگدرورپ  هب  تخانـش  تفرعم و   1
لها یتیبرت  تاروما  هب  یگدیسر   5 نآب . یگتسباو  نودب  مامت  دهجو  دِّج  اب  ششوکو  راک   4 ناگناگیب . هداوناخ و  زا  معا  اهناسنا ، یمامت 

. لوقعم تایح  ياهرایعم  اب  نورب  نورد و  لماک  تیریدم   6 هانگو . تسپ  لامعا  زا  يریگولج  لایع و  و 
. تردق ناوت و  هزادنا  هب  نارگید  تالکشمّلح   7

. يونعم ياهشزرا  زا  يرادساپ   8
. زئارغ ندرک  راهم  هار  زا  سفن  بیذهت  هب  نتخادرپ   9

. ناگیاسمه قوقحب  تمحازم  زواجت و  مدع   10
. ناملسم ردارب  اصوصخ  مدرم  مامت  يارب  یبلق  يافص  ّتبحمو و  رهم  نتشاد   11

. نتسناد یکی  ار  ینید  ناردارب  دوخ و  ررض  ریخ و  نایز و  دوس و   12
. زجع یناوتان و  هب  فارتعا  صقنو و  بیغ  نتفریذپ   13

. یگدنز زا  زور  ره  رخآرد  یفنم  تبثم و  لامعا  هبساحم   14
. لالح هار  زا  دمآرد  بسک و  تراجت و   15

. تحارتسا كاشوپ و  اذغ و  زا  معا  یگدنز  ياه  همانرب  مامت  رد  ریذبت  فارسا و  مدع   16
. نارگید دوخ و  لامک  تداعس و  ریخ و  بابسا  ندرک  مهارف   17

 … شاخرپ شحف و  تبیغ  ناتهب  غورد  راتفگ  لامعا و  زا  زیهرپ   18
. دهدیم نایاپ  اهشیوشت  بارطضا و  هرهلدو و  ینارگن  یمامت  هب  جع )  ) رصع ماما  هب  دادمتساو  لّسوت  اب   19

. تسادخ يدونشوخو  اضر  كالم  شتاروما  یمامت  رد   20

یناطیش گنهرف  هاگدید  زا  ندمتم  درف  کی  هنازور  ياه  همانرب 

. یتسه ناهج  قلاخب  لماک  یهّجوت  یب   1
. يویند ياهتّذل  نداد  رارق  فده   2

. ناگناگیب هداوناخ و  زا  معا  اهناسنا  مامت  قوقح  هب  زواجت   3
. یتیبرت لوصا  یبهذم و  يونعم و  ياه  هبنج  هب  هجوت  مدع   4

. نارگید دوخ و  يارب  تالکشم  داجیا   5
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. یناسفن ياهاوه  یناطیش و  تانایرج  یماح   6
. يرهاظ تشادهب  تیاعر   7

. هانگ داسف و  ياهراک  لامعا و  مامت  هب  یگ  هدولآ   8
. دهدیم رارق  رظندم  طقف  ار  دوخ  تعفنم  دوس و   9

. يرگ هطلس  ربک و  رورغ و  ساسحا  صقنو و  بیع  نتفریذپن   10

. يونعم ياه  هبنج  هب  هجوت  نودب  يّدام  ياهدمآ  رد  هبساحم   11
. شیاه همانرب  مامت  رد  ریذبت  فارسا و   12

. یگدنز تانایرج  رد  ّتیلوئسم  هفیظو و  ساسحا  مدع   13
 … وو یکاّته  يراوخابر و  تنوشخ و  نایغط و  ملظ و   14

. نداد رارق  هانگ  مارح و  ياهتذل  رد  ار  یناسنا  ياهشزرا  یمامت   15
 … ناگیاسمه نیدلاو و  قوقح  هب  یهجوت  یب   16

 … نادنزرف لایع و  دوخ و  یقالخا  داسف  هب  یئانتعا  یب   17
. فارحنا بابسا  ندرک  مهارف  ناراکهانگ و  قیوشت   18

. دنکیم فرصم  يدایز  تاقوا  هانگ  داسف و  يارب  نکیل  دهدیمن  ماجنا  يرکف  شتداعس  ریخ و  يارب   19
. درادن یئانتعا  دروم  نیا  رد  ار  یبیغ  بابسا  دنادیم و  اهتّیقفوم  يزوریپ و  یلصا  لماع  ار  دوخ   20

. دومن ادیپ  زین  ار  اهنآ  ناوتیم  دوجوم ، ماسقا  هظحالم  اب  هک  تسا  يا  هریثک  دراوم 
یب درد  نامه  نآ  هدـمع  هک  هدز  اپ  تسد و  عّونتم  ياهرجز  جـنر و  رد  هتـشگ و  ناـسنا  ریگناـبیرگ  اـهیراتفرگ  همه  نیا  خـیرات  لوط  رد 

زا یسک   )) موس دلج  تاراشا  باتک  رد  انیس )) نبا   )) لوق هب  دنکیم  ناج  شون  لوقعم )) تایح   )) زا یهاگآ  ان  تهج  هب  هک  تسا  نامرد 
هراچیب همه  هراچ  تالکـشم و  نیا  همه  نامرد  هک  یتروص  رد  دـشاب )) هدرکن  كرد  ار  لاـمک  ياـنعم  هک  دربیمن  جـنر  لاـمک  نتـشادن 

ساّوح و اب  امئاد  هک  دوخ  هیحان  زا  وا  دوش و  هرادا  الاب  زا  دیاب  شقیقح  تایح  هک  دنک  فارتعا  دهاوخیمن  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  اهیگ 
. دنک نیمءات  ار  شینامرآ  یگدنز  دناوتیمن  تسوا  یعیبط  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  طولخم  دودحم و  لّقعت 

تیالو و رون  عاعش  رد  بابسا  رازبا و  نآ  هکنیارب  طورشم  نکیل  تسا  دایز  ناسنا  نّدمت  تفرـشیپ و  بابـسا  لیاسو و  مالـسا  گنهرف  رد 
. دهد رارق  یمدآ  رایتخا  رد  ار  یمالسا  نّدمت  هدافتسا ، ماگنه  رد  دناوتب  ات  دوش  هدیدبآ  تماما 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
(175 . ) دابِعلا ُعَْزفَم  ریغَّصلا و  َِدلَولاب  ةَرَبلا  ّم  الاکو  قیقَّشلا  الاو خ  قیفَّشلا  دلاولا  و  قیفَّرلا ، ُنیم  الا  مامِالا 

. تسا ناگدنب  هاگهانپ  و  لاسدرخ ، دنزرف  هب  راکوکین  زوسلد و  ردام  دننامه  دازمه و  ردارب  و  نابرهم ، ردپ  و  قیفر ، ینیما  ماما 
ریخ و هلیسو  نیدب  ناحبس  يادخ  تسا و  رشب  لماکت  نّدمت و  يارب  لماک  يوگلا  رایعم و  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ّتیعقوم  ماقم و  هکنیا 

. دهدیم رارق  هجوت  دروم  ار  ناسنا  لامک  تداعس و 

ّمهم هتکن 

دامتعا زا  تسا  ترابع  نآ  درکادیپ و  ار  شبـسانم  هار  دـیاب  هکلب  داد  رارق  شیوخ  هجوت  دروم  ناوتیمن  یگداس  هب  ار  رـشب  ناور  حور و 
 … هدننک هظعوم  هدنیوگ و  ای  ّیبرم  هب  تبسن  وا  یبلق 

نادـب اهـشریذپ  مامت  نوچ  دزاس  دوخ  هجوتم  ار  وا  بلق  هک  تسا  نیا  نارگید  تیبرت  هظعوم و  دـنپ  رد  ناسنا  کی  قیفوت  زمر  لاـحره  هب 

اهناسنا یگدنز  رد  تماما  زا 137شقن  هحفص 78 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضحو  تسا  هتسباو 
(176 . ) هیلا ْتَلَْبقَا  اهَفَّلءات  ْنَم  ۀَّیِشْحَو  لاجِّرلا  بُوُلق 

. دنروآیم يور  نادب  دنک  لصاح  یتفلا  نآ  اب  دناوتب  یسکره  تسا  برطضم  یشحو و  اهناسنا  ياهلد 
تاساسحا و تهجب  دنوشیم  بذج  رتدوز  نانز  ياهلد  نوچ  تسا  هدش  نایب  زراب  قادـصم  باب  زا  تسا  نادرم  ینعم  هب  هک  لاجر  هملک 

. تسا لکشم  شبذج  اذل  تسا و  رادروخرب  یمک  تاساسحا  فطاوع و  زا  نادرم  ياهلد  نکیل  دنراد  لد  رد  هک  دیدش  فطاوع 
اب هک  یفیرظ  قیقد و  هاگیاج  نآ  رد  دنک و  مارآ  ار  یشحو  ناویح  نآ  دوش و  دراو  شبسانم  هار  زا  دناوتب  یسک  رگا  دیامرفیم : ترـضح 

شیاه هتساوخ  مامت  هب  دنک  زاب  دوخ  يارب  یئاپ  ياج  تسا ، ّتبحم  هقالع و  تسا  حرطم  هک  يزیچ  اهنت  درادن و  راک  رـس و  ءایر  رهاظت و 
یگدنزب یبلق  تشحو  بارطضا و  لاح  کی  رد  هدرکن و  دامتعا  یسک  چیه  هب  هدرک و  رارف  ناگمه  زا  خیرات  لوط  رد  رشب  دیسر  دهاوخ 

هیلع موصعم  نایاوشیپ  دنهد  رارق  ناشدوخ  رانک  رد  هدرک و  مار  ار  یشحو  ناشرپ و  ياه  لد  نیا  دنتـسناوت  هک  یناسک  اهنت  دهدیم  همادا 
. تسا نیما  ماما  دیامرفیم : هک  مالسلا  هیلع  موصعم  مالک  نیا  رد  دنتسه و  اهنآ  ناور  هار  مالسلا و 

لوا ماقم 
. درک دهاوخن  دامتعا  يوب  یمدآ  بلق  دشابن  نیما  یسک  ات  دشابیم  رشب  هّجوت  دروم  دامتعا  هلئسم  زایتما ، ره  زا  لبق  ینعی 

مهارف اههنیمز  مامت  رد  ار  اهنآ  تفرـشیپ  ندـمت و  دریگ  رارق  يدارفا  تقافر  ماـقم  رد  رگا  نیما  درف  کـی  ینعی  تسوا  تقاـفر  مّود : ماـقم 
. دنکیم

اب دوشیمن و  ادیپ  یـسک  چیه  رد  دشابیم  دنزرف  يارب  ردپ  بلق  رد  هک  ینابرهم  تفءار و  تسا ، نابرهم  فوئر و  يردـپ  ماما  موس : ماقم 
رد ظفاحم  رادساپ و  کی  دننام  هک  هدـش  هدـیرفآ  يداد  ادـخ  ترطف  یـضتقم  رب  نیا  هکلب  دـشابیمن  مه  داجیا  لباق  فازگ  ياه  هیامرس 

دهدیم تسد  زا  يو  ياهـشمارآ  شیاسآ و  يارب  ار  دوخ  نیریـش  رمع  دنکیم و  تبقارم  شدنزرف  یگدـنز  تاظحل  زا  شرمع  ماّیا  مامت 
. دسرن یبیسآ  شدنزرفب  ات  دهدیم  رارق  رپس  ار  شناج  راگزور  راوگان  ثداوح  الب و  یمامت  هبو 

رد تسا و  یئاهنت  تخـس و  راگزور  رد  ناسنا  هاگ  هیکت  هک  تسا  صّخـشم  سکره  يارب  يردارب  ماقم  تسا ، دازمه  ردارب  مراهچ : ماقم 
نیلاب هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  هک  یتقو  البرک ، هثداـح  رد  یّتح  تسا  هدـش  هدافتـسا  تارقف  نوتـس  هب  ردارب  زا  ریباـعت 

ْتَّلق َو  يرْهَظ  رَسَْکنِا  َنالَا  دومرف : دنزیم  اپ  تسد و  نوخ ، كاخ و  رد  شردارب  دید  دمآ  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  شردارب 
(177 . ) یتَلیح

. دش مک  ما  هراچ  هار و  تسکش  متشپ  وت  تداهش  اب 
. دنکیمن یئاهنت  ساسحا  راگزور  تالکشم  مامت  ربارب  رد  یمدآ  ردارب ، هلیسوب  دریگیم و  تروص  تارقف  نوتس  هلیسوب  ناسنا  مایق 

. تسا لاس  درخ  دنزرف  هب  راکوکین  ردام  مجنپ : ماقم 
اریز تسین  نآ  يارای  ردام ، زج  یـسک  چیه  تساه و  تیامح  جاتحم  شدوجو  مامت  اب  تسا و  دنمزاین  اههنیمز  مامت  رد  لاس  درُخ  دـنزرف 

روآدرد تخـس و  نانچ  يو  يراتـسرپ  نکیل  دـنزاس  فرطرب  ار  شیاه  هتـساوخ  دـنوش و  وا  دای  هب  يدراوم  رد  رگید  ناسک  تسا  نکمم 
اذغ و باوخ و  ماگنه  رد  دنکیم و  يرپس  وا  رانک  رد  ار  شیاهزور  بش و  دوشیم  اهجنر  اهدرد و  همه  نآ  دـیدناک  ردام  اهنت  هک  تسا 

تـسد زا  تامدـخ  هنوگ  نیا  تسا  نکمم  دـهدیم  حـیجرت  دوخرب  ار  يو  تحارتسا  شمارآ و  شیاـسآ و  تّذـلو و  شدرگ  كاـشوپ و 
یباوخ و یب  دـناوتیمن  نکیل  دـهد  رارق  یلفط  يراتـسرپ  ماـقم  رد  ار  دوـخ  یتازاـیتما ، اـی  لوـپ و  نتفرگ  اـب  دـشاب و  هتخاـس  مه  نارگید 
تحارتسا و باوخ و  هک  تسا  ردام  طـقف  نیا  دـنادب  اراوگ  نیریـش و  شدوخ  يارب  ار  مزـال  تمدـخ  ره  وو … و  یگنـسرگ  یگتـسخ و 

تداعـس ریخ و  زج  ار ، یترجا  درف و  عون  چیه  هار  نیا  رد  درادن و  یتیاکـش  هیالگ و  نیرتکچوک  دنادیم و  دوخ  زا  ار  شدنزرف  شیاسآ 
. دهدیمن رارق  رظنّدم  شا ، هّچب 
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. تسا ناگدنب  هاگهانپ  مشش : ماقم 
هاگهانپ دـهدیم  تاجن  ار  يو  اهنآ  تارطخ  دـنزگ و  زاو  دـنکیم  همیب  راگزور  ياـهیراوگان  ثداوح و  لـباقم  رد  ار  یمدآ  هک  یناـکم 

زا معا  راگزور  نازوس  خـلت و  ثداوح  زا  ار  مدرم  هک  یئاهناسنا  هکلب  درادـن  قدـص  هتـسبرد  ناکم  ای  طیحم  کیب  اـهنت  ریبعت  نیاو  تسا 
دننکیم يرادهگن  یناسنا  ياهشزرا  نداد  تسد  زا  فارحنا و  نایصع و  هب  طوقـس  هاگترپزا  ار  اهنآ  دنهدیم و  تاجن  یمـسج  یحور و 

هک دشاب  یهاگهانپ  ار  يو  هک  یتقو  تسا  هاگهانپ  کی  نتشاد  رـشب  ناور  حور و  تیوقت  رد  لئاسم  نیرت  هدمع  زا  یکی  دنتـسه  هاگهانپ 
تّیعقاو کی  نیا  دوشیم  لصاح  شمارآ  شناور ، لد و  رد  دـبای  تاجن  اهرطخ  گنج  زا  هدرب  هاـنپ  نادـب  راوشد  تخـس و  ياـهزور  رد 

. دروآیم يور  نادب  شیگدنز  دراوم  زا  دروم  ره  رد  ناسنا  هک  تسا 
هظحالم يدنب و  عمج 

تردق و اب  هشیمه  دباییم و  تاجن  یحور  ياه  یتحاران  زا  هلیسو  نیدب  تسا و  ناسنا  ندمت  تفرشیپ و  بابسا  رازبا و  هناگـشش  تاماقم 
. دنکیمن دیدهت  ار  يو  يرطخ  عون  چیهو  درادیم  رب  مدق  یگدنز  ياه  هّلپ  رد  مامت  تّوق 

ردپ و  تقافر ، ماقم  رد  نیما  درف  کی  ناسنا  یگدنز  نتم  رد  تسا و  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  تاماقم  نیا  یمامت  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما 
تاروـما ماـمت  رد  یناـسنا  هعماـج  رگا  تسادـخ  ناگدـنب  هاـگهانپو  تمحر  ریخ و  رـسارس  رداـم ، هاـگ ، هیکت  ردارب و  ناـبرهم  زوـسلد و 

کی زا  دنیامنب و  هعماج  دوخ و  بیـصنار  یهجوت  لباق  ياهتفرـشیپ  تدم ، نیرتمک  رد  دنناوتیم  دنـشاب  نم  ؤم  تقیقح  نیا  هب  شیگدنز 
، ار یمدآ  تفرشیپ  لماکت و  شعاعش ، رد  دوخ  نداد  رارق  ّتیعقاو و  نیا  صیخشت  دنوش  رادروخرب  یتسپو  ّتلذ  رهزا  رود  لیصا و  نّدمت 

. دنشابیم هعماج  ندمتم  دارفا  دنتسه  دنبیاپو  نم  ؤم  یئالآو  شزرا  نینچ  هب  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  هک  یناسک  دهدیم  ناشن 
: مینک هجوت  هنیمز  نیا  رد  یثیداحا  هب 

َبَهَذ یتیَُبلهَا  َبَهَذ  اذِاف  ِضْرَالا ، ًنامَءا  یتیُبلهَاو  اوبَهَذ ، تَبَهَذ  اذِاف  ءآمَّسلا ، له  ِـال  ًناـمَا  موُجَّنلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق   1
(178 . ) ِضْرَالا ُلهَا 

هدراهچ  ] نم تیب  لهاو  تفر ، دـنهاوخ  مه  يوامـس  تاقولخم  دـنور  نیبزا  اهنآ  هاگره  دنتـسه  نامـسآ  لـها  هاـگهانپو  ناـمَا  ناـگراتس 
. تفر دنهاوخ  نیبزا  مه  نیمز  هرک  لها  دنورب  نایم  زا  نم  تیب  لها  رگا  دنشابیم  نیمز  يور  هاگهانپ  ناما و  مالسلا ] هیلع  موصعم 

(179 . ) اُهباب ُِّیلَع  َۀَمْکِحلا و  ُراد  اَنَا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق   2
. تسا هناخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  متسه و  تمکح  هناخ  نم 

لها و نآرق  ینعی  رکذ  هب  هک  یناسک  ینعی  دیسرپب  رکذ ] لها   ] زا ار  دوخ  تالاوئس  ینعی  ِرْکِّذلا )) َلهَا  اُولَئْساَف  : )) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  و 
. دنتسه یناسک  هچ  رکذ  لها  هک  دش  لاوئس  هّللا ) ۀمحر   ) ساّبع نبا  زا  دنتسه  انشآ 

(180 . ) نیَسُحلاو ِنسَْحلا  َو  ۀمِطاف  َّیلَعو و  دَّمُحم ، مه ، لاق :
دنتسه یهلا  ملع  نزخم  ندعم و  اهنآ  نوچ  دیسرپب  دینادیمن  هچره  تفرعم  ملع و  نادناخ  نیا  زا  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دوصقم  ینعی 
اهناسنا يارب  نوچ  دنراد و  لماک  یهاگآ  دـیجم  نآرق  دوجو  دـننام  يدـنوادخ  رارـسا  و  نیمز ، نامـسآ و  زا  معا  یتسه  ناهج  مامت  هب  و 

رکذ لها  اب  هک  دوشیم  ققحم  ینامز  ناسنا  تداعـس  ریخ و  اذـل  دنـشابیم و  رـشب  هاگهانپ  هناگی  دـنراد و  ار  هقالعو  تبحمو  رهم  تیاهن 
. دشابیم يدنوادخ  رارسا  تمکح و  تکرب و  تفرعم و  هاگیاج  تیب  لها  سدقم  دوجو  اریز  دنک  ادیپ  یتفُلا 

: دیامرفیم هعماج  ترایز  نمض  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
و یهلا ، تکرب  نکـسم  و  ادخ ، تفرعم  هاگیاج  رب  مالـس  دورد و  ِهّللا  ِۀـمَکح  ِنِداعَم  ِهّللا و  ِۀـکََرب  ْنِکاسمَو  هّللا ، ِۀَـفِْرعَم  ِّلاحَم  یلَع  ُمالَّسلا 

. داب وا  رارسا  تمکح و  ندعم 
نیا رد  يا  هدـیقع  رّکفت و  دـنفورعم  هَّیلولُح  مانب  نیفّوصتم  زا  یهورگ  هک  تسین  یناحور  ای  ینامـسج و  يّداـم و  لولُح  ياـنعم  هب  ّلاَـحم 
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دنکداجیا يدروم  رـشب  رّوصت  رد  هک  درادـن  یکیزیف  هبنج  یهلا  لولح  دـنا  هدـیزگرب  دوخب  دراد  تفلاـخم  یهلا  نید  ساـسا  اـب  هک  هنیمز 
ساّسح هلحرم  کی  رد  یمدآ  سفن  ای  حور و  ناحبس ، قلاخ  ربارب  رد  ناسنا ، یگدنب  میلـست و  ماقم  زارحا  رثا  رد  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب 

. دنکیم كرد  نیقیلا ] نیع   ] هبتر رد  ار  ادخ  هک  دوشیم  عقاو 
رون و ربارب  رد  تسیا  هنیآ  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوب  دهاوخ  رّـسیم  لاناک  نیا  زا  ناحبـس  يادـخ  تخانـشو  تفرعم  رگید : ترابع  رد 

راگدرورپ ءاهتنا  یب  ضیفو  تمحر  مه  ماما  دنکیم  شخپ  دوخ  فارطا  هبو  ذخا  ار  دیـشروخ  رون  هنیئآ  هک  روطنامه  يدنوادخ ، تمحر 
هناگی تسا ] نهذ  بیرقت  بابزا  اهلاثم  عون  نیا  هک  دـنامن  هتفگاـن   ] دـننکیم شخپ  ناـشناوریپ  نیلّـسوتم و  هب  هدرک و  تفاـیرد  ار  لاـعتم 

رارق ار  دوخ  ادخ ، تمحر  ضیف و  رد  دوش و  ربخ  اب  شرارـسا  قئاقح و  زا  درگنب و  انعم  ناهج  هب  نآ  هلیـسوب  دناوتیم  رـشب  هک  يا  هنزور 
هدافتـسا دروم  شیگدنز  ياه  همانرب  بوچراهچ  رد  هک  یناسک  دـشابیم  رـشب  رایتخا  رد  ملاس ، نّدـمت  رازبا  هجیتن  رد  تسا  تماما  دـهد 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  يورخا  يویند و  ياهشمارآ  شیاسآ و  یمامت  هب  دنهد  رارق 
. تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد 

(181 . ) َکَلَه ْمُِکتءای  َْمل  ْنَم  َو  یَجن  ْمُکیتَا  نم  ُساّنلاِِهب  یلَْتبُملا  ُبابلاو 
ور هک  یـسک  دـنکیم و  ادـیپ  تاجن  دروآ  يور  امـش  هب  سکره  دـیتسه  مدرم  يارب  ناحتما  ءالتبا و  دروم  هاگرد  موصعم ] ناـماما  امـش  ]

. دیسر دهاوخ  تکاله  هب  دوش  نادرگ 
(182 …  ) مُکیلا َءاََجل  ْنَم  َنِمَا  ْمُِکب و  َکَّسمَت  ْنَم  َزاف  َو  ْمُکَقَراف ، ْنَم  َّلَض  َو  ْمُکدَحَج  ْنَم  َباخ  َو  ْمُکاداع  ْنَم  َکَلَه  ْمُکالآو و  ْنَم  دَعَس 
زا سک  رهو  تسا  راکنایز  دنک  راکنا  ار  امش  تماما  قئاقح  هک  یسک  دنتسه  تخبدب  دوبان و  ناتنانمشد  تخبـشوخ و  امـش  نارادتـسود 

ناما رد  دش  هدنهانپ  امـش  هب  هک  یـسکو  دندش  قفوم  زوریپ و  ناتناگدننک  تعاطا  نادنمقالع و  ناوریپ و  تسا  هارمگ  دریگب  هلـصاف  امش 
. تفرگ رارق 

هیکت ردـپ و  تفءار  رهم و  نتـشادن  هبرگا  تسنآ  دـجاو  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دـشاب  يدامتعا  لباق  نیما و  قیفر  لاـبند  هب  ناـسنا  رگا 
ار يو  یمـسجو  یحور  ياهـشیاسآو  شمارآ  مامت  هک  يراکوکین  رداـمو  راوگاـن ، ثداوح و  راـگزور  رد  دـنمورینو  يوق  ردارب  یهاـگ 

نیرت يوـق  هک  یهاـگهانپ  رکفرد  دـشاب و  بش  زور و  ماـمت  رد  وا  قئاـقد  تاـظحل و  بقارم  زوـسلد  رادـساپ  کـی  دـننامو  دـنک  نیمءاـت 
ناما يوب  ّنِج ، ْسنِا و  نیطایـش  نارگ و  طلُـس  نارادم و  روز  ياهدـیدهت  باعرا و  ّرـش  زاو  دـشاب  هتـشادن  ذوفن  ناوت  بِّرَخم  ياهکـشوم 

دهدیم لیکشت  ار  ناسنا  ره  یگدنز  ياهترورض  هک ، یئاه  هتـساوخ  نیا  مامت  نوچ  دوش  هدنهانپ  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  دیاب  دهدب 
. تسا عمج  جع )  ) رصع ماما  فیرش  دوجو  رد 

تسا نیمز  يور  رد  ادخ  تجح  نیما و  ماما  مهدزاود : لصف 

نیمز رد  ادخ  تجح  نیما و  ماما 

نیرتفیرظ نیرت و  لکـشم  زا  هکنیا  اب  دروم  نیا  تسا و  ّتیحالـص  نییعت  تسا  حرطم  يرـشب  هعماج  نایم  رد  هک  یلئاسم  نیرت  یـساسا  زا 
ای یعامتجا  تروص  رد  ناسنا  یگدـنز  ياه  هماـنرب  ققحت  نوچ  تسا  رادروخرب  يا  هداـعلا  قوف  تّیمها  زا  یلو  دوریم  رامـش  هب  اـهراک 

اهیراودـیما هب  يا  هنیمز  ره  رد  هدرمژپ ، ياه  هرهچ  ناـشیرپ و  ياـهلد  حالـص ، يذ  دارفا  صیخـشت  اـب  تسا و  تقیقح  نیا  دـنمزاین  يدرف 
. دننکیم ادیپ  تسد 

دریگیم لکـش  روعـشیذ  تادوجوم  دارفا و  اب  نیمز  يور  رد  یگدـنز  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  دوش  حرطم  نشور  تراـبع  کـی  رد  رگاو 
تایح یگدنز و  هفـسلف  هک  یقولخم  اهنت  دهدیم  لیکـشت  ار  یگرزب  رامآ  دوش  یـسررب  قیقحت و  یکاخ  هرک  نیا  تاقولخم  هراب  رد  رگا 
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دارفا هیّلک  ای  درف و  کی  نورد  رد  دوجوم  قئاقح  زا  یگدـنز  يانعم  نوچ  تسا  ناسنا  دـنکیم  هدایپ  شیاه  همانرب  دوجو و  اـب  ار ، لوقعم 
قولخم کی  ناونعب  ناسنا  هکنیا : رب  ینبم  دوش  هتفرگراکب  ینـشور  قیمع و  تاـعلاطم  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  نیارباـنب  دریگیم  هشیر  هعماـج 

ْنِم هیف  ُتخفن   ] هیامرـس نتـشاد  اب  دـهدیم و  تبـسن  دوخب  ار  يدایز  زاـیتما  تّیحالـص و  دوشیم  حرطم  قئـالخ  ناـیم  رد  هک  یتقو  یهلا 
تالامک تفایرد  يارب  گرزب  دادعتسا  کی  نتشاد  و  مالسلا ] مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ءایبنا و   ] يرهاظ و  لقع ]  ] ینطاب تّجح  و  یحوُر ]

. دشابیم مدقشیپ  تادوجوم  ریاس  زا  یناحور … ،
هبو نتفرگ  راکب  اـی  تسا  هداد  رارق  یّـصاخ  یتّیعقوم  کـی  رد  ار  يو  تّیحالـص  ناـسنا  يارب  تازاـیتما  هیامرـس و  نینچ  نتـشاد  اـیآ  س :

؟ تسا هدرک  وا  هجّوتم  ار  اهتّیزم  تیحالص و  اهنآ ، ندروآ  رد  ّتیلعف 
يدـیدرت کش و  چـیه  دراد  تیحالـص  يا ، هدرتسگ  مِّهم و  ماقم  کی  زارحا  يارب  یهلا ، تاـقولخم  ناـیم  رد  ناـسنا  طـقف  هکنیا  باوج :

رارق يا  هفیلخ  دوـخ  يارب  نیمز  يور  رد  نم  ( 183 …  ) ۀفیلَخ ِضْرَالا  یف  ٌلِعاج  ّینِا  دـیامرفیم : هک  تسا  نآرق  مایپ  نیاو  درادـن  دوجو 
. ما هداد 

تّیلعف هبار  ةّوقلاب  ياه  هیامرـس  هک  یتروص  رد  نکیل  تسا  دـجاو  ار  یتلزنم  ماـقم و  نینچ  تیحالـص  نیمز  يور  رد  ناـسنا  ماـنب  دوجوم 
، رت لیلذ  رت و  تسپ  مه  اهنآ  زا  هکلب  تاناویح ، دننام  ناسنا  نیمه  ([ 184) ّلضَا ْمُه  َْلب  ِماْعنالاَک  َِکئلُوا   ] تروص نیا  ریغ  رد  دزاس  لّدبم 

. دوب دهاوخ 
هب دراد  رایتخا  رد  هکیا  ةّوقلاب  ياه  هیامرـس  دراد  یئازـسب  ریثأـتوا  تّیحالـص  تّیبوبحم و  رد  هکنآ  درادـن  یتیبولطم  يو  هفاـیق  ماـن و  اریز 

. دروآ دهاوخ  تسدب  ار  يا  هّداعلا  قوف  یتّیحالص  تروص  نیا  رد  دیامن و  لیدبت  ّتیلعف 

مّهم هتکن 

هراشا

؟ تسیچ شرایعم  هچ و  ینعی  تّیحالص  س :
رتخد زا  معا  شنادـنزرف  جاودزا  تامدـقم  دـهاوخب  يدرف  رگا  دـهاوخیم  ّتیحالـص  يا  هنیمز  ره  رد  تّیلوئـسم  نداـهن  شودرب  باوج :

ندراذگاو ای  راک و  کیب  نداد  نت  نآ ، زارحا  نودب  اریز  دنک  نییعت  دروم  نیا  رد  ار  اهنآ  تیحالـص  ءادـتبا  دـیاب  دـیامن  مهارف  ار  رـسپو 
دهاوخیم یـسک  دوش  هّجوت  نادب  دـیاب  دروم  ره  رد  هک  تسا  یقطنم  لوقعم و  رما  کی  نیاو  دراد  اهتمالم  یـسک ، شودرب  یتیلوئـسم 

ای دریذپب ، ار  يا  هسـس  ؤم  هرادا و  ای  تکرـش و  کی  تیریدم  ای  دزاس ، لقتنم  يرگید  ياج  هب  ار  ینیگنـس  مسج  ای  دنک  زاغآ  ار  یتکرح 
يانعم دراد و  تیحالص  نییعت  هب  یعطقو  مربم  زاین  دراوم  هنوگ  نیا  دننامو  دناسرب  دصقم  هب  ار  يا  هّدع  ات  هتسشن  لیبموتا  نامرف  تشپ  رد 

مامت هب  دناوتیم  ایآ  دنک  لاوئس  دوخ  زا  دنک  نیعم  ماهبا  نودب  ار  شیوخ  دادعتـساو  ینامـسج  ناوت  دیامزآیب و  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  نآ 
؟ هنای دنک  هرادا  بولطم  زرطب  ار  یتکرش  هرادا و  دناوتیم  ای  دشاب  لّمحتم  تکرح  نیا  تالکشم 

نییعتو صیخـشت  تسا  ناسنا  دوخ  راـیتخارد  هک  یتّیعقاو  نآ  هب  ندرب  یپ  يارب  شیاـمزآ ، ناـحتما و  زا  تسا  تراـبع  تّیحالـص  ياـنعم 
زا هتفر و  اهنآ  غارس  هب  دارفا  یناشن  مان و  اب  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  راک  نیا  تیلوئسم  یهورگ  دوشیم 1  ققحم  تروص  هسرد  اهتّیحالص 

. دنیامن راذگاو  يوب  ار  یتیلوئسم  هدرب و  یپ  وا  تیحالص  هب  هلیسو  نیدب  ات  دننکیم  یتالاوئس  يو  هراب  رد  نایانشآ ، ناتسود و  هیاسمه و 
لماک روطب  يراـک  نداد  ماـجنا  رد  ار  شیوخ  تردـق  اـی  دادعتـسا و  دسانـشیم و  ار  دوخ  رگید ، سکره  زا  رتهب  هک  تسا  ناـسنادوخ   2

. دنک باختنا  دناوتیم  ار  یلغش  يراک و  تیحالص  دنادیم و 
واب تبـسن  ناسنا  دوخ  زاو  دنادیم  هدنیآ  لاح و  رد  ار  اهدادعتـسا  تسا و  ربخ  اب  رئامـض  اهبلق و  مامت  زا  هک  یئادـخ  تسا  لاعتم  قلاخ   3

اهناسنا یگدنز  رد  تماما  زا 137شقن  هحفص 82 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دسانشیم شدوخ  زا  رتهب  ار  رشب  دوخ  ینعی  دراد  لماک  یهاگآ 

رشب طسوت  رشب  تّیحالص  . 1

لاوئـس اب  هدـش و  راکب  تسد  هنیمز  نیا  رد  یهورگ  دریگیم  تروص  اهناسنا  هلیـسوب  اهّتیحالـص  صیخـشت  نییعت و  يزورما  هعماج  رد 
ياهتراسخ اب  تیحالص  صیخشت  هنوگ  نیا  دنهدیم  رارق  دییءات  دروم  ار  يا  هّدعو  هدرک  ّتیحالـص  نییعت  رگید  ياهناسنا  زا  یئاهباوجو 

رارـسا و نوچ  دوب  دـهاوخن  عقاو  قباطم  نادـنچ  يرگید ، زا  ناسنا  کی  ياـهیهاگآو  تاـعالطا  هکنیا  يارب  تسا  هجاوم  يریذـپان  ناربج 
تیحالـص نییعت  هلیـسو ، نیدب  ات  تفرگ  رظندم  ار  یئاهرایعم  دیاب  ببـس  نیمه  هب  دریگ و  رارق  دناوتیمن  رـشب  رایتخا  رد  نوردنا  قئاقح 

. دنوش رادروخرب  یتیعقاو  زا  اه ،
تیحالص نییعت  رایعم 

قوقح هب  زواجت  ملظ و  زا  ار  دوخ  دنناوتب  ات  دنهد  رارق  رظنّدم  ار  یتاکن  دـیاب  دـنراد  یتّیلوئـسم  نارگید  تّیحالـص  نییعت  رد  هک  یهورگ 
. دنراد زاب  هعماج  دارفا 

. یگدنز تاروما  مامترد  يراکزیهرپ  اوقت و   1
. لاعتم قلاخ  یتسه و  ناهج  هب  مزال  تفرعم  تخانش و   2

. ربکا داهج  رد  يزوریپ  ایو  هراّما  سفن  رب  ّطلست  ای  زئارغ و  ندرک  راهم   3
. مدرم داحا  نایمرد  نتشاد  کین  هقباس   4

. دریذپب دنادب و  هعماج  مظن  يزکرم  هتسه  ار  يربهر  تماما و   5
. ردص هعِس  رادافو ، میلح ، روبص و   6

. شقوقح تیاعر  ناسنا و  ماقم  هب  مارتحا   7
همان ردو  دهد  ماجنا  عقاو  قباطم  ار  شراک  دناوتب  ات  دنک  يرای  ار  یمدآ  يدرف ، ّتیحالـص  نییعت  رد  دـناوتیم  اهرایعم  عون  نیا  ههباشم  و 

هدافتسا دروم  ار  اهنآ  دیاب  تیحالص  نییعت  صیخشت و  رد  یلاو  کی  هک  تسا  هدمآ  اهوگلا  نیا  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
. دهد رارق 

(185 …  ) مهیلَع ءافَولا  ِقْدِّصلا و  لها  نم  َنُویُعلا  ِثَْعبَا  و  دیامرفیم : و 
رارق هّجوت  دروم  نیناوق  يارجا  رد  اهنآ  تیحالـص  ات  نک  باختنا  نیلوئـسم  رب  افو  تقادـص و  لـها  زا  هدـننک ، لرتنک  ناـبهگن و  یهورگ 

. دنهد
يونعم اهشزراو  لوصا  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  دنـشاب  نارگید  تیحالـص  نییعت  رد  مزال  ياهیهاگآ  عبنم  دنرادن  تّیحالـص  هک  یـصاخشا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هنیمز  نیا  رد  دننکیمن  غیرد  یششوک  چیه  زا  یناسنا  ماقم  تمرح  کته  يارب  دنتسین و  دنب  ياپ 
(186 …  ) ِساّنلا ِبئاعَِمل  مُُهبَلْطَءا  َكْدنِع  ْمُهءاَنْشَءاو  َْکنِم  َِکتّیَع  رَدَْعبَا  ْنُکََیل  و 

دارفا نینچ  زا  دـیاب  هکلب  دنـشاب  هدوب  کلام ]  ] وت فارطا  رد  دـیابن  دنتـسه  مدرم  ياهـشزغل  بویع و  زا  صّحفت  وجتـسج و  رد  هک  يدارفا 
بویع و زا  دنک و  ناهنپ  ار  اهنآ  هک  تسا  راوازـس  مکاح  ای  یلاو  رب  دنتـسه  بویع  ياراد  مدرم  اریز  یـشاب  هتـشاد  ار  ضُغب  دـُعب و  تیاهن 

. نکن صّحفت  تسا  هتفرگن  تروص  وت  شیپ  رد  هک  یئاهشزغل 
نکیل تسا  یقطنم  لوقعم و  رما  کی  ّتیحالص  نییعت  هک  دیآیم  رب  نینچ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تاشیامرف  زا  تّقد  لباق  ّمهُم و  هتکن 
نییعت راـیعمو  كـالم  دـناوتیمن  ناـسنا  قئـالع  تاـساسحا و  تروص  نیا  رد  دـشاب  یقطنم  لوـقعم و  شدوـخ  دـننام  دـیاب  مه  شراـیعم 

