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 ( دیحوت دیاقع (  لوصا 

باتک تاصخشم 

رشن تاصخشم  تساریو 2 .]  : ] تساریو تیعضو  یتئارق  نسحم  دیاقع / لوصا  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نسحم 1324 -  یتئارق  هسانشرس : 
6000 لایر ج 1 964-5652-25-1 ؛ :   4000 کـباش :  5 ج . يرهاظ :  تاصخـشم  نآرق 1380 . زا  ییاهــسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت  : 
لایر ج.  10000 ج 2 964-5652-44-8 ؛ :  مراهچ ؛ ) پاچ  ج.1 �   ) لایر  6000 موس 978-964-5652-25-6 ؛ :  پاچ  ، 1 ج . لایر :

؛ )  مراهچ پاچ   ، 5 ج .  ) لایر  14000 موس ؛ ) پاچ  ، 5 ج .  ) لایر  12000 مود ؛ ) پاچ   ، 5 ج .  ) لایر  11000 5 964-5652-34-0 ؛ : 
 : مراهچ پاچ   ) ج.1 تشاددای :  زییاپ 1386 .) موس : پاچ   ) 1 ج . تشاددای :  مجنپ 8-34-5652-964-978 :  پاچ  ، 5 لایر ج .  16000
 : موس پاـچ   ) 5 ج . تشادداـی :  ناتـسمز 1384 .) مود :  پاـچ   ) 5 ج . تشادداـی :  لوا 1381 .) پاـچ   ) ج 5 تشادداــی :  راهب 1387 .)
 : تاجردنم همانباتک  تشاددای :  راهب 1387 .) مجنپ :  پاچ   ) 5 ج . تشاددای :  زییاپ 1386 .)  مراهچ :  پاچ   ) 5 ج . تشاددای :  (. 1386

يدـنب هدر  دـیاقع  هعیـش --  عوضوم :  نید  لوصا  هعیـش --  عوضوم :  داعم . ج 5 .  . تماـما توـبن ج 4 . لدـع ج 3 . ج 2 .  . دـیحوت ج 1 .
م621-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4172 ییوید :  يدنب  هدر   1380 6 فلا BP211/5/ق34 هرگنک : 

رشان نخس 

تروص