نیا دنـشاب و  رادروخرب  یتباث  تّیعقوم  کـی  زا  اـهرایعم  دـیاب  يدروم  ره  رد  درادـن و  دوجو  اـهنآ  رد  یتاـبث  اریز  دوش  عقاو  اـهّتیحالص 
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و لاعتم ، يادخب  نامیا  عاعش  رد  دارفا ، تیحالـص  دروم  رد  اصوصخ  هنیمز  ره  رد  شیراک  ياه  همانرب  ناسنا و  هک  دوشیم  ققحم  ینامز 
ياهراک يارب  دـنناوتیم  دـنرادیم  رب  مدـق  ادـخ  ياضر  رد  هک  یناسک  نشور : ترابعب  دـشاب و  هتفرگ  رارق  وا  ياضر  نداد  رارق  كـالم 

حطس رد  دیاب  دنرادروخرب  ینوناق  تّیعقوم  کیزا  نارگید  تّیحالص  نییعت  رد  هک  یصاخشا  دنریگب  ّتیحالـص  ناشدادعتـسا ، اب  بسانم 
نآ یطعم  یشدقاف  اریز  دنشاب  ینعم  نآ  دجاو  دوخ  دیاب  دننکیم  نیعم  ار  تیحالـص  هک  یناسک  ینعی  دنـشاب  هدوب  یگنهرف  عیـسو  یلیخ 

نم و ؤم  دارفا  زاو  درادـن  لماک  یهاگآ  نامیا ، ریـسم  رد  تفرعمو  لامک  نتـشاد  ادـخ و  يدونـشوخ  اضر و  يانعم  زا  هک  وا  دوبدـهاوخن 
هنوگچ تسا  هدرک  هصالخ  يویند  ای  يّداـم و  يرهاـظ و  ياـه  هماـنرب  کـی  رد  ار  دوخ  هدرکن و  كرد  یموهفم  نادـنچ  نآ  ياـهیگژیو 

تّیحالـص ترابع  کی  رد  تسا و  ثحب  لباق  يدرومره  رد  ناسنا  تّیحالـص  هلئـسم  اریز  دنرادرب  مدق  اهتّیحالـص  نییعت  رد  دـناوتیم 
. دشابیم ددعتم  تاعوضوم  زا  ناسنا  کی  ياهیهاگآ  نداد  صیخشت  ّتیوربخ و  نامه 

دـنک و رظن  راـهظا  دـناوتیم  تـسا  تـالامک  بحاـص  هتـشر  نـیا  رد  هـک  يدرف  دریگب  ّتیحالـص  دـهاوخیم  يراـمعم  رد  یـسک  لاـثم :
زا معا  اهتیلوئـسم  ریاس  و  تواضق ، یهدنامرف ، تیریدم ، تاقیقحت ، یگدـننار و  یکیناکم ، ياه  هتـشر  رد  دـیامن  نیعم  ار  يو  ّتیحالص 

دهعت شراک  نیا  رد  وا  اـیآ  تسا  نیا  شرگید  دـُعب  تسا  درف  تیحالـص  دـُعب  کـی  نیا  دراد  ترورـض  طرـش  نیمه  یعاـمتجا  يدرف و 
هدافتـسا دوخ  ّتیوربخ  زا  مدرم  شیاسآ  تداعـس و  ریخ و  يارب  هشیمه  دـنکن و  ناـیغطو  ملظ  هدافتـسا ، ءوس  تیاـنج ، تناـیخ و  هکدراد 
یلکـشم راک  ناسنا  نطاب  ریمـض و  هب  ندرب  یپ  نوچ  دوشیم  قیقدو  ساّسح  یلیخ  دارفا  تّیحالـص  نییعت  تروص  نیا  رد  هن ؟ اـی  دـنیامن 

دنا و هتخادرپ  ینز  تشگ  هب  یتوکلم  ياضف  نآ  رد  هتخاس و  نورد  زا  ار  دوخ  هک  دـشاب  يدارفا  رایتخا  رد  راک  ّتیلوئـسم  رگا  یلو  تسا 
لاعتم يادخ  ءاّکتا  هب  راد  مخ  چیپ و  هدـنزغلو و  کیراب  لپ  نیا  رد  دـنناوتیم  هورگ  نیا  دـنرادن  يویند  لئاسم  هب  یگتـسباو  نیرتکچوک 

نم ؤم  دارفا  طسوت  تواضق  نیمه  دوخ  هکنیا  اـب  دـیامن  هراـشا  اـهنآ  تّیحالـص  دودـح  رگید و  دارفا  تلزنم  ماـقم و  هب  و  هدرک ، تکرح 
دناوتیمن مه  زاب  دـشاب  رادروخرب  يونعم  تـالامک  زا  مه  هزادـنا  ره  رـشب  اریز  دراد  یتالکـشم  باوج  لاوئـس و  نکیل  دریگیم  تروص 

دنوادـخ هب  رـصحنم  هـکلب  تـسین  وا  ياـهیهاگآ  تاـعالطا و  هزوـح  رد  تـیعطقو  تـّیمْزَج  نـیا  دـیامن  رظنراـهظا  یعطق  یمزج و  روـطب 
. تسا لالجلاوذ 

کی دناوتیم  یطئارـش  هچرد  هنوگچ و  نادان  درف  نوچ  دشاب  یلْوَا  فَّرعُم  زا  دیاب  فِّرعُم  هک  تسا  هدـمآ  نادنمـشناد  ءاملع و  نایب  رد  و 
یناداـنب و ّتیحالـص  نییعت  ماـقم  رد  هک  يدارفا  تسنآ  نتخانـش  مزلتـسم  يزیچ  ره  فـیرعت  نوـچ  دـنک  یفّرعم  ار  دنمـشناد  ملاـع و  درف 

. دننک یفرعم  ار  لماک  ياهناسنا  دنناوتیم  هنوگچ  دنراتفرگ  تلاهج 
(187 ((. ) َنوُمُکَحت َفیَک  مَکلامف  يدُْهی  ْنَا  ّالا  يِّدهَیال  ْنَّمَا  ْعبَُّتی  ْنَا  ُّقَحَا  ِّقَحلا  َیِلا  يدْهَی  ْنمَفَا  : )) دیامرفیم دیجم  نآرق 

دننک شتیاده  هکنآ  رگم  دوشیمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  يوریپ  يارب  رت  هتسیاش  دنکیم  قح  يوس  هب  تیاده  هک  یسک  ایآ 
؟ دینکیم تواضق  هنوگچ  دوشیم ؟ هچ  ارامش 

ناوتیم یهلا  ياهرایعم  وگلا و  تیاعر  اب  رگم  دشاب  یعقاو  مایپ  لماح  دـناوتیمن  یئاهنت  هب  ناسنا  طسوت  ناسنا  تیحالـص  نییعت  نیاربانب 
. دشاب رادروخرب  يداعلا  قوف  تیحالص  زا  دیاب  درادرب  مدق  دروم  نیا  رد  دهاوخیم  یسک  نآو  دز  تسد  یلمع  نینچ  هب 

ناسنا دوخ  طسوت  تّیحالص  نییعت  . 2

ناوت دوخ و  ینطاب  قیاقح  هب  ناـسنا  ره  دـشابیم  شدوجو  رد  دوجوم  تاـّیعقاو  نتفریذـپ  رـشب ، لاـمک  ياـه  هناـشن  نیرت  هدـمع  زا  یکی 
زا دراد و  لـماک  عـالطا  شیوـخ  یفنم  تبثم و  تاـکن  هـب  دسانـشیم و  ار  دوـخ  رگید  سک  ره  زا  رتـهب  دراد و  یهاـگآ  شیاهدادعتـسا 
هک دورب  یئاه  همانرب  عون  کیراب  ریز  دـناوتیمن  يو  تروص  نیا  رد  تسا  عّلطم  طئارـش  ره  رد  شدوجو  ناهج  ياهیژرنا  ورین و  یئاراک 

اتـسار نیا  رد  زیچ  چیهو  دراد  يروضح  ملع  شیراک  ناوت  هب  لاح  ره  رد  نوچ  تسا  جراخ  شا  هشیدناو  رکفت  مسج و  تردـق  هطیح  زا 
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ریسم هب  ار  یمدآ  هشیمه  یناسفن  ياهاوه  ایند و  تّذل  ینیریش و  نوچ  تسین  سکره  راک  ّتیعقاو  نیا  نتفرگ  راکب  تسین  هدیشوپ  يو  زا 
ماقمو و تورث  ذئاذل  يو  تاّمهوت  لایخ و  رد  درادیم و  زاب  اهراک  یئاناوت  مدـع  صقاون و  لوبق  زا  ار  وا  دـناشکیم و  فارحنا  فالخ و 

. دنکیم تیوقت  ار  تسایر 
تـسا داعم  زور  لاعتم و  يادـخ  هب  نامیا  اوقت و  دـهدیم  تاجن  هدـننک  دوبان  ياهرطخ  ّرـش  زا  ار  یمدآ  هک  يا  هلیـسو  اهنت  ناـیم  نیا  رد 

تیصخش تّیحالص و  دروم  رد  نارگید  راتفگ  هب  نم  ؤم  درفکی  تسا  لامعا  تساوخ  زاب  ندنالوبق  دّهعت و  داجیا  نامیا  هرمث  نیلوا  نوچ 
لوئـسم یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  تسا  هدروآ  تسدـب  ناـمیا  هار  زا  هک  یمزـال  یهاـگآو  تریـصب  رثا  رد  هکلب  درادـن  یهّجوـت  شدوـخ 

يدونـشوخ اضر و  بلج  رد  وا  فده  هکلب  دروآ  تسدب  ار  ترخآ  تراسخ  یبارخ و  ایند ، رد  زور  دنچ  تذل  هب  دهاوخیمن  دـنادیم و 
يا هنیمز  ره  رد  ناسنا  قوقحب  نایغط  ملظ و  زا  درخیم و  ناجب  ار  اهیخلت  یماـمت  زاـب  شوغآ  اـب  اذـل  دوشیم و  هصـالخ  ناحبـس  يادـخ 

. درادیم هگن  تسد 
هب یناسنا  ره  رگا  هچ  دشابیم  ّمهم  فیرظ و  هتکن  نیا  هب  هجوت  يدرف  ای  یعامتجا و  ياه  هنیمز  رد  تالکشم  ّلح  يارب  هار  نیرت  یـساسا 
وا تردق  طیح  رد  هک  یئاهراک  ماجنا  هب  ندش  دیدناک  زا  ار  دوخو  دوش  اریذپ  یگدنز  ياه  تّیلوئسم  زا  شیراک  ناوت  دادعتـسا و  هزادنا 

ندـمت و رد  لـماع  نیرت  هدـمع  اریز  دروآیم  تسدـب  ار  مزـال  ياـه  تفرـشیپو  یقرت  هظحل  هب  هظحل  هعماـج  نیقی  روطب  دراد  زاـب  تسین 
اب هک  دوشیم  هرادا  دارفا  هنوگ  نیا  طسوت  یگدـنز  ياه  همانرب  رادـقم  ره  تسا و  سانـشراک  دـهعتم و  ياهناسنا  دوجو  هعماـج  تفرـشیپ 

دیـشروخ هزادنا  نامه  هب  دـنهدیم  رارق  نادـنمقالع  رایتخا  رد  يا  هنیمز  ره  رد  ار  ملاس  ياهریـسم  هار و  صّـصخت  دـهعت و  راختفا  لادـم 
. تسا هدومن  یناشفا  رون  عامتجا  طیحم و  نآرب  تداعس 

رد هک  یتیلوئـسم  نتفریذـپ  اب  دـهاوخیمن  تقو  چـیه  نم  ؤم  لـقاع و  ناـسنا  کـی  نوچ  دریگیم  هشیر  درف  لاـمکزا  هلئـسم  نینچ  ققحت 
: میوش انشآ  ثیدح  دنچ  اب  دروم  نیارد  دنک  دراو  نایز  همدص و  دوخ  عامتجا  هبو  لیلذ  ار  دوخ  تسین  شناوت 

(188 . ) ُهَسْفَن َّلُِذی  ْنَا  ِنِم  ؤُْمِلل  یغَْبنَی  ال  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع   1
. دیامن راوخ  لیلذ و  ار  نتشیوخ  هک  تسین  هتسیاش  نم  ؤم  يارب  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(189 . ) ُهَرْدَق ُهَّدَح و  ُزَواجتَی  ْنَِمل  َلْقَع  ال  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   2
. درادن لقع  دیامنیم  زواجت  شیوخ  ردق  ّدح و  زا  هکنآ 

(190 . ) ُهَرْوَط يّدَعَت  َو  ُهَرْدَق  ْفِْرعَی  مل  ًءُرِما  َکَلَه  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر   3
. تسا هداد  رارق  يدوبان  تکاله و  ضرعمرد  ار  دوخ  دنکزواجت  شیوخّدح  زاو  دسانشن  ار  شیوخ  تلزنمور  دق  هک  سکنآ 

لاعتم يادخ  طّسوت  ناسنا  تّیحالص  . 3

ياهیهاگآ ملع و  اجنیارد  اریز  دراد  یلبق  ماسقا  زا  ینشور  دایز و  ياه  هلصاف  دوش  هعلاطم  يرادقم  رگا  ّتیحالص  نییعت  زا  شخب  نیا  رد 
یـسک شدوخ  زج  هک  یمدآ  نطابو  ریمـض  نآ  هب  تبـسن  یتح  دراد  دوجو  الماک  تولجو ، تولخ  رد  شلاعفا ، لامعاو و  ناسنا  زا  مزـال 

. تسا دوجوم  یهاگآ  تسین  ربخ  اب  نآزا 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هنیمز  نیا  رد  درادـن  دوـجو  یهاـگآ  مدـع  یعوـن  چـیه  ّتیحالـص  نییعت  زا  شخب  نیا  رد  تراـبع : کـی  رد 

: دیامرفیم
ُهُدوُهُـش و ْمُکُؤاـضْعَا  اـْملِع  ِِهب  َطاـحَا  اْربُـخ و  ِِهب  َفَُطل  ْمهِراـهن  َو  ْمِِهْلَیل  یف  َنُوفِرَتـْقُم  ُداـبِعلا  اَـم  هیلَع  یَفْخَی  ـال  یلاَـعَت  ُهَناْحبُـس و  َهّللا  َّنِا  ))

(191 .(() ُُهنایِع ْمُُکتاَوَلَخ  َو  ُُهنُویُع  ْمُکِْرئامَض  َو  ُهُدُونُج ، ُمُکِحراَوَج 
هزادـنا ره  ناشلاعفا  لاـمعا و  ماـمت  زا  دـننکیم  اـهراک  هچ  ناـشیاهزور  بش و  رد  شناگدـنب  هک  تسین  هدیـشوپ  ناحبـس  دـنوادخ  يارب 
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، وا ياهرکشل  امش  حراوج  وا و  ناهاوگ  اهناسنا ]  ] امـش دوجو  ءاضعا  دراد  هطاحا  يو  هب  ملع  تهج  زا  تسا و  رادربخ  دشاب  مه  کچوک 
. تسوا هاگتولج  امش  تولخ  هاگیاج  تسوا و  راکشآ  رهاظ و  امش  ياه  نطاب  ریامض و 

هلئـسم ریبعت : کی  رد  دراد و  هاگن  یفخم  لاعتم  يادخ  زا  ار  شیوخ  نوردنا  دـناوتب  یمدآ  هک  درادـن  دوجو  يدروم  چـیه  دـیدرت  نودـب 
رب هناگجنپ  ّساوح  زا  رتالاب  دنتـسه  ناکم  نامز و  فرظ  بلاق  رد  هک  یتادوجوم  تسا  طوبرم  هّدام  ناهج  هب  راکـشآ ، ای  ناهنپ و  ءافخ و 
زاو هدرک  ذوفن  نوردـناو  تولخ  هب  دـنناوتیم  اهنآ  اریز  تسا  رت  عیـسو  اهیهاگآو  ملع  هرئاد  تادرجم  هراب  رد  یلو  تسا  هدیـشوپ  ناـشیا 

اب تاقولخم  یمامت  هکلب  درادـن  دوجو  یعنام  چـیه  تسا  يّدام  درجم و  تادوجوم  قلاخ  هک  اتکی  يادـخ  ملع  دروم  رد  دـنهد  ربخ  اـجنآ 
. دنتسه وا  روضحرد  ناشنطاب  روهظ و 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضحو 

(192 …  ) ِتاوَلَخلا یف  ِدابعلا  َیِصاعم  ِتاَوَلَفلا و  یف  ِشوُجُولا  َجیجَع  ُمَْلعَی 
. دراد یهاگآ  اههاگتولخ  رد  ناگدنب  تیصعم  هبو  تسا  ملاع  روانهپ  تشد  رد  یشحو  تاناویح  يادص  هب  لاعتم  راگدرورپ 

رییغت و رد  هظحل  ره  اهنآ  نوچ  درادن  ملع  تاّیئزج  هب  دنوادخ  هکنیارب  ینبم  هفـسالف  نادنمـشناد و  ءاملع و  زا  یهورگ  هدـیقع  فالخ  رب 
یهلا ملع  ربارب  رد  تاّیلکو  تاّیئزج  ینعی   )) تسا هاگآ  عیـسو  يارحـص  رد  یـشحو  تاناویح  يادص  هب  دیامرفیم  ترـضح  دـنلّوحت … 

.(( تسا يوتحم  یب  لیلد و  یب  يوعد  کی  تاّیئزج  هب  دنوادخ  ملع  مدع  دنراد و  روضح 
عون چیه  شخب  نیا  رد  اریز  ددرگیم  راکشآ  هلیسو  نیدب  يو  يراک  ناوتو  دریگیم  رارق  قلطم  ملع  نیا  ربارب  رد  یمدآ  تیحالـص  الاح 

باقع باذعو و  هناصلخم  لامعا  لباقم  رد  یـشاداپو  رجا  رهو  درادن  دوجو  نارگید ، قوقح  هب  زواجت  قح و  زا  فارحنا  سوه و  يوه و 
. دشابیم ناسنا  دساف  لامعا  ربارب  رد 

دوخ يرگن  کین  شتابویع ، شزغل و  ندرک  ناهنپ  شکین و  لامعا  نتخاس  راکـشآ  اب  دراد  هّجوت  وا  هب  ناسحاو  فاصنا  لدـع و  مامتاب  و 
. دناسریم تابثا  هب  شناگدنب  قح  رد  ار 

هک یفده  ّتین و  تسین  كالم  لامعا  تروص  ینعی  دوشیم  طوبرم  نآ  يونعم  ياضف  نوردنا و  هب  ناسنا  ّتیحالص  هلئسم  دروم  نیا  رد 
رهم و داجیا  لاعتم و  قلاخ  هب  نشور  كاپ و  ریمض  نتشاد  نیاربانب  دنکیم  صّخشم  یهلا  ملع  رد  ار  وا  تّیحالـص  تسا  بلق  شهاگیاج 

رماوا هب  لاثتما  اب  تسا  هدش  هدیرفآ  يو  نوردنا  رد  هک  يا  هّوقلاب  ياهورین  نوچ  دیازفایم  یمدآ  زایتما  هب  شتاروتـسد  نیناوق و  هب  هقالع 
. دنکیم ادیپ  ّتیلعف  ناحبس  قلاخ  یهاونو 

رد تسین و  هّجوت  دروم  نادـنچ  ّتیمک  دوشیم و  طوبرم  لاـمعا  ّتیفیک  هب  یلاـعت  قح  هاگـشیپ  رد  یمدآ  تیحالـص  مـالک : کـی  رد  و 
يدنوادخ تسوا  ( )) 193) الَمع ُنَسحَا  ْمُکّیا  ْمُکَُوْلبَِیل  ةایَْحلَاو  َتْوَملا  قَلَخ  يّذلا  وه  تسا : هدومرف  هراشا  نادب  لماک  تحارـص  اب  شتایآ 

.(( دهدیم ماجنا  ار  لمع  نیرتهب  کی  مادک  دیامزآیب  ار ] اهناسنا   ] امش ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  هک 
تّیفیک هب  اریز  دنشابیم  رادروخرب  یبولطم  ّتیحالـص  زا  یهلا  هاگراب  رد  هک  دنتـسه  اهناسنا  زا  یهورگ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
هزادنا هب  نوچ  تسین  هزادنا  کیرد  ناشتاجرد  هبتر و  نکیل  دـنیادخ  تّجح  اهنآ  همه  هکنیا  اب  دـنا  هدرک  لوذـبم  ار  یعـس  تیاهن  لامعا 

ماظع ءایبنا  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تیـصخش  دـنوشیم و  یبسانم  تیحالـص  بحاص  لاـمعا  تیفیک  هب  نتخادرپو  نیقی 
نیا رد  تسا و  هتفرگ  تروص  ترضح  نآ  تیالو  لوبق  تبحم و  نتشاد  هلیسوب  اهنآ  ّتیحالص  یّتح  و  ناگراتـس ، يارب  تسباتفآ  هباشمب 

حاورا ملاع  راگدرورپ  تفرگ و  رارق  یهاگیاجرب  جارعم  تقو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  دراد  دوجو  يداـیز  ثیداـحا  دروم 
قافتا و روطب  یگمه  لاوئـس  زادعب  ما  هدرک  ناشثوعبم  ارچ  نک  لاوئـس  اهنآ  زا  هک  داد  روتـسد  دومن و  رـضاح  شتمدخ  رد  ار  ءایبنا  مامت 

: دنتفگ عامتجا 
رارقا لاعتم و  يادخ  تینادحو  رب  تداهش  یهاوگ و  يارب  ( 194 . ) بلاْطیبَا نب  َّیلِعل  ۀیالِولا  َو  َکّیَِوُبن  َراِرقْالاَو  هّللاّالا  هِلا  ْنَا ال  ِةداهَش  یلَع 
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. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ   ] امش توبن 

تداعس زمر  ای  دنوادخب  نیقی 

ماقم و کیب  هک  یناسنا  ره  تسا و  اههنیمز  مامت  رد  یتسه  قلاخب  نیقی  دوجو  یهلا  هاگـشیپ  زا  تّیحالـص  ذخا  يارب  رایعم  نیرت  یـساسا 
ءاـیلوا هبتر  هک  یئاـجنآ  زا  تسا و  هتفرگ  تروص  ملاـع  قلاـخب  نیقی  نتـشاداب  هتـسویپ  تسا  هتفاـی  تّیحالـص  یبوبر  هاـگراب  رد  یتلزنم ،

زا ریغ  يا  هّدع  دنـشابیم و  ینیوکت  تیالو  بحاص  دراوم  بلغا  رد  یهورگ  دنراد  تیالو  روما  زا  یـشخب  رد  یـضعب  تسا  توافتمادخ 
. مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  دمحم و  ترضح  دننام  دنراد  تیالو  يرودقم  ره  رب  تّیهُولا  ماقم 

. دریگیم هشیر  اهنآ  نیقی  مجح  زا  ادخ ، ءایلوا  ءایبنا و  ّتیحالص  رد  تامیسقت  نیا 
: نآ بتارم  نیقی و 

. نیقیلا قح  نیقیلا 3  نیع  نیقیلا 2  ملع   1 دوشیم : میسقت  شخب  هس  رب  نیقی 
. ندش هاگآ  شتآ  دوجو  هب  دود  دوجو  زا  هکنیا  دننام  ندرک  ادیپ  نامیا  یتقیقح  هب  فلتخم  لئالد  زا  ینعی  نیقیلا  ملع   1

. دنکیم هدهاشم  ار  شتآ  الثم  دوخ  مشچ  ابو  دسریم  هدهاشم  هلحرم  هب  ناسنا  هک  تسا  یئاجرد  نآو  نیقیلا  نیع   2
. تسا نیقی  هلحرم  نیرتالاب  نیا  دنک و  سمل  ار  نآ  شزوس  دوش و  شتآ  دراو  هک  تسا  یسک  دننامه  نآو  نیقیلا  قح   3
. دراد صاصتخا  هژیو  دارفا  نابّرقم و  هب  مّوس  لحرمو  تسا  ناراکزیهرپ  يارب  مّود  هلحرمو  دراد  یمومع  هبنج  لّوا  هلحرم 

هار بآ  يور  یـسیع  نارای  زا  یـضعب  میا  هدینـش  دـندومن  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تمدـخ  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  و 
: دومرف دنتفریم ؟

(195 . ) ءاَوَهلا یَلَع  یشََمل  ِکلذ  نم  ّدشَا  ُهنیقَی  ناکول 
.(( دنک تکرح  مه  اوه  نامسآ و  رد  تسناوتیم  دوبیم  رتدیدش  دوجوم  تلاح  زا  شنیقی  رگا  ))

نتـشاد اریز  دـهدیم  رارق  یـسررب  دروم  ملاع  راگدرورپ  هب  نیقی  نتـشاد  هب  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  یمدآ  ياه  تّیحالـص  فیرـش  ثیدـح 
هّمالع موحرم  لوق  هب  دریگیم و  هیاـم  نیقی  ناـمهزا  تسا  هتفرگ  ماـن  ینیوکت  تیـالو  هب  هک  یتسه  ناـهجرد  فّرـصت  تردـق  تیـالو و 
ناهج بابسا  ندرک  وحم  و  ناحبس ، دنوادخب  نیقی  روحم  رب  زیچ  همه  : )) دیازفایم فیرش  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دعب  هّللا ) ۀمحر   ) یئابطابط
نامه هب  ناهج  ءایـشا  ددرگ  رتشیب  هّیهلا  هقلطم  تردق  هب  ناسنا  نامیا  داقتعا و  ردق  ره  نیاربانب  دنزیم  رود  ریثءات  رد  لالقتـسا  زا  نیوکت 

(196 .(() دش دهاوخ  داقنمو  عیطم  وا  ربارب  رد  تبسن 
. تماما تّوبنو و  تلاسر  ماقم  تیحالص  تفایرد  شنیرفآ و  ملاع  رد  هّداعلا  قراخ  فّرصت  نیقی و  هطبار  زمر  تسا  نیاو 

تماما يارب  ناسنا  تّیحالص 

دریگب رارق  هعلاطم  دروم  اهنآ  رد  لاعتم  قلاخ  دوجوم  ياه  تمکح  رارـسا و  دوش و  هّجوت  رظن  تقداب  یهلا  ياه  ّتیلوئـسم  ماقم و  هب  رگا 
. تسا روصتم  تروص  ود 

. دنسریم ّتیلعف  هب  هّوقلاب  ياه  هیامرس  دنکیم و  ادیپ  لکش  اهنآ  رد  نیقی  داجیاو  لامکو  دشر  رثا  رد  هّیهلا  تاماقم  هکنیا   1
هزادـنا هبو  دوشیم  لیکـشت  یهاگدورف  نیقیو  لامک  دـشر و  رثا  رد  ینعی  دـنوشیم  لزان  ناسنا  بلق  هب  یهلا  ياـه  تیلوئـسم  ماـقم و   2

، لکـشم ناکم  نآ  رد  امیپاوه  دورف  دوشن  سیـسءات  هاگدورف  یطیحم  رد  رگا  لاثم : دنیـشنب  نآ  رد  دناوتیم  امیپاوه  هاگدورف  یگ  هدامآ 
ياهامیپاوه هاگدورف ، دـناب  هعـسوت  رثا  رد  یهاگو  دراد  ار  کچوک  ياهامیپاوه  دورف  یگدامآ  هاگدورف  یهاگ  نکیل  تسا  لاحم  هکلبو 

. دننیشنب نآ  رد  یتحار  هب  دنناوتیم  مه  یگرزب 
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یمدآ لد  رد  ۀـّیهلا  تاماقم  زارحا  يارب  بسانم  هاگیاج  اـت  نکیل  دـنراد  يداـیز  كارتشا  هوجو  شخب  ود  ره  دوش  هظحـالم  تسرد  رگا 
. دریگ شود  رب  ار  تماما  تیلوئسم  نیگنسراب  دناوتیمن  دنکن  ادیپ  دشر  نیقی ، رثا  رد  يو  تّیلباق  دوشن و  ققحم 

چیه تسا  ملاع  راـگدرورپ  هب  رـصحنم  نآرب ، صخـش  تیحالـص  ندرک  نّیعم  يدـنوادخ و  ياـه  ّتیلوئـسم  يارب  یگ  هداـمآ  صیخـشت 
مه رانکاب  يدراوم  رد  ناسناو  تسا  لکـشم  رما  یـسک ، ّتیلباقو  نیقی  هب  ندرب  یپ  نوچ  دیامن  رظن  راهظا  هراب  نیا  رد  دـناوتیمن  يدـحا 

. درادن ّتیمزج  تیعطق و  نآ  هاگیاپ  نکیل  دنزیم  راک  نیاب  تسد  يدهاوشو  نئارق  نداد  رارق 
: دیامرفیم شیاه  تّیلوئسم  ماما و  هراب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(197 . ) ِهّللا میِرَح  نع  ُّباّذلاو  ِهّللا  َیِلا  یعاّدلاو  ِهِدِالب  یف  ِهتَفیلَخ  و  ِهِدابِع ، یلَع  ِهتَّجُحو  ِهِْقلَخ ، ِهِضْرَا و  یف  ِهّللا  ُنیمَا  ُمامِْالَا 
يوسب مدرم ]  ] هدننک توعد  و  شدالبرد ، ادخ  هفیلخ  و  شناگدنبرب ، وا  يامنهار  تجح و  و  شتاقولخم ، نیمز و  يور  رد  ادخ  نیما  ماما 

. دشابیم وا  میرح  زا  هدننک  عافد  و  ادخ ،
. هدننک عافد  یعاد 5  هفیلخ 4  تّجح 3  نیما 2  تسا 1  هدش  نیعم  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  مّهم  تیلوئسم  نیدنچ 

کی زا  يدرف  نینچ  تفگ  دهاوخ  نیقی  روطب  دـیامن  لصاح  عالطا  اهنآ  تاّیعقاو  هب  دوش و  هعلاطم  فاصوا  نیا  زا  کی  ره  دروم  رد  رگا 
يراوگرزبو تمظع  زا  هکلب  تسین  يا  هداس  کچوک و  هلئـسم  کی  ادخ  يارب  ندوب  نیما  اریز  تسا  رادروخرب  يا  هّداعلا  قوف  ّتیحالص 

. دراد ترهش  هّللا )) نیما  هب   )) مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ترضح  تارایز  زا  یکی  هکنانچ  دنکیم  تیاکح  نیقیلا  قحو 
 … ِهِضْرَا یف  ِهّللا  َنیما  ای  َکیلع  مالسلا 

. نیمز يور  رد  ادخ  نیما  يا  وت  رب  مالس  دورد و 
؟ دیامن فّصتم  فاصوا ، نیا  زا  یکیب  ار  وا  دنک و  رظن  راهظا  یسک  يارب  تافص  نیا  دروم  رد  دناوتیم  ناسنا  ایآ  لا : ؤس 

دییءات یهلا  مّهم  بصنم  ماقم و  نیا  زارحا  يارب  ار  یسک  ّتیحالـص  دناوتیمن  وا  ینعی  تسین  يو  تارودقم  رد  رظن  راهظا  نینچ  باوج :
ادـخ نیما  دـنک  فیـصوت  ار  يدرف  دـناوتیم  تسا  هتفرگ  رارق  وا  رایتخا  رد  یلاعت  يراب  هیحان  زا  هک  يدـهاوش  نئارق و  طسوت  رگم  دـنک 

. تسا جراخ  رشب  هدهع  زا  تقیقح  نیا  صیخشت  دراد و  مزال  نامیا  ینوزف  لامک و  جوا  ناسنا ، کی  ندوب 
هب ناوتیم  وا ، تسدب  تامارک  تازجعم و  ندش  راکـشآ  و  یهلا ، تایآ  لوزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نانخـس  هلیـسوب  الثم :

. تسا یلاعت  سدقا  ترضح  هب  وا  نامیاو  نیقی  هدنهد  ناشن  لامعا  عون  نیا  اریز  درک  ادیپ  یهاگآ  یسک  ّتیحالص 
تیاکح تباث  دوجوم و  یتّیعقاو  زا  اهنآ  هکلب  تسین  وا  تسدب  ّتیحالص  داجیا  يانعم  هب  ناسنا ، رایتخا  رد  نئارق  دوجو  تسا  رکذب  مزال 

. دنکیم
تّیلباق و تسا  هدـش  هراـشا  نادـب  تاراـیز  هیعدا و  رد  هدـمآ و  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  نءاـش  رد  يداـیز  ثیداـحا  تاـیآ و  هک  یتقو 

ياهنامز ناکم و  رد  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دـهدیم و  ناشن  یهلا ، بصنم  ماقم و  زارحا  يارب  ار  اهنآ  لماک  تّیحالص 
تّیحالـص دهاوخیم  دنکیم  هراشا  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) شموصعم دنزرف  هدزایو  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماما و  هب  ددعتم 

مامت دنچره  دنک  دزمان  یتیلوئـسم  نینچ  يارب  ار  دوخ  دـناوتیمن  سکره  هک  دـیامن  نشور  مدرمب  تماما  ماقم  زارحا  يارب  ار  اهنآ  لماک 
. تسا لاعتم  يادخ  دییءات  كالم  هکلب  درادن  وا  ّتیلباق  رد  يریثءات  چیه  مدرم  دییءات  نوچ  دننک  دییءات  ار  يو  ایند  مدرم 

. تسا هدمآ  هعماج  ةرایز  رد  هنومن  ناونعب 
یحو نامجرتم  نارّسفم و  ِِهیْحَِول : ًۀمِجاَرت  و 

یهلا رارسا  ناظفاح  هِّرِِسل : ًۀَظَفَح  و 
وا مولع  هنیزخ  ِهِْملِِعل : ًۀَنَزَخ  َو 

ادخ ّتینادحو  ناکرا  ِهدیِحْوَِتل : اناکْرَا  و 
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شریسم نایامنهار  نایداه و  ِهِطارِص : یلَع  َءّالِدَا  و 
تسا یضار  دونشوخ و  شبیغ  ملع  زا  امش  یهاگآ  هب  ِِهْبیَِغل : ْمُکاضَتْراَو 

هدیدنسپ نیمز  رد  ۀّیهلا  تفالخب  ار  امش  و  ِهِضْرَا : یف  َءافَلُخ  ْمُکَیِضر  َو 
دینابوخ بلق  رون  امش  رایْخَالا : َرُون  ُمْتنَاو 

. دنکیم شنیرفآ  باتک  متخ  امشب  عورش و  ار  یتسه  ناهج  امش  اب  ِهّللا : ُِمتْخَی  ْمُکب  ُهّللا و  حَتَف  ْمُکب  ِو 
دنکیم لزان  ناراب  امش  هطساوب  َْثیَغلا : ُلِّزَُنی  مِکب  و 

ددرگیم فرطرب  اهلد  زا  اهجنر  مغ و  هودنا و  امش  هطساوب  َّرُّضلا : ُفِشَکَی  َو  مََّهلَا  ُسِّفَُنی  ْمُِکب  َو 
. تسا هدش  لقن  ریبک  هعماج  ترایز  زا  همه 

زا یهلا  هاگـشیپ  رد  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاوَلَـص   ) يدُه همئا  هک  دهدیم  ناشن  مالـسلا  هیلع  موصعم  نابز  زا  فیرعتو  فیـصوت  همه  نیا 
: الثم دراد . عقاو  زا  تیاکح  هشیمه  یحو ، مالک ، کی  رد  تایآ و  ثیدح و  ناسل  نوچ  دندوب  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیحالـص  کی 

ياه هتـسوپ  نتفاکـشو  یبیغ ، رارـسا  قیاـقح و  زا  يرادرب  هدرپ  ياـنعم  هب  هکلب  تسین  رگید  ظـفل  هب  ظـفل  لیدـبت  ياـنعم  هب  یحو  همجرت 
، نآ هب  نداد  ّتینیع  و  یحو ، ناهج  نزاخم  نداعم و  رد  يراّفَح  ترابع : کیرد  و  يدنوادخ ، تمظع  تردق و  نتخاس  راکشآ  فورح ،

يامیـس رد  ادـخ  تردـق  تمظع و  تّهبُا و  ینعی  تسا  نیمز  يور  رد  ادـخ  هفیلخو  تّجح  ماما  هک  یتقو  دـبلطیم  ار  یّمهم  یـسانشراک 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  سّدقم  دوجو  رد  هک  يروطنامه  دشاب  ربخاب  بیغ  رارـسا  مامت  زا  دنک و  هدنز  ار  هدرم  دناوتیم  تسا و  رولبتموا 

. تسا تیعقاو  نآ  رگناشن  نطاب …  ریمض و  رد  ذوفن  و  جارعم ، و  تامارک ، تازجعم و  نآو  دوب  قّقحم  ۀّیهلا  تردق  تمظع و  هلآ  و 
. تسا هدش  هراشا  نادب  باتک  ءادتبا  رد  الامجا  هک  دراد  دوجو  ۀّیهلا  تیالو  نیمه  مه  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دروم  رد  و 

لوزن یتح  تسا  جاتحم  یهلا  نیماو  ءاـفلخ  تّجح و  هب  شثودـح  ءاـقب و  رد  یتسه  ناـهج  هک  تسا  نیا  تسا  مزـال  ناـگمه  يارب  هکنآ 
تسا و هتـسباو  اهنآ  هب  يرـشب  هعماـج  يارب  یناور  شمارآ  داـجیاو  راوگاـن ، خـلت و  ثداوح  هودـنا و  مغ و  عفر  تکرب و  ریخ و  ناراـب و 

رون عاعش  رد  ات  تشادیم  فوطعم  هتکن  نیا  هب  ار  یمومع  راکفا  طئارش  ره  رد  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر 
ساره فوـخ و  زا  رـشب  هک  دوـش  يوـق  ناـنچ  یهلا  تّبحم  رهم و  تمظع و  تردـقب و  نیقی  یمدآ  لد  رد  دور و  ـالاب  اـهّتیلباق  تیـالو 

. دسرتب ادخ  زا  اهنتو  دبای  تاجن  راگزور  ياهراشف  یمامت 
ماـمت رد  ار  یمدآ  یـسرت  نینچ  نوچ  تسوا  ياـهلد  رد  یهلا  فوخ  دوجو  یهلا  جـجُح  ءاـفلخ و  ءاـیلوا و  یئاسانـش  تازومر  زا  یکی  و 

. دیازفایم شیدیحوت  یگتسباو  هب  هشیمه  دنکیم و  لدتعم  یگدنز  تاروما 
هیحان زا  مهم ، نیا  يارب  يو  تیحالص  دراد و  رایتخا  رد  ار  هیلاع  تافص  نیا  هعومجم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  دش  نشور  هجیتن  رد 

هـسیاقم نازیزع  نآ  اب  ار  يرگید  دارفا  ای  دوخ و  دناوتیمن  يدحا  چیه  هلیـسو  نیدـب  تسا و  هتفرگ  رارق  دـییءات  دروم  یهلا  یـسدقا  تاذ 
دراد دوجو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رد  هک  تیصوصخ  یگ و  هژیو  نآ  نوچ  دشاب  مه  یتلزنم  ماقم و  بحاص  هنیمز  نیا  رد  دنچره  دیامن 

: تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد  دراد و  صاصتخا  اهنآ  هب  طقف 
(198 . ) ٌِقباس ُهُقبِْسیَال  ٌِقئاف و  ُهقوُفَی  ٌقِحال و ال  ُهُقحَْلیَال  ُْثیَح 

هبترم نآ  قوفو  دیـسر  دـهاوخن  نادـب  یـسک  نیقحال  نیقباس و  زا  هک  هتفرگ  رارق  یحطـس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تلزنم  ماقم و 
. درک دهاوخن  يورشیپ  نآ  زا  دباین و  هار  يدحا 

ٌلِـضاف َو ال  ٌّینَد  َو ال  ٌلِهاج  َو ال  ٌملاع  َو ال  ٌدیهَـش  َو ال  ًقیّدِص  َو ال  ٌلَسُرم  ُّیَنب  ٌبرَّقُم و ال  َکَلَم  یْقبَی  یّتَح ال  ٌعِماط  ِهِکارِْدا  یف  ُعَمْطَی  َو ال 
(199 …  ) ٌِحلاص ٌنم  ؤم  َو ال 

لهاج و ملاع و  دیهـش و  قیدص و  چـیه  لسرم و  ربمایپ  بّرقم و  کلم  چـیه  هک  اجنآ  ات  دـنکن  یـسک  مه  ار  ماقم  نآ  هب  لین  عمط  ادـبا  و 
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ادخ هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  اهنآ  نایم  رد  رگید  تاقولخم  هارمگ و  ناطیـش  و  شکرـس ، رگمتـس  رجاف  حـلاص و  نم  ؤم  لضاف و  تسپ و 
جوا هدنهد  ناشن  ناحبس  يادخ  هیحان  زا  یئاسانـش  یفّرعم و  نیاو  تسا  هدناسانـش  اهنآ  هب  ار  امـش  نءاش  عیفرو  تمظع  دجم و  تلالج و 

تلاهج ياه  قالتاب  رد  ار  دوخ  هتخادنا و  باقن  رس  رب  یهلا  تمحر  نازورف  دیـشروخ  لباقم  رد  هک  دیاشن  ار  یـسک  تسا و  ماما  تمظع 
. دنک دوبان  ینادانو 

دندرکیم تکرح  ناشدوخ  ّتیحالـص  نءاش  رد  هدومن و  تیاده  تهج  نیدـب  ار  یمومع  راکفا  يا  هنیمز  ره  رد  نادنمـشناد  یمامت  رگا 
دندرکیم هعماج  دراو  ار  ملاس  نّدمتو  یقّرت  تفرـشیپ و  دوجوم  تاناکما  مامت  ابو  هدوب  ینغ  گنهرف  کی  بحاص  یعطق  مّلـسم و  روطب 

یناسنا و تلزنم  ماقم و  زور  رهو  تخاس  راتفرگ  يونعم  رقف  هب  ار  مدرم  شیاهیگتـسباو  داجیا  اب  اـیند  تّذـل  ینیریـش و  فّسأـت  لاـمک  اـب 
. تسا ههجاوم  هدننک  دوبان  يّدج و  ياهرطخ  اب  یهلا  نیماو  تّجح  زا  تعاطا  مدعو  يونعم  ياهدوبمک  رثا  رد  يو  ملاس  تسیز 

تسا موصعم  ماما ، مهدزیس : لصف 

تسا موصعم  ماما ،

نیا اب  ناج  لد و  ای  ناور  حور و  نوچ  تسا  نانیمطا  دامتعا و  هلئـسم  تسا  حرطم  ناسنا  اصوصخ  روعـشیذ  تادوجوم  يارب  هک  یتقیقح 
. تسا هتسباو  نادب  مه  یگدنز  ساسا  دراد و  کیدزن  هطبار  هژاو 

یهورگ دنکیم  رارف  هدهاشم  ماگنه  رد  دنکیمن و  هجوت  وس  نآ  هب  تقو  چیه  دشاب  هتشادن  نانیمطا  یناکم  ای  ناسنا  هب  یناویح  رگا  الثم 
دراو هدزرس  لسع  روبنز  دننادیم  ناشدوخ  زا  ار  اهنآ  هک  دنا  هدرک  ادیپ  تفلا  نانچ  مدرم  زا  يا  هّدع  اب  یـشحو  تاناویحای  ناگ  هدنرپ  زا 

. دوشیم دامتعا  دروم  نما و  هاگیاج  دراو  ودنک ، رازه  دنچ  نایم  زا  دراد  هک  يوق  هّماش  ّسح  اب  هکلب  دوشیمن  دنک و 
یطوط رتوبک  لسع  روبنز  هچروم  گس  بسا  دـننام  هدـننک  ّسح  ای  كردو  روعـش  يذ  تادوجوم  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  تاکن  نیا 

نآب دنک  دادملق  نانیمطا  دروم  اهنا  يارب  ار  دوخ  دـناوتب  یناسنا  رگا  دـننکیم  وجتـسج  ار  يدامتعا  دروم  هاگیاج  لد  رد  هشیمه  هبرگ … 
. دننکیم ادیپ  شیارگ 

دامتعا و هب  ار  دوخ  يدنمزاین  مامت  تعرـس  تّدـش و  اب  تسا  یفاک  روعـشو  لقع  هب  زّهجم  یهلا  رگید  تادوجوم  یمامت  زا  هک  ناسنا  اما 
راک ملاع و  کشزپ و  رگراک و  هیاسمه و  داتـسا و  ایو  تسود  شیارب  هک  یتقو  دشابیم  شیوجتـسج  رد  هشیمهو  دـنکیم  زاربا  نانیمطا 

. دیوگیم يوب  دراد  هک  يرارسا  ای  نخس  ره  دزرویم و  قشع  نادب  شدوجو  مامت  اب  درک  ادیپ  ریدم و …  امرف و 
هلئـسم تروص  نیا  رد  ردپ  يارب  نکیل  درادن  دوجو  اهنآ  نایم  رد  یتوافت  يردپ  فطاوع  رظن  زاو  تسا  دنزرف  دنچ  بحاص  يردپ  لاثم :

ار اهتیلوئسم  دشاب  هتـشاد  دامتعا  مادکره  هب  شنادنزرف  نایمزا  دراپـسب  وا  هب  ار  شیوخ  تاشرافـس  هلیـسو  نیدب  ات  دراد  ترورـض  دامتعا 
. دشاب شنانیمطا  دروم  هک  يدرف  رگم  دریگیمن  مارآ  سک  چیه  اب  یمدآ  بلق  نوچ  دنکیم  راذگاو  يوب 

يو هب  ار  اهتیلوئـسم  دـیلک  دـهدیم و  حـیجرت  شیوخ  تردـق  رپ  داوس و  اب  ناشیوخو  نادـنزرف  رب  ار  يرگراـک  ناـسنا ، دروم  یـضعب  رد 
. تسا هدرک  ادیپ  دامتعا  يوب  نوچ  دراپسیم 

. دنراپسیم ناپوچ  درفکی  تسدب  ندیرچ  يارب  ار  دنفسوگ  رازه  دنچ  اتسور  یلاها 
. تسا نانیمطا  دامتعا و  هلئسم  دنکیم  شرتبوبحم  يو  ناشیوخ  نیرت  کیدزن  زا  دنکیم و  بلج  دوخب  ار  یمدآ  لد  هکنآ  لاح ، ره  رد 

؟ هچ ینعی  نانیمطا  ای  دامتعا و  س :
يدرف هک  یتقو  تسا  یبلق  لعف  ای  رما  کی  نانیمطا  اـی  داـمتعا و  نوچ  دـنراد  تشگرب  یمدآ  لد  نتفرگ  مارآ  هب  هملک  ود  نیا  ياـنعم  ج :

يارب دـنکیم  ّتیلوئـسم  ساـسحا  شلاـمعا  ربارب  رد  دریگیم و  هلـصاف  نارگید  قوـقحب  زواـجت  تیاـنج و  تناـیخ و  زا  يا  هنیمز  ره  رد 
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دامتعا دناوتیم  ناوارف  تارایتخاو  تاظحالم  تاعلاطم و  زا  دعب  یمدآ  بلق  هک  تسا  رکذـب  مزال  هتبلا  دوب  دـهاوخ  دامتعا  دروم  نارگید 
. تسا نانیمطا  دروم  يو  يارب  دهدیم  ماجنا  تیلوئسم  ساسحا  اب  تنایخ و  نودب  ار  یمدآ  ياه  هتساوخ  هک  یسک  نیاربانب  سپ  دنک 

: تسا هدمآ  دیجملا  هّللا  مالکرد  و 
رد یمدآ  ياه  هتساوخ  مامت  هکنیا  يارب  دنکیم )) ادیپ  نانیمطا  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  دیوش  هاگآ  ( )) 200 (() بُولُقلا ُّنئَمْطَت  ِهّللا  رکِذب  الَا  ))

ادـیپ شمارآ  اذـل  درادیم و  رب  تسد  تسادـخ  دایب  هک  لاح  نامه  رد  يویند  ياه  یگتـسباو  یمامت  زا  دـیآیم و  تسدـب  یهلا  هاگـشیپ 
. دنکیم

يو يارب  رگید ، دوجوم  اـی  دـشاب  ناـسنا  هلیـسو  نآ  تسا و  سکره  هجوت  دروـم  دـشاب  هک  هلیـسو  ره  اـب  یمدآ  بلق  رد  ناـنیمطا  قـقحت 
. دهدیم نایاپ  شیاه  بارطضا  اهینارگن و  مامت  هب  نوچ  دنکیم  ادیپ  یّصاخ  یتسادق 

خیرات لوط  رد  دـش و  دـهاوخ  رادروخرب  ّیـصاخ  ّتیزم  زا  عامتجا  نتم  رد  دریگ  تروص  یناسنا  طّسوت  داـمتعا  اـیو  ناـنیمطا  ققحت  رگا 
. دندومنیم مهارف  ار  نارگید  رطاخ  شمارآ  تابجوم  هک  دندوب  يدارفا 

؟ دوش عقاو  نارگید  بولق  دامتعا  دروم  دناوتیم  یطئارش  هچ  رد  هنوگچ و  ناسنا  س :
یساسا هکلب  دبای  تسد  ماقم  نیا  هب  دناوتیمن  یگدنز  لیاسو  شخب  لام و  ءاطع  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  ّمهم  هنیمز  نیارد  هچنآ  ج :

ناج مسج و  ای  ناور  حور و  رد  ناـمیا  تموکح  رادـقم  ره  تسا و  نوردـنا  رد  لـماک  نیقی  داـجیا  نارگید ، بولق  بلج  يارب  هار  نیرت 
راثآ نیرتمهم  زا  نیا  دزاـسیم و  مهارف  ار  ناـشرطاخ  ناـنیمطا  هدرک و  هنخر  اـهبلق  رد  هزادـنا  ناـمه  هب  دـنک  ادـیپ  یگ  هدرتسگ  یمدآ 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هتسیاش  لمع  نامیا و 
(201 ((. ) اّدُو ُنمحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاحلاّصلا  اولِمَع  اُونَما و  َنیَِّذلا  َّنِا  ))

. دنکفایم اهلد  رد  ار  اهنآ  تبحم  نمحر  يادخ  دنا  هداد  ناشن  دوخ  زا  هتسیاش  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
. يرهاظ ءاضعا  لعف  ای  تکرح و  يرگید  تسا و  یبلق  تکرح  یکی  تسا  تکرح  ود  ای  لعف و  ود  هّجوتم  دوجوم  رثا  تقیقح  رد  و 

دریگیم و هیام  بلق  تکرح  زا  لمع  یگتسیاش  نوچ  تسا  مدقم  يرهاظ  ءاضعا  لاعفا  رب  یبلق  لاعفا  تسا و  یبلق  لعف  کی  نامیا  هلئسم 
هب یلمع  ره  یگتـسیاش  هک  دـهدیم  ناشن  نیاو  تسا  هدـمآ  حـلاص  لمع  زا  رتولج  نامیا ))  )) هملک هیآ  هاجنپ  زا  زواجتم  دـیجم  نآرق  رد 

دـنک و داجیا  اهلد  رد  يداـمتعا  رثا  دـناوتیمن  لـمع  روهظ  نوچ  دریگم  وا  زا  ار  شیوخ  تیحالـص  دوشیم و  طوبرم  یبلق  لـعف  اـی  تین 
: دیامرفیم هک  تسا  رگید  هیآ  اعّدا  نیا  دّیوم 

(202 (() ًۀَبِّیَط ًةایَح  ُهَّنیّیُحنَلَف  ٌنِم  ؤم  وُه  یْثنُا َو  َْوا  ٍرَکَذ  ْنِم  اِحلاص  َلِمَع  ْنَم  ))
شمارآ اب  مءاوت  كاپ و  یگدـنز  کی  رد  ار  وا  نیاربانب  دـشاب  نم  ؤم  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  ار  يا  هتـسیاش  لـمع  نز  اـی  درم  سک  ره 

. میهدیم رارق 
یکی هک  تسا  دایز  دراد  دوخ  اب  هک  یتارثا  تسا و  هتـسباو  نادب  لامعا  یگتـسیاش  تسا و  یبلق  لعف  کی  نامیا  هک  دش  مولعم  هجیتن  رد 

. تسا نارگید  ياهلد  رد  دامتعاو  نانیمطا  داجیا  اهنآ  زا 
هـصاخ هّماع و  ءاملع  زا  هیآ  لوزن  نءاـش  درومرد  دـهدیم و  ینعم  ار  یبلق  تـالاعفناو  لـعف  دوش  تّقد  بوخ  رگا  ّدَو ]  ] هملک دروم  رد  و 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نآ  لماک  زراب و  قادصم  هک  تسا  هدمآ 
رئاخذ  )) يربط نیدلا  بحم  شروهشم ، ریسفت  رد  یبطرق  یعفاش و  یجنگ  و  هرکذت ))  )) يزوجلا نبا  طبـس  فاّشک ، رد  يرـشخمز  هّمالع 

زا یناعملا …  حور  رد  یـسولآ  ۀـقرحملا  قعاوص  رد  یمثیه  و  روثنملا )) رد   )) رد یطویـس ، دوخ ، فورعم  ریـسفت  رد  يروباشین  یبقعلا ))
زا عاوص ))  )) باتک رد  تسا  هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  قح  رد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

ادیپ نامیا  اب  درف  چیه  ( 203 (() ِهْتیَِبلْهَِال َو  یلَِعل  ُّدَو  ِِهْبلَق  یف  َو  ّالا  ٌنِم  ؤم  یْقبَی  ال  : )) دنکیم لقن  نینچ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هیفنح  نب  دمحم 
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. تسوا نادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  تّبحم  شبلق ، رد  هکنیا  رگم  دوشیمن 
ياهورین هلیـسو  نیدب  اریز  دراد  يدـنوادخ  تاروتـسد  زا  يوریپ  ّتیعبت و  هب  یعطق  زاین  اهلد  رد  دامتعا  داجیا  دـش  صّخـشم  لماک  روطب 

شرازگ اهنآ  هب  ار  شیوخ  تقیقحو  دـنکیم  لصاح  طابترا  اهلد  بولق و  اـب  هار  نیمه  زا  دنـسریم و  ّتیلعف  هب  نورد  ياـضف  رد  هّوقلاـب 
. درادن یگتسباو  ادخ  زج  يدحا  هب  هک  دهدیم 

؟ دراد لابندب  يراثآ  هچ  لاعتم  قلاخ  هب  یگتسباو  س :
عورـش ار  دوخ  ياه  همانرب  نآ ، تاروتـسد  همان و  نیئآ  هزادنا  هب  يو  اریز  دهدیم  لیکـشت  یگتـسباو  نیمه  ار  یمدآ  یگدـنز  ساسا  ج :

هب یناسنا  ره  تسا  ندز  هرگو  ندرکدنب  يانعم  هب  دْقِع  هملک  اریز  تسا  یگتسباو  نامه  داقتعا  ای  هدیقع و  يانعم  مالک  کیرد  دنکیم و 
. دنکیم تکرح  شبوچراهچ  رد  دوشیم و  دنب  شا  هدیقع 

شدرگب خیم  فارطا  رد  دناوتیم  نامسیر  لوط ، هزادنا  هب  هدنز  ناویح  نیاو  دنا  هتسب  یخیم  هب  نامسیر  هلیسوب  ار  يا  هدنز  دوجوم  لاثم :
. دنک هدافتسا  دوجوم  ناهایگ  زا  دهد و  همادا  شیوخ  شخرچ  و 

. دنکیم میظنت  ار  شیوخ  تکرح  شتاروتسد  هزادنا  هبو  تسا  دنب ، شا  هدیقع  هب  ناسنا 
هب ار  دوخ  هشیمه  دـنکیم و  ادـیپ  یفیلاکتو  فئاظو  نآ  عاعـش  رد  دـهد  لیکـشت  ار  یـسک  داقتعا  ساسا  ملاع  راـگدرورپ  هب  ناـمیا  رگا 
زا طئارـش  ره  رد  ار  دوخو  دریگیم  هلـصاف  دراد  تفلاخم  شیداقتعا  فیلاکت  اب  هک  يراـتفر  لاـمعا و  زا  دـنادیم و  فّظوم  نآ  تیاـعر 

. دنیوگ تمصع  ار  نآ  درادیم و  هگن  ینید  تاروتسد  اب  فلاخم  ِلامعا  هب  ندش  هدولآ 

تمصع

تمصع

؟ دوشیم ّققحم  هنوگچ  هچ و  ینعی  تمصع  س :
يزیچ ررـض  رطخ و  زا  ار  شدوخ  ناسنا  هک  یتقو  تسا  هدـمآ  ندومن  ظفح  ایو  ندرک  عنم  يانعم ، هب  تغل  رظن  زا  ْتَمْـصِع ))  )) هملک ج :

. تسا هتفای  تمصع  هلئسم  نآ  هب  تبسن  دیادزب  شیوخ  نماد  زا  ار  شراوگان  ثداوح  درادهگن و 
نآ رد  هک  یکـشزپ  نکیل  دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  دـنهاوخیم  یهورگو  تسیراج  ناتـسرامیب  نامتخاس  رانک  زا  زیمت  رهاـظ  رد  یبآ  لاـثم :

دیاـمنیم یهن  نآ  ندروـخ  زا  ار  نارگید  دـنکیمن و  هدافتـسا  بآ  نیا  زا  تسا  هاـگآ  بآ  یگ  هدوـلآ  زا  تـسا و  راـک  لوغـشم  طـیحم 
. دراد تمصع  دهدیمن  ماجنا  هک  يراک  نیا  هب  تبسن  کشزپ 

(( ِساّنلا َنِم  ُکمِصْعی  َهّللاَو   )) تسا هدمآ  انعم  نیمه  هب  مه  هفیرش  هیآ  رد  تسا و  هدمآ  عنم  يانعم  هب  تغل  رد  هک  يروط  نامه  تمـصع 
. دنکیم عنم  مدرم  ياهررضو  رطخ  زا  ار  وت  دنوادخ  ربمایپ  يا 

. تسا هدش  لقن  تمصع  يارب  ءاملع  نایم  رد  يددعتم  فیراعت  حالطصا ، رد  و 
یلاعَت هّللا  ُهلَعْفَی  تامَّرحُملا  لِْعف  ِتابِجاولا و  كْرت  ْنِم  فِّلَکُمِلل  ُِعناْملَا  یلاعت  ِهّللا  ْنِم  ًفُْطل  َۀَمْـصِعلا  َّنَِاب  دنیوگیم : هّیلدـع  زا  یهورگ   1

(204 . ) ِةرْدُقلل ٍبلاس  ریَغ  هب 
نیا دنکیم  عنم  تامّرحم  ماجناو  یهلا  تابجاو  كرت  زا  ار  فَّلکم  یلاعت ، يادخ  بناج  زا  تسا  یفطل  تمـصع  هک  تسا  نیا  شلـصاح 

. دنکیمن بلس  شلامعا  ماجنا  رد  ار  يو  تردق  رایتخا و  هکنیارب  طورشم  نکیل  تسا  یهلا  لعف  فلکم  دوجو  رد  فطل 
دهد ماـجنا  يدـنوادخ  هدارا  اـب  ار  تاـمّرحم  كرت  ضئارف و  ماـجناو  دــشابن  رادروـخرب  يا  هدارا  تردــق و  زا  رگا  فـّلکم  هـکنیا  يارب 

. دش دهاوخن  ّبترتم  يو  لامعا  هب  یّمذ  حدم و  چیه  دشاب  هتشادن  نآ  فالخرب  یتردق  نیرتمکو 
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زا تردق  بلس  فطل  ینعم  هکنیا  هن  دیامن  فرـصنم  یـصاعم  یعاود  زا  ار  فلکم  ات  دوشیم  تریـصب  یهاگآ و  بجوم  فطل  نیا  هکلب 
. تسا وا 

(205 . ) اْبنَذ موُصْعملا  یف  هّللا  َُقلْخَی  ْنَا ال  ۀَمْصِْعلَا  دنیوگ : هرعاشا   2
داقتعا رد  دنرادن و  دوخ  زا  يرایتخا  چـیه  اهنآو  دـنکیم  قلخ  ادـخ  ار  ناگدـنب  لاعفا  دـنیوگ  هک  هرعاشا ، هدـعاق  رب  ینتبم  فیرعت  نیا  و 

. درادن دوجو  یتمصع  عون  چیه  هریغص  ناهانگ  زاو  تسا  حرطم  هریبک  یصاعم  رد  تمصع  هکنیا  رگید : هورگ 
ِِعباَتَِتب ءاِیْبنَالا  یف  ُدَّکاتت  َو  ِتاعاّطلا ، ِبقانم  َو  یِصاعَملا  ِبلاثَِمب  ِْملِعلا  َنِم  ٌۀَیِـشان  َروُجفلا  ُعَنْمَت  ًۀکَلَم  ۀَمْـصِعلا  ّنا  ءامکحلا  دنع  فورعملا   3

(206 …  ) یغبَْنیَال اّمَع  ُةَرِجاّزلا  یِهاوَّنلا  و  یغَْبنَی ، ام  یِلا  ُۀَیِعاّدلا  رماوالاب  مَهیِلا  یْحَولا 
یصاعم عیمج  ماجنا  زا  ار  صخـش  هک  تسیا  هکلم  تمـصع  تسا  حرطم  ءامکح ]  ] هفـسالف ءاملع و  دزن  رد  هکنآ  تسا  نیا  ینعم  لصاح 

رد ینعم  نیاو  دوشیم  یـشان  تاعاط  حلاصم  لئاضف و  هب  هانگ و  حیابق  یگدولآ و  تفاثک و  هب  یهاگآ  ملع و  زا  ورین  نیا  دنکیم و  عنم 
یکین حلاصم و  هب  دـننک  توعد  هک  رماوا ، رد  یهلا  یحو  ندوب  یپ  رد  یپ  نوچ  تسا  رادروخرب  يدایز  دـیکات  تردـق و  زا  ءایبنا  دوجو 

. درادیم زاب  حئابق  یصاعم و  زا  ار  اهنآ  تسا  هدننک  عنم  هک  یهاونرد ، تساه و 
: ءامکح هیلدع و  راتفگ  هعومجم 

ياهراک نینچ  لابند  ادماع  املاع و  فلکم  ینعی  دوشیم  لماش  دـمع  ملع و  تروص  هب  تمـصع  دـیآیم  رب  هدـیقع  ود  نیا  روهظ  زا  هچنآ 
ماـمت رد  وا  هکنیا  دوشیم  فیرعت  هک  یتـقو  موصعم  ماـقم  رد  نوچ  درادـن  لومـش  فیراـعت  نیا  نایـسن  وهـس و  تروصب  نکیل  دوریمن 
هدیقع اب  فیراعت  نیا  دوب و  دهاوخن  شرّوصت  رکف و  رد  یتح  یـصاعم  هانگ و  ءاطخ و  لابند  نایـسن  دـمع و  وهـس و  تلاح  زا  معا  دراوم 

َّدشَا يدُه  همئا  تمصع  هبترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  زا  دعب  دنموصعم و  لاوحا  همه  رد  ناماما  نوچ  درادن  تقباطم  هّیماما 
لآ هب  تبـسن  نکیل  دوش  هداد  تبـسن  هتـشذگ  ءایبنا  هب  یلوا ] كرت   ] رگا هچ  تسا  نیبَّرقُم  هکئـالم  نیلـسرم و  ءاـیبنا  ریاـس  هبترم  زا  هلآ  و 

. دوشیمن هداد  مه  یتبسن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
: تمصع دروم  رد  هّیماما  هدیقع   3

(207 . ) اهیلَع ِةَرْدُقلا  عَم  اوْهَس  وا  ادْمَع  ِءاطَخلا  ََللَّزلا و  ِعیمَج  ْنِم  ُۀَِعناملا  ۀَِینّابَر  ًةَُّوق  ۀَمْصِعلا  َّنَا 
. دنکیم عنم  اهنآ ، ماجنا  رب  فلکم  تردق  نتشاد  اب  وهس  ای  دمع  تروص  رد  اهاطخو  اهشزغل  مامت  زا  تسا  ینّابر  هّوق  ورین و  تمصع 

: دیامرفیم موصعم  ای  تمصع و  فیرعت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
(208 . ) میقَتسُم ٍطارِص  یلا  َيِدُه  ْدَقَف  ِهّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  یلاعت و  كرابت و  هّللا  لاق  هّللا و  ِمِراحَم  ِعیمَج  ْنِم  ِهّللِاب  َِعنَتمملا  َوُه  موصعملا 

دیوج کّسمَت  ادخب  سکره  دیامرفیم : لاعتم  يادخ  دوش و  عنم  ادخ  مراحم  عیمج  زا  یهلا  تردـق  هلیـسوب  هک  تسا  یـسک  نآ  موصعم 
. تسا هدش  تیاده  میقتسم  هار  هب 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماماو 
لوسر نبای  َُهل : َلیقف  اَصوُْصنَم  ِّالا  نوُکَی  ِکلِذلَف ال  کلذـل  اِهب  فِرعَیَف  ِۀَْـقلِخلا  رِهاظ  یف  ُۀَمْـصِعلا  ِتَْسَیل  اَموُصعَم و  ِّالا  ُنوُکَی  اّنِم ال  مامالا 

(209 …  ) ِۀمیِقلا موی  یلا  ناقرتفی  نارُقلا ال  وه  هّللا  ْلبَحَو  ِهّللا  ِْلبَِحب  مِصَتْعُملا  وه  َلاقَف : موُصعَملا ؟ یَنعَم  امَف  ِهّللا 
هداد صیخـشت  هک  تسین  یـسک  دوجو  رهاظ  رد  تمـصع  دشاب و  موصعم  دیاب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها   ] ام نادـناخ  زا  ماما 

تـسا يونعم  يورین  کی  هک  تمـصع  هبوا  نوچ  دوش  هدـیزگرب  لاعتم  يادـخ  طسوت   ] دـشاب صوُْصنَم  ماما  دـیاب  تهج  نیمه  هب  دوش و 
هب هک  تسا  یـسک  وا  دوـمرف : هچ ؟ ینعی  موـصعم  ینعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دـنزرف  يا  تـشاد  هـضرع  یـسک  دراد ] یهاـگآ 

يوسب ماما  دنوشیمن  ادـج  مه  زا  تمایق  زور  ات  موصعم  ماما  نآرق و  تسا  نآرق  لاعتم  يادـخ  نامـسیر  هدومن و  کّسمت  یهلا  نامـسیر 
((. ُمَْوقَا َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنارُقلا  اذَه  َّنا  : )) دومرف هک  تسادخ  لوق  ینعم  نیاو  دیامنیم  تیاده  ماما  يوسب  نآرق  دنکیم و  تیادـه  نآرق 
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(210)
.(( دنکیم تیاده  تساه  نیئآ  نیرتاجرب  اپ  نیرت و  میقتسم  هک  ینیئآ  هب  ار  مدرم  نآرق  نیا  ))

میقتـسم دریگیم  تروص  موصعم  ماما  نآرق و  طسوتب  هک  یتیادـه  ای  نیئآ و  هکنیا : نآ  تسا و  ّتیعقاو  کـی  هدـنهد  ناـشن  مْوقَا ]  ] هملک
. تسا نیئآ  قرط و  نیرتفاص  نیرتاجرب و  اپ  نیرت و 

تمصع ياهیگژیو 

رما کـی  نوچ  دـبای  تسد  نادـب  دـناوتیمن  هار  نیا  زا  وا  تسین و  یمدآ  ّساوـح  فرظ  رد  هک  يزیچ  ندناسانـش  اـی  نتخانـش  فـیرعت و 
ّساوح نآ ، یگنوـگچ  زا  نکیل  تسا  حرطم  اـهناسنا  ناـیمرد  تاـّیعقاو  زا  يداـیز  دادـعت  هک  ینعم ، نیا  نتفرگ  رظنرد  اـب  تسا  یلکـشم 

شیگدنز نارود  رد  سکره  دنتـسه و  یتاّیعقاو  يرـسکی  توادـع …  ای  هنیک  ینمـشد و  هفطاع ، تّبحم ، الثم  تسا  هناگیب  رـشب  هناگجنپ 
. تسا یلاخ  تسد  اهنآ  ینیع  ّتیدوجوم  لّکشت و  زا  یلو  دراد  لوبق  ار  اهنآ 

هدـنرادزاب يورین  نیا  هک  تسا  نیا  لکـشم  نیرت  هدـمع  نکیل  دـیدرگ  فیرعت  ـالبق  هک  يروطناـمه  تسا  يونعم  يورین  کـی  تمـصع 
زا ار  وا  دریگیم و  لکـش  یمدآ  دوجو  رد  هدـنراد  زاب  تردـق  کی  دایز ، ياه  نیرمت  تسرامم و  رثا  رد  اـیآ  دریگیم ؟ تروص  هنوگچ 

ار یمدآ  نطابو  رهاظ  زا  هک  تسا  يونعم  يورین  کی  تمـصع  هکنیا  ای  و  درادیم ؟ هگن  دـمع  نایـسن و  وهـس و  لاحرد  تیـصعم  هانگ و 
ریسم نیا  رد  یئامیپهار  تروص  ره  رد  درادیم ؟ زاب  شتالاح  مامت  رد  تیصعم  هب  باکترا  زا  ار  وا  شیوخ  تردق  اب  دریگیم و  رظن  ریز 

ساوح و زا  رتارف  اریز  تسا  نکمم  ان  یئاـهنت  هب  یمدآ  يارب  تسا  عقاو  تمـصع  ياـنعم  كرد  مهف و  ّققحت و  رد  هک  هدـنزغل  کـیراب و 
. دوشیم صّخشم  ناسنا  يارب  ندوب  موصعم  یعطق ، دهاوش  نئارق و  دانتسا  هب  اما  تسوا  كرد 

ندوب موصعم  یصوصخ  یمومع و  ناهذا  رد  هکنیا  اب  دوش  عقاو  ادخ  يدونـشوخ  اضر و  بوچ  راهچ  رد  هک  تسیدوجوم  نآ  ره  موصعم 
دراد هلصاف  هتفرگ  رظنّدم  ماما  يارب  شتایآ  رد  ادخ  هک  يدوصقم  دهع و  نآ  اب  انعم  نیا  نکیل  دنکیم  قدص  ندرکن  تیصعم  فرـص  هب 

یماـمت رد  دـننکیمن و  هاـنگ  هک  یناـسک  ینعی  موصعم  ناـیاوشیپ  میئوگب  مینادرگرب و  نایـصع  مدـع  هب  افرـص  ار  موـصعم  ياـنعم  رگا  و 
رد تالاح  نینچ  نوچ  میا  هدومن  گنت  یلیخ  ار  شتلالد  هریاد  تروص  نیا  رد  دنتسین  یصاعم  لابند  دمع  نایسن و  وهس و  زا  معا  تالاح 

گنهرف رد  دنتـسین  تیالو  تماما و  ماقم  طئارـش  دـجاو  نکیل  دریگب  لکـش  دـناوتیم  نیرمت  تسراـمم و  ترثک  رثا  رب  مه ، يّداـع  دارفا 
رد ندش  عقاو  ای  و  لماک ، یگ  هدنب  تدابع و  رثا  رد  ینعی  تسا  ادـخب  یگتـسباو  ماود  هرمث  موصعم ، نایاوشیپ  يارب  تمـصع ، هژاو  نآرق 

يورین هظحل ، ره  رد  کسمت  لسوت و  يروآدای و  نیاو  دـنا  هدوب  ادـخ  دایب  ار  یگدـنز  نارود  تاظحل  ماـمت  نیقیلا ، نیع  ناـفرع و  کـی 
مه نم  دـینک  دای  ارم  سپ  ( 211 (() ْمکْرُکْذَا ینوُرُکْذَاَف  : )) دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ناحبـس  يادخ  دنارتسگیم  ناشدوجو  رد  ار  تمـصع 
هک یناسک  يا  ( 212 …  (() ْمُکَماْدقَا ْتِّبَُثی  ْمکرُْـصنَی و  هّللاورُْـصنَت  نا  اُونمَا  َنیِّذلا  اهُّیَا  ای  : )) تسا هدـمآ  رگید  هیآ  رد  منکیم  دای  ار  امش 
زا هتـشاد و  هگن  تباث  ار  نات  ياهمدق  دنکیم و  يرای  ترـصن و  ار  امـش  دنوادخ  دینک  مایق  ادـخ  ترـصن  يرایب و  رگا  دـیا  هدروآ  نامیا 

. دنکیم ظفح  اهشزغل 
يرای ار  يو  یگدنز  لحارم  مامترد  دهدیم و  رارق  یهلا  فاطلاو  تایانع  عاعـش  رد  ار  یمدآ  ندش ، یعقاو  هدنب  وا و  هب  هجوت  ادخ و  دای 

رماوا و تیاـعر  ناـمه  هک  دـنوادخ ، يراـیو  ترـصن  زا  هک  تسا  تمـصع  ینعم  نیاو  دـنکیم  يرادـهگن  دوجوم  ياهـشزغل  زا  هدومن و 
رارق شیدونشوخ ، اضر و  ندرک  تاعارم  ادخب و  هجوت  لباقم  رد  اهشزغل  زا  نتشاد  هگن  و  مدق ، تابث  دریگیم  هشیر  دشابیم  شتاروتسد 

. تسا هدش  هداد 
تروص نیا  رد  تسا  موصعم  دنکن  تیصعم  دمع  وهس و  لاحرد  هک  یسک  هکنیا  رب  ینبم  مینک  ینعم  ندرکن  هانگ  هب  اهنت  ار  تمصع  رگا 

دیآ دوجوب  یتیعقوم  ناسنا  دوجو  رد  یـصاخ  ياهنیرمت  ای  وراد و  هلیـسوب  تسا  نکمم  اریز  دوب  دـهاوخ  بترتم  نآ  رب  یتلزنم  ماقم و  هچ 
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؟ تشاد دهاوخ  یشزرا  هچ  نتفگ  موصعم  وا  هب  تروص  نیا  رد  دنکن  لیم  هانگ  هب  هک 
ندرکن هانگ  هکنیا  هن  دهدیم  ناشن  ار  یتسه  قلاخب  قلطم  هجوت  لامک و  زا  یئانعم  تسا  هدـمآ  تمـصع  هراب  رد  ثیداحا  ناسل  رد  هچنآ 
اهدوبمک نینچ  رثا  رد  رشبو  دریگیم  لکش  يونعم ، يّدام و  رقف  رثا  رد  تیصعمو  هانگ  هکنیا  يارب  دنکیم  نشور  ار  تمصع  موهفم  اهنت 

يا هنیمز  رگید  دوش  هدودز  يو  ناور  حور و  زا  تسا  ناسنا  ياهـشزغل  یلـصا  لماع  هک  يدنمزاین  عون  نیا  هک  یتقو  دنکیم  هانگ  هب  لیم 
اهدوبمک نینچ  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناـماما  دـنکیم  ادـیپ  موهفم  تمـصع  لاـح  نیا  رد  دوـب و  دـهاوخن  شدوـجو  رد  تیـصعم  يارب 

. دنا هتفرگ  رارق  يرشب  رکف  زا  رتارف  یلاع  یلیخ  حطس  کی  رد  دنتسه و  يّربم  اهیدنمزاینو 
ماما تافص  زا  هک  ار  تمصع  ات  متساوخ  يو  زا  يزور  دوب  نیا  ما  هدینش  مکح  نب  ماشه  زا  یبلطم  نیرتدنمدوس  تمـصع  ریـسفت  ماشه و 

. دنک ینعم  میارب  تسا  مالسلا  هیلع 
؟ تسا موصعم  ماما  ایآ  مدرک : لاوئس  وا  زا 

. يرا تفگ :
؟ دوشیم هتخانش  هلیسو  هچ  اب  تسا و  فیرعت  لباق  هنوگچ  تمصع  دیسرپ :

: تفگ
(213 : ) هنع ٌۀَّیِْفنَم  هذهف  ُةَوْهَّشلاو  ُبَضَغلا  ُدَسَحلا و  ُصْرِحلا و  اَهل : َسِماخ  ال  هُجْوَا ، ُۀََعبْرَا  اهل  بونّذلا ، عیمج  َّنا 

بضغ 4 دسح 3  صرح 2   1 دـنترابع : لماع  راهچ  نآو  درادـن  دوجو  یمجنپ  لماع  دـنراد و  یگتـسباو  لماع  راهچ  هب  ناهانگ  یماـمت 
. توهش

رثا رد  هکلب  تسا  هدـیرفآین  ار  هناـگراهچ  لـماوع  نیا  هنیمز  ماـما ، شنیرفآ  رد  دـنوادخ  هکنیا  هن  . ] درادـن دوـجو  لـماوع  نـیا  ماـما  رد  و 
.[ درادن دوجو  اهنآ  رد  دهدیم  قوس  لماوع  نیا  يوسب  ار  یمدآ  هک ، یئاهدوبمک  وا ، دای  ماود  ادخب و  یگتسباو 

: دزاسیم نشور  ماما  رد  ار  روکذم  لماوع  ندوبن  هزیگنا  دهدیم و  حیضوت  بیترت  هب  ماشه 
(214 ( ؟ ُصُرْحَی اذام  یلَعَف  َنیملسُملا  ُنِزاخ  ُهَّنَِال  ِهْمَتاخ  تَحت  َیِهَو  اینُّدلا  ِهذه  یلَع  اَصیرَح  َنوُُکی  ْنَا  زوُجَی  َو ال   1

سپ تسا  ناناملـسم  هنیزخوا  تسوا و  رتشگنا  ریز  رد  شتاناکما  ایند و  مامت  هکنیا  يارب  دوش  صیرح  ایند  نیا  هب  ماـما  هک  تسین  راوازس 
؟ دوش صیرح  دهاوخیم  يزیچ  هچ  يارب 

(215 . ) هَنُوُد َوُه  ْنَم  ُدسْحَی  َفیَکَف  ٌدَحَا ، هَقْوَف  َوُه  ْنَم  دُسْحَی  امَّنِا  َناْسنِالا  َّنَِال  اَدوُسَح  َنوُکَی  ْنَا  ُزوُجَی  َو ال   2
یـسک هب  اما  دـشاب  یـسک  وا  زا  رتالاب  هک  دریگیم  راکب  ینامز  ار  تداسح  هشیمه  ناسنا  هکنیا  يارب  دـشاب  دوسح  ماما  هک  تسین  راوازس 

معا تادوجوم  یمامت  هک  تسا  ماقم  نیرتالاب  قئالخ  نایمرد  ماما  ماقم  [ ؟ دـنکیم تداسح  هنوگچ  تسا  رت  نیئاپ  وا  زا  تهج  ره  رد  هک 
.[ دنتسهوا تعاطا  رد  تسا  هدش  قلخ  هک  يدوجوم  ره  یسمش و  هموظنم  ناتخرد و  تاناویح و  تشد و  هوک  ّنج و  ناسنا و  زا 

(216 …  ) َّلَجَوَّزَع ِهِّلل  ُهبَضَغ  َنوُکَی  ْنَا  ِّالا  اینُّدلا  ِرُوُما  ْنِم  یَِشل ء  َبِضْغَی  ْنَا  َزوجَی  َو ال   3
دـشاب لجّوزع  يادخ  رطاخب  شمـشخ  هکنیا  رگم  دـهد  ناشن  بضغ  مشخ و  يویند  لئاسم  تاروما و  زا  يزیچ  هب  ماما  هک  تسین  راوازس 

تفءار و دنکیمن  ءانتعا  یتمالم  چیه  هب  راگدرورپ  ياضر  بلج  رد  هدومن و  بجاو  وا  رب  ار  نیناوق  دودح و  يارجا  هماقا و  دنوادخ  اریز 
. دنامزاب لجّوزع  يادخ  دودح  هماقا  زا  هک  دهدیمن  رارق  یحطس  رد  ار  شنید  ّتبحم 

(217 …  ) ِةَرِخالا یَلَع  اینُّدلا  رث  ُؤیو  تاوَهَّشلا  َعبَّتَی  ْنَا  ُزوُجَی  َو ال   4
نوچ دـهد  حـیجرت  شیاهتّذـل  ترخآ و  رب  ار  يویند  یگدـنز  هداد و  ناشن  لـیامت  یناـسفن  زئارغو  تاوهـش  هب  ماـما  هک  تسین  راوازـس  و 
دروم رد  ماما ]  ] وا تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ام  يارب  ار  ایند  هک  يروطنامه  تسا  هداد  رارق  هقالع  دروم  وا  هب  ار  ترخآ  لجّوزع  يادـخ 
تسد زا  حیبقو  تشز  هرهچ  رب  ار  یئابیز  هرهچ  یـسک  دیا  هدید  امـش  ایآ  مینکیم  رکف  ایند  هراب  رد  ام  هک  يروطنامه  دشیدنایم  ترخآ 
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تمعن ای  و  دـهد ؟ تسدزا  نشخ  ربز و  سابل  هب  ار  یئابیز  مرن و  سابل  ای  دـنک ؟ ضوع  خـلت  ماعط  اب  ار  یئاراوگ  زیمت و  ياذـغ  اـی  دـهد ؟
؟ دنک كرت  تسا  یندش  دوبان  یناف و  هک  یئایند  يارب  ار  هنادواج  مئاد و 

ناـنچ ار  دوخ  تسا و  هدودز  شناور  حور و  زا  ار  یـصاعم  لـماوع  وا ، هب  کّـسمتو  لاـعتم  دـنوادخب  یگتـسباو  رثارد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوجوم هیعدا  هب  يرادقم  رگا  دنکیم  رافغتساو  هدرک  یّقلت  هانگ  دنوادخ  ربارب  رد  شدوخ  يارب  ار  يویند  حابم  لامعا  لاغتـشا  هک  هتخاس 

عوضخ و کی  اب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دوش  هجوت  تسا  فورعم  لیمک ))  )) مان هب  هک  ياعد  دـننام  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا 
یگدنبو تفرعم  یلحارم  ّیط  زا  دعب  یمدآ  هک  تسا  رتارف  يّداع  تارّوصت  زا  رافغتسا  ای  هانگ و  عون  نیا  دنکیم  رافغتسا  یّصاخ ، عوشخ 

قمع رد  هک  يدوـصقم  فدـه و  نوـچ  دراد  تیاـکح  تفرعم  لاـمک و  کـی  زا  رافغتـسا  نیا  هکنیارب : ینبم  درک  دـهاوخ  كرد  ار  اـهنآ 
نیا ناش  رابرهگ  نانخـس  رد  دنکیمن و  رافغتـسا  منهج  زا  سرت  ای  تشهب و  نداد  تسد  زا  يارب  تسادخ و  تسا  هجوت  دروم  ناشدوجو 

: دیامرفیم هک  تسا  رولبتم  هتکن 
(218 . ) َکُّتدبَعَف ةَدابِعلل  الْهَا  َُکتدْجَو  َْلب  َکِّتَنَج  یف  اعَمَط  َو ال  َكِران  ْنِم  اَفْوَخ  َکُّتدَبَع  ام  یهِلا 

اذل متفای و  تدابع  راوازس  لها و  ار  وت  هکلب  منکیمن  شیاتس  وت ، نیرب  تشهب  هب  عمطو  منهج  شتآ  زا  سرت  رطاخب  ار  وت  نم ، يادخ  يا 
. مدومن ار  وت  یگ  هدنب 

اهیتحاران و هدـنهد  نیکـست  یلاع و  یلیخ  هاگیاج  کی  هک  تشهب  دـهدیم  ناشن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ناـفرع  زا  اـنعم  نیا  كرد 
یلاعت سدقا  تاذاب  طابترا  نامه  اهنآ  تشهب  اریز  تسا  هدوبن  هجوت  دروم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يارب  تساهتذل  مامت  هب  ندیـسر 

. تسا
: دیامرفیم ماما  هراب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

راوب َنیِقفاـنُملا و  ُظـْیَغ  و  َنیِملْـسُملا ، ُّزِع  و  نیّدـلا ، ُماـِظن  ِْملِحلاـِب ، ٌموُسُوم  ِْملِعلاـِب ، ُصوُصْخَم  ِبُویُعلا  َنِم  ءِرَّبُم  بُونُّذـلا ، َنِم  ّرهَطُم  ماـمالا 
(219 . ) نیِرفاکلا

تّزع نید ، ماظن  ماما  هتفای ، ناشن  مان و  ملح ، هب  تسا و  هدـش  صوصخم  تفرعم  ملع و  هب  يّربُم ، اهبیع  زا  كاـپ و  ناـهانگ  ماـمت  زا  ماـما 
. تسا نارفاک  يدوبان  نیقفانم و  مشخ  ناناملسم ،

نایصع ياه  هشیر 

نآو تساهدوبمک  رشب ، یصاعم  ِللع ، نیرت  هدمع  ای  ساسا و  هک  دوشیم  نشور  فّلخت  نایصع و  لماوع  هشیر و  هب  قیمع  هاگن  کی  رد 
: تسا شخب  ود  رب 

يونعم ای  یگنهرف  يّدام 2  ایو  يداصتقا   1
شتاناکما ماـمت  اـب  نیمز  هرک  دوشیم  ناربج  تسا  هداد  رارق  رـشب  راـیتخا  رد  لاـعتم  قلاـخ  هک  یبساـنم  تاـناکما  هلیـسوب  اـهدوبمک  نیا 

(220 ((. ) اعیمَج ِضْرَالا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  : )) دیامرفیم دنوادخ  هک  تسا  ناسنا  صوصخم 
اهّتیلاعف شـشوک و  راکب و  یهلا  ةّوق  لوح و  اـب  یناـسنا  ره  و  تسا . هدـش  هدـیرفآ  ناـسنا ]  ] امـش يارب  همه  دراد  دوجو  نیمز  رد  هچره 

. دنک نیمأت  ار  دوخ  یلام  ياهدوبمک  دناوتیم  دنزب  تسد 
ناـگمه راـیتخا  رد  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) موصعم ناـماما  ناربماـیپ و  هلیـسو  هب  ینامـسآ  نیئآ  يونعم ، اـی  یگنهرف و  هنیمز  رد  و 
شزومآ وا  لامکو  دـشر  يارب  یلکـشم ، چـیه  نودـب  ار  ملاس  ياهلومرف  دراد و  هّجوت  شیگدـنزو  ناسنا  بناوج  یماـمت  هب  هک  دـشابیم 

. دهدیم
یحور و ياهدوبمک  لماک ، روطب  دهد  دشر  نامیا  رون  عاعـش  رد  ار  دوخ  دنک و  عورـش  ادـخب  یگتـسباو  زا  ار  یگدـنز  هک  یناسنا  ره  و 
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. دنکیم ادیپ  تاجن  صقن  بیع و  هانگ و  زا  هجیتن  رد  درک  دهاوخ  ناربج  ار  شیوخ  یلام 
ادـخ زا  شدوـخ  يارب  هچنآ  تسا و  رادروـخرب  یهلا  تمـصع  يورین  زا  لاـعتم  يادـخ  ربارب  رد  میلـست  یگ و  هدـنب  لاـمک  هلیـسوب  ماـما 
هعماج راـختفا  تّزع و  ینید و  ياـه  هماـنرب  تاروما و  هدـننک  میظنت  تهج  نیمه  هبو  تسا  یگ  هدـنب  ماـقم  ناـمه  هب  ندوزفا  دـهاوخیم 
ریامض رب  ذوفن  تیالو ، تردق و  تبحم ، رهم و  تمحر ، لدع ، زا : معا  تهج  رهزا  ار  دیحوت  تقیقح  مالک : کی  رد  دشابیم و  یمالسا 

. دشابیم هدننک  دوبان  تحاران و  ار  رفاک  قفانم و  دارفا  دراذگیم  شیامن  ِضَْرعَم  هب  و …  بیغ ، زا  ربخ  و 
: تسا هدمآ  هعماج  ترایز  ردو 

(221 …  ) اریهْطَت ْمُکَرَّهَطو  َسجِّرلاُمُْکنَع  ْبَهْذَا  ِسَنَّدلا و  َنِم  مُکرَّهَط  َِللَّزلا … و  َنِم  ُهّللا  ُمُکَمَصَع 
امـش و  رود ، امـش  زا  ار  یکاپان  سْجر و  درک و  كاپ  فالخ  لامعا  یتشز  تساجن و  زاو  تشاد  هگن  شزغل  زا  ار  ناماما ]  ] امـش دنوادخ 

. داد رارق  زیمت  كاپ و  اههنیمز  مامت  رد  ار 
هیام لاناک  نیمه  زا  بویع  زا  ندوب  اّربمو  نایصع  هانگ و  سجر  زا  یکاپ  دراد و  یتاکرب  دوخ  اب  لاعتم  يادخب  یگتـسباو  رارمتـساو  ماود 

دنکیم نایب  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تمـصع  ایو  تراهطو  یکاپ  دروم  رد  فیرـش  ثیداحاو  ینآرق  تاـیآ  یتقو  دریگیم 
فارحنا و ریسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  اصوصخ  ناسنا  دروم  رد  یهلا  تایانع  تقیقح  هب  تافتلاو  هّجوت  نودب  یهورگ 

کمک هب  ات  هداد  رارق  مه  رانکرد  ار  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  ثیداحاو  یهلا  تایآ  يا  هنیمز  ره  رد  تسا  مزال  یلو  دنا  هدـش  عقاو  هابتـشا 
. دیآ تسدب  تسرد  يانعم  رگید ، کی 

ره تسا  هدش  یفّرعم  يراکزیهرپو  اوقت  ناسنا  يورب  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ندش  زاب  ادـخ و  تمحر  لوزن  يارب  یلـصا  لماع  نآرق  رد 
وا رب  ار  نیمزو  نامـسآ  تاکرب  دنوادخ  دنک  زاغآ  ار  شیگدنز  ياه  همانرب  نایـصع ، هانگ و  زا  زیهرپ  هلیـسوب  رگا  يا  هعماج  ره  ای  ناسنا 

. مینک هجوت  دروم  نیا  رد  هیآ  کی  هب  دنکیم  لزان 
(222 . ) ضرَالاو ءامَّسلا  َنِم  ٍتاکَرب  مهیلع  انحتَفل  اوقَّتاو  اُونَما  يرُقلا  لها  َّنَا  َْول 

. میئاشگیم ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  اهنآ  رب  دننک  هشیپ  اوقت  هدروآ و  نامیا  اتسور  رهش و  لها  رگا 
لماع ود  نیا  رادقم  ره  تساوقتو و  نامیا  هب  طونم  یعامتجا ، ایو  يدرف  زا  معا  ناسنا  يارب  یهلا  تایانع  لوصو  تاکرب و  لوزن  نیاربانب 

هّللا تاولـص   ) موصعم ناماما  هراب  رد  درک و  دهاوخ  رتشیب  يدنوادخ ، تیانع  تمحر و  بذج  رد  ار  یمدآ  قیفوت  دننک  ادـیپ  لکـش  مهم 
ادخ هک  دـهدیمن  انعم  ار  رایتخاو  هدارا  بلـس  دوشیم  هداد  تبـسن  لاعتم  يادـخب  اهنآ  یکاپو  تراهط  هلئـسم  هک  یتقو  نیعمجا ) مهیلع 

یلاعت سدقا  تاذ  هیحان  زا  دییءاتو  تیانع  نیا  هکلب  دـنرادن  لیم  نایـصع  هانگ و  هب  هک  تسا  هدـیرفآ  يروط  یگ  هدـنب  ریـسم  رد  ار  اهنآ 
هب ناحبس  يادخ  یگ  هدنبو  لّسوتو  هّجوتو  کّسمت  رد  نوچ  تسا و  مالسلا  هیلع  همئا  ینوریب  ینورد و  ياوقتو  يوق  نامیا  کی  رگناشن 

کیب اذلو  دنرادن  ادخ  یگ  هدنب  تّذل  زا  رت  هناقـشاعو  رتذیذل  رت و  نیریـش  یتّذـل  ناشدوخ  ساسحا  رد  دـنا و  هداهن  مدـق  یئاهن  تاجرد 
يارب یتّذل  نآ  زج  هکلب  تسا  رت  بولطم  اهتّذل  مامت  زا  ناحبـس  يادخ  دای  تّذل  هک  یتقو  دـنا  هدـش  نیزم  تمـصع  مانب  يونعم  يورین 

. دنکیم لقتنم  یگدنز  دراوم  مامت  هب  ار  دوخ  تارمث  تاکرب و  تّذل ، نینچ  هب  لاغتشا  درادن  دوجو  اهنآ 
درادیم و زاب  تیـصعم  هانگ و  يدیلپ  یگ و  هدولآ  تساجن و  زا  ار  یمدآ  شیدونـشوخ ، اضر و  هب  هّجوت  وا و  اب  نتفگ  نخـسو  ادـخ  دای 

. دنکیم یفّرعم  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  زا  هانگ  سجر  هدننک  كاپ  ار  يادخ  هک  تسا  یثیداحاو  تایآ  ینعم  نیا 

تسا راگزور  هناگی  ماما  مهدراهچ : لصف 

تسا راگزور  هناگی  ماما 
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يو حور  شخب  رد  ار  زایتما  يا  هّدـع  دروخیم  مشچ  هب  يدّدـعتم  ياه  هشیدـنا  راکفا و  دوشیم  هعلاطم  یتقو  ناـسنا  تازاـیتما  دروم  رد 
لاـح ره  هب  تسا  هدومن  تاـفتلا  اـهنآ  هعومجم  هب  یخرب  و  يویند ، يّداـم و  دـُعب  رد  یهورگ  دـنا و  هداد  رارق  یئاسانـش  فیرعت و  دروـم 
قدـص همه  رب   … سان ]  مدآ  رـشب ، ناسنا ،  ] هملک دوشیم  دراو  یگدـنز  نتم  هب  رـشب  عون  هک  یتقو  تسا  ناسنا  تازاـیتما  ثحب  عوضوم 
لکش یسک  رد  هک  یناسنا ، تافص  زا  تفص  کی  هلیـسوب  ینعی  دراد  مزال  ار  یمزاول  بابـسا و  رگید ، کی  زا  اهنآ  صیخـشت  نکیلدراد 

یتکرح نینچ  هب  وا  هک  دریگیم  تروص  ینامز  هدنهد  زایتما  تافـص  هب  یمدآ  فاّصتاو  دهدیم  رارق  زاتمم  نارگید  زا  ار  وا  تسا  هتفرگ 
. دنک هدامآ  زاتمم  تفص  کیب  ندش  فصّتم  يارب  ار  دوخ  ینعی  دشاب  هدز  تسد 

ملاع سکنالف  هک  دنهد  رارق  هجوت  دروم  نآ  عاعش  رد  ار  وا  هداد  رارق  یسک  رب  تسا  شخب  زایتما  تافـص  زا  یکی  هک  ار  ملاع  رگا  لاثم :
رد هک  دراد  یقیقح  زا  تیاکح  تفـص  اریز  دراد  ترورـض  فاّصتا  زا  لبق  درف  نیا  رب  ملع  تامّدقم  ندرک  مهارف  تروص ، نیا  رد  تسا 
مه تاـناویح  رد  یتـح  تسا  حرطم  ناـسنا ، یگدـنز  اـههنیمز  یماـمت  رد  تافـص  زا  تشادرب  نیا  تسا و  هتفرگ  لکـش  فوصوم  دوجو 

. تسا تایعقاو  زا  یکاح  گنرین …  هلیح و  هب  هابور  ای  افو  هب  گس  ندرک  فّصتم 
ره رد  درک  ادیپ  نیقی  نآ  هب  ناوتیمن  تسا  دنمتریغ  عاجش و  ای  یخـس  ینالف  ای  دوشیمن  ِملاع  یـسک  تقو  چیه  ملاع ))  )) نتفگ اب  نوچ 
ای ادـخ و  هکنیا  رگم  دـنکیم  تیادـه  نآ  يوسب  ار  هدـننیب  ایو  هدنونـش  هک  تسا  یناشن  سردآ و  يدروم ، ره  رد  تافـص  ینعم  تروص 

. تسا روآ  نیقی  هک  دننک  فیصوت  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر 
رد دهدیم و  ناشن  ار  شدوخ  یتافص ، ای  تفـص و  ندوب  اراد  اب  سک  ره  دوشیم و  صّخـشم  اهتّیزم  يّددعتم  قرطزا  یناسنا  هعماجرد 

، ملاظ نتفگ  اب  تسا  یگ  هدننک  تیاکح  اهنآ  زا  ود  ره  راک  ءادتبا  رد  نوچ  درادن  دوج  حودمم و  ای  مومذم و  تافص  نیب  قرف  ینعم  نیا 
ادـیوه يو  تاراختفاو  تّزع  یحور و  تالامک  یـسک ، رب  لداـع ، نتفگ  اـب  ددرگیم و  صّخـشم  وا  یحور  ياـهدوبمکو  ّتلذ  یـسکرب 

: دراد تلاح  ود  فاّصتا  هک  دنامن  یفخم  دوشیم 
دریگیم تروص  ینید  ياهرایعم  وگلا و  اب  قباطم  یهاگ  فاصتا  شیوخ  ياهتساوخ  ندروآ  تسدب  يارب   2 ینید . ياهرایعم  اب  قباطم   1

هنیفد هنیزخ و  رگید : ریبعت  هب  دـیآیم و  ناـیم  هب  زیچره  دوبنو  دوب  اـی  تیدوجومو  دریگیمن  تروص  قح  ریـسم  زا  فّلخت  نیرتـمک  ینعی 
دـنکیم و فیـصوت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هتمظع  تّلج  ملاـع  راـگدرورپ  ـالثم  دوـشیم  رهاـظ  ندرک  فـصّتم  اـب  يو  ياـه 

: دیامرفیم
((. ٌمیظَع ٍْقلُخ  یلََعل  کَّنِا  ))

. يراد يرتشیب  هلصوحو  ابیز  قالخا  ردقچ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يا   ] وت
هک تسا  ناهن  رارـسا  میظع و  تیعقاو  کـی  هدـنهد  ناـشن  میکح  يادـخ  هیحاـن  زا  میظع  قلُخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  فاـّصتا 

. ددرگیم ّصخشم  نآ  یناشن  تفص ، هلیسوب 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هکنیا  ای 

. تسا قحاب  یلع  و  یلع ، اب  قح  ( 223 (() قحلا َعَم  یّلَع  َو  ٍیلَعَعَم  قحلا  ))
. تسا قح  دوخ  وا  هکلب  قح ، ناشن  شدوجو  مامت  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ّتیعقاو  هدنهد  ناشن  فاصتا  نیا 

. دراد يرهاظ  هبنج  طقف  هک  یفاصتا   2
یمامتو دنکیم  باختنا  ار  نآ  اب  بسانم  ياهرایعم  وگلا و  دنک  ینایمرد  اپ  ناسنا  یگدـنز  ياه  همانرب  رد  یـصخش  عفن  هلئـسم  هک  یتقو 

رد دهدیم  رارق  رظنّدم  ار  كالم  نیمه  زاب  دنک  فیـصوت  ار  یـسک  رگا  ودـنزیم  رود  روحم  نآ  رب  دـشاب  هک  يا  هنیمز  ره  رد  شنانخس 
فده اهنت  دـشابیمن و  یتّیزم  چـیه  بحاص  وا  فوصوم  دـنکیم و  تیاکح  شدوخ  یبلط  عفن  زا  ار  يرگید  ناشیا  فصو  تروص  نیا 

. تسا هدش  عقاو  تسد  هریچ  یچراکش  کی 
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تافیصوت لباقم  ردام  هفیظو 

هنوگ نیا  اب  يراوگان  ثداوح  هظحل  ره  اریز  دیوگن  نخس  قح  زا  رتارف  فیصوت  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  رب  یمدآ  ّتیلوئـسم  نیرت  هدمع 
رد شزرا ، دض  قالخاو  لامعا  هب  یناسنا  یگدنز  ياه  تّیعقوم  دوشیم و  داجیا  هدـنوش  فیـصوت  ناگدنونـش و  ناور  حور و  رد  اهفرح 

راگزور هب  هعماج  دوشیم و  لیدـبت  یبّلقتو  فالخ  لمع  کیب  رگید  زیچره  ای  ناـسنا و  فیـصوت  اـیو  فیرعت  موهفم  هجیتن  رد  دروآیم 
اهنآ هلیسوب  ات  تسا  مزال  یتافص  رگید ، تادوجومای  صاخشا و  یئاسانش  رد  يرـشب  عامتجا  يارب  دنکیم  طوقـس  لالحمـضاو  تکاله 

. دوش نشور  زیچره  قئاقح 
صاخشا قئاقح  رارسا و  هب  ناوتیم  هنوگچ  دوش  هتفگ  فراع  قساف  هب  و  لداع ، ملاظ ، هب  و  لضاف ، تسپ ، ینَد و  هبو  ملاع  لهاج ، هب  رگا 

هب شناد  ملع و  بسک  يارب  یمومع  راکفاو  دیامن  ادیپ  دشر  يا  هعماج  ای  طیحم  رد  یـشور  دـتم و  نینچ  رگا  دـش  علطم  فیـصوت  هار  زا 
؟ دراد دوجو  یعماوج  نینچ  تاجن  يارب  دیما  هچ  دنروآ  يور  تسَپ و و …  دارفا  تمس  هب  یهاگآ  لضف و  لاّهُج و  فارطا 

هتـشادن دوجو  یتسرد  رایعم  كالم و  يزیچ  ره  فیرعت  ماقمرد  رگا  تسا  ندناسانـش  ندرک و  هاگآ  فیـصوتو  فیرعت  زا  یئاهن  فدـه 
یتقو الثم  دراد  دوجو  يرازبا  عون  هچ  قئاقح  صیخـشت  يارب  دـنزب  رود  ناشدوخ  عفن  دوس و  تهج  رد  هشیمه  مدرم ، راـتفگ  ینعی  دـشاب 
یعقاو مانب  فیرعت ، ای  فیـصوت  ماقم  رد  ار  نآ  الط ، هب  نآ  تروص  لیدـبت  اب  دـشورفیم و  الط  ماـنب  ار  يّزلف  اـی  نهآ  وجدوس  درف  کـی 

. دنکیم یبایزرا  سپسو  دجنَسیم  ار  نآ  َکَحَم  مانب  يا  هلیسو  اب  رادیرخ  تروص  نیا  رد  دنکیم  یفّرعم 
یعقاو دارفا  نآ  هلیسوب  ناوتب  ات  دراد  دوجو  يا  هلیـسو  هچ  دشاب  یـصخش  عفنو  یئوج  دوس  رایعم ، هک  یتروص  رد  اهناسنا  یئاسانـش  يارب 

دراد صخـش  يونعم  یحور و  تالامک  زا  تیاکحو  تسا  هیلاع  تافـص  زا  کی  ندوب  نینم  ؤملاریما  ـالثم  داد  صیخـشت  یعقاو  ریغ  زا  ار 
ناشیا هک  داد  روتسد  دش و  هداد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هیحان  زا  تفص  ای  بقل  نیا  مالـسا  خیرات  رد 

(224 . ) دینک دای  نینم  ؤملاریما  هب  نتفگ  مالس  ماگنهرد  ار 
. نینم ؤملا  ِةَْرمءِاب  ٍیّلع  یلع  اوُمِّلس  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

خیرات رد  هک  هنوگ  نامه  دش  هتفگ  روج  ملظ و  ءافلخ  مامت  هب  ای  روصنم  لکوتم  هیواعم  دـیزی  لثم  دارفا  هب  نینم  ؤم  تراما  دـعب  هنمزا  رد 
ماگنه رد  هک  یتلاح  ود  نآ  ددرگ  مولعم  نارگید  يارب  تقیقح  ات  دوش  هجوت  فاصتا  ای  لقن و  ود  نیا  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  تسا  هدمآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نخس  اریز  تسا  هدافتـسا  لباق  اجنیا  رد  دوشیم  عقاو  ناسنا  هدافتـسا  دروم  يزیچ  فیـصوت  ای  فیرعت و 
نشور نیوانع  طابترا  ات  داد  رارق  رظنّدم  دیاب  بقل ، ای  تفـص  نیا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضحدوخ  نکیل  تسا  یهلا  یحو  موصعم و 

هک تسا  نادرم  هورگ  زا  رفن  نیلوا  دننکیم و  عوشخ  عوضخ و  وا  تالامکو  ملع  نامیا ، لباقم  رد  نمـشد  تسود و  هک  یتّیـصخش  دوش 
. دوب هتشذگ  لاس  شش  شفیرش  رمعزا  هکیلاح  رد  هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسرب 

، یـسک فاّصتاای  باستنا  اب  تسین و  یگتخاس  بلطم  کی  دریگ  رارق  تقّد  دروم  رگا  ندوب  ناـنم  ؤم  ریما  اـیو  تراـما  ثحب  فرط  نیا  و 
تـسا هدرک  ادیپ  ینامیاو  نیقی  شیوخ  قلاخ  يارب  هدز و  رانک  ار  ياه  باجح  هلحرم  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  هکلب  دـسریمن  يو  تسدـب 

مادختـسا تبحم  قشع و  نامه  عاعـش  رد  ار  دوخ  يرهاظ  ّساوح  مامت  هک  دـنکیم  دروخ  رب  هناقـشاع  نانچ  تدابع  زامن و  ماگنه  رد  هک 
. دنشکیم نوریب  هدجس  لاح  رد  دوب  هدرک  تباصا  گنج  عقومرد  هک  يریت  شکرابم  ياپ  زا  هک  ياج  ات  دیامنیم 

رد دریگب  هدهع  هب  ار  نینم  ؤم  تراما  دناوتیم  تسا  نم  ؤم  شدوجو  مامت  اب  هدیشک و  ار  نامیا  هزم  معط و  هک  یسک  رگید : ترابع  رد  و 
مادختسا يارب  اهنآ  راکـش  و  یـصخش ، عفن  زج  لکوتم …  نوراه  دیزی  دننام  يدارفا  هب  نینم  ؤملاریما  باستنا  فاّصتا و  تروص  نیا  ریغ 

. درادن يرگید  رایعم  دوخ ، یناسفن  ياهاوه  هب 
رب ینالف  فیـصوتو  فیرعت  ماقم  رد  تهج  هچ  هب  وا  ارچ  تسا  هدنیوگ  تّین  فده و  دارفا ، یئاسانـش  يارب  وگلا  رایعم و  تروص  نیا  رد 
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نینچ هب  تسد  شدوخ  عفن  دوس و  ندرک  دایز  تهج  رد  ای  دنکیم  نشور  ار  یقیقح  تلادع ، هب  يدرف  ندرک  فیصوت  اب  ایآ  تسا  هدمآ 
؟ تسا هدز  يراک 

؟ دنکیم قیبطت  فصو  نیا  اب  دح  هچ  ات  لمع  ماقمرد  هک  تسا  صخش  تیعقاو  وگلا ، ای  كالم  نیمود 
تالامک یمامت  قادصم  ناشدوجو  اریز  تسا  عقاو  اب  قباطم  تسا  هدـش  هک  یفیـصوت  ای  فیرعت و  ره  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دروم  رد 

ماما رد  نآ  نیرتلماک  دنیامن  فّصتم  نآ  هب  ار  یـسک  ای  دوش و  ثحب  هدیمح  هیلاع و  تافـص  زا  دروم  ره  رد  ینعی  تسا  یقالخاو  یحور 
هب رگاو  تسا  هدوب  مدرم  همهزا  لـمکاو  لـضفاو  ملعا  شدوخ  ناـمزو  رـصع  رد  نوچ  تسا  راـگزور  هناـگی  ماـما  ببـس  نیمه  هبو  تسا 
يا هنیمزرهرد  يدحا  چیه  هک  دوشیم  نشور  ناگمه  يارب  دیشروخ  دننام  تقیقح  نیا  مینک  هاگن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریسو  خیرات 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هنیمز  نیا  رد  دنک و  ربارب  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  اب  ار  شدوخ  دناوتیمن  دشاب  هک 
ُْهنِم و ٍبَلَط  ریَغ  نِم  هُّلُک  ِلْضَفلاب  ٌصوُصْخم  ٌریظَن ، َو ال  لَثَم ، ُهلَال  ٌلدـَب و  َُهل  ُدَـجُویال  ٌملاع و  ُهلِداُعی  الو  دَـحَا  ِهینادـیُال  هْرهَد ، ُدـحاو  مامالا 

(225 . ) هفصو هنکْوَا  مامالا  ۀَفِْرعَم  ُغْلبَی  اذ  ْنَمَف  باّهَولا  لِّضَفُملا  َنِم  ٌصاصتِخا  َْلب  ٍباستکاال 
يریظنودـننام لـثمو و  ضوـع  وا  يارب  تـسین  یملاـع  دنمـشنادوا و  ربارب  رد  تـسین  وا  هیاـپ  هـب  یـسک  چـیه  تـسا  راـگزور  هناـگی  ماـما 

واـب لاـعتم ] يادـخ   ] باّـهو ترـضح  هیحاـن  زا  وا ، باـستکاو  بلط  نودـب  هک  تسوا  صوـصخم  بقاـنم  لـئاضف و  ماـمتو  درادـندوجو 
؟ دربب یپ  شفاصوا  هنک  هشیر و  هب  ای  دسانشب و  ار  ماما  دناوتیم  یسک  هچ  تسا  هتفای  صاصتخا 

؟ دیوگیم هچ  فیرش  ثیدح  س :
دوخ نیاو  دنکیم  تیاده  ار  ناسنا  راکفا  نشور  قیقد و  ًالماک  ياهریسم  زا  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ندناسانش  يارب  موصعم  ثیدح  ج :

دهدیم رارق  رظن  تحت  قیقد  روطب  ار  هدننک  لا  ؤس  ای  هدنونـش و  نوچ  تساهنادج  ندرک و  رادیبو  تیاده  شورودـتم  نیرتمهم  زا  یکی 
. تسین رتشیب  باوج  کی  نتفگ  خساپ  ماگنه  رد  هک  دوشیم  کیدزن  نانچ  وا  میلس  بلق  ابو 

کی رب  ناوتیمن  ار  سک  ره  ینعیدـشاب  رّوصت  لباق  سک  ره  يارب  هک  تسین  هداس  لهـس و  بلطم  کی  ندوب  رهددـیحو  ای  ملاـع  هناـگی 
یماـمت زاو  دـنک  عمج  دوخ  رد  یحور  یمـسج و  زا  معا  ار  بقاـنمو  لـئاضف  ماـمت  دـناوتب  هک  يدرف  نوچ  درک  دـیدناک  یعوضوم  نینچ 
نارگید زا  ار  دوخو  هدوب  لئاضف  بحاص  دـناوتیم  شخب  کـی  رد  یـسکره  اریز  تسا  باـیمک  دـشاب  ورـشیپ  شناـعون  مهو  تاـقولخم 

یلیخ هلحرم  کیب  ار  دوخ  دناوتیم  یناسنا و …  مولع  فراعم و  رد  ای  کیزیف  یـضایر  ای  یکـشزپ  ملعر  يدرف د  ًالثم ، دهد  رارق  رتولج 
ناوت اریز  دوشب  زین  رامعم و …  ای  نادـقوقح و  ای  سدـنهم  کی  تسا  قذاح  کـشزپ  کـی  هکنیا  اـب  دـناوتیمن  نکیل  دـنک  لـئان  یئـالاو 

صصخت و نآ  ياه  گرب  خاش و  مامت  هب  دناوتیمن  مه  هتشر  کی  رد  هکلب  دنک  عمجدوخ  رد  ار  مولع  هعومجم  تسین  رداق  يو  دادعتسا 
. دریگ ارف  ار  مزال  ياه  یهاگآ 

رد تسا و  لماک  رّسفم  کی  هکنیا  اب  تسا  فقاو  ملع  ره  تایئزج  مامت  رب  صّصختم و  داتسا و  يا  هتـشر  ره  رد  هک  تسیک  ناسنا  نآ  اما 
رـشب رایتخا  رد  ار  تمیقنارگ  ياهرهوگ  یهلا  نارک  یب  سونایقا  نآ  قمع  زا  دـشابیم  تسد  ربز  ّصاوغ  نآرق  يونعم  یناحور و  ياـضف 

رد فّرصت  یسانش ، هایگ  یسانش  ناسنا  فراعم  یفارغج  یمیشو  کیزیف  یضایر  یکـشزپ  زا  معا  مولع  مامت  رد  لاح  نیا  اب  دهدیم  رارق 
اهبلق و و رب  ذوفن  هدرم ، ندرک  هدنز  رامیب  يافش  یهلا ، تاقولخم  ریاس  تاناویحو و  ناتخردو  ارحصو  تشد  هوک و  نابزب  تعیبط ، نیناوق 

دهد خـساپ  تالا  ؤس  هب  دـناوتب  يا  هنیمز  ره  رد  هک  میهد  رارق  قادـصم  تالامک  مامت  رب  ار  یـسک  میهاوخب  اـم  رگا  تسا  صـصختم  … 
. درادن دوجو  یگتسیاش  نینچار  یسک  وا  زج  اریز  تسا  موصعم  ماما  واو  تسوا  ملاع  هناگیو  رهد  دیحو  ًانئمطم 

هّصاخ هّماع و  بتک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تالامک  لئاضف و 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مولع  مامت  ردصم 
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تراهط تمـصع و  نادـناخ  اب  هک  دوش  نشور  ات  میوشیم  دراو  هّصاخ  هّماع و  زا  ناـگرزب  ءاـملع و  نانخـس  ثیداـحا و  هب  هنیمز  نیا  رد 
دوش رهاظ  مدرم ، نایمرد  هتسناوتن  زورما  هبات  يدرف  چیه  هنومن ، ناونعب  درک  هسیاقم  ناوتیمن  ار  يدرف  چیه  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص  )

زادعب مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  طقف  دینک  لاوئـس  نم  زا  دشاب  مه  يا  هنیمز  ره  رد  دیهاوخیم  يزیچره  دـنک  مالعا  مامت  تحارـص  اب  و 
. درک حرطم  ار  ینخس  نینچ  ربنم  يالاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر 

(226 …  ) ءآمَّسلا ِقُرُط  ْنَع  ینولس  ِهّللا و  ِباتِک  نع  ینُولَس  ینُوُدِقْفَت ، ْنَا  ْلبَق  ینُولَس 
دوجو يا  هیآ  چیه  دـینک  لاوئـس  ادـخ  باتک  هراب  رد  نم  زا  دیـسرپب  نم  زا  دـیهاوخیم  هچره  تسیقاب ] مرمع  و   ] ما هتفرن  امـش  نایم  زا  ات 

خلت ثداوحو  اهنتف  زا  متـسه  هاگآ  تسا  يدوصقمو  فدـه  هچ  يارب  و  ناـبایب ، تشد و  اـی  هوکرد و  نآ  لوزن  هب  نم  هکنیا  رگم  درادـن 
. متسه ملاع  اهراتشکو  تاقافتاو  تانایرج  مامت  هب  نم  هک  دیسرپب  هدنیآ 

میلعت میارب  ملع  زا  باب  رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  مرت  هاگآ  نیمز  ياههار  زا  اهنآ  هب  نم  هک  دـینک  لاوئـس  نامـسآ  ياههار  زا 
رد هکلب  هدوبن  کیسالک  شزومآ  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میلعت  هک  دنامن  یفخم   ] دش نشور  میارب  باب  رازه  شباب  ره  زا  هکداد 

.[ دریگیم رارق  ناش  رایتخا  رد  اهیهاگآ  نارازه  هظحل  کی  رد  دنوشیم و  هدیشک  رانک  اههدرپ  تلاسر  تماما و  ماقم 
: دیامرفیم هک  اهنآ  هلمج  زا  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  بیغ  زا  رابخا  رد 
(227 …  ) ۀَئاِم ّلِضَت  ٍۀئف  نع  یننولءاْسَت  هّللاوف ال  ینودقفت ، ْنَا  َْلبَق  ینُولَس 

رفن دصو  یهارمگ  ار  رفن  دص  هک  یثداوح  زا  دینکیمن  لاوئس  نم  زا  مسق  ادخب  دیسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچره  ما  هتفرن  امـش  نایم  زا  ات 
. دنتسه یناسک  هچ  تمایق  زور  ات  اهنآ  ناگدنهد  تکرحو  ناگدننادرگ  مهدیم  ربخ  امشب  نم  هکنیا  رگم  تیاده  ار 

. دوب درف  نیرتلماک  یناسفن  تافص  رد  و 
. تسا مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  درف  نیرت  عاجش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  دعب  هک  دنراد  رظن  قافتا  همه  تعاجش ، رد 

راحب هلمج : زا  تسا  هدـش  لقن  يدایز  بلاطم  هصاخو  هماع  زا  هنیمز  نیا  رد  داد و  قالط  راـب  هس  ار  اـیند  هک  دوب  شناـمز  دَـهْزَا  دـهذ  رد 
لامعلارتک ج راحب ج 40/320  ریشا ج 3/353  نبا  هیاهن  1/16 و 17 ،  / دیدحلا ج یبا  جهن  حرش  ، 157  / ةدوملا عیباین  راونالا ج 40/333 

دیدحلا ج 2/429. یبا  جهن  حرش  یلزاغم 121 ، نبا  بقانم   218  / ةدوملا عیباین  ، 6/159
نایم زا  ( 228 …  ) هّللا تاضْرَم  ءاغبتا  هَسْفَن  يِرْشَی  نم  ساّنلا  َنمِو  هفیرش : هیآ  هک  یئاج  ات  دوب  ملاع  هنومن  شـشخبو  لذب  مرک و  ماقم  رد 

. درک هلماعم  لاعتم  يادخ  يدونشوخ  اضر و  ندروآ  تسدب  يارب  ار  شدوجو  هک  یسک  نآ  مدرم 
وا باوختخر  رد  ترـضح  نآ  تاجن  يارب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضحو  دش  جراخ  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  یبش  نامه 

(229 . ) دوب وربور  یعطق  گرم  اب  بش  نامهرد  باوختخر  نآ  رد  ندیباوخ  عطق  روطب  هک  دیمرآ 
، وا زادعب  ایو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  لاحرد  هچ  دروم  نیدنچ  رد  ترـضح  نآ  ياعد  ندـش  باجتـسم  شیاعد  تباجتـسا  رد 

: هلمج زا  دوب  ناگمه  لوبق  دروم 
(230 . ) تشگرب رهظ  لحم  هب  برغم  زا  شیارب  باتفآ  رابود   1

(231 . ) دیدرگ روک  هلصافالب  هک  درک  نیرفن  دوب  هداد  شرازگ  هیواعم  هب  ار  شرابخا  هک  ءارب ]  ] يارب  2
هدرک شومارف  نم  تفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نخسو  ریدغ  زور  نایرج  ندید  اب  هک  یسک   3
همامع اب  هک  نک  راتفرگ  دوشیم  یـشان  صََرب  يرامیب  زا  هک  يدیفـس  کی  هب  ار  وا  دـیوگیم  غورد  رگا  ایادـخ  درک : ضرع  ترـضح  ما 

(232 . ) دش التبم  ضرم  نامه  هب  هلصاف  الب  دشابن  ششوپ  لباق 

ملح قالخا و  نسُح  رد 
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حطـس کی  هب  يرابدرب  ملح و  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا  يرابدرب  قـالخا و  نسح  نیمه  لاـمک  فاـصوا  نیرت  یلاـع  زا  یکی 
شجاودزا ماگنه  رد  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاـف ترـضح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  یتقو  دوب  هتـشاذگ  مدـق  یئـالاب  یلیخ 

: دومرف درک  یفّرعم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
(233 . ) اْملِح مهمُظْعَا  اْملِع و  مهرثکاو  ًءاْملِس  ساّنلا  مَْدقَا  نَم  ُِکتجّْوَز  ّینا 

يرابدربو ملح  رد  رت و  ملاع  اهنآ  همهزا  دوب و  مدـقم  ندـش  ناملـسم  رد  مدرم  ماـمت  زا  هک  ما  هداد  رارق  یـسک  لاـیع  ار  وت  ناـج ، همطاـف 
. تساهنآ مظعا 

(234 . ) دندادیم وا  هب  یخوشو  حازم  تبسن  شنانمشد  هک  یئاجات  دوب  هدیسر  تیاغ  تیاهن و  هب  شقالخا  نسُحو 
هدـش لقن  هصاخ  هماع و  بتک  رد  هک  دوب  ّصاخ  ماع و  دزنابز  نامورحمو  ءافعـض  هب  یگدیـسر  تلادـع و  يارجاو  داـهجو  تداـبع  رد  و 

ریظنو و دننام  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  تسا  حرطم  فیرـش  ثیدح  رد  هک  يروط  نامه  تسا  هدش  هراشا  نادب  یلبق  ياهـشخبرد  هک  تسا 
. درادن دوجو  یلدب 

تسا ماما  لئاضف  مامت  هاگیاج 

هب رادـقم  ره  نادنمـشناد  فارتعا  هب  دـنیبیم  ناوارف  تالوهجم  ناـیم  رد  ار  دوخ  درگنیم  یتقو  شیوخ  ياهدادعتـساو  تردـق  هب  ناـسنا 
. دنیآیم ام  غارس  هب  لوهجم  ربارب  نیدنچ  دوش  هفاضا  نامتامولعم 

هرطق ای  هّرذ  دـبای  هعـسوت  ردـق  ره  ام  ملع  نوچ  دـش  یبقانم  لئاضف و  بحاص  ناوتیمن  تعاطا  تدابع و  ای  شناد  ملع و  ءاّکتا  دامتعاب و 
رد هکلب  دنک  رثا  داجیا  دوخ  يدوخب  دناوتیمن  دـشاب  رادـقم  ره  اهناسنا  ام  تعاطا  تدابع و  ای  دوب و  دـهاوخن  نارکیب  سونایقا  نیا  زا  يا 

لباقم رد  رگا  نوچ  دـننکیم  ادـیپ  موهفم  يدـنوادخ ، تایانع  لضفاب و  اـهتدابع  اریز  دراد  دوجو  یهلا  لـضف  هب  مربم  زاـین  يدراوم  ره 
میهاوخ یلاخ  تسد  یگمه  تروص  نیا  رد  دریگب  دزم  شتاعاط  هزادناب  دهاوخیم  یناسنا  ره  هک  دوش  حرطم  شاداپ  هلئسم  رـشب  لامعا 

هدـش و عقاو  مارحب  هدولآ  سابل  ناکمرد و  هتـشادن و  بلق  روضح  هک ، يزامن  دـنراد ، تلاـخد  تاروما  همه  هبـساحم ، ماـقم  رد  اریز  دوب 
هاگشیپ لباق  هکنیا  صقن و  هب  فارتعا  اب   ] ار دوخ  صقان  لمع  نیمه  یلو  دشاباشگ  لکشم  دناوتیم  روطچ  هتشاد  لیبق ، نیا  زا  تالاکـشا 

شناگدنب تعاط  هب  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  رثا  نوچ  درک  دـهاوخ  رثا  داجیا  انئمطم  مینک  يراذـگاو  یهلا  تیانع  لضف و  هب  تسین ] یهلا 
. دوش هدیمد 

دنک يرادرب  هدرپ  شدوخ  تالوهجم  زا  دـناوتیمن  شدوخ  ءاّکتا  هب  ناسنا  هک  درک  ناعذا  هتکن  نیمه  هب  دـیاب  مه  شناد  ملع و  دروم  رد 
دئاوف تیلاّـعف  راـک و  نیرتـمک  اـب  نیقی  روطب  دـنک  زاـغآ  لـجّوزع  يادـخب  لّـسوتو  دادمتـسا  اـب  ار  دوخ  تاـعلاطم  تیلاّـعف و  رگا  نکیل 

. دروآ دهاوخ  تسدب  ار  یناشخرد 
یتسه ناهج  رارسا  دنناوتب  دایز  تاعلاطم  تالیـصحت و  هار  زا  ناشیا  هک  درادن  دوجو  باستکا  بلط و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  درومرد 

تاذ هیحان  زا  هک  تسا  يا  هژیو  رما  کی  موصعم  نایاوشیپ  یئاه  یهاگآ  ملع و  هکلب  دنهدب  ربخ  یعیبط  ملاع  ءاروام  زاو  دـننک  فشک  ار 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  تسا  هتفای  صاصتخا  اهنآ  هب  یلاعت  سدقا 

. تسا هتفای  صاصتخا  اهنآ  هب  لئاضف  هدنشخب  هیحان  زا  ماما  ياهیهاگآ  ملع و  هکلب  ( 235 (() باّهَولا لِّضَفُملا  َنِم  ٌصاصتِْخا  َْلب  ))
هک یناسنا  نوچ  دسانشب  یتسردب  ار  نآ  دناوتیمن  رشب  هک  تسیا  هدیچیپ  یلیخ  عوضوم  کی  مالسلا  هیلع  ماما  ّتیـصخش  تروص  ره  رد 

تـسا يرـشب  كرد  لقع و  زا  رتارف  هک  يا  هژیو  تازایتما  کیزا  قئالخ  نایم  رد  دـشاب و  فرظ  ار  یهلا  هیلامک  تافـص  تیالو و  دـناوتب 
تسین يا  هداس  لهـس و  هلئـسم  کی  دهد  ناشن  ناهج  زا  هتکن  رهرد  ار  دوخ  ای  دهد و  ربخ  ملاع  مامت  زا  هظحل  کی  رد  دوش و  رادروخرب 

. دنک یئاسانش  ار  نآ  دناوتب  سک  ره  هک 
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هللا یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  دوش و  نّیعم  لاعتم  يادخ  هیحان  زا  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  دعب  ماما  هکنیا  يارب  لیلد  نیرت  هدمع 
تمظع و شدوخ ، اب  بسانتم  مادـکره  تماـما ، تلاـسر و  توبن و  زا  معا  یهلا  تاـماقم  نوچ  تسا  هتکن  نیمه  ددرگ  غـالبا  هلآ  هیلع و 

يداع ياهناسنا  ّساوح  رد  هک  دراد  یئاهیگ  هژیو  تسا  ّمهم  نیا  لماح  هک  یناسنا  کی  دهدیم  ناشن  ار  ناحبـس  يادخ  تیالو  تردق و 
لمح تّیلباق  یسک  هچ  دنادیم  ادخ  اهنت  دنتـسه و  غالبا  هب  رومأم  اهنآ  هکلب  درادن  صاصتخا  مه  ناربمایپ  هب  نییعت  ماقم  یتح  دجنگیمن 

: دیامرفیم شنانخس  همادا  رد  ترضح  تسا . دجاو  ار  تماما  ای  توبن  تیلوئسم 
(236 . ) هِفْصو َْهنُک  وا  مامِالا  َۀَفِرعَم  غْلبَی  اذ  ْنَمَف 

. دربب یپ  وا  تافص  ْهنُکو  تاذ  هب  ای  دسانشب و  ار  ماما  عیفر  ماقم  دراد ] هک  يدودحم  تاعالطا  نیا  اب   ] دناوتیم یسک  هچ 
هاگیاج هب  ار  يدرف  ناشدوخ  ات  درک  راذـگاو  مدرم  هب  شدوخ  زا  دـعب  رد  ار  تفالخ  ماقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  نخـس  نیا 

هب تراسج  نیهوت و  هکلب  تسا  وغل  لطاب و  الماک  ياعّدا  کی  دریگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هفیلخ  ناونعب  دـننک و  باـختنا  يو 
لاعتم يادخ  دوشیم و  بجاو  اهنآ  هب  رشب  دادعتسا  ناوت و  رادقم  هب  یهلا  فیلاکت  اریز  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  خماش  ماقم 

: دیامرفیم دزاسیمن و  فلکم  ار  ناوت  زا  رتشیب 
. دراد هک  یتردق  ناوت و  هزادنا  هب  رگم  دزاسیمن  فلکم  ار  یسک  دنوادخ  ( 237 (() اهَعْسُو ّالا  اسْفَن  ُهّللا  فّلَُکی  ال  ))

. دنوشیم غالبا  مدرم  رب  هک  تسادخ  مالکو  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  نآرق  هیآ  قبط  رب  و 
(238 . ) یحُوی ٌیْحَو  ّالا  وه  ْنِا  يوَهلا  ِنَع  ُقِْطنَیام 

. تسا هدیسر  يوب  هک  یهلا  یحو  رگم  تسین  دیوگیم  هچره  دیوگیمن  نخس  سوهو  يوه  قباطم  ربمایپ 
یسک نم  زا  دعب  هک  دنلئاق ] تنس  لها  هک  يروطنامه   ] دنک راذگاو  مدرم  هب  ار  تفالخ  هلئسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رگا  س :

تـسوا تردق  ناوت و  هزادنا  هب  رـشب  فیلاکت  نآرق  هیآ  قبط  رب  نوچ  دیآیم  مزال  ضقانت  تروص  نیا  رد  دـینک  باختنا  هفیلخ  ناونعب  ار 
شیاهیگ هژیو  نآ  اب  ار  یـصخش  نینچ  دـناوتیمن  ناسنا  تسین و  وا  تردـقو  ناوت  رد  یلقنو  یلقع  هلدا  قباـطم  ماـما  صیخـشت  هک  یتقو 

؟ دوشیم فّلکمادخ  هیحان  زا  نکمم  ریغ  رما  کیرب  هنوگچ  دسانشب 
: تسین نوریب  تلاح  ود  زا  تاعوضوم  هنوگ  نیا  يوعد  تروص  ره  رد 

. یناسفن يوه  زا  يوریپ   2 ینادان . تلاهج و   1
دراد قیبطت  یلقنو  یلقع  ياهرایعم  اب  روطچ  تسا  نکمم  ریغ  هکلب  لکـشم  شتخانـش  كرد و  ناسنا  يارب  هک  يرما  ندومن  راذگاو  اریز 
ینبم دوش  هتـشاذگ  دنرادن  یکـشزپ  لئاسم  زا  یهاگآو  عالطا  نیرتمک  هک  یهورگ  هدـهع  هب  ضیرم  ناسنا  دوجو  رد  یحاّرج  لمع  الثم 

باختنا اب  نوچ  دنکیم  تیاکح  تلاهج  ینادان و  زا  يراذگاو  نیا  دینک  باختنا  راک  نیا  رب  دینادب  حالـص  ار  سکره  ناتدوخ  هکنیا  رب 
. دوشیمن رتکد  داوسیب  درف  يا  هّدع 

رارق هاگیاج  کی  رد  ار  ینادان  درف  هک  درادن  دوجو  نیا  زج  یهار  تروص  نیا  رد  دشاب  يویند  ياهتّذل  ندیـسر  یمدآ ، كالم  رگا  ایناث :
. دننک هدافتسا  لپ  نیمه  زا  دوخ ، یناسفن  ياهتساوخب  ندیسر  يارب  هداد ،

نآ یگ  هدـننار  هک  ینیـشام  رد  دـنکب  اهیتسرپ  اوه  ینادان و  میلـست  قئاقح  فشک  رد  ار  دوخ  دـناوتیمن  فاصنا  ابو  لقاع  ناسنا  کی  اما 
شیگدننار هدهع  زا  نئمطم  روطبو  دنیـشنب  ساّسحو  هدیچیپ  نیـشام  نیا  نامرف  تشپ  رد  دناوتیمن  سکره  دراد و  مزال  يا  هژیو  تافص 

هعماج دراو  نیون  ياه  هشیدنا  راکفا و  هک  یئایند  رد  دش  رفس  مه  دننکیم  باختنا  نیرفاسم  هک  يا  هدننار  اب  دهدیمن  هزاجا  لقع  دیآرب 
ایو تواضق  ماقمرد  هتشاد و  دنسپ  لقع  قیمع و  تاعلاطم  یگدنز  ياهدیابن  دیاب و  رد  هک  دنکیم  راطخا  اهناسنا ، هب  هظحل  ره  دوشیم و 

ماقم نءاش و  رد  تسا  مزال  دیـشکن ، رتارف  شیوخ  میلگ  زا  ار  اپ  دـینک و  هظحالم  ار  دوخ  دادعتـسا  ناوت و  يا ، هلئـسم  ره  هراب  رد  میلـست 
نیشام تکرح  و  تسا . یهلا  تمکح  رارسا و  يامن  مامت  هنیئآ  ناش  سّدقم  دوجو  هک  مینکءافتکا  هتکن  نیا  هب  مالـسلا ، هیلع  موصعم  ماما 

اهناسنا یگدنز  رد  تماما  زا 137شقن  هحفص 103 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب دهاوخ  نکمم  اهنآ  تیاده  اب  نید 

مالسلا هیلع  ماما  فصو  زا  نادنمشناد  یگدنامرد  زجع و 

، یتسه ناهجرد  دوجوم  لئاسم  زا  يا  هّدع  ربارب  رد  يدرف  ره  تسا و  رجعو  یناوتان  رشب  یگدنز  هنحـص  رد  قیقدو  فیرظ  تاکن  زا  کی 
ّلح رشب  لکشم  فاشتکاو  یهاگآ  رصتخم  اب  یلو  دنکیم  لیدبت  مولعم  هب  ار  یتالوهجم  یلوقب ، دباییم و  تسد  تاعالطا  زا  یتمسق  هب 

. دزاس لّصتم  یتوکلم  ملاع  کی  هب  یکاخ  ناهح  زا  ار  دوخ  هداهن و  مدق  یقّرت  نابدرن  رد  تسا  دنمقالع  يو  اریز  دوشیمن 
؟ تسا هنوگچ  دوخ  مزال  فئاظو  تالکشم و  ربارب  رد  ناسنا  تّیعقوم  س :

: دراد تلاحود  شیگدنز  لئاسم  ربارب  رد  ناسنا  ج :
. تالوهجم ندرک  ناهنپ  یفخم و   1

هانگ و…  صقنو و  بیع  زا  معا  تالوهجم  نتفریذپ  فارتعا و   2
ّلح يارب  تسا  یهار  ملاس ، رهاظب  هفایق  کـی  رد  دوخ ، نداد  ناـشن  و  صقن ، بیع و  ندرک  ناـهنپ  هک  دـنرواب  نیا  رب  مدرم  زا  یهورگ   1

 … عامتجا نتم  رد  ملاس  تیصخش  کی  ندرک  ادیپ  و  تالکشم ،
ملع و زا  معا  یگدنز  نارود  تالکـشم  يراتفرگ و  لح  رد  یعقاو  ّتیـصخش  کی  ندرک  ادیپ  يارب  هار  نیرت  هدـمع  دـقتعم  رگید  هورگ 

. تساهنآ نتفریذپ  صقنو و  بیع  هب  فارتعا  یقالخا ، لئاسم  ای  رنه و  شناد و 
دنک تحار  ار  دوخ  مدرم ، دید  زا  اهنآ  ندرک  ناهنپ  اب  دناوتیمن  تسا  راتفرگ  صقاون ، بویع و  نارازه  نایم  رد  دنادیم  دوخ  هک  یناسنا 

. تسا تاجلاعم  نامرد و  يارب  مدق  نیلوا  اهنآ ، نتفریذپ  فارتعا و  هکلب 

يرشب هعماج  هب  یهاگن 

لوا هورگ  زا  هعماج  دارفا  بلغا  هک  دوشیم  نشور  اـهنآ  یناور  یحور و  تـالاح  هظحـالم  و  عاـمتجا ، عضوب  شرگن  اـیو  هاـگن  کـی  رد 
یصقن ای  یبیع و  چیه  هک  دننکیم  دومناو  نینچ  دننکیم و  رهاظت  ملاس ، هفایق  کی  رد  دوخ ، تابویع  شزغل و  نتخاس  ناهنپ  اب  دنتـسه و 

، نتفریذپنو نتخاس  ناهنپ  اب  تسا  هدرک  مومـسم  ار  شدوجو  مامتو  تسا  هدش  ناسنا  ندب  دراو  هک  یّمـس  نکیل  تسا  هدمآین  اهنآ  غارـسب 
هچ رد  هنوگچ و  دربیم  جنر  اهنآ  زا  هدش و  عقاو  یناور  تشادهب  مدـع  یناور و  یتحاران  اهدوبمک و  نایم  رد  هک  یناسنا  دوشیمن  یثنخ 

؟ دنک ادیپ  نئمطم ، مارآ و  بوبحم و  بولطم و  تّیصخش  کی  اهنآ ، نتخاس  ناهنپ  اب  دهاوخیم  یطئارش 
؟ دوشیم داجیا  یمدآ  ناور  حور و  رد  يرکفت  زرط  نینچ  ارچ  س :

یگتـسباو نتـشادن  ینعی  تسا  ملاع  راگدرورپ  هب  نامیا  دوبمک  كانرطخ ، دولآ و  هم  رکفت  زرط  کیب  رـشب ، شیارگ  رد  لـماع  نیلوا  ج :
. دهدیم رارق  یبسانمان  یگتسباو  کی  رد  ار  واو  دهدیم  رییغت  ار  یمدآ  ياهترشاعم  قالخاو و  تانایرجو  همانرب  یمامت  لاعتم ، يادخب 

دشک و شودرب  یئاهنت  هب  ار  شیاهتیلوئـسم  یگدنز و  نیگنـس  راب  دناوتیمن  نوچ  تسا  دنمزاین  ندش  هتـسباو  هب  ناسنا  رگید : ترابع  هب 
يادخ  1 دراد : دوجو  شربارب  رد  یگتـسباو  عون  ود  دـهد  تاجن  تـالوهجم  تالکـشم و  گـنچ  زا  ار  دوخ  دـهاوخیم  یطئارـش  ره  رد 
یحاّرط یگتـسباو  مدـع  ياه  همانرب  ناسنا  يارب  هشیمه  دـنراد و  ترفن  یگتـسباو  هملک  ندینـش  زا  يا  هّدـع  دـیاش  وا  تاقولخم  لاعتم 2 

رد هدـش و  هتخود  شمادـنا  رب  تقلخ  سابل  هک  يدوجوم  اریز  تسا  تمالع  ار ، تسرد  تخانـش  مدـع  هابتـشا و  نیرتگرزب  نیا  دـننکیم 
نیا دهد و  همادا  یگدـنز  هارب  یگتـسباو  نودـب  و  دتـسیاب ؟ شدوخ  ياپ  يور  دـناوتیم  هنوگچ  تسا  هدـش  عقاو  نامز …  ناکم و  بلاق 

. دروآ تسدب  ار  یعقاو  ياهشیاسآ  شمارآ و  ندش  هتسباو  اب  دهاوخیم  هک  تسا  قولخم  ره  ینورد  يادن 
نایم رد  عوضوم  نیا  رـشب ، عون  تقلخ  لوا  زا  دوشیم ؟ هتـسباو  تردق  مادـک  هب  هک  تسا  ناسنا  صیخـشت  اجنیا ، رد  هلئـسم  نیرت  هدـمع 
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نیارب مه  ماظع ، ءاـیبنا  تثعب  تلع  تسا و  تیعقاو  نیارگناـشن  ددـعتم  اـهبلاق  رد  یتسرپ  تب  ياـه  شیارگ  تسه و  هدوب و  حرطم  عماوج 
. دنزاس لئان  ملاس  صیخشت  هب  یگتسباو  تهج  رد  ار  ناسنا  هک  دوب 

: ّمهم هتکن 
ناج قمع  زا  هکلب  درادن  مزال  ار  يرهاظت  نآ  ققحت  تسا و  رـشب  ناور  حور و  اب  هتخیمآو  يرطف  رما  کی  لاعتم  يادخب  یگتـسباو  نوچ 

شزرا و ملاع  کی  یکاخ ، دوجو  کی  زا  یتیگ  هنحـص  رد  دـهدیم و  نایاپ  يو  ياـهدوبمک  تاـصقاون و  یماـمت  هب  دریگیم و  هشیر  وا 
. دراذگیم یگدنز  هصرع  هب  مدق  لماک  نانیمطاو  دامتعا  اب  دنیرفآیم و  راختفا  تمظع و 

يارب ار  صقنو  بیع  نتفریذپ  فارتعا و  تقو  چـیهو  دراد  هلـصاف  هنادنـسپ  دوخو  یفنم  ردـک و  ياهرکفت  زرط  زا  یگ  هژیو  نیا  اب  ناسنا 
. دنکیم یفّرعم  اههنیمز  مامت  رد  دوخ ، لماکت  هنزور  ار  نآ  هکلب  دنادیمن  لکشم  دوخ 

، یفنمو دولآ  بضغ  رکفت  کی  اب  هک  دهدیم  رارق  روآ  تلذو  هایـس  راگزور  رد  ار  یمدآ  دوش  عقاو  فارحنا  ریـسمرد  یگتـسباو  رگا  اما 
دولآ مشخو  یفنم  ياهرّکفت  زرط  یلصا  لماع  ندرک  هتسباو  تاقولخم  هب  ار  دوخ  رگید : ترابع  هب  دنکیم و  تکرح  یناسفن  لیم  قباطم 
داـیز نارادـفرط  تورث و  لاـم و  شناد و  ملع و  نتـشاد  زاو  دـهد  هوـلج  بوـخ  ار  شدوـخ  هک  تسا  نـیا  رکفب  يدرف  نـینچ  اریز  تـسا 

تروص ره  رد  دنادیم  ایند  ياهتذل  مامت  نداد  تسد  زا  هباشمب  شدوخ ، يارب  ار  صقن  ایو  بیع  نتفریذپ  دنکیم و  یلاحـشوخ  ساسحا 
بجوم يویند  ياـه  ّتیعقوم  نداد  تسد  زا  رد  ناـسنا  لزلزت  اریز  دراد  تیاـکح  یحور  ياـهدوبمک  زا  یگدـنز  تاـّیعقاو  ندرکن  لوـبق 

. دزرو عانتما  شتاهابتشاو  صقن  بویع و  لوبق  زا  وا  هک  دوشیم 
هعماج تفرشیپ  رد  نآ  شقنو  لادتعا 

. تسا لادتعا  دنکیم  مهارف  ار  یحور  شمارآ  لامک و  تابجوم  ناسنا  ره  يارب  هک  يا  هیلاع  تفص 
تروص هب  ار  اهنآ  دشاب و  هتـشاد  هنالداع  دروخرب  نارگید ، ای  دوخرد و  یگدنز  ياه  همانرب  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  نیا  لادـتعا  ینعم 

رارق يرشب  عامتجا  ياهیگدنام  بقع  ّتیذا و  بجوم  هدش و  اهسوه  يادف  تایعقاو  هک  دوشن  یضارو  دهد  رارق  یبایزرا  دروم  هنانیب  عقاو 
. دریگ

اجنآ هب  نادنمقالع  تسا  هتفای  صاصتخا  نادـب  شخب  کی  ( 239  ) مالـسا رد  یناور  تشادهب  باتک  رد  دیآیم ؟ دوجوب  هنوگچ  لادـتعا 
. دننک هعجارم 

: تفگ ناوتیم  راصتخا  روطب  اما 
ياوقت تیاعر  ملاع و  راگدرورپ  هب  نامیا  رگید : ترابع  رد  دریگیم و  هیام  وا  ياوقت  نامیا و  زا  دوش  رهاظ  یلکـش  ره  رد  رـشب  تالامک 

. دنکیم ادیپ  یّلجت  بوبحم و …  فیرش  فصنم  لدتعم  ملاع  لداع  لاکشا  رد  هدش و  لّدبم  لامک  تافص  هب  وا ،
لوقعم و قرط  باختنا و  هب  هشیمه  ار  یمدآ  دهدیم و  ناشن  ار  درف  یحور  لماکت  یلاعت و  جوا  دریگیم  هیام  لدع ]  ] هّدام زا  هک  لادتعا 

. دنکیم راداو  نارگید  اب  ای  دوخ  اب  هطبار  رد  یقطنم 
ناوت و زا  هک  يدروم  رد  دهدیمن  هزاجا  دوخب  تسا  هدش  لادتعا  تنیز  هب  نیّزم  لاعتم ، يادـخب  نیقی  نامیا و  تکرب  هب  هک  یناسنا  کی 

نکیل درادن  يرگید  دیاع  يدوبان  زج  ندز  لمع  نینچ  کی  هب  تسد  هکنیا  اب  دوش  نادیم  دراو  تسا  جراخ  يو  یمسج  یحور و  تردق 
. دنکیم هعماج  دراو  يریذپان  ناربج  تراسخ  تامدص و 

عامتجا دوشیم و  مهارف  ناسنا  يارب  یگدنز  رد  اهـشیاسآ  اهـشمارآ و  یمامت  دـشاب  لادـتعا  تمـس  هب  تاشیارگ  لد  میمـص  زا  هک  یتقو 
. دهدیم همادا  شیوخ  یلامک  ریسم  كاکطصاو  دروخرب  نودب 

دنـشابن و لدتعم  اهناسنا  هک  دوشیم  عورـش  ینامز  زا  يرـشب  عامتجا  یگدنام  بقع  شلابندب  عامتجا و  رد  اهدروخرب  اهتنوشخ و  مامت 
هدوزفا عامتجا  دردـب  زور  هب  زور  دـنک  دزمان  ار  دوخ  یگدـنز ، تاروُما  زا  يروما  ماجنا  رد  نارگید  تّیلباق  هب  یهاـگآ  ملع و  اـب  سکره 
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. دوشیم
مهارف ار  يرـشب  عماوج  تفرـشیپ  تابجوم  و  دریگ ، تسدـب  ار  نیگنـس  ياه  تّیلوئـسم  دـناوتیم  هنوگچ  لهاج  ناداـن و  درف  هکنیا  يارب 

؟ دروآ
اب دروآ و  يور  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیم  هک  یـسک  هب  شیوخ ، یناوتان  نتفریذپ  لوبق و  اب  هک  دـنکیم  راداو  ار  یمدآ  لادـتعا  اما 

یهاگآ ملع و  تمحرب  ار  يو  هک  تساه  صقن  بیع و  ندرک  لوبق  هدـئاف  نیلوا  نیا  دـهد  ناـیاپ  شیناداـن  هب  يو ، تاـضویف  زا  هدافتـسا 
. دزاسیم قّفوم 

ياهاوهو رورغ  راتفرگ  ار  یمدآ  بیع  صقن و  لوبق  مدـع  اریز  تسا  هّیهلا  تامکاحمو  تابـساحم  زا  نتفای  تاجن  لادـتعا ، هدـئاف  نیمود 
. دنکیم شومارف  ار  یهلا  تخس  تازاجم  هدیسر و  شماک  هب  يویند  لئاسم  تّذل  ینیریش و  تروص  نیا  رد  دنکیم و  یناسفن 

سک چیه  شراتفر  لامعا و  زج  هک  دراد  دایب  ار  یئادرف  دـنکیمن  ءانتعا  يو  دـیجمت  فیرعت و  رد  نارگید  راتفگ  هب  لدـتعم ، صخـش  اما 
نتفریذـپ زا  دوش و  هدافتـسا  اـهنآ  زا  راـک  نیا  رد  هک  دـنکیم  شرافـس  لـباق  قیـال و  دارفا  هب  تروـص  نیا  رد  دوـب  دـهاوخن  شراـنک  رد 

. دنزرو عانتما  دنزاس  یلمع  ار  نآ  یملاس  زرطب  دنناوتیمن  تسین و  ناش  تیحالص  رد  هک  یئاهراک  تّیلوئسم 

مدرم ياهیتلادعیب  تماما و 

، لماک یتلادعیب  يزیرنوخ و  كاکطـصاو و  دروخرب  اب  هشیمه  تسا و  هتفرگن  رارق  لادتعا  ریـسم  رد  ناسنا  یگدنز  ینامزو  رـصع  ره  رد 
یناسنا ياهـشزرا  نتخاس  دوبان  يارب  یقرتو  تفرـشیپ  تاناکماو  رازبا  مامت  هک  يراگزور  تسا  هتخاس  نشور  ار ، دوخ  ياهیگدنام  بقع 

ياهـشزرا ءایحا  يارب  اهنآ  زا  دـناوتیمن  دریگیم  رارق  هک  ّتیوربخ  ای  یـسانشراک و  یملع و  عطقم  ره  رد  سکرهو  دوشیم  هتفرگ  راکب 
. دنک هدافتسا  يونعم 

کی رد  ناوتیم  هنوگچ  روطچ و  دوشیم  لوذبم  یفاک  یعس  نآ  ندومن  شوماخ  رد  یگدنز ، غارچ  ندرک  نشور  ياجب  رگید : ریبعت  هب 
. دروآ تسدب  ار  یساسا  ياهتفرشیپ  یقرت و  یطئارش ، نینچ 

یهدنامرف زا  يراک  رهرد  ینعی  دنشاب  لدتعم  ندب  يایند  تالیکشت  مامت  هک  دوشیم  نیمءات  ینامز  ناسنا ، ندب  شیاسآ  یتمالس و  لاثم :
. دنریگب هلصاف  طیرفت  طارفا و  زا  دننک و  تعاطا  لقع 

قّقحت يارب  رگا  اّما  دننک و  تعاطا  ۀّیلامک  تافص  مامت  دجاو  هتـسیاش و  قیال و  دارفا  زا  هک  دش  دهاوخ  لدتعم  ینامز  مه  اهناسنا  عامتجا 
شوماخ یتیگ  هنحص  زا  ار  لماک  ياهناسنا  رگید : ترابعب  نیرفآ و  لامکو  شخب  تایحو  نازورف  ياهغارچ  ناشدوخ ، ياهـسوهو  يوه 

. دریگیمن تروص  یگدنز  ياه  هنیمز  یمامت  رد  لادتعا  ققحت  يارب  يدیما  رگید  دننک 
ياه همانرب  یمامت  تروص  نیا  رد  دشابن  رایتخا  رد  یئانشور  يا  هلیـسو  چیه  دوش و  شوماخ  لزنم  غارچ  بش  عقوم  رد  رگا  لاثم : ناونعب 

لآ و هدـیا  تلاح  تملظ  یکیرات و  رد  دـناوتیمن  اذـغ …  هّیهت  هداوناـخ  ياـه  هماـنرب  میظنت  نتفر  هار  دوشیم  جراـخ  لادـتعا  زا  ناـسنا 
. دشاب هتشاد  بولطم 

یناـسنا ياهـشزرا  ماـمت  نزخم  ندـعم و  هک  تماـما  تیـالو و  روـن  زاو  هدیـسر  شدوـخ  جوا  هب  تـلفغ  رورغ و  صرحرد و  هـک  یناـهج 
هنوگچ درادـن  شبات  اهلدرب  يا  هّرذ  یقّرت ، لامک و  تابجوم  هدـننک  داجیا  و  تالکـشم ، لّالح  روایو و  رای  اههنیمز  مامت  رد  دنـشابیم و 

؟ دومن ادیپ  تسد  یگدنز  ياهشیاسآ  هب  لادتعا ، هار  زا  ناوتیم 
رد لادتعا  نیاربانب  دنکیم  نیمءات  ار  ناسنا  تاجایتحا  اهیدنمزاین و  يا  هنیمز  ره  رد  اریز  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یناسنا  هعماج  لادـتعا 

نیرت یـساسا  اریز  دوش  نیمءات  يونعم  ای  يّدام و  زا  معا  وا  ياهدوبمک  هک  دریگیم  تروص  یناـمز  یعاـمتجا  اـی  يدرف و  زا  ّمعا  ناـسنا 
رقف ود  ره  رب  هک  تسا  یسک  مالـسلا  هیلع  ماما  يونعم ]  ] یگنهرف يّدام 2  تسا 1  مسق  ودرب  نآ  تسا و  رقف  نامه  ياهیتلادـعیب  رب  لماع 
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. دیادزب یگدنز  هنحص  زا  ار  اهنآ  دهد و  خساپ 
، ناش نانمـشد  رد  یتسپ  ّتلذ و  مامت  و  ماما ، دوجو  رد  اهـشزرا  مامت  لوبق  دوجو  اب  هک  دیـسر  یئاجب  ماما  قحرد  مدرم  ياهیتلادعیب  نکیل 

نایب و…  یهاگ  ملق و  یهاگ  تسا و  هدنّربو  زیت  نهآ  نامه  ریشمش  یهاگ  دنگنجیم  نآ  اب  هتفرگ و  تسد  رب  ار  اهریشمش 
یقرتو لماکت  ياهدیما  هشیمه  يارب  هدرک و  مهارف  ار  اهیتلادعیب  نیا  هنیمز  ناشدوخ  شناد  ملع و  اب  ناهج  هنحـص  رد  گرزب  نادنمـشناد 

. دنزاسیم لّدبم  يدیمون  سءای و  هب  مدرم  ناور  حور و  رد  ار 
نشور ات  درک  میهاوخ  هراشا  تالامک  لئاضف و  همه  نیا  ربارب  رد  اهیتلادعیب  هب  سپس  هدرک و  هراشا  بقانم  لئاضف و  زا  یشخب  هب  اجنیارد 

. دنکیم تیاکح  یحور  يرامیبو  یگدنام  بقع  نیرتگرزب  زا  نارگید  رد  تالامک  لئاضف و  لوبق  مدع  دوش 

مالسلا هیلع  ماما  فیصوت  زا  یناوتان  زجع و 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
ءاغَُلبلا و ْتیَیَع  ءابَدُالا و  ِتزَجَع  ءارَعُـشلا و  ِتَّلَک  ءابَطُخلا و  ِتَرُـصَح  َو  ِباْبلَالا  ِتَراـح  َمُولُحلاـِتَهات و  َو  ُلوُقُعلا  ِتَّلَـض  تاـْهیَه ، تاـْهیَه 

(240 …  ) ریصقَّتلاو زْجِعلِاب  ْتَّرقَاَف  هِلئاضَف  ْنِم  ٍۀلُِضف  وا  ِِهنءاَش  ْنِم  ِِهنءاَش  ِفْصَو  ْنَع  ءامَلُعلا  تمَحَف 
اههرطاخ هدرک ، مگ  هار  اهلقع  دنک ] فیـصوت  ار  ماما  دناوتب  فیعـض  روعـش  لقع و  نیا  اب  رـشب  هک  تسا  دیعب  یلیخ  ینعی   ] تایه تاهیه 

رـس شوماخ و  نادنمـشناد  تکاس ، لال و  ناغیلب  ناوتانو  رجاع  نابیدا  هتـسخلد ، نارعاش  هدـنامرد ، نانارنخـس  ناریح ، اـهدرخ  نادرگرس 
ریـصقتو یناوتان  هب  دنا  هدـنامرد  زجاع و  ماما  لئاضف ، زا  یتلیـضف  کیای  هیلاع ، تاماقم  تانوئـش و  زا  ینأش  فیـصوت  لباقم  رد  هدـنکفا ،
تالامک ۀـّیلک  هب  مامت  هب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـننکیم ، فارتعا  رارقا و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  لـئاضف  نءاـش و  كرد  زا  ناـشدوخ 

كرد ناوتیم  ار  شفاصوا  مامت  هنوگچ  تسین  كرد  لباق  ماـما  تاـن  ؤش  زا  یئزج  هک  یتقو  ینعی  [ ؟ دومن فیرعت  اـهنآ  زا  دـش و  هاـگآ 
]؟ درک

لیوحت ار  يونعم  ياهـشزراو  تبثمو  ریخ  راثآ  مامت  ، ] دریگب رارق  وا  هاگیاج  رد  هک  دوش  ادـیپ  یـسکای  درک ، هراشا  اـهنآ  یگنوگچ  هب  اـی 
؟ دهد رارق  تاقولخم  رایتخا  رد  تسوا  يدوجو  تاکرب  زا  هک  عفانم ، دئاوف و  ای  دهد ] هعماج 

(241 . ) نیفِصاولا ِفْصَو  َو  نیلوانَتُملا  يْدیَا  ْنَع  مجَّنلا  ُثیَِحب  وهو  ّینَا  َو 
هک تسا  یهاگیاج  رد  ماما ]  ] وا هک  یلاح  رد  دشاب ] هتـشاد  دوخاب  تاکرب  تاریخ و  همه  نیا  هک   ] دـش دـهاوخ  ادـیپ  يدرف  نینچ  اجک  زا 

. دنزودب ناگدننک ، فصو  فیصوت  نادنمقالع و  سرتسد  زا  نازورف  ناغارچ  نارتخا و 
(242 ( ؟ مهیلعو هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ِلآ  ِریَغ  یف  ِکلذ  ُدَجُوی  ُهَّنَا  َنوُّنِظَیَءا 

( مهیلع هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادـخلوسر هداوناخ  زا  ریغ  رد  بقانمو ] لئاضف  تالامک و  همه  نیا  اب   ] یتیـصخش نینچ  هک  دـننکیم  نامگ  ایآ 
؟ دوشیم ادیپ 

ماقم نینچ  یعّدم  دـناوتیم  ینادـناخ  مادـک  ایو  یـسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ءزج 
. دوشب یتلزنمو 

(243 …  ) اَضْحَد الِْزنَم  َو  اَبْعَص  یقَتُْرم  اوُقَتَر  اذِا  لِطابَالا  مهتُّنَم  َو  مهَسُْفنَا  ُهّللاَو  مهْتبِذَک 
ای هّلپ  هب  هک  یتقو  دنهدیم  رارق  دوخ  نامرآ  فدـه و  ار  اهدوهیبو  لطاب  دنرامـش  وگغورد  ار  اهنآ  ناشیاهـسفنو  نادـجو  هک  مسق  ادـخب 

يءار و قباطم  دنهاوخیم  هکنیا  يارب  دنا  هداهناپ  دزادنا  طوقس  هاگترپ و  هب  ار  نانآ  هک  يا  هدنزغل  لزنم  هبو  هداهن  اپ  یتخـسو  دنلب  ناکم 
. دننک باختنا  یماما  ناشدوخ  لیم 

هدنمرـش ساسحا  یئازج  نیناوق  لباقم  رد  هک  درادن  یلکـشم  مّود  هلحرم  رد  ناسنا  هابتـشا  ای  اطخ و  هدمع 2  دراد 1  تروص  ود  اهـشزغل 
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ناماما ینید و  نایاوشیپ  ینعی  دوخ  تیاده  راونا  طسوت  هب  لاعتم  يادخ  تسا و  هتفرگ  تروص  یمدآ ، تعیبط  یضتقم  هب  نوچ  دنک  یگ 
. دوش هتساک  رشب  تاهابتشا  اطخ و  زا  دهاوخیم  نعیمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) موصعم

خـیبوت و زا  لبق  دـمع ، تروص  رد  هلئـسم  نیرتمهم  تسا و  هجوتم  نآ  رب  باـتع  باـقع و  ماـمتو  تسا  مومذـم  یلیخ  هک  لوا  هلحرم  اـما 
لبق وا ، نادجو  دهدیم  ماجنا  نآ  فالخب  ملع  اب  ار  فالخ  راک  هک  یتقو  ناسنا  ینعی  تسا  یقالخا  نادـجو  تازاجم  نارگید ، تازاجم 

. دنکیم عورش  ار  دوخ  تاخیبوت  سکرهزا 
(244 …  ) مهسفنَا هّللاو  مهتبذک  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

لئاضف مامت  نتشاداب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نادناخ  لباقم  رد  هک  دنرامش  وگغورد  ار  اهنآ  ناش  سفن  نادجو و  مسق  ادخب  ینعی 
؟ دننک باختنا  ماما  ناشدوخ  يارب  دنهاوخیم  تماما ، يربهر و  ماقم  زارحا  يارب  یلقن  یلقع و  لئالدب  بقانم ، و 

(245 . ) ماما راِیتْخِاب  ْمَُهل  َْفیَک 
هکنیا ای  تسا ؟ نارگید  ربمایپ و  زا  معا  رـشب  ّتیحالـص  رد  يراک  نینچ  ایآ  دـننکیم  نییعت  ماما  هداد و  بیرف  ار  ناـشدوخ  اـهنآ  هنوگچ 

؟ تساهنآ هلمج  زا  ماما  نییعت  دهد  ماجنا  ار  نآ  دناوتیمن  تسادخب  رصحنم  هک  يراک  دریگ  رارق  مه  یتلزنمو  ماقم  ره  رد  رشب 
رد هکنیا  تسا  حلصا  باختنا  دوصقم  رگا  تشاد ؟ دهاوخ  یتّیزم  هچ  باختنا  تروص  نیا  رد  دوب  دهاوخن  شدوخ  دننام  رشب  بختنم  ایآ 

يارب ناسنا  هک  تسا  نیا  دارم  رگاو  تسین  ربخ  اب  یـسک  ادـخ  زج  نآ  زا  تسا و  ینطاب  رما  کی  تّیحلـصا  نوچ  تسین  ناسنا  تیحالص 
مه نیاو  دنک  ادیپ  تیّولوا  قلاخ  هب  تبسن  قولخم  هک  دیآیم  مزال  تروص  نیا  رد  دنکیم  باختنا  ار  یـسک  دنوادخ  ياه  همانرب  يارجا 

. تسا لاحمو  لطاب  یلقنو  یلقع  لیلدب 
ینب هفیقس  ینیشناجو  هفیلخ  نییعت  هلئـسم  تسا  هدمآ  نیخروم  لقن  ثیدح و  رد  هک  يروطنامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دعب 
ذوفن يارب  لماوع  نیرت  هدمع  زا  تشادن و  نوناق  يانبم  چیه  نداد ، رارق  هدننک  باختنا  ماقم  رد  ار  اهنآ  مدرم و  زا  نتفرگ  تعیبو  هدـعاس 

هب تمرح  کته  و  یمالسا ، ياه  شزرا  ندرب  نیب  زا  تنطیشو و  توادع  مخت  رگید : ترابعرد  دوریم و  رامشب  یمالسا  هعماج  نیطایش 
مه و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ّتنُـس  ندرب  نیب  زا  و  دنـسپادخ ، ياهناسنا  قوقح  هب  یئانتعا  یب  لاعتم ، يادـخ  ءاـیلوا  خـماش  ماـقم 

نیناوق دش و  هتـشاک  هدعاس  ینب  هفیقـس  نامه  زا  اهنآ  دـننامو  اوقت  یب  ملاظ و  رهاجتم و  قساف و  قفانم و  دارفا  ندـمآ  رد  هنحـص  هب  نینچ 
. دوشیم باختنا  تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  موق  نادان  لاّهج و  هک  یئاجات  دیدرگ  لیدبت  هبعلم  کیب  نامرحمان  تسدب  یهلا 

. تسا نامیا  تمالع  نارگید  تالامک  دوخ و  صقن  نتفریذپ 
ندید اب  دریگب و  هلـصاف  ایند  ياهـسوه  يوه و  زا  دنکیم  راداو  ار  یمدآ  هداعم  زور  لالجلاوذ و  يادـخب  يوق  نامیا  نتـشاد  لاح  ره  رد 
دروم ار  یهلا  هاگـشیپ  نیمّعنتم  دوب  دـهاوخ  دـنمقالع  هشیمه  هک  دوشن  یناور  ياهیرامیب  راـچد  نارگید  دوجو  رد  یهلا  تمارک  لـضف و 
هکنیا نمـض  ملع  نیا  یلو  دنک  لیم  يو  تمـس  هبو  دوش  هتـساک  مدرم  نایم  رد  وا ، تیبوبحم  زا  ات  دهد  رارق  تراسجو  نیهوت  ءازهتـسا و 
تمعن رارقتـسا  هکنیا  يارب  دنکیم  تیاکح  وا ، نامیا  یب  یگناوید و  زا  دـنکیم  مهارف  ار  ادـخ  مشخ  تسا و  زیمآ  كرـش  تکرح  کی 
فیعـض دوجوم  کی  هب  یتیانع ، نایاپ  یب  تمحر  نآ  زا  هک  یتقو  تسا  هتـسباو  یلاعت  قح  هدارا  تیـشم و  هب  رـشب ، رایتخا  رد  یهلا  ياـه 

نوچ ددرگیم  زاب  ادخاب  ینمشد  هب  دارفا  هنوگ  نیا  اب  ینمشد  تفلاخم و  دنکیم  زیزع  بوبحم و  نامـسآ  نیمزرد و  ار  وا  دوشب  ناوتانو 
تیاهن نیمعنتم  دوجو  زا  دریذپب و  یهلا  تمحر  دنمزاین  ریقف و  ار  دوخ  دوش و  عقاو  هطبغ  ماقم  رد  رگا  اما  تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  ار  تمعن 

. دوش رادروخرب  يدنوادخ  یمظع  ضیف  نآ  زا  تسناوت  دهاوخ  دزاس  یلمع  ار  هدافتسا 

اهتفلاخم نایز  هب  یهاگن 

ناشدوخ دیلپ  فادها  رد  ار  اهنآو  هدرک  مومسم  ار  یمومع  راکفا  عورشم  انو  لوقعمان  قرط  زاو  دندش  اههسوسو  دراو  نیطایـش  هک  یتقو 
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ناربج تراسخ  نایز و  دندرک  ادج  مدرم  زا  ار ، یهلا  رارساو  ملع  نداعم  نآ  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) موصعم ناماما  دنتفرگ و  راکب 
هنیمز نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضحو  درادـن  دوجو  یلهج  شراـنکرد  هک  تسا  یملع  بحاـص  ماـما  نوچ  دـش  عورـش  ریذـپان 

: دیامرفیم
(246 …  ) ٍبَسَحوُذ هِیناُدی  َو ال  ٍبَسَِنب  هیف  ُزَمُْغی  ِةوَبُّنلا ال  ُنِدعَم  رُکْمَی ، ٍعارَو ال  لُهْجَی  ًِملاع ال  ُمامِالاو 

چیه درادـن و  یگ  هدولآ  شبـسَن  هلـسلس  تستَّوُبن ، ندـعم  دزابن ، گنرینو  هلیح  هک  یتسرپرـس  درادـن و  یلهج  هک  تسیئانادو  ملاـع  ماـما 
رد یحلاص  ان  درف  و  دباییم . همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  قیرط  زا  ماما  بسنو  بسح  ۀلیلج  هلـسلس  دـسرن  وا  هب  بسحرد  یـسک 

(247 : ) دنا هدوب  رادروخرب  گرزب  نامیاو  تمصع  ماقم  زا  اهنآ  همه  هکلب  درادن  دوجو  اهنآ  نایم 
ِْدبَع ْنِم  ُعْرَفلاو  ِفارْـشَالا ، ُفَرَـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوُسَّرلا  نم  ُةَْرتِعلا  َو  ٍمشاه  ْنِم  ُةَورِّذـلا  ِو  ٍشیَُرق  ْنِم  ُتیَبلاـف  دـیامرفیم : ترـضح 

(248 …  ) ٍفانَم
رد تسا و  ناگرزب  فارـشا و  زا  تفارـش  ثیح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادـناخ  زاو  مشاه  هّیرذ  زا  تسا و  شیرق  زا  شا  هداوناـخ 

. دشابیم فانم  دبع  هخاش  لوط و 
ادخلوسر بسنو  بسح  هلیلج  هلسلس  هک  دندقتعم  يرشع  ینثا  همئا  ناوریپ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  بسنو  بسح  رد  ۀّیماما  هدیقع 

. درادـن دوجو  اهنآ  رد  یقالخا  لئاذر  لـمع  عون  چـیه  تسا و  هّزنُم  نارداـم ، یگ  هدولآ  ناردـپ و  یتسپ  تئاـند و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(249)

: دیوگیم هّللا ) ۀمحر   ) رذوبا
نا ْلبَق  ِشْرَعلا ، َدـْنِع  یلاعت  هّللا  ِحِّبـُسن  ٍدـحاو ، ٍرُون  ْنِم  بلاطیبا  ْنب  ُّیلَع  اـَنَا و  ُْتقَلَخ  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  دـقل 

 … ِِهْبلُص یف  روُّنلا  َِکلذ  َلَعَج  مَدآ  هّللا  قَلَخ  ْنَا  اّمَلَف  ٍماع  یَْفلَاب  مَدآ  قلخی 
میا و هدش  هدـیرفآ  رون  کیزا  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  دـیوگیم  هّللا ) ۀـمحر   ) رذوبا

رون نیا  دیرفآ  ار  مدآ  ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتق  میتفگیم و  حـیبست  دوب  مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  شرع  ریز  رد  ار  راگدرورپ 
ام دش  یتشک  راوس  حون  هک  یتقو  میدوبوا ، بلـص  رد  ام  درک  تماقاو  دـش  دراو  تشهب  هب  وا  هک  یماگنه  رد  داد ، رارق  يو  بلـص  رد  ار 
نب یلع  نم و   ] اراـم لـجّوزع  يادـخ  روط  نیمه  میدوب ، يو  بلـص  رد  اـم  دـش  باـترپ  شتآ  هب  میهاربا  هک  یعقوم  میدوـب  وا  بلـص  رد 

بلُص رد  ار  نم  درک ، فصن  ار  امو  دیسر  بلطملادبع  هب  هکنیا  ات  داد  لاقتنا  ةرهاط  ماحرا  هب  هرهاط  بالـصا  زا  ار ] مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 
(250 . ) داد رارق  بلاطیبا  بلص  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلعو  هللادبع 

ٍیبَن ْنِم  َنّیبَّنلا  ِبالْصَا  یف  هَُّبلَقَت  يری  لاق : درک ؟ لا  ؤس  نیدِجاّسلا )) یف  کبِّلُقت  و   )) هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يوار 
(251 . ) مدآ ندل  نم  ٍّحافَّس ، ریغ  ٍحاِکن  نم  ِهیبِا  ْبلُص  ْنِم  ُهَجَرَخَا  یّتَح  ٍیبَن ، یلا 

یحاکن زاو  تخاس  جراخ  شردپ  بلـص  زا  هکنیا  ات  منیبیم  يرگید  هب  یکی  زا  ءایبنا  بالـصا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاقتنا  ))
الماک تاّدج  دادجا و  تهج  زا  شنیرهاط  ترتعو  مالسا  ربمایپ  ینعی  دمآ )) ایند  هب  هتـشادن  مدآ  نامز  زا  یگ  هدولآ  داسف و  عون  چیه  هک 

فورظماب فرظ  هکنیا : رگید  بلطم  تسا  هتـشادن  دوجو  اهنآ  یگدـنز  نارود  رد  ینید  تان  ؤش  فـالخ  رب  يدروم ، چـیه  هدوب و  ملاـس 
يدحاو رون  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هک  يروطنامه  دشاب  هتـشاد  بسانت  دیاب 

هدولآ نایصع  رفک و  كرش و  تاساجن  هب  ار  دوخ  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  ّتیلباق  هک  دریگ  رارق  دناوتیم  یبالـصا  رد  رون  نیا  دنا و  هدوب 
. دننکن

نآ یکاپ  تراهط و  هک  یبسَن  اهنت  دوشب  شدوخ  بسن  رد  یتّیزم  نینچ  یعدم  دـناوتیمن  يدـحا  هک  تسا  ماما  بسن  بسح و  زایتما  نیا 
. دشابیم شترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  بسن  نامه  درادن  یّکش  نآ  رد  یسک  تسا و  ناگمه  لوبق  دروم 
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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نابز  زا  ماما  ياهیگژیو 

ماما نوچ  درادـن  دوجو  شیارب  یماهبا  لـهج و  يدروم  چـیه  رد  نوچ  تسوا  زا  شنادو  ملع  ینوزفا  ووُّمن  دـشر و  ( 252 : ) ْملِعلا ِیِمان   1
زراب قادصم  ماما  یلو  دهد  خساپ  ار  تالاوئس  ینابز ، ره  اب  يا  هنیمز  رهرد  تسا  هتسناوتن  يدحا  خیرات  لوط  رد  تسا و  یهلا  ملع  ندعم 

. تسا تقیقح  نیا 
نیهوـت و لـباقم  رد  دراد  هک  تازاـیتما  نآ  همهاـب  دـشابیم  حطـس  نیرت  یلاـع  رد  ماـما  يراـبدربو  ردـص  هعـس  ( 253 : ) مـْلِحلا ِلـِماک   2
زا یلمعلا  سکعو  لاعفنا  نیرتکچوک  هداتـسیا و  مکحم  يوق و  دنلب  ياههوک  دـننام  ینید ، گنهرف  زا  ناگناگیب  نانمـشد و  ياهتراسج ،

یلاع زا  هکلب  تسین  يا  هداس  زیچ  يرابدربو ، ملح  لامک  دـهدیم ، خـساپ  ریخ ، ياهاعد  نیریـش و  نانخـس  اب  هکلب  دـهدیمن  ناـشن  دوخ 
. دراد تیاکح  لماک ، تیصخش  کی  نتشاد  نامیا و  لحارم  نیرت 

هدهع هب  هنادنـسپادخ  لماک و  روطب  ار  نیگنـس  راب  نیا  تّیلوئـسم  دناوتیم  ینعی  تسا  دـنمورین  تماما  رما  رد  ( 254 : ) ِْرمَالَءِاب ِعلطَضُم   3
نیا ابیز  زرطب  دناوتیم  هزادنا  هچ  ات  دوش  صّخشم  اتداد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  دوخ  يراک  ناوت  دیاب  یتیلوئـسم  ره  رد  دنک  ءارجا  هتفرگ و 

تکرب هب  دنیبیم و  ار  ادخ  ءادتبا  یقولخم  ره  رانک  رد  تسا و  هدش  عقاو  نافرع  لحارم  نیرت  یلاع  رد  هک  یناسنا  دزاس  یلمع  ار  شرافس 
طئارـش نیرتهب  رد  دنک  هعلاطم  دوخ  يور  شیپ  هظحل  کی  رد  ار  یتسه  ناهج  دـناوتیم  هک  تسا  رادروخرب  ینیوکت  تیالو  کی  زا  نآ 

. دریگ شودرب  ار  یهلا  رما  نیگنس  راب  دناوتیم 
رد تغل و  رد  تسایـس  اریز  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  ینعم  یگدـنز  ياـه  هماـنرب  رد  تسایـس  هلئـسم  ( 255 : ) ِۀَساّیِـسلِاب ٌِملاع   4

دشاب رادروخرب  یقطنم  لوقعم و  تّیریدم  کی  زا  يراک  رد  هک  یسک  تسا  ملاس  تیریدم  ریبدت و  يانعم  هب  ینید  گنهرف  تاحالطـصا 
دوجو مامت  ابو  دشاب  تلادع  كالم  نآ  رد  هک  یتسایـس  دوشیم  هتفگ  رادمتـسایس  ناسنا  دـهد  ماجنا  نسحا  وحنب  ار  هلّوحم  تّیلوئـسم  و 

یـسولپاچ قُّلمت و  ریوزتو  قافنو  رورغ  ربک و  نایغط و  ملظ و  ياه  هنیمز  دهد و  رارق  ناگمه  مارتحا  دروم  ار  درف  ره  ینوناق  میرح  دـناوتب 
هرهچ رد  دهد  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  رطاخ ، شیوشت  ینارگن و  بارطـضا و  نودـب  ملاس  تّینما  کی  رد  دـناوتب  سکره  ات  دـیادزب  ار  … 
لماک یگتـسباو  ینعی  یئاهن ، فده  هب  یهلا  تاقولخم  ندـناسر  رد  لماک  تیریدـم  کی  تانوئـش  مامت  هب  اریز  تسا  رولبتم  ماما  ینارون 

تـسایس هک  درک  ادیپ  تییغ  تیعقاو  نیا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  راب  رهُگ  یگدنز  زا  یمک  نارود  رد  دنـشابیم و  اراد  لاعتم ، يادخب 
دراو اهناسنا  یمامت  زا  افو  افـص و  هظحل  ره  ات  دهد  رارق  يا  هیلاع  تالامک  کی  رد  ناور  حور و  تهج  زا  ار  یناسنا  هعماج  تسنآ  یعقاو 
حور دنک  داجیا  تسا  مدرم  ياهلد  شیاسآ  شمارآ و  نمّضتم  هک  ار  یقیقح  تّینما  تسنآ  یعقاو  تسایس  مالک : کی  رد  دوش و  عامتجا 

. دهد قوس  نایصع  هانگ و  زا  زیهرپ  اوقت و  تمس  هب  ار  ناش  یگدنز  ياه  همانرب  یمامت  ناسنا و  ناور  و 
شمارآ یناطیـش ، قرط  گنرین و  قافن و  هار  زا  رگم  دنمهفیم  گنرین  تنایخ و  تسایـس ، زا  مدرم  ارچ  تشاد  هیالگ  تیاکـش و  اهراب  و 

؟ دنیشنیم اهلدرب 
: تسا هدمآ  شمالک  رد  و 

نکیل متسه  ملاع  تسایس  ياهلومرف  مامت  هب  ینعی  دوبن  عنام  یهلا  ياوقت  رگا  مشابیم  برع  نایم  رد  درف  نیرت  گنریز  رادمتـسایس و  نم 
تسا نانچ  نینچ و  تسایـس  رد  هیواعم  دنتفگیم  هک  تسا  یناسک  راتفگ  لباقم  رد  نخـس  نیا  موش  جراخ  مناوتیمن  اوقت  بوچراهچ  زا 

. تسا زجاع  راک  نیا  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یلو 
(256 …  ) ِساّنلا َیهْدَا  ْنِم  ُُتنَکل  رْدَغلا  ُۀَّیِهارِک  الَول  و  ْرُْحفَی ، َو  ُرِدغی  ُهَّنکل  و  یّنِم ، یهْدَاب  َۀیِواعُم  ام  هّللا  َو  دیامرف : یم 

کی گنرین  هلیح و  رگا  دنزیم  تسد  روجف  هبو  هدومن  گنرین  هلیح و  يو  نکیل  تسین  رترادمتـسایس  گنرز و  نم  زا  هیواعم  ادخب  مسق 
. مدوب رت  گنرز  مدرم  یمامت  زا  نم  دوبن  دیلپو  تشز  لمع 
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زا هک  یـسک  ره  تسا و  هدـش  لیدـبت  تسردان  هلیـسو  کی  هب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شدوخ  یعقاو  يانعم  تسایـس  هک  يراگزور  رد 
ملاس بابـسا  یمامت  دـهد و  رارق  ینارگن  تلاح  کی  رد  ار  یمومع  راکفا  دوش و  دراو  تنایخ …  گـنرین و  یناـسفن و  یناطیـش و  قرط 

نوریب هنحـص  زا  دنتـسه  مدرم  یتخبـشوخ  رازبا  نیرتهب  هک  ار  ملاس  لماک و  ياهناسناو  دزاس  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  يادف  ار  یگدـنز 
یتسایـس نینچ  رد  دمآ  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلحر  دـعب  هک  یعـضو  نامه  دـنیوگ  رادمتـسایس  يدرف  نینچ  هب  دزاس … 

رارق يزور  هیـس  رد  ار  يرـشب  هعماج  دریگیم و  تسد  رب  ار  روما  مامز  دوخ ، هدـیدنگ  يوب  اب  نّفعتم  ياه  هشالو  دـنوشیم  هدرمژپ  اـهلگ 
. دهدیم

زا ّمعا  یگدـنز ، ياه  هنیمز  مامت  رد  هک  شناد  ملع و  تّیوربخ و  مامت  اب  ار  وا  دـنک و  فیعـضت  ار  عاـمتجا  درف  نیرت  یلاـع  هک  یتساـیس 
نیا رد  دنک  ادج  مدرم  زا  لاس  جـنپ  تسیب و  تدـم  هب  دـجنُگیمن  رـشب  نهذ  رد  هک  یئاه  صّـصخت  ندوب  اراد  اب  و  دوهـش ، بیغ و  ملاع 
زجب یتسایس  نینچ  رد  ایآ  تشاذگ ؟ تسایـس  مان  تنطیـش  نینچ  رب  ناوتیم  ءالقع  نایم  رد  ایآ  تسا ؟ هدرک  لابند  ار  یفده  هچ  تروص 

؟ دراد دوخاب  يرگید  هجیتن  اهناسنا …  تلاهجو  تلفغ  ندرک  مهارف  و  یگدنز ، ياهشزرا  لالحمضا  يدوبان و 
ات دنک  ینعم  دوخ  يارب  تسنآ  يرجم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یتسایس  هداد و  خساپ  رادیب  ياهنادجو  دیاب  نآ  هباشمو  تالاوئس  نیا  يارب 
هک ناهُرب ، لیلد و  همه  نیا  زا  دعب  تسا و  هداد  ُخر  یناسنا  هعماج  يارب  یتیانج  ملظ و  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  دوش  نشور 

نیا ارچ  دراد ؟ دوجو  یّکـش  ناطیـش  ناگتـسباو  يارب  مهزاب  ایآ  تسا  هدوب  تیناسنا  هیلع  رب  ياهتـسایس  نیا  مامت  دش  تباث  نامز  رورم  هب 
هدایپ ار  ینید  تسایس  لاس  هسو  تسیب  تدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رگم  دنوشب  نایوگغورد  نیطایـش و  يادف  اهناسنا  همه 

درکیم و رود  دوخ  زا  ار  شنادـنواشیوخ  نیرتکیدزنو  بّرقم  ار  یئاقیرفآ  درف  نیرترود  هک  دوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگم  درکن ؟
. تساوقت بّرقت ، كالم  دومرفیم :

نامه تسنآ  يرجم  وا  هک  یتسایـسو  دراد  لماک  یهاگآ  ملع و  تسایـس  بناوج  مامت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  دـعب  ماما 
زا تسا : ترابع  شدوجوم  يانعم  هب  تسایس  ینید  گنهرف  رد  دوش و  هدایپ  نم  ؤمو  هاگآ  دارفا  تسدب  دیاب  نکیل  تسیدنوادخ  هتساوخ 

قافن رفک و  ياه  هشیر  ندرب  نیب  زا  و  تالامک ، يوسب  اهناسنا  نداد  قوس  و  یتشآ ، تفُلا و  رّکفت  داجیا  يونعم و  ياهشزرا  ندرک  ءایحا 
. دشابیم یناسفن …  تازایتما  و 

هیحان زا  يراذـگاو  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک  هدایپ  نسحا  وحنب  ار ، فیرظ  ّمهم و  تیلوئـسم  نیا  دـناوتب  هک  یتیـصخش  هناـگیو 
؟ دیامن هدایپ  ار  یهلا  تسایس  دناوتیم  یسک  هچ  دنادیم  رتهب  وا  اریز  تسا  هتفرگ  تروص  لاعتم  يادخ 

تسا تسایر  راوازس  ماما  (257  ) ۀسائّرلِل ُّقحتسُم 

تسا یکانرطخ  هدیچیپ و  یلیخ  رما  کی  تسایر  هلئسم  نوچ  دهدیم  حیضوت  يراک  ماجنا  رد  ار  تّیبوبحم  تیبولطم و  قاقحتـسا ، ینعم 
يارب دوش  لوذـبم  یفاک  هجوت  دارفا  تّیلباق  قاقحتـسا و  هب  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دراد  دوخ  اب  ار  يراوگان  خـلت و  ثداوح  هشیمه  و 

ای ةّوقلاب و  تاناکما  لئاسو و  همه  نیا  هک  یـسک  نآ  نتفرگ ، رایتخا  رد  ار  مهم  تاـناکما  رازبا و  ینعی  شدوخ  موهفم  رد  تساـیر  هکنیا 
؟ ارچ و  تسیک ؟ دریگیم  رایتخا  رد  ار  لعفلاب 

شرورپ تیبرت و  و  لاعتم ، يادخب  نیقی  نامیا و  لحارم  رد  يو  هاگیاج  دارم  هکلب  تسین  يا  همانسانش  صیخـشت  تسیک  زا  دارم  اجنیا  رد 
نکیل میتسین  هداوناخ  تلاصا  رکنم  ام  دهدیم ، ناشن  شلباقم  رد  ار  ادـخ  هظحل  ره  هک  يا  هیلاع  تالامک  ندروآ  تسدـب  و  یحور ، ياه 

ایآ تسا  هداد  رارق  تساـیر  تهج  رد  ار  دوـخ  وـحن ، ره  هب  هک  یـسک  نآ  تـفگ ، داد و  رارق  رظنّدـم  ار  قوـف  تاـکن  تـسا  مزـال  ءادـتبا 
لامعا هظحل  ره  دریگراکب و  وا  يدونشوخ  تیاعر  لاعتم و  يادخ  هب  یگتسباو  رد  ار  تسایر  دناوتیم  ینعی  هنای ؟ دراد  ار  نآ  قاقحتـسا 

؟ هنای دهد  ماجنا  ینامسآ  تاروتسد  قباطم  ار  دوخ 
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دبای تسد  روکذم  نامیا  نآ  هب  دناوتیم  هک  یسک  اهنت  تسا و  نیقیلا  نیع  رب  ینتبم  يوق  نامیا  کی  مزلتسم  ناسنا  رد  طئارـش  نیا  ققحت 
. تسا تسایر  راوازس  تهج  نیمه  هبو  تسا  ماما 

هب یفنم  رکفت  و  یگدـنام ، بقع  تراـسخ و  همه  نیا  تفرگیم  رارق  ناـگمه  هّجوت  دروم  تساـیر  هب  قاقحتـسا  یتیگ  هنحـص  رد  رگا  و 
. درکیمن يراذگ  هیاپ  ار  اهیتخبدب  مامت  دروآیمن و  موجه  رشب  یگدنز 

نآ اب  دـنناوتب  ات  دنـشاب  هنحـص  رد  اهناسنا  نیرت  هتـسیاش  قیال و  اهنیرتهب و  هک  تسا  نیارب  یگدـنز  ياه  هماـنرب  ماـمت  رد  مالـسا  فدـه 
ار ناشدوخ  تسایر  عاعـشو  هتـشاک  رّطعم  ابیز و  ياهلگ  نآ  رد  دننک و  داجیا  يونعم  ياضف  کی  تسایر  زا  دـنراد  هک  یتّیلباق  ّصـصخت 
هب ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یهلا  روآ  مایپ  نآرق و  هک  تسا  ماما  دوجو  تقیقح  نیا  زراب  هنومن  دنهد  رارق  یگدنز  ياهشزرا  رب  ینتبم 

تلاخم تسوا و  دوجو  رد  یعقاو  نّدمت  تالامک و  اهّـصصختو و  اهـشزرا  مامت  نوچ  دـننکیم  توعد  وا  زا  تعاطا  ماما و  تسایر  لوبق 
بقع یتخبدـب و  لـماوع  اـهنیا  اریز  تسا  هتـشاد  مـالعا  سوه  يوه و  ناگدـنب  و  ناـیتوغاط ، ناـقفانم ، ناـملاظ و  تساـیر  اـب  ار  شیوـخ 

ادج ماما  زا  ار  مدرم  هدمآ و  هنحص  يور  یتخبدب  لماوع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تافو  زادعب  هک  روطنامه  دنتسه  هعماج  یگدنام 
. دراد دوجو  تکاله  یتخبدب و  نیا  جرفلا ) هل  یلاعت  هّللا  ّلجع   ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  اتو  دندرک 

دراد و لابندب  ار  اهیگدنام  بقع  یتخبدـب و  قیالان  تسایر  اعطق  دـشابن  یـسک  رد  تسایر  یگتـسیاش  تیلباق و  قاقحتـسا و  رگا  نیاربانب 
. دهدیم قوس  یناسنا  ياهشزرا  ندرب  نیبزاو  یهارمگ  تمس  هب  شدوخ ، ياهیتقایل  یب  اب  ار  هعماج  راکفا  هشیمه 

دیوگیم رکبوبا  تسایر  دروم  رد  باطخ  نبرمع 
(258 . ) هولتقاَف اهَلثم  داع  نمف  اهَّرش  نیملسملا  هللا  یق  ۀَْتلَف و  رکب  یبا  ۀعیب  تناک 

درادـهگن و نآ  خـلت  ثداوح  زا  ار  نیملـسم  دـنوادخ  دوب  يا  هتخپنو  هدیجنـسن  راک  کی  تسوا ] تسایر  هدـنهد  ناشن  هک   ] رکبوبا تعیب 
. دیشکب ار  وا  دنک  رارکت  ار  یتکرح  نینچ  نیا  زا  دعب  سکره 

رارق تسایر  هتـسیاشو  قیال  صخـش  یفّرعم  ماقم  رد  درکیم  فارتعا  ینید  تساـیر  يارب  دوخ  یگتـسیاش  مدـع  هب  رکبوبا  يدراوم  رد  و 
. تفرگیم

(259 . ) مُکیف ُّیلَع  َو  ْمُکِریَِخب  ُتْسَلَف  ینُولیقَا 
. تسامش نایمرد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  هک  یلاح  رد  متسین  امش  نایمرد  قیالو  هتسیاش  درف  نم  نوچ  دیراذگاو  ارم 

نادـب ناشدوخ  هک  یئاج  ات  دوب  راـب  ناـیز  ردـقچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تاـفو  زادـعب  ثداوح  هک  دـهدیم  ناـشن  هتکنود  نیا 
هلیـسو نیمه  نکیل  درادـن  يونعم  ياهـشزرا  يدوبان  زج  يا  هرمث  تسیاشان  دارفا  رایتخا  رد  تسایر  هکنیارب  ینبم  دنتـشاد  لـماک  فارتعا 

لاـح رد  هک  یئاهدادعتـسا  شرورپ  يارب  تسیگرزب  لـماع  دریگب  رارق  هتـشگ ، زوریپ  ربکا  داـهج  تازراـبم  رد  هک  یـسک  راـیتخا  رد  رگا 
. دنتسه یئافوکش 

هتـسناوت هک  یـسکره  دـشابیم و  شـسفن  اب  هزرابم  رد  يو  يزوریپ  تسایر ، لیوحت  يارب  ینید  گنهرف  رد  راـیعم  نیرت  هدـمع  نیارباـنب 
ماـقم و کـی  رد  دـناوتیم  دـهد  تاـجن  اـهنآ  تراـساو  دـیق  زا  ار  دوخ  شیوخ ، زئارغ  ندرک  راـهم  اـبو  دـنک  هبلغ  دوخ  ياـه  هتـساوخرب 

. دیآ رب  هلّوحم  فئاظ  هدهع و  زا  نسحا  وحنب  یتیلوئسم ،
. دنکیم راک  وا  هدارا  ابو  تسیرگید  رایتخا  رد  ریسا  ناسنا  نوچ  دوش  تسایر  قحتسم  دناوتیمن  دشاب  دوخ  سنفن  تراسا  رد  رگا  اما 

هدـیمهف راکـشآ  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ثیداـحا  یهلا و  تاـیآ  زا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  قاقحتـساو  تقاـیل  یگتـسیاش و 
. دوشیم

(260 . ) َنوُعِکار مُه  َو  َةاکَّزلا  َنوت  ؤی  َةولَّصلا و  َنومیُقی  اُونَمآ  نیَّذلاَو  ُهلوُسَر ، ُهّللا و  مُکُّیلَو  امَّنا 
. دهدیم ةاکز  عوکر  لاح  رد  و  دنکیم ، زامن  هماقا  هدروآ و  نامیا  هک  یسک  نآو  ادخلوسر  ادخب و  تسا  رصحنم  امش  تسرپرس  یلو و 
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عوکر لاحرد  هک  یماگنه  تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  قح  رد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  تسا  عامجا  نیملسم  قرف  مامت  نایم  رد 
(261 . ) دش عقاو  باحصا  زا  يدایز  هورگ  روضح  رد  نایرج  نیا  داد و  ریقف  هب  ار  شیوخ  رتشگنا 

 … هالوم یلعَف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هفیرش  هیآ  تئارق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر 
. تسوا ربهر  الوم و  یلع  نیاربانب  مربهر  الوم و  نم  هک  یسکره  رب 

رد ناسنا  لام  ناج و  رب  ماما  ربمایپ و  ینعی  تسا  فّرـصت  رد  تیولوا  يانعم  هب  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  تغل و  زا  هک  يروطنامه  یلوم 
. دنتسه یلوا  ناشدوخ  زا  فرصت  ماقم 

ردلا لیزنتلا ج 1/187 ، دـهاوش  تسا . هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  بقانم  لئاضف و  نایب  رد  هیآ  نیا  دـنیوگیم  ءاملع  روهمج 
رد ، 75  / ۀقرحملا قعاوصلا  يربط ج 6/198 ، ریسفت  رانملا ج 6/463  یناعملا ج 6/168 ، حور  ریدقلا ج 3/57 ، حتف  روشنملا ج 2/298 

. دیدرگ هراشا  راصتخا  روطب  هک  تسا  يدایز  رداصم  ّتنس  لها  ياهباتک  زا  هطبار  نیا 
(262) ِۀَعاّطلا ُضَرَتْفُم 

تسا بجاو  ضرف و  ماما  تعاطا 

هدـش جراخ  نامیا  هگرج  زا  دـشاب  هدرک  ار  اهنآ  تیـصعم  یـسکرگا  تسا و  بجاو  یهلا  ناگدـنب  مامت  يارب  ماما  تاروتـسد  زا  تعاـطا 
: تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد  هک  يروطنامه  تسادخ  تعاطا  اهنآ  تعاطا  اریز  تسا 

(263 …  ) هّللاب مصتعا  دقَف  مکب  مصتعا  نمو  هّللا ، ضغبا  دقف  مکُضَغبَا  نم  هّللا و  یَصَع  دقف  ْمُکیصَع  نم  ِهّللا و  عاطَا  دقف  مُکَعاطَا  نم 
تیصعم عقاو  رد  دنکب  ار  امش  ینامرفان  سکره  تسا و  هدومن  تعاطا  ار  ادخ  تقیقح  رد  دنک  تعاطا  موصعم ] ناماما   ] امش زا  یسک  ره 

تقیقح رد  دیوج  لّسوت  دنز و  گنچ  امش  هب  هک  ره  تسا و  هدومن  كانمشخ  ار  ادخ  دروآ  مشخ  هب  ار  امـش  سکره  تسا و  هدرک  ادخ 
. تسا هدش  لّسوتم  ادخ  هب 

ندرک ینامرف  ان  فلخت و  ینعی  نایـصع  دشابیم و  یگدنز  ياه  همانرب  رد  وا  نیناوق  تاروتـسد و  یمامت  نتفرگ  راکب  ینعی  ادخ  تعاطا 
ادخ میلست  هکنآ  ینعم  نیا  هب  دوشیم  حضاو  یمدآ  یقیقح  هفایق  گنر و  قح ، نامرف  ربارب  رد  میلست  مدع  میلست و  اب  یهلا ، تاروتسد  زا 

؟ دربیم رسب  یعضو  هچ  رد  دنکیم  ینامرفان  هک  سکنآ  دراد و  یگنر  هچ  هدش 
رماوا زا  ینامرفان  ای  تعاطا و  اب  دمهفب  ات  دنک  هعلاطم  شیوخ  دادعتـسا  هزادـنا  هب  یهلا ، یهاون  رماوا و  دروم  رد  تسا  مزال  سکره  يارب 

. دروآیم يور  وا  هب  یتالکشم  هچ  ای  دوشیم و  هتشادرب  يو  یگدنز  هار  رس  زا  یعناوم  هچ  لاعتم  يادخ  یهاون  و 
سکرهو دشابیم  يدوجو  نداعم  رد  ندرک  يراّفح  ینطاب و  ياهدادعتسا  نداد  شرورپ  ناحبس ، يادخزا  تعاطا  هفسلف  تروص  ره  رد 

يرایبآ ار  شدوجو  رد  هدـش  هدـیرفآ  یتخبـشوخو  تداعـس  ياـه  مخت  تقیقح  رد  دـهد  رارق  ادـخ  عیطم  طیارـش  نیرتهب  رد  ار  دوخ  هک 
َهلوُسَر هّللا و  ُعُِطی  ْنَم  َو  دـیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  نآرق  دراذـگیم و  مدـق  يونعم  تـالامک  هیلاـع  لـحارم  نآ  هب  جـیردتب  تسا و  هدومن 

(264 . ) راْهنَالا اِهتَحت  ْنِم  يرَجت  ٍتاّنَج  هلِخُْدی 
. دنکیم لخاد  تسیراج  اهرهن  ناش  ریز  زا  هک  یتشهب  ياهغاب  هب  ار  وا  لاعتم  قلاخ  دنک  تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  سکره 

(265 . ) امیظَع ازَُوف  َزافْدَقَف  هلوُسَر  َو  َهّللا  عُطی  ْنَمَو  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد 
. تسا هدرک  ادیپ  تسد  یگرزب  ياهتیقفوم  يزوریپ و  کی  هب  دنک  تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  سکره 

هتساوخ شا  همه  یگدنز  هکنیا  يارب  دهدیم  لیکشت  ار  ناسنا  یگدنز  ياه  ترورض  ناحبـس ، يادخ  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  نیاربانب 
رد رـشب  تیقفوم  هک  هدـش  تباث  مه  هبرجت  ماقم  رد  دـنوشیم و  هدروآرب  قح ، نامرف  ربارب  رد  ندـش  میلـست  اـب  اهتـساوخ  یماـمت  تسا و 

. تسادخ زا  وا  تعاطا 
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چیه تسادـخ و  تعاطا  نامه  ربمایپ  تعاطا  ینعی  تسا  هدـمآ  شربمایپ  تعاطا  اب  ادـخ  تعاطا  تسا  حرطم  تاـیآ  رد  هک  يرگید  هتکن 
سدقا تاذ  زا  تعاطا  نآ  تسا و  تعاطا  کی  هکلب  درادن  دوجو  ضرع  مه  تعاطا  ود  اجنیا  رد  رگید  ترابع  هب  درادن و  دوجو  یتوافت 

. تسادخ زا  تعاطا  نامه  مه  ربمایپ  زا  تعاطا  دشابیم و  یلاعت 
(266 . ) هّللا َعاطَا  ْدَقَف  لوُسَّرلا  عُطی  ْنَم  دیامرفیم : نآرق 

. تسا هدومن  تعاطا  ار  ادخ  عقاو  رد  دنک  تعاطا  ربمایپ  زا  سکره 
دوجو یتوافت  چـیه  تسادـخ و  زا  تعاطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یهاون  رماوا و  زا  تعاـطا  نآرق  تحارـص  قباـطم  نیارباـنب 

. درادن
لجوزع يادـخ  زا  تعاطا  نآو  تسا  تیعقاو  کی  هدـنهد  ناشن  رگید  تایآ  لثم  مه  نآو  دوشیم  حرطم  یموس  تعاطا  رگید  هیآ  رد  و 

. دشابیم
(267 . ) ْمُْکنِم ِْرمَالا  یلُوا  َلوُسّرلا و  اوُعیطَا  هّللاوُعیطَءا و  اُونَمَا  َنیّذلا  اهُّیَا  ای 

. دینک تعاطا  تسامش  زا  هک  يرما  نابحاص  شلوسر و  ادخزا و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
یهلا رما  بحاص  همه  دنریگیم  رارق  تماما  ماقم  رد  وا  زا  دعب  هک  یموصعم  ناماماو  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رمالا  یلوا  زا  دارم 
دهاوش ، 116  / ةدوملا عیباین  قحلا ج 3/435  قاـقحا  طیحملا ج 3/228 ، رحبلا  ریـسفت  دوشیم : هراشا  ذـخءام  هب  راـصتخا  روطب  دنتـسه و 

لیزنتلا ج 1/149.
ْنَم ّالا  طارِّصلا  یَلَع  ُزوُجَیال  ّهنا  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دشابیم  رفک  شتیـصعمو  تسا  بجاو  ماما  زا  تعاطا  نیاربانب 
زور رد  كانرطخ  لپزا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  نودب  دناوتیمن  سک  چیه  ( 268 . ) بلاطیبا نب  َّیلع  ۀیالوب  ًباتِک  هعم  َناک 

[ دهد تاجن  منهج  شتآ  زا  ار  دوخ  ات  و   ] دنک روبع  تمایق 
(269  ) هّللاِْرمَِاب ٌمئاق 

تسادخ رما  هب  ماما  تکرح  مایق و 

هک دنکیم  رولبت  هتکن  نیمه  دوش  هّجوت  ناشیا  تلزنم  ماقم و  هب  نشور  روط  هب  رگا  درادن و  يدنوادخ  تاروتـسد  يارجا  زج  یفده  ماما 
دنراد یـصاخ  ياهیگ  هژیو  یهلا  نیناوق  نایرجم  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  نیاو  دریگیم  تروص  ادـخ  روتـسدب  ماما  ياه  همانرب  یمامت 
هعماج تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دـشابیم  اراد  ار  ناگدـنب  هب  نآ  لیوحت  ادـخ و  رما  تفاـیرد  يارب  لـماک  یگ  هداـمآ  ببـس  نیمه  هبو 

، ترـشاعم ترـشابم و  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ماما  یگدـنز  خـیرات  زا  ناشدوخ  ياه  لیلحت  رد  ناخّروم  یتحو  ناسانـش  ناور  ناسانش و 
. دننک ذاّختا  ار  یلوقعم  ِشور  وا  داهج  توکس ،

شـشوک راک و  مامت  یلیلحت  نینچ  رد  نوچ  دهدن  رارق  تسا  یکّتم  دوخ  هشیدنا  زغم و  هب  هک  يّداع  ناسنا  کی  يامیـس  رد  ار  ماما  ینعی 
دنکیم عورش  دراد  هک  یّصاخ  ياهرایعم  قباطم  ار  دوخ  ياه  همانرب  هزرابم  ماقم  رد  يّداع  درف  کی  هکنیا  يارب  دوب  دهاوخ  لطابو  ثبع 

ناوتیمن ماما  هراب  رد  اما  دنک  ادیپ  ار  دوخ  یئاهن  دوصقم  ات  هدـش  دراو  قافن  گنرین و  هر  زا  دوشیم  ضوع  تامیمـصت  هظحل  کی  رد  و 
. درک راهظا  ار  یلیلحت  نینچ 

تسا یهلا  فیلکت  کی  هچ  ار  هزرابم  نامز  کی  دریگیم  تروص  یهلا  تاروتـسد  قباطم  شیاه  همانرب  یمامت  تسادخ و  هفیلخ  وا  اریز 
لثم دنکیم  هدایپ  حلـص  يانعم  رد  ار  فیلکت  نامه  تقو  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دـننام  دـهدیم  تروص  داهج  هفایق  رد 

تلاح کی  رد  ار  مایق  ینامز  دنادیم و  فیلکت  دوخ  يارب  ار  اهتنطیش  لباقم  رد  يرابدرب  ربص و  ینامز  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 
نودب یتدـم  ناب و  هیاس  یب  ياهناکم  رد  اهنآ  نتفرگ  رارق  لایع و  لهاو و  نادـنزرف  تراسءا  هک  یئاج  ات  دـهدیم  ماجنا  شارخلد  یلیخ 
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. دوشیم یهلا  فیلاکت  نامه  لخاد  مه  ندنام  اذغ  بآ و 
، زیچ ره  زا  لبق  دیاب  دنهدب  هئارا  یتالیلحت  اهنآ  ياه  همانرب  زا  دنیوگب و  نخـس  دنهاوخیم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هراب  رد  هک  یناسک 

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ياه  همانرب  زا  یهورگ  هکنیاو  دنشاب  هداد  نارگید  لیوحت  ار  یتسرد  بلطم  دنناوتب  ات  دنـسانشب  ار  ماما  دوخ 
هب ماما  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآو  دنرادن  ربخ  ناشدوخ  هابتـشا  زا  تقیقح  رد  اهنیا  دنهدیم  غورد  ياه  تبـسن  هکنیا  ایو  دـننکیم  داقتنا 
زا همه  ناشمایق  توکـس و  دریگیم  تروص  راگدرورپ  رما  قباطم  وا  ياهراک  ماـمت  تروص  نیا  رد  رد  دـنکیم  تکرحو  ماـیق  ادـخ  رما 

ترایز رد  درادـن  وا  ماقم  كرد  مدـعو  هابتـشا  زج  یئانعم ، چـیه  وا  ياه  همانرب  زا  داقتنا  ای  ماما  هب  لهج  تبـسن  دـنکیم  روبع  لاناک  نیا 
(270 …  ) َنولمْعَی هِْرمَاب  مه  ِلْوَقلِاب و  هَنوُِقبْسَی  نیّذلا ال  هعماج  فیرش 

لمع ادـخ  روتـسد  رما و  هب  دـننزیمن و  فرح  ادـخ  ریغ  زا  هملک  کـی  دنتـسه  یناـسک  نیعمجا ) مـهیلع  هـّللا  تاولـص   ) موـصعم ناـماما 
. دننکیم

(271 …  ) ِِهتَدارِاب َنُوِلماعلا  ِهِْرمَِاب  َنُوماّوَقلا  ِهِّلل  َنوُعیطُملا  َنوُدِشاّرلا …  ُۀَمئالا  ْمُکَّناُدَهْشَاو 
تکرح مایق و  دـیئادخ و  میلـست  عیطم و  دوجو  مامت  اب  دـیا … و  هتفای  دـشر  يونعم  ماقم  نیرت  یلاع  هب  ناماما  امـش  هک  مهدیم  تداهش 

. دریگیم تروص  ادخ  هدارا  اب  امش  لامعا  مامت  تسا و  هتسباو  یهلا  رما  هب  امش 
يادخ هب  یعقاو  میلست  یگتسباو و  رثا  رد  ناش  یگدنز  ياه  همانرب  یمامت  تسا و  دیحوت  تقیقح  هدنهد  ناشن  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما 

نیا هب  رگا  تسوا  هدارا  عیطم  دنـشاب  هک  طئارـش  ره  رد  ناش  ترـشاعمو  راتفر  قالخا و  یتح  تسا  رادروخرب  تمـصع  يانعم  زا  لجّوزع 
یلیلحت ياهیراوشد  لکـشم و  اب  يدروم  چیه  رد  دنکیم  لمع  ادخ  رما  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  میـشاب  هتـشاد  نامیا  یلک  هدـعاق 
. میهدیم رارق  بلطم  تسرد  مهف  مدع  داقتنا و  ناّظم  رد  ار  دوخ  ملاس  ههیجوت  ای  كرد و  مدع  تروص  رد  دش و  میهاوخن  هجاوم 

نآرق دییات  دروم  دشابیم  شخبافـش  يوراد  کی  هکنیا  تسا و  لوبق  دروم  یناسنا  ره  يارب  لسع  هدوب  هزمـشوخو  ینیریـش  لاثم : ناونعب 
لسع دیابن  دنک  ادیپ  تلاسک  تمالس  يدوبهب و  ياجب  ایو  دنک  ساسحا  خلت  هزم  نیریـش ، هزم  ياجب  هدافتـسا  ماگنه  رد  یـسک  رگا  تسا 

خلت تقو  چـیه  دوشیم  هتخاس  نوگاـنوگ  ياـهلگ  هراـصع  زا  روبنز  موطرخ  رد  هک  یملاـس  لـسع  هکنیا  يارب  دـهد  رارق  داـقتنا  دروم  ار 
. دیامن هعجارم  دوخ  ّساوح  تالکشم  تاصقاون و  هب  دیاب  تسا  دید  نایز  هدافتسا ، عقوم  رد  هک  یسک  نآ  اما  دشابیمن 

اب دنکیم و  تفایرد  یتوکلم  ماقم  زا  تسا  يرشب  عماوج  یتخبشوخ  تداعس و  هدنریگرب  رد  هک  ار  یهلا  یهاون  رماوا و  مالـسلا  هیلع  ماما 
تروص راک  نآ  دـیابن  اـم  رظن  هب  اـی  مینک و  كرد  میناوتیمن  ار  يدروم  اـم  هک  یتقو  دـنکیم  ءارجا  ار  اـهنآ  يدـنوادخ  روتـسد  هدارا و 

نیب زا  ماما ، ياه  همانرب  زا  تسرد  كرد  مدـع  صقن  ایو  لکـشم  اـت  هتفرگ  رظن  تحتار  نامدوخدـیاب  تاروما ، لـیبق  نیا  زا  تفرگیم و 
. دورب

تسادخ ناگدنب  هدننک  تحیصن  ماما  ( 272) ِهّللاِدابِعِل ٌحِصان 

جیردـتب هک  تسا  هتـشگ  توهبم  يدایز ، ردـقب  رگید  یملع  ياه  همانرب  هبو  يژولونکت  تعنـص و  لئاسم  هب  مدرم  راکفا  زورما  ناهج  رد 
ياه همانرب  ياشُگ  هرگ  تالکشم و  لّالح  ار  شناد  ملع و  هکنیا : دننام  دریگیم  لکـش  دوخ  ياه  یگتـسباو  ریـسم  رد  یبیجع  تاّروصت 

. دنکیم دادملق  شیگدنز 
هب هک  دـنکیم  داـجیا  یگدـنز  رد  يداـیز  تالکـشم  دوجوم  تاـناکما  لـیاسو و  نیمهاـب  رـشب  دوش  هدرب  یپ  بلطم  تقیقح  هب  رگا  اـما 

شیاسآ یمامت  تسا و  ندش  وا  میلـست  ادخ و  تخانـش  رـشب ، تقلخ  زا  فده  نیرت  هدـمع  دوشیم  هدوزفا  ناگمه  ياهینارگنو  یتحاران 
هب اپ  لاـعتم  يادـخ  ناگدـنب  ِزردـناو  دـنپ  يارب  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) موصعم نامامادـنزیم  رود  هتکن  نیمهرد  وا  ياهـشمارآو 

کی رد  ار  یمدآ  هفایق  دـنکیم  ذوفن  اـهبلق  قمع  هب  هک  یتقو  تسا  یفیطل  فیرظ و  هلیـسو  تحیـصن  هکنیا  يارب  دـنا  هداـهن  یتیگ  هصرع 
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ره رد  دـناسریم  ناـمیا  نئمطم  مارآ و  لـحاس  هـب  یناـمیا  یب  بارطـضا  يدـیمون و  سءاـی و  ياـهقالتاب  زا  ار  وا  دـهدیم و  رییغت  هـظحل 
زا ار  شیوخ  ناگدنب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا و  زردناو  دنپ  ریسم  نامه  ناسنا  تداعسو  یتخبـشوخ  يارب  هار  نیرت  یـساسا  تروص 

: تسا هدمآ  دروم  نیا  رد  یناوارف  تایآ  دیجم  نآرق  رد  دنکیم و  تیبرت  قیرط  نیمه 
(273 . ) روُّدصلا یف  امل  ءافِشو  مّکبَر  ْنِم  ًۀظعوم  مُکئاجدق  ساّنلا  اهُّیا  ای   1

. تسا هدمآ  امش  یناورو  یحور  ياه  تلاسک  هجلاعمو  تداعس  يارب  هظعومو  دنپ  ناتراگدرورپ  هیحان  زا  مدرم  يا 
(274 …  ) هّللا یلا  ُهُْرماو  فَلَس  ام  هلف  یهتناف  هِّبَر  ْنِم  ۀظعوم  ُهئاج  ْنمف   2

دوب دهاوخ  ملاس  كاپ و  تروص  نیا  رد  دیامن  كرت  ار  دوخ  تشز  لامعا  دشاب و  ریذپ  یهن  واو  دسرب  یهلا  یهن  دـنپ و  سکره  هب  سپ 
. دوشیم راذگاو  ادخب  شیاهراکو 

(275 . ) نینم ؤم  متنک  نا  ادبا  هلثمل  اودوعَت  ْنَا  هّللا  مُکظعَی   3
دیئامنن ناش  شومارف  هتشاد و  دایب  ار  هظعاوم  نیا  دنکیم و  یهن  رگید  ناهانگ  هب  نتشگرب  زاو  هدومن  تحیصن  دنپ و  ارامش  لاعتم  يادخ 

. دیشاب نامیا  لها  زا  رگا 
زا هجیتنرد  و  یناورو ، یحور  ياهیرامیب  هب  ندـش  راتفرگ  زا  ار  وا  ات  دـسریم  ناـسنا  هب  تواـفتم  ياـه  لکـش  رد  یهلا  حـئاصنو  هظعاوم 

ناسنا ياهیهاگآ  تریـصب و  يدراوم  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  هلیـسوب  ظعاوم  یهاگ  دهد  تاجن  ترخآ  ایند و  یتخبدب 
راداو تسرد  هار  نتفرگ  راکب  يارب  ار  وا  هدومن و  ناراکوکینو  ناراکدب  تشونرـس  ای  لاس و  لوصف  ایو  تادوجوم  حئاصن  هجوتم  ار  يو 

. دیامن
ناسنا اریز  دـنک  هدامآ  تحیـصنو  هظعوم  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  ناسنا  نیرت  قفوم  تسا و  شخب  تایح  رما  کی  هظعوم  نیارباـنب 

ندنازوس اب  هک  تسا  یعمـش  دننام  هدننک  تحیـصن  درف  رگید : ترابعب  درادن و  يرگید  فده  یهاوخریخ  یقرتو و  تفرـشیپ  زج  حـصان 
. تسا هدش  تباث  ناگمه  يارب  هتکن  نیا  تقیقح  خیرات  لوط  رد  دنکیم و  راومه  نارگید  يارب  ار  یگدنز  ریسم  دوخ ،

مدرم هّماع  فقو  ار  ناشدوخ  ياه  همانرب  یمامت  مینیبیم  مینکیم  هاگن  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) موصعم ناـماما  هریـس  هب  هکی  تقو 
دوخ شارخلد  نینوخ و  مایق  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یتح  دندمآیم  رب  تحیصن  ماقم  رد  نکمم  يا  هلیسو  ره  ابو  دنا  هدومن 

: دیامرفیم هک  یئاج  ات  هداد  ماجنا  فده  نیمه  هب  ار 
(276 …  ) ٍناطلُس یف  اَُسفانَت  اّنِم  َناکام  ْنُکَی  مل  ُهَّنَا  مَْلعَت  َکِّنا  َمُهّللَا 

ياهالاک ندروآ  تسدب  يارب  تسین و  تسایر  تنطلـس و  يارب  تباقر  ریـسم  رد  میهدیم  ماجنا  ام  هک  یلمع  نآ  ینادیم  دوخ  وت  ایادخ 
میهد ماجنا  وت  دالب  ای  نیمز و  هرک  رد  ار  مزال  تاحالصاو  مینک  هدایپ  اروت  نید  هک  تسا  نیا  ام  یساسا  فده  نکل  دشابیمن  مه  يویند 

…

لباقمرد ار  ناسنا  دنزیم و  رانک  ار  اهتلفغ  ینادان و  لهج و  هلیسو  نیدب  درادن و  ادخ  ناگدنب  يارب  تحیـصن  زج  یفده  ماما  هک  یتقو 
تسا و هدش  عقاو  عفترم  یلیخ  ناکم  کی  رد  هک  تسا  یناب  هدید  دننام  حصان  ناسنا  هکنیا  يارب  دهدیم  رارق  هدامآ  ملاس و  ياذـغ  کی 

ياه ّتیقفومو  يزوریپ  اّنئمطم  دنریگ  راکب  ار  يو  نانخـس  ناگدنونـش  رگا  دهدیم  شرازگ  هدـید و  لماک  روطب  ار  اهدـمآ  شیپ  یمامت 
. تشاد دنهاوخ  یگدنز  رد  يریگ  مشچ 

: لاثم دنا  هدرک  راداو  تریحب  ار  همه  هک  یئاج  ات  دـنا  هتـشاد  يا  هداعلا  قوف  تالاح  هک  دـنوشیم  هدـید  خـیرات  رد  يدارفا  هنومن : ناونعب 
 … ربنق لالب  دادقم  رتشا  کلام  رامع  رذوبا  ناملس 

شوگ اهنآ ، هظعاومو  حئاصن  هب  نامز  رـصع و  ره  رد  مدرم  رگا  هچ  دـهدیم  ناشن  ار  تماما  يزاس  ناسنا  هناخراک  ياه  هنومن  هورگ  نیا 
یبن مراحم  فراعم  سونایقا  رد  هّللا ) ۀمحر   ) ناملـس ترـضح  دندشیم  رادروخرب  يدنوادخ  هیلاع  بهاوم  زا  لماک  روطب  دندادیم  ناج 
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نتفریذـپ رثا  رد  اـهنآ  زا  مادـکره  دوب و  دزناـبز  یئوگتـسار  هاـگیاج  رد  هّللا ) ۀـمحر   ) رذوبا ترـضح  دوشیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
رد تعنـص  ملع و  هکنیا  اب  دنوش  رادروخرب  یگدـنز  ياه  تداعـس  زا  دنتـسناوت  عیرـشت ، نیوکت و  ناهج  ناسانـش  راک  حـئاصن  هظعاوم و 

بحاص مالـسلا  هیلع  ماما  تحیـصن  ندرک  لوبق  اـب  هّللا ) ۀـمحر   ) ناملـس نکیل  دـنزیم  مد  تاـجلاعم  عارتخا و  فشک و  زا  زورما  ناـهج 
ادج تسا  ندـنازوس  هک  شیلـصا  راکزا  ار  شتآ  دـنک  فّرـصت  تاقولخم  یعبط  تارثا  رد  تسناوتیم  هک  دوب  یّـصاخ  تردـق  تیالو و 

. دراد دوجو  ناشیا  زا  هنیمز  نیا  رد  يدایز  اههنومن  دنک و 
تفرشیپ يژولونکت ، ياهتفرشیپ  زا  رتالاب  تسا  هدش  حئاصن  ياریذپ  نامز  رصع و  رهرد  سکره  تسادخ و  ناگدنب  حصان  ماما  هجیتن  رد 

. تسا هدرک  ادیپ 

دنتسه زّهجم  اهصّصخت  مامت  هب  مالسلا  هیلع  ءایصوا  ءایبنا و 

ملع عوضوم  دزاسیم  دوخ  بوذجم  ار  اهلد  يرتشیب  تعرس  اب  دنکیم و  ادیپ  يدایز  رادفرط  نامز  رصع و  ره  رد  هک  هکیا  یمهم  هلئـسم 
، عطق روطب  دروآ  تسدـب  ار  هدافتـسا  نیرتـهب  نآ  زا  تالکـشم  ربارب  رد  دـیامن و  زّهجم  هلیـسو  نیا  هب  ار  دوخ  دـناوتب  هک  ناـسنا  ره  تسا 

داجیا تالکـشم و  عفر  ياربو  دـنک  مایق  ناملاع  ناروشناد و  مامت  نایمزا  يدرف  رگا  تخاـس و  دـهاوخ  دوخ  بوذـجم  ار  یمومع  راـکفا 
دوب لاحم  مومع  يارب  هچنآو  دنک  لیدبت  ناکما  هب  ار  یندشن  ياهراکو  دهد  ناشن  دوخ  زا  يا  هداعلا  قراخ  تاکرحو  لامعا  تالیهـست ،

ره رد  وا  زا  هدرک و  میظعت  ناشیا  لباقم  رد  ّنف ، هفرح و  نابحاص  نادنمشناد و  یتح  مدرم  همه  تروص  نیا  رد  دزاس  شنکمم  يو  نکیل 
. دنهاوخ ددم  يرای و  هنیمز 

نیرت هدمع  هکنیا  يارب  دروخیم  مشچب  شناد  ملع و  تمس  هب  اهناسنا  تاشیارگ  زا  یّمهم  تاکن  رـشب ، خیرات  اب  هاتوک  یئانـشآ  کی  رد 
نوچ درادن  تیعوضوم  شدوخ  تاهج  زا  ملع  تسا و  ملع  هلیسوب  تالیهست  داجیاو  یگدنز  تالکـشم  لح  مدرم  ندش  بذج  رد  لماع 

. تسا هدش  یّصاخ  هجوت  نادب  اذل  و  مدرم ، ياه  شمارآ  شیاسآ و  رد  تسا  قیرط 
مدرم هجوت  نوچ  دادیم و  ناشن  ار  شدوخ  هرهچ  اعد ، هلیـسوب  يدراوم  ردو  یحور  یهاـگو  یمـسج  تاـجلاعم  هار  زا  اـملع  هویـش  هاـگ 
قیرط زا  دـیاب  يراـمیب  دـنیوگب  همه  هک  تسین  رظنّدـم  نآ  زا  صاـخ  تیفیک  اذـل  تسا و  هدوب  ناـش  تالکـشم  لـح  رطاـخب  ملع ، يوسب 
رامیب بلق  نداد  هجوت  و  سفن ، هب  دامتعا  داجیا  يواکناور و  ریـسم  زا  ياهیرامیب  بلغا  تسا  نکمم  اریز  دـبای  تیفاع  یحاّرج ، تاجلاعم 

تالاعفناو لعف  یبلق  هجوت  کی  اب  هک  تسا  رادروخرب  یتّیلباق  کـی  زا  رـشب  دوجو  هکنیا  يارب  دـنک  ادیپافـش  لـجّوزع  يادـخ  تردـق  هب 
. دهدیم نایاپ  ار  تلاسکو  دریگیم  لکش 

يزیگنا رب  بّجعت  ياهراک  دنتـسناوتیم  یملع  براجت  تاعالطا و  ندروآ  تسدـب  اب  یهورگ  نامز  رـصع و  ره  رد  خـیرات ، لـقن  قباـطم 
. دنیامن هجلاعم  ار  یسیپ  صََرب  كانرطخ  ياهیرامیب  الثم  دنهد  ماجنا 

نیا رد  دـنهد  ماجنا  دوب  لاحم  اهناسنا  يارب  هک  ار  اهنآ  هباشم  اـنیب و  ار  اـنیبان  هدـنز ، ار  هدرمو  هدـش  نادـیم  دراو  یهلا  ءاـیبنا  لاـح  نیارد 
فارتـعا ياـهراک  نینچ  نداد  ماـجنا  زا  دوـخ  یناوتاـن  هب  دـندشیم و  بذـج  نارگید  زا  رتوـلج  ناگدـننک ، هجلاـعم  ناکـشزپ و  هـلحرم 

. دندومنیم
زایتما نابحاص  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  و …  تغالبو ، تحاصف  رد  ای  یمیـش  کیزیف  یـضایر  ّبط ، ملع  زا  معا  يا  هنیمز  ره  رد 

. دهد رارق  اهنآ ، شناد  ملع و  لباقمرد  ار  دوخ  تسناوتیمن  یسکو  دنا  هدوب 
نادیم هب  مدق  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دوب  هدرک  بوذجم  ار  ناگمه  هک  یئاج  ات  تشاد  يدایز  قنور  وداج  رحس و  نوعرف ، نامز  رد 

(277 . ) دنا هدروآ  نامیا  وا  يادخب  یگمهو  تخاس  دوخ  بوذجم  ار  نارحاس  یمامت  دومن  لیدبت  اهدژا  هب  هک  دوخ  ياصع  اب  داهن و 
بوذـجم ار  ناگمه  دـندرکیم و  هجلاعم  یکانرطخ  ضارما  هب  هک  تشاد  يدایز  قنور  ّبط  ملع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نامز  رد 
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مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  راک  تمظع  دومن  لدبم  یئانیب  هب  ار  یئانیبان  درک  هدنز  ار  هدرم  هدمآ و  ادخ  ربمایپ  دندوب  هدرک  یکـشزپ  ملع 
. دندوب هدش  ناریح  توهبم و  مه  ناکشزپ  هک  دوب  هدیسر  یئاجب 

رد يراوید ، ياه  هیمالعا  تروص  هب  ار  دوخ  بلاطم  راعـشا و  سکرهو  دوب  هجوت  دروم  مالک  تغالب  تحاصف و  مالـسا ، روهظ  نامز  رد 
. دنک تفایرد  تغالب  نف  تهج  زا  ار  شیوخ  تازایتما  ات  دادیم  رارق  یمومع  زکارم 

يا هیآ  اب  هک  یتقو  نکیل  دوب  صاخ  ماع و  دزنابز  مالک  تغالب  فعاضم و  رد  هک  دوب  سیقلا )) ءرما   )) مانب يدرم  رـصع  ناروآ  ماـن  زا  و 
. تشادرب تسد  شیوخ  ياه  هتشون  مامت  زا  هک  درک  بذج  نانچ  ار  يو  هفیرش  هیآ  تغالبو  فعاضم  دش  هجاوم  دیجم  نآرق  زا 

ار یمومع  راـکفا  اـه ، هنیمز  ماـمت  رد  راوگزب  نآ  یملع  بتارم  دریگیم  رارق  هعلاـطم  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نارود  هک  یتـقو 
هراتـس اهناشکهکو و  اهنامـسآ  زا  دینک ، لاوئـس  دیهاوخیم  هک  زیچ  ره  نم  زا  دیامرفیم  ربنم  يالاب  رد  هک  تسا  هتخاس  ناریح  توهبم و 

(278 . ) مرتانشآ نیمز  ياههار  زا  اهنآ  ياه  هار  هب  نم  هک  دیسرپب  ناگ 
: دومرفیم هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  مولع  مامت  ردصم 

(279 ((. ) باب ْفلَا  ٍباب  ِّلُک  یف  ملعلا ، نم  ٍباب  َفلءا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ینمَّلَع  ))
. دشیم تخانش  رگید  باب  رازه  شباب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  زا  باب  رازه  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

: دیوگیم دوخ  دنسم  باتکرد  لبنح  نب  دمحا 
(280 . ) بلاطیبا نب  یلع  ّالا  ینُولَس  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبَّنلا  باحصا  ْنم  ٌدحَا  ْنُکَی  مل 

هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  رگم  دـینک  لاوئـس  دـیهاوخیم  هچره  نم  زا  تسا  هتفگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هباحـص  زا  يدرف  چـیه  ))
.(( مالسلا

فرطرب ار  دوـخ  تالکـشم  دـندرکیم و  هـعجارم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  باحـصا  یماـمت 
(281 . ) تسا هدش  لقن  هّصاخ  هماع و  ياهباتکرد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دندومنیم و  هدافتسا  ناشیا  زا  اههنیمز  مامت  رد  دنتخاسیم و 

یقرت و ره  دنتسه و  تالامک  لئاضف و  مامت  همشچرس  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) موصعم نایاوشیپ  هکنیا  تسا  نهربم  مولعم و  هچنآ 
نودب اهنآ  يارب  يدنوادخ  ملع  هنیزخ  هب  دورو  هار  اریز  تسا  هدش  تفایرد  اهنآ  زا  دـشاب  يا  هنیمز  ره  رد  اهناسنا ، یگدـنز  رد  تفرـشیپ 

ماما ترضح  دنا و  هدوب  زاتمم  مدرم  مامت  زا  ناشدوخ  نامز  رصع و  رد  دنا و  هدشن  زجاع  نداد  خساپ  زا  يدروم  چیه  رد  اذل  تسا و  عنام 
: دنکیم هراشا  هتکن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  اضر 

هملع نوکی  مهریغ ، هیت  ؤیالام  هتمکح  هملع و  نوزخم  نم  مهیت  ؤیو  مهدِّدـسی  هللا و  مهقفوی  مهیلع ) هّللا  تاولـص   ) ءایـصوالا ءایبنالا و  نا 
(282 …  ) هنامز لها  ملع  قوف 

ملع و دهدن  اهنآ  ریغ  هب  هک  دهدیم  اهنآ  هب  شمکح  ملع و  نزخم  زاو  دنکیم  يرای  هداد و  قیفوت  لاعتم  يادخ  ار  اهنآ  نانیشناج  ءایبن و 
. دشابیم شدوخ  نامز  لها  همه  شناد  زا  رترب  ماما ]  ] وا شناد 

زا لـضفا  ملعا و  ناـشدوخ  ناـمز  رد  مهیلع ) هّللا  تاولـص   ) موـصعم ناـیاوشیپ  هک  دـنکیم  تباـث  ار  عوـضوم  تقیقح  یلقنو  یلقع  هـّلدا 
ملْعَا و درف  دوجو  اب  ناسنا  هک  دهدیمن  هزاجا  لقع  دنامیمن و  یقاب  یئاوشیپ  ای  ماما و  يارب  یناعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنا  هدوب  نارگید 

مدرم مامت  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يا  هژیو  هبترو  هاگیاج  رد  وا  هک  تسا  نیا  ماما  یعقاو  ینعم  دنک و  ّتیعبت  يوریپ و  لوضفم  زا  لضفا ،
هبترم رد  دشاب  رگا  تسین و  نارگید  رد  هک  دنکیم  تیاکح  ماما  يونعم  یحور و  تالامک  زا  مّدقت  نیا  تسا و  مدقم  شدوخ  رـصع  مه 

. تسا نیئاپ  یلیخ 
يانعم دـنکیم  يرای  نآ  رارـسا  فشک  یتسه و  ناهج  رد  ندرک  هعلاطم  يارب  ار  وا  دـنکیم و  صخـشم  ار  یناسنا  تازایتما  هک  یملع  و 

هشیدنا و رکفت و  متـسیس  نتخادنا  نایرجبو  يا  هفرح  ياه  هتخودـناو  براجت  هاگـشناد  نایاپ  ات  ناتـسبد  ياه  همانرب  زا  هک  دراد  یعیـسو 
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رارق دوـخ  شـشوپ  تحت  ار  تاـکن  نیا  همه  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  رد  هک  یملع  نآ  دوـشیم و  لـماش  ار  وو …  بلاـطم  زغم  نتفاـیرد 
ندعم هک  یملع  نیرت  یساسا  تسا  ملع  زا  یفیعض  کچوک و  یلیخ  مهس  يزورما ، رشب  رایتخا  رد  دوجوم  براجت  مولع و  هکلب  دهدیم 
ناسنا رد  یتردق  ورین و  تخانش ، نیمه  رثا  رد  تسا و  لاعتم  راگدرورپ  هب  تخانـش  تفرعم و  تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  شنزخم  و 
هزورما هکنیا  اب  دنک  یط  ار  اهتفاسم  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  دنزب و  تافاشتکاو  تاعارتخا  نیرتگرزب  هب  تسد  دـناوتیم  هک  دوشیم  داجیا 

هجوتم دوخب  ار  یمومع  راکفا  جـیردتب  دـنکیم و  ناریح  توهبم و  ار  ناگمه  هک  دـنزیم  یئاـهراکب  تسد  شناد  ملع و  هلیـسوب  ناـسنا 
هب دناوتیمن  رشب  هک  دوشیم  نشور  دریگ  تروص  لادتعا  هار  زا  اههدیدپ  يور  رد  تاعلاطم  هدوب و  لدتعم  يرادقم  رگا  اما  تسا  هدومن 

تاـعلاطم شناد و  ملع و  رگا  اـما  تسین  رّـسیم  وا  رب  یتکرح  نینچ  اریز  دـنزب  فاـشتکاو  عارتـخا  هب  تسد  شدوخ  هشیدـنا  رکف و  ءاـکتا 
ماما ترـضح  دوش  عقاو  فیرـش  ثیدح  نیا  قادصم  رد  دناوتیم  دشاب  هداد  رارق  لاعتم  يادـخب  تفرعم  تخانـش و  عاعـش  رد  ار  شیوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 
(283 . ) ءآشَی ْنَم  ِْبلَق  یف  ُهّللا  ُُهفِذْقَی  ٌرون  ُِملَعلا 

. دهدیم رارق  دهاوخیم  هک  یناسک  بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یئانشور  رون و  ملع 
، زورما شناد  ملع و  فیعـض  کچوک و  دُربراک  دریگیم  تروص  لاعتم  يادـخ  تخانـش  هار  زا  هک  یملع  نیمه  راـثآ  هب  هاـگن  کـی  رد 

: مینک هجوت  تسنآ  دّی  ؤم  ثیداحاو  تایآ  هک  یناتساد  کی  هب  اجنیا  رد  دوشیم  حضاو 
فرح هدنع  امنا  مالسلا  مهیلع  دواد  نب  نامیلس  ریزو  یطعا  امو  اندنع  هّللاو  هُّلک  باتکلا  ملع  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
َکیلا َّدـَتْرَی  ْنَا  َْلبَق  هب  َکیتَا  اَنَا  باتکلا  نم  ملع  هدـنع  يّذـلا  لاق  یلاعت : لاق  هدـنع  ناـک  باـتکلا  ضعب  ملعو  مظعـالا  مسـالا  نم  دـحاو 

(284 …  ) ُکفرط
شتخت جاـت و  اـب  يو  ندروآ  هراـب  رد  یـسکره  دوـب  سیقلب  ماـنب  يدرف  تسدـب  ابـص  روـشک  رد  یتـموکح  نامیلـس  ترــضح  ناـمز  رد 
مالـسلا هیلع  نامیلـس  ترـضح  ریزو  هقیقد …  دنچ  تدم  رد  تفگیم  يرگید  زور  دـنچ  تدـم  رد  تفگیم  یکی  درکیم  یتاداهنـشیپ 
ترضح لباقم  رد  هظحل  کی  رد  شتخت  جات و  اب  ار  وا  دومن و  افو  شلوقبو  منکیم  رضاح  ینز  مهب  مشچ  ات  ار  نآ  نم  هک  درک  داهنشیپ 

. درک رضاح  مالسلا  هیلع  نامیلس 
ماجنا مالـسلا  مهیلع  دواد  نب  نامیلـس  ریزو  هچنآو  تسام  شیپ  ینامـسآ  باتک  مامت  ملع  مسقادخب  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

نآ دـنکیم : هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تشاد  راـیتخا  رد  ار  باـتک  زا  یـضعب  ملعو  مظعا  مسا  زا  فرح  کـی  هکنیا  رطاـخبداد 
. منکیم رـضاح  اجنیارد  ینکزاـب  ار  تمـشچ  هچنآ  زا  رتدوز  ار  وا  نم  هک  تفگ : نینچ  دوب  باـتک  زا  یـضعب  ملع  وا  شیپ  رد  هک  یـسک 

(285)
ياهزیچ ضعب  زا  حاولا  رد  وا  يارب  و  ( 286 . ) ۀَظِعْوَم ٍیَش  ّلُک  ْنِم  ِحاولْالَا  یفَُهل  انَبَتَک  َو  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هراب  رد 

. میتشون هظعاوم 
نآ زا  یـضعب  دـنک  نشور  امـش  يارب  ات  ( 287  ) هیف نوفلتخَت  يّذـلا  ضعب  مکل  َنّیبیل  و  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هراب  رد 

. تسامش فالتخا  دروم  هک  ار  اهزیچ 
هراب رد  اما  دـهدیم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  بلاطم  زا  یـضعب  لاعتم  يادـخ  نکیل  دنتـسه  باطخ  دروم  مزعلاولوا  ءاـیبنا  هیآ  دـنچ  نیا  رد 
اهامش نم و  نایمرد  وگب  ربمایپ  يا  باتکلا :)) ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکنیب و  ینیب و  ادیهش  هّللِاب  یفَک  ُلق  : )) دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

. دنکیم تیافک  تسوا  شیپ  باتک  ملع  هک  یسک  ادخ و 
هللا یلص  ربمایپ  تسیک  تسوا  شیپ  باتک  ملع  هک  یـسک  نآ  درک  لاوئـس  هیآ  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  يردخ  دیعـسوبا 

(288 . ) تسا بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و 

اهناسنا یگدنز  رد  تماما  زا 137شقن  هحفص 119 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لکل اـنایبت   )) ماـقمرد دـیجم  نآرق  نوچ  تسا و  نیوکت  باـتک  نآ  زا  دوصقم  دـیاش  دـشاب و  نآرق  ناـمه  تسا  نکمم  باـتک  زا  دارم  و 
لوا و لوق  رگاو  دوشیم  یفرعم  یهلا  تایآ  طسوت  تسا  هدرک  ادیپ  دوجو  یتسه  ملاع  رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  ( 289 (() یش

هار نیمه  زاو  دوـب  ملاـع  نآرق  تازوـمر  ماـمت  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا و  نآرق  ناـمه  باـتک  زا  دارم  هک  مـینک  عـمج  ار  مود 
هدـنهد حیـضوت  هک  ینآرق  دـهد  ربخ  یهلا  تاقولخم  مامت  کئالم و … و  نامـسآ و  نیمز و  هدـنیآ و  لاـح و  هتـشذگ و  زا  تسناوتیم 

چیه نتفگ  زا  باتک  رد  امو  یَـش : ْنِم  ِباتِکلا  یف  انْطَّرَف  ام  دیامرفیم : تایآ  حیرـص  هب  هک  دشابیم  نآ  تازومر  ندـعمو  نیوکت ، باتک 
(290 . ) میدومنن راذگورف  يزیچ 

هدـش حرطم  نایب و  باتکرد  هکنیا  رگم  تسین  يرَتو  کشخ  چـیه  نیبُم : ٍباتِک  ِیف  ِّالا  ِسباـی  ـال  َو  ٍبْطَر  ـال  َو  دـیامرفیم : رگید  هیآ  رد 
(291 . ) تسا

ار اهنآ  دـناوتیمن  سکره  دراد و  دوخ  اـب  ار  نیوکت  ناـهج  بلاـطم  تازومر و  ماـمت  هک  تسا  نآرق  ناـمه  باـتک  زا  دارم  لاـح  ره  رد 
. دشاب وا  شیپ  باتک  ملع  مامت  هک  يراوگرزب  نآ  رگم  دمهفب 

نآرق رد  ینید  نایاوشیپ  لئاضف  مولع و 

ملع و همه  نیا  هکنیاو  مینک  هعجارم  دـیجم  نآرق  هب  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) موـصعم ناـماما  ءاـیبنا و  لـئاضف  مـلع و  هراـب  رد  رگا 
رادروخرب مه  يرکف  غوبن  زا  هزادنا  ره  رشب  هکنیا  يارب  دوشیم  ام  ریگتسد  يدایز  تایآ  دریگیم  لکـش  درفکی  دوجو  رد  هنوگچ  شناد 

شتاّرذ ملاع و  لکرد  هک  مالـسلا  مهیلع  ینید  نایاوشیپ  اما  دنک  ادـیپ  صـصخت  دـناوتیم  فیعـض  کچوک و  یلیخ  ءزج  کی  رد  دـشاب 
رد تالاوئس  مامت  يارب  یئاهنت  هب  مالسلا  هیلع  ناماما  ریاس  ایو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضحو  دنا  هدوب  یئالاب  یلیخ  ياه  صّـصخت  بحاص 

شتازومر یهلا  تایآ  زا  دیاب  هک  تسا  یبلطم  اهنآ ، دوجو  رد  يا  هدرتسگ  ملع  نینچ  نتفرگ  لکـش  دندادیم  خساپ  دوب  هک  يا  هنیمز  ره 
: دندومرف هراشا  هنیمز  نیا  رد  دنچ ، یتایآ  هب  شنانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  روطنامه  دیمهف  ار 

(292 . ) نومُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  امف  يدُْهی  ْنَا  ّالا  يّدهَی  نَّمَا ال  عبَُّتی  ْنَا  ُّقَحَا  ِّقَحلا ، یِلا  يدْهَی  ْنمَفَا  لجّوزع : هللا  لاق   1
دنک ادیپ  تیاده  ادعب  هکنیا  رگم  هتفاین  تیاده  زونه  هک  یسک  نآ  ای  تسا  يوریپ  تیعبت و  راوزس  هتفای  تیاده  قح  يوسب  هک  یسک  نآ 

. دینکیم باختنا  ار  کیمادکو  دینکیم ؟ تواضق  هنوگچ  امش 
(293 . ) ءآشَی ْنَم  هکلم  یت  ؤی  هّللاو  مسجلا  ملعلا و  یف  ًۀَطَْسب  هداز  مکیلع و  هافطصا  هّللا  ّنا  تولاط : ۀصق  یف  یلاعت : هللا  لاق   2

یسک ره  رب  ار  یهاشداپ  کلم و  دنوادخ  داد و  یّصاخ  یگ  هدرتسگ  يوب  مسج  تردق  ملع و  رد  هدرک  باختنا  امـش  يارب  ار  وا  دنوادخ 
. دنکیم تیانع  درادیم  تسود  هک 

(294 (() ءاشی اّمم  همَّلَع  ۀمکحلاو و  کلملا  هّللا  هاتآ  تولاج و  دواد  لتق  و  : )) مالسلا هیلع  دواد  ۀصق  یف  یلاعت  هللا  لاق  3 و 
وا هب  تساوخیم  هک  یئاهزیچ  زا  دومرف و  تیانع  تمکحو  یهاشداپ  وا  هب  دنوادخ  دناسر و  لتقب  ار  تولاج  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

. داد میلعت 
(295 (() امیظع کیلع  ِهّللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کمّلع  ۀمکحلاو و  باتکلا  کیلع  لَزنَا  و  : )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّیبنل  لاق  4 و 
هک یئاـهزیچ  نآ  رب  ار  وـت  میدرک  لزاـن  تمکح  باـتک و  ربماـیپ ) يا   ) وـت هـب  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـب  دـنوادخ 

. تسا گرزب  یلیخ  وت  يارب  یهلا  لضف  هجوت و  مداد  یهاگآ  یتسنادیمن 
 … هلضف ْنِم  هّللا  مهاتآ  ام  یلَع  َسانلا  نودسْحَی  ما  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتعو  تیب  لها  هراب  رد  4 و 

. دننکیم تداسح  تسا  هدومن  لّضفت  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یئاهتمعن  رب  مدرم  ارچ 
: دوشیم هدافتسا  تایآ  زا  هچنآ 
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ياهـشزومآ تالیـصحت و  زا  تسا  هدـش  هداد  رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  لاـعتم  يادـخ  هیحاـن  زا  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) موـصعم ناـیاوشیپ  ملع 
لیـصحتو بسک  نکیل  تسا  یتاذ  وا  ملع  اهنتو  تسا  یلیـصحتو  یبسک  ناحبـس  يادخ  ریغ  رد  ملع  هکنیا  اب  تسادـج  زورما  کیـسالک 

اب بسانتم  دریگب  لکش  رشب  بلق  رد  هک  یتقو  نیقی  تسا  نیقی  بتارم  قّقحت  نآو  دراد  يا  هژیو  هاگـشناد  شدوخ ، اب  بسانتم  یهلا ، ملع 
ّساوح هک  یطیحم  رب  دوش و  ربخ  اب  تادوجوم  ناهج و  رارسا  قیاقح و  زا  دناوتیم  هک  دهدیم  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ملع  یهاگآ و  نآ ،
هتـسباو نیقی  هب  نآ  یگ  هدرتسگو  ملع  عاعـش  دـهدیم  اهـشرازگو  اهربخ  یفخم  طیحم  نآ  زا  دوشیم و  دراو  درادـن  ذوفن  رـشب  هناگجنپ 

رارق نیقیلا  نیع  رد  هتـشذگ و  نیقیلا  قحو  نیقیلا  ملع  لحارم  زا  شدوجو  مامت  اـب  هدـناسر و  تیاـهن  هب  ار  هلحرم  نیا  هک  یـسکره  تسا 
رد هچراپ  کی  یتسه  ملاع  تروص  نیا  رد  اریز  دـهد  اهـشرازگ  نآ  رد  دوجوم  تاقولخم  یتسه و  ناهج  ماـمت  زا  دـناوتیم  تسا  هتفرگ 

یگتسیاش تقایل و  تسا  هدش  لئان  ماقم  نیا  هب  هک  يدرف  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نتفای  تیاده  لوا  هیآ  رد  تسا  رـضاح  يو  لباقم 
قحلا یلا  يدهَی  ْنمَفَا   ] نشور قادصم  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) موصعم ناماما  اصوصخ  ینید  نایاوشیپ  دـشابیم  اراد  ار  یهلا  ملع 

تموکح یهاشداپ و  ندروآ  تسدبو  ملع  یگ  هدرتسگ  يارب  يونعم  تالامک  تهج  زا  ناسنا  ّتیلباق  موس و  مود و  هیآ  رد  دنتـسه  …  [ 
. تسا هتفرگ  رارق  كالم  یهلا 

نداد میلعت  تمکح ، باتک و  تیانع  زا  دعب  تسا  هتفرگ  رارق  رظنّدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تّیـصخش  مراهچ  هیآ  رد 
لـضف َناک  : )) دیامرفیم هیآ  رخآ  رد  هک  دـهدیم  ینعم  ار  لّضفت  نیرتگرزب  يدـنوادخ ، هیحان  زا  ناشیا  يارب  تسنادیمن  هک  يزیچ  ره 
حطـس کی  رد  یلاعت  سدقا  تاذ  هاگـشیپ  رد  تلزنم  ماقم و  و  هلآو ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) مالـسا ربمایپ  تّیلباق  ینعی  امیظع )) کیلع  ِهّللا 

. دوش عقاو  یهلا  گرزب  تامارکو  لّضفت  عاعش  رد  تسناوتیم  هک  هدوب  یئالاب  یلیخ 
مّعنتم یهلا  ياهتمعن  مامت  هب  اهنآ  تسا  هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) موصعم ناـماما  رب  یهلا  لـضف  دـعب  هیآ  رد 

یثیداحا قباطم  تسا  رتالاب  ناربمایپ  مامت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  زج  هب  لاعتم ، يادخ  هاگـشیپ  رد  اهنآ  تلزنم  ماقم و  دـندوب 
نادنزرف هدزای  یلع و  همطاف و  دمحم و  ترضح  ینعی  یتسه  ملاع  نارتخا  هدراهچ  تماما  تیالو و  هب  ءایبنا  یمامت  میدرک  هراشا  البق  هک 

. دننادیم ماقم  نیا  هب  لین  ببس  ار  نآ  هدوب و  فرتعم  ّرقم و  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولص   ) شموصعم
ناحبس يادخ  هک  یتقو  دوشیمن  نآ  عنام  ناکم و …  نامز و  دراد و  يروضح  ملع  تامولعم  مامت  هب  ینعی  دشابیم  قح  بلطم  هصالخ 

نیمز هرک  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  دـنکیم  ءافیا  ار  رثا  نیمه  دـشخبیم  یـسک  رب  شدودـحمان  ملع  نآزا  اهّتیلباق  اـب  بساـنتم 
. دهد ربخ  رگید  تارک  ملاع و  یمامت  زا  هتسشن و 

دنکیم بذج  ار  یهلا  لضف  یگدنب ، ماقم 

اریز تسا  یگدنب  ماقم  هب  هجوت  دراد  ترورض  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاماقم  تیـصخش و  رد  ناگدننک  هعلاطم  يارب  هک  یّمهم  هتکن 
ندروآ تسدب  یهلا ، تامارک  لضف و  بسک  يارب  اهّتیلباق  مامت  ءاشنم  دوشیمن  ادیپ  ناسنا  رد  یتیلباق  چـیه  یگدـنب  ماقم  زارحا  نودـب 

ره دّهـشت  رد  هک  يروطنامه  تسا  هدوب  شیگدـنب  هار  زا  تسا  هدـش  لئان  خـماش  ماقم  نآ  هب  هک  یماما  ربمایپ و  ره  تسا و  یگدـنب  ماقم 
 … ُهلوسَر هُْدبَع و  ادّمحم  َّنَا  ُدَهْشَا  میئوگیم : هک  تسا  نارازگ  زامن  رارقا  دروم  هتکن  نیا  زامن 

. تسادخ لوسر  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  مهدیم  یهاوگ 
زا دعب  تماما  توبن و  تلاسر  ماقم  دش  زرحم  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  يو  یگدنب  ماقم  هک  یتقو  تسا  یگدـنب  ماقم  هب  هراشا  بلطم  نیلوا 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دریگیم  لکش  نآ 
ْدِجَی مل  باوَِجب و  هدَعب  یْعَی  ملف  ِِهناِسل  یلَع  قَلْطَاو  ۀمکحلا  عِیبانَی  ُهَْبلَق  عدوءا  کلذل و  هردص  حَرَش  هِدابِع  رومِال  هّللا  هَراتْخَا  اذا  َْدبَعلا  ّنا  و 

(296 …  ) ٍباوَص ریَغ  هیف 
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راک نیا  يارب  تسا  ردـص  حرـش  نامه  هک  ار  يو  یگدامآ  هلـصوح و  دـیامن  باختنا  شناگدـنب  تاروما  يارب  دـنوادخ  ار  يا  هدـنب  رگا 
ربارب رد  نآ  زادـعب  هک  دزاسیم  يراج  يو  نابز  رب  ار  نآ  هدومن و  يراذـگ  هیاپ  يو  بلق  رد  ار  تمکح  ياـه  همـشچ  دـنکیم و  لـماک 

. دوب دهاوخ  یهلا  روتسد  قباطم  باوص و  همه  دهدیم  هک  یباوج  ره  دنامیمن و  زجاع  یلاوئس  چیه 
كالم دشاب  مزال  یهلا  تاروتـسد  ندرک  هدایپ  يارب  هک  یماقم  ره  ای  تماماو  تلاسر  ای  توبن  ماقم  يارب  ار  یناسنا  لاعتم  يادخ  باختنا 

تسا و هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  هتکن  نیا  ارارکت  تاـجانم  هیعدا و  رد  تسا و  یگدـنب  ماـقم  ندومن  زارحا  نآ  دراد و  یـصاخ  يوـگلا  و 
مالسلا هیلع  فسوی  ترـضح  ناتـساد  رد  تسا  هدش  یفّرعم  يونعم  ياهـشزرا  مامت  بسک  كالم  یگدنب  ماقم  تایاور  تایآ و  رد  یتح 

مسج و لماکت  توق و  غولب و  هلحرم  هب  هک  ماـگنه  ( 297 ((: ) َنینِـسحُملا يِزَْجن  َِکلذکو  اْملِعو  امْکُح  ُهانیَتآ  ُهَّدُشَا  غََلب  اَّمل  و  : )) دیامرفیم
. میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  میداد و  وا  هب  ملع  مکح و  ام  درک ] ادیپ  یحو  تفایرد  يارب  یگ  هدامآ  و   ] دیسر ناج 

ملع نآ  هب  ندیسر  يونعم و  تاماقم  تفایرد  هک  تسا  یعدم  رب  لیلد  نیرتهب  نینـسحملا )) يزجن  کلذک  : )) دیامرفیم هک  هیآ  رخآ  رد 
، زئارغ ندرک  راهم  سفن و  اب  هزرابم  رد  نوچ  تسا و  رّـسیم  یگدـنب  هار  نیمه  زا  دراد  ذوفن  خوسر و  ملاع  لک  رب  هک  یتمکح  شنادو و 

وُهَف دیامرفیم : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اذل  تسا و  هدومن  باختنا  ارادخ  یگدنب  تذل  ینیریـش و  اهنتو  تسا  هدرک  يدایز  ياهتدهاجم 
لثِم یلَع  َنوُرِدقی  لَهف  ِهِدابِع ، یلع  ادِهاش  ِهِْقلَخ ، یلع  ًۀَّجُح  َکلذ  َنوُکیل  کلِذب  ُهّصَخ  َِللَّذلاو ، ِءاطَخلا  َنِم  َنِمَءا  دق  دَّی ، ؤم  دَّدـسُم  ٌّقفَوم 

(298 . ) ِۀفِّصلا هذهب  مهراتخم  َنوُکَیَف  هنوراتخیف  اذه 
نّیزم زایتماو  یگ  هژیو  نینچ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسا  ناما  رد  شزغلو  اطخ  زا  تسا و  دَّیوم  ددـسم و  قفوم و  يدـنوادخ  هیحاـن  زا  ماـما 

باختنا ماما  ماقم  هب  ار  یـسک  دـنراد  تردـق  مدرم ] ینعی   ] نانآ ایآ  دنـشاب  هاوگ  شناگدـنب  ربو  تجح  شتاـقولخم  يارب  اـت  تسا  هدومن 
؟ دشاب هدوب  هیلامک  تافص  زایتما و  همه  نیا  بحاص  هک  دنیامن 

قیفوت رادقم  ره  صقان ، درف  هکنیا  يارب  دشاب  حّلسم  زهجم و  تالامک  مامت  هب  دیاب  وگلا  ناسنا  کی  دش  هراشا  تمـصع  ثحب  رد  هکنانچ 
تابثا يارب  لیلد  نیرت  هدمع  نیاو  دریگ  رارق  یهلا  ياهـشزرا  رایعم  دناوتیمن  درک و  دهاوخ  فرط  رب  ار  دوخ  صقن  ارـصحنم  دـنک  ادـیپ 
ترایز اصوصخ  تارایز  هیعدا و  دـشابیم  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) شموصعم نادـنزرف  هدزاـی  یلع و  ترـضح  تماـما  تیـالو و 

هنزور و تارایز  اهاعد و  اریز  دـنکیم  یفرعم  نشور  حیرـص و  روطب  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دریگب  رارق  تقد  دروم  رگا  هعماج 
: دـیامرفیم هک  دـهدیم  ناشن  اـم  هب  ملاـع  نآ  رد  ار  ینید  ناـیاوشیپو  دـنکیم  انـشآ  تیونعم  ملاـع  اـب  ار  ناـسنا  هک  دنتـسه  یئاـه  هرچنپ 

(299 …  ) نَتِفلا نم  مُکَنَمَاو  َِللَّذلا  َنِم  هّللا  مُکمَصَع 
. داد تاجن  اههنتف  زاو  درک  عنم  رهاظ  نطاب و  ياهشزغل  زا  ار  امش  دنوادخ 
(300 …  ) َۀلوُصوُملا ُۀَمْحَّرلا  ءانَفلا … و  راد  ءادهُش  مَْوقَالا و  ُطارِّصلا  ُمْتنَا 

. دشابیم یهلا  لصتم  تمحر  و  یناف ، يایند  ناهاوگ  و  دیحوت ، هار  نیرتمکحم  نیرت و  يوق  امش 
رکف و دنتـسه  یئالاب  یلیخ  حطـس  کی  رد  تماما  یئاهیگ  هژیو  هکنیا  يارب  مینک  مضه  ار  بلطم  لماک  روطب  هنیمز  نیا  رد  میناوتیمن  ام 

دنمزاین اذغ  هب  دوشیم  ادج  ردام  محر  يایند  زا  هک  يدازون  لاثم : ناونعب  دیامن  لح  لماک  روطب  ار  اهنآ  دناوتیمن  يّداع  اهناسنا  هشیدنا ،
دنک مضه  دـناوتیمن  ار  يرگید  زیچ  ردام ، ریـش  زا  ریغ  هب  هک  تسا  فیرظ  کـچوک و  یلیخ  يو  شراوگ  هاگتـسد  هدـعم و  نکیل  تسا 
رداق شراوگ  هاگتسد  دوشب  شا  هدعم  دراو  روز  هب  رگاو  دنک  لیم  دناوتیمن  یهدب  رارق  شرایتخا  رد  ار  يا  هلاس  تسیب  ناوج  ياذغ  رگا 

. دیامن مضه  ار  نآ  تسین 
یگ و هدنب  هراب  رد  نکل  دوشیم  عقاو  هجوت  دروم  ندومنن  نآ  تمس  هب  لیم  ندرکن و  هانگ  هدمع  دوشیم  حرطم  تمصع  ماقم  هک  یتقو 

مهیلع همئا  ياهیگ  هژیو  ندینـش  یتح  دـناوتیمن  ناسنا  زغم  تسا و  دودـحم  یلیخ  تاـعلاطم  لاـعتم ، يادـخب  ناـماما  ماـصتعاو  کّـسمت 
. دنک لّمحت  ار  مالسلا 
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دنک هدایپ  دیدج  ياه  هشقن  حرط و  شبلق  نامتخاس  رد  هکنیا  نآو  دوش  لئان  ياهتفرـشیپ  هب  ناسنا  هک  تسا  نکمم  تروص  کی  رد  یلو 
داد رارق  ریسم  نیا  رد  ار  شرمع  زا  يدایز  تدم  هیلع ) هّللا  ناوضر   ) ناملس هک  یتقو  دیامنب  لحارم  ثحابم و  نیا  دراو  جیردتب  ار  دوخ  و 

. تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  دوش  لئان  فراعم  رد  تیب  لها  ّتیمرحم  ماقم  هب  تسناوت 
عونکی ناشیا  رب  مه ، تاحابم  هب  لاغتـشا  یتح  دوشیم  داجیا  ناحبـس  يادخ  هب  لاصتا  یگ و  هدنبزا  هک  تسا  يدومن  رثا و  نآ  تمـصع 

ره تمـصع و  ماقم  لامک و  ملع و  لاح  ره  رد  دننکیم  نشور  رافغتـسا  نایب  اب  هدراو  ياهاعد  رد  هک  هدش  یقّلت  لاعتم  يادـخ  زا  هلـصاف 
میلـست ماقم  زا  هنومن  کی  دریگیم  هشیر  یلاعت  سدقا  تاذ  يارب  یگدنب  میلـست و  ماقم  زا  تسا  رولبتم  ناش  دوجو  رد  هک  یلماک  تفص 

شتعاطا یگ و  هدـنب  هب  یهلا  هاگـشیپ  رد  راوگرزب  نآ  تمظع  تّزع و  همه  نیا  دوش  نشور  اـت  مینکیم  لـقن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
. دوب هتسباو 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هنایفخم  بش  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یبش   ) تیبملا ۀلیل  ناتـساد  رد 
، دـنتفای هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلعو  دـنتخیر  هناخب  شیرق  نارـس  هک  یماـگنه  میناوخیم : دـیباوخ ) وا  رتسب 

؟ تسا اجک  دمحم  دندز  ادص 
کلاـم نب  هقارـس   )) ماـگنه نیا  رد  تفر  نوریب  دوخ  وا  دـشاب  امـش  رهـش  رد  وا  دـیتساوخن  امـش  دـیدوب  هدرپـسن  نم  هب  ار  وا  امـش  دومرف :

دینک یلاخ  شدوجو  زا  ار  ناهجو  دیهدن  تسد  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نونکا  تفگ : یموزخم ))
هیلع یلع  ترـضح  هک  دوب  اجنیا  تسا  هتخاس  دوخ  یئادفو  هتفیرف  ار  وا  دمحم  هک  دیرادرب  یحول  هداس  نیازا  تسد  تفگ : لهج )) وبا  ))

ِهب وُراَصل  اهِنِیناجَم  اینُّدـلا و  ءاقَمُح  ِعیمج  یلَع  َمُِّسق  ول  ام  لقعلا  َنِم  یناـطْعَا  ْدَـق  هّللا  ِلـب  ُلـْهَجابا  اـی  دومرف : هدرک  لـهجوبا  هب  ور  مالـسلا 
اناعْجَـش اوُراَصل  اینُّدلا  ءانَبُج  عیمج  یلَع  َمُِّسق  ول  ام  ۀَعاّجُـشلا  َنِم  ءایِْوقَا و  هب  وراَصل  اینُّدلا  ِءافَعُـض  ِعیمج  یلَع  مُِّسق  َْول  ام  ِةَّوقلا  َنِم  َو  ءالَقُع 

(301 …  ) ِءامَلُح ِِهب  وُراَصل  اینُّدلا  ءاهَفُس  ِعیمج  یلع  َمُِّسق  َول  ام  ِملِحلا  َنِمو 
دنهاوخ لقاع  یگمه  دننک  میـسقت  ایند  ياه  هناوید  ناهلبا و  مامت  رب  رگا  هک  هدیـشخب  درخو  لقع  نم  هب  ردـق  نآ  دـنوادخ  لهج ، وبا  يا 
هدومرف اطع  تعاجـش  ردق  نآ  دنوشیم و  دنمورین  یگمه  دننک  تمـسق  ناهج  ياهناوتان  همه  رب  رگا  هک  تسا  هداد  توق  ردـق  نآو  دـش 

امترب رگا  هک  هدیشخب  روما  رد  هلصوح  ریبدت و  ملح و  ردق  نآ  دش و  دنهاوخ  عاجش  یگمه  دنیامن  میـسقتایند  ياهوسرت  مامت  رب  رگا  هک 
(302 . ) دنوشیم ریبدت  بحاص  یگمه  دنیامن  میسقت  ناهج  ناهیفس 

فاصنا يدنب و  عمج 

دروم ار  نآ  رگا  دوخ  هنافـصنم  هاگن  اب  یناسنا  ره  تسا و  یگدـنز  هفـسلف  رد  تماما  شقن  تفرگ  رارق  تقد  ثحب و  دروم  اجنیا  ات  هچنآ 
اهنت ار  ماقم  نیا  زارحا  یگتسیاش  تسا و  یهلا  بصنم  ماقم و  کی  تماما  هلئـسم  هک  دنکیم  فارتعا  نیقی  ناعذا و  اب  دهد  رارق  یبایزرا 

نیملسم هفیلخ  ماما و  هک  دوشیم  هدافتسا  مه  ثیداحا  تایآ و  عومجم  زاو  تسا  جراخ  رـشب  هدهع  زا  دنک و  نایب  دناوتیم  لاعتم  يادخ 
يونعم و تاکرح  یمامت  تسا و  مئاق  وا  دوجوب  یتسه  ناهج  هک  تسا  یتقیقح  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  اریز  دـنک  یفّرعم  ادـخ  دـیابار 

هدش هدیرفآ  رشب  ترطف  رد  هک  ار  ینید  يونعم و  ياه  مخت  باتفآ ، دننام  دریگیم و  لکش  تماما  هلیسوب  یناسنا  هعماج  تالامک  دشر و 
ياه همانرب  هک  دجنگیمن  یناسنا  ياه  هشیدنا  رکف و  رد  ناشیا  ّتیصخش  دهدیم و  قوس  تداعـس  لامک و  يوسب  هداد و  شرورپ  تسا 

ّتیدحا راگدرورپ  رایتخالاّمات  رایع و  مامت  هدنیامن  ماما  هکلب  میئامن  لیلحت  يّداع  دارفا  راتفر  لامعا و  دننام  ار ، مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما 
هّللا ۀیقب  ترـضح  هاگـشیپ  لوبقم  لباقان  هفحت  نیا  تسا  دیما  دریگیم  تروص  یهلا  رما  هب  شیاه  همانرب  یمامت  دـشابیم و  هتمظع  ّتلج 

ناگمه رب  و  نّیزم ، ینامسآ  نیئآ  نیا  يراذگتمدخ  قیفوت  هب  هشیمه  يارب ، ار  ام  دوش و  عقاو  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لجع   ) نامز ماما 
. دیامرف ءاطع  ار  ناهج  ودره  شیاسآ  تداعس و  ریخ و  تیالو  رون  شباتاب 
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يدهلا عبتا  نم  یلع  مالّسلاو 
( یحاتف دیمح  دیس  اعد  سامتلا  )

اهتشون یپ 

ات 100 1

. تسا تاکاردا  زکرم  ای  سفن  ای  حور  بلق ، زا  دارم  - 1
. یناود ام ص 118  ياهناتساد  یفاک ج 1/169 و  - 2

راصق 244. تاملک  مالسالا  صیف  هغالبلا  جهن  - 3
. هغالبلا جهن  خ 3   - 3 4

هرقب 124.  - 5
.45  / هیآ فرخذ   - 6

.25  / بلاطلا ۀیاغل  دئاوزلا 9/108 ، عمجم  لامعلارتک ج 6/156 ،  82  / ةدوملا عیباین  هللا  همحر  یطانب  میقتسملا ج 1/244  طارصلا  - 7
(. اهیلع هّللا  مالس   ) همطاف ترضح  هبطخ  - 8

دمحا ج 5/181 ج 4/366. دنسم  لیزنتلل ج 1/291 ، دهاوش   245  / ةدوملا عیبانی  - 9
نِم ۀمئالا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  امـش  ترتع  درک  لاوئـس  رباج 

ۀعاربلا ج 2/178. جاهنم  مالسلا  هیلع  نیسحلادلُو 
.518  / فحت یفاک 1/198 و   - 10

.38  / ماعنا -11
.3  / هدئام -12

.67  / هدئام - 13
رانملا یناعملا ج 6/168 ، حور  ریدقلا ج 3/57  حتف  روشنملا ج 2/298 ، ردلا  لیزنتلا ج 1/187  دـهاوش  اراصتخا : هّماع  بتک  زا  لقن  -14

تسود و رب  نآ  رد  یکـش  چیه  هک  تسا  هدـش  نایب  ارتاوتم  هصاخ  بتک  رد  75 و   / ۀقرحملا قعاوص  يربطلا ج 6/198 ، ریسفت  ج 6/463 
. درادن دوجو  نمشد 

ملاع رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا  هدمآ  ّرَذ  ملاع  ناونع  تحت  و  یفاک ج 1/292 . هدزاود ، سلجم  یـسوط  یلاما  15-و 
ج 2/148. ۀعاربلا ، جاهنم  داد …  نینم ] ؤملاریما   ] بقل مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دنوادخ  ّرَذ 

.[ 3  / هدئام  3 205  / هتصالخ ج 7  ] راونالا تابقع  ریغصلا 6/217 218  عماج  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  دادغب 8/290  خیرات  -16
.3  / هدئام -17

لوقعلا 518. فحت  ج 1/198 ،  / یفاک  - 18

لوقعلا 518. فحت  ج 1/198 ،  / یفاک  19-
.175  / بغار تادرفم  - 20

.19  / نارمع لآ  - 21
.125  / ءاسن - 22
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هرقب 256.  - 23
.85  / نارمع لآ  - 24

.441 بغار /  - 25
.1  / هبطخ هغالبلا  جهن  - 26

ج 14/146. نید ، ِءایحا  رد  همئا  شقن  یبوقعی ج 2/210 ، خیرات  - 27
.25/ دیدح - 28

.515  / لوقعلا فحت  - 29
یفاک ج 8/242. هضور  - 30

یفاک ج 1/198. - 31
. تسا هدمآ  خیرات  رد  هک  درک  بسک  مّهم  ناحتما  دنچ  زا  دعب  ادخ  اب  ار  دوخ  یتسود  ماقم  میهاربا  ترضح  - 32

.124  / هرقب  - 33
.72  / ءایبنا  - 34
.73/ ءایبنا  - 35

.8  / نارمع لآ  - 36
.61  / نارمع لآ  - 37

یلع دومرفیم  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  ياهباتک  زا  يدایز  ثیداحا  ، 52 55  / ةروملا عیباین  رد   - 38
. دنیامن هعجارم  نآ  هب  نادنمقالع  تسا  نم  ناجو  سفن 

جهن ج 2/429. حرش  رد  دیدحلا  یبا  ، 121  / ةدوملا عیباین  میقتسملا ج 1/212  طارصلا   - 39
.145  / یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب   - 40
.146  / یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب   - 41
.176  / یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب   - 42

.29  / لافنا  - 43
.56  / مور - 44

لوقعلا ص 518. فحت  یفاک ج 1/198 ،  - 45
.189  / هبطخ  - 46

.5  / هبطخ  - 47
دیدحلا ج 2/296. یبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 48

دیدحلا ج 10/212. یبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 49
دیدحلا ج 1/52. یبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 50
دیدحلا ج 1/2. یبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 51

لامالا ج 1/220. یهتنم  - 52
لامالا ج 1/220. یهتنم   - 53
لامالا ج 1/221. یهتنم   - 54
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لوقعلا ص 518. فحت   - 55
.12  / مجن  - 56

.52  / يروش - 57
.80  / ءاسن  - 58

.195  / دیفملل صاصتخالا   - 59
. نتفگ نخس  یشوگ  ریز  ینعی  يوجن 

.196  / هللا همحر  دیفملل  صاصتخالا   - 60
.301  / ۀعصاق هبطخ  هغالبلا  جهن   - 61

راونالا ج 24/126 و 26/66. راحبو  هبطخ  نامه  حرش  ۀعاربلا  جاهنم   - 62
هبطخ 192/301. هغالبلا  جهن   - 63

.196  / دیفملل صاصتخالا   - 64
بولقلا ج 3/43. ةویح   - 65

.515  / لوقعلا فحت   - 66
. دش هراشا  نادب  هتشذگ  رد   - 67

.19  / نارمع لآ   - 68
.135  / راصق تاملک  هغالبلا  جهن   - 69

.515  / لوقعلا فحت   - 70
یفاک ج 1/376. لوصا   - 71

هعیشلا ج 18/44. لئاسو   - 72
. رصعلاو هروس   - 73

یجیهال ج 4/859. ریسفت   - 74
.2  / کلف  - 75

.31  / نارمع لآ   - 76
.80  / ءاسن  - 77

.32  / نارمع لآ   - 78
.156  / ۀیرشع ینثا   - 79

.124  / هرقب  - 80
.70/143  / راحب  - 81

هرقب 23.  - 82
.41  / لافنا  - 83
.186  / هرقب  - 84
.42  / رجح  - 85

.105  / ءایبنا  - 86
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.26  / رجف  - 87
.56  / تایراذلا  - 88

.15  / هرطاف  - 89
.193  / هبطخ هغالبلا  جهن   - 90

ياعد 98/183. - 91
. ۀیداجس هفیحص   41  / ياعد - 92

.81  / یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 93
.515  / لوقُعلا فحت  - 94
.173  / ةدوملا عیبانی  - 95

.97  / لحن - 96
.35  / هدئام - 97

. هعماج ترایز   - 98
. هعماج ترایز  - 99

. هعماج ترایز   - 100

ات 195  101

هکیئاج دروآیب  ار  نآرق  تایآ  زا  هیآ ، کی  هباشم  اهتفرـشیپ  نیا  همهاب  هتـسناوتن  يدـحا  هک  تسا  نآرق  تازجعم  نیرتگرزب  زا  نیا   - 101
. تسا هتفای  لیکشت  ابفلآ  فورح  نیمه  زا  نآرق 

برعو ص 78 102. مالسا  ندمت   - 102
نارمع 103. لآ   - 103

. هغالبلا جهن   26  / هبطخ  - 104
.13  / تارجح  - 105

. مود ياعد  هفیحص   - 106
دیدحلا ج 6/52. یبا  ناراگتسر ج 1/85 ، هورگ  لقن  ۀباحصلا ، دیس  ینغم ، رد  رابجلادبع  ةاضقلا  یضاق  شخیرات  رد  يرذّالب   - 107

لامالا ج 1/221. یهتنم   - 108
ءاضیبلا ج 1/239. ۀجحم   - 109

.15/57  / مالک  - 110
هبطخ 162/232.  - 111

راحب ج 52/312. نیدلا ج 1/366 و  لاملا   - 112
. هعماج ترایز   - 113

بهذلا 3/454. جورم  نید ج 1/263 ، دایحا  رد  همئا  شقن   - 114
.517  / لوقعلا فحت   - 115
. ریبک هعماج  ترایز   - 116
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.50  / راصق تاملک  هغالبلا  جهن   - 117
.516  / لوقعلا فحت   - 118

.125  / لحن  - 119

.149  / ماعنا  - 120
رود ص 293. ياهناهج  زا   - 121

رود 294. ياهناهج  زا   - 122
.38  / سی  – 123

نیرفآ ص 142. ناهج   - 124
. دراد لوحت  رییغت و  مه  تادامجو  گنس  يرهوج  تکرح  يانبم  رب  نوچ   - 125

كرد نارگید  راکفا  دوخ  یسح  ياضعا  زا  هدافتسا  نودب  هک  ینیب  نشور  هلئـسم  يارب  هدومن  باختنا  هیـشِم ] رـش   ] هک تسا  یمان   - 126
رارـسا زا  دوخ  نیب  نشور  ریمـض  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دارم  درادن  رایتخا  رد  يدودعم  زج  تسا و  یئانثتـسا  تبهوم  کی  نیا  دـنکیم و 

. دنک عالطا  بسک  شتادوجومو  یتسه  ناهج  قئاقحو 
زج 10/488. تاجردلا  رئاصب   - 127

یفاک ج 1/179. لوصا   - 128

یفاک ج 1/180. لوصا   - 129
. ضیف ، 191/639  / هغالبلا جهن   - 130

.137  / ةّدوملا عیباین   - 131

.139  / ةدوملا عیباین   - 132
.516  / لوقعلا فحت   - 133

. تسا هدمآ  یئاور  یئاهباتک  حیتافم و  رد  ءاسک  ثیدح  - 134
.516  / لوقعلا فحت   - 135

2 و 1)  ) سمشلا - 136
لوقعلا 516. فحت   - 137

.516  / لوقعلا فحت   - 138

.516  / لوقعلا فحت   - 139
.264  / قحلا جهن  ۀقرحملا ص 5/8/21  قعاوص   3/210  / يربط خیرات  يراخب ج 5/208  حیحص  67 و   / یطویس ءافلخلا  خیرات   - 140

دیدحلا 1/130 و ج 1/58 و ج 4/166 و 169. یبا  جهن  حرش  ۀسایسلاو ج 1/14 و 18 و 19 ، همامالا  بهذلا ج 2/302  جررم   - 141

دیدحلا 1/130 و ج 1/58 و ج 4/166 و 169. یبا  جهن  حرش  ۀسایسلاو ج 1/14 و 18 و 19 ، همامالا  بهذلا ج 2/302  جررم   - 142
یبوقعی ج 2/127. خیرات  دیدحلا 1/130  یبا  جهن  حرش  بهذلا 2/302  جررم  - 143

لامعلارتک 6/219 ج 7/111.  12/442  / بیذهتلا بیذهت  ۀباغلا 5/522  دسا  مکاح ج 3/153  كردتسم   - 144
لحنو 1/75. للم  دیدحلا 1/124  یبا  جهن  حرش  يربط ج 1/198   - 145

يراخب ج 1/36. ۀیصو ج 3/69  كرت  بابرد  ملسم  حیحص  دیدحلا ج 3/97 و  یبا  جهن  حرش   - 146
ۀسایسلا ج 1/14. ۀمامالا و  لامعلارتک ج 5/106  بختنم   - 147
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لماکلا ج 2/219. خیرات  سیمخلا 2/167  خیرات   231  / لحن ج للم و  لامعلارتک ج 3/270 ، 99 و   / داهتجالاو صنلا  - 148
دیدحلا ج 3/153، یبا  جـهن  حرـش  ةرـضنلا ج 2/46  ضایرلا  و 152 و  دیدحلا ج 1/61  یبا  جـهن  حرـش  روثنملا ج 6/93 و  ردـلا  - 149

لماکلا ج 2/351. خیرات 
دیدحلا ج یبا  جهن  حرش  لامعلارتک ج 3/88 و 95/96/101 ، ۀباصالا ج 3/452 ، لماکلا ج 2/378  خیرات  ۀباغلا ج 4/407 ، دُسا  - 150

.3/109
روثنملا ج 2/140. ردلا  لامعلارتک ج 8/293 ، ریبک ج 10/50 ، ریسفت   – 151

سیمخلا ج 2/241. خیرات   180  / دیدحلا ج 3/178 و 179 و یبا  جهن  حرش  لماکلا ج 3/3  خیرات  ، 136 / ؛ ءافلخلا خیرات   - 152
رظن قبطرب  تسا  دیلو  قسافو  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  ؤم  زا  دارم  نوتـسیال )) اقـساف  ناک  نمک  انم  ؤم  ناک  نمَفَا  دـیامرفیم : هیآ 18   - 153

. نارّسفم
. تسا فورعم  شناتساد  هک  تسا  دیلو  قساف  زا  دارم  اوِّنبتف …  ءابنب  قساف  مکئاج  نا  دیامرفیم : هیآو 6 

یناعملا ج 24/131. حور  نزاخلا ج 4/178  ریسفت  یبلح ج 2/476  هریس  روشنملا ج 5/178 ، ردلا  نزاخلا ج 3/478 ، ریسفت 
لماکلا ج 3/45، خیرات  دیدحلا ج 1/226  یبا  جهن  حرش  يربط ج 5/55 و 94  خیرات  سیمخلا ج 2/256 و 259 و 267 ، خیرات   - 154

یبوقعی 2/254. خیرات  لحنو ج 1/26 ، للم  ۀباغلا ج 2/33  دسءا 
لماکلا ج 3/45، خیرات  دیدحلا ج 1/226  یبا  جهن  حرش  يربط ج 5/55 و 94  خیرات  سیمخلا ج 2/256 و 259 و 267 ، خیرات   – 155

یبوقعی 2/254. خیرات  لحنو ج 1/26 ، للم  ۀباغلا ج 2/33  دسءا 
لحن ج 1/26. للم  سیمخلا ج 2/267 ، خیرات  ۀباغلا ج 2/33 ، دُسا  ۀباصالا ج 1/345 ،  - 156
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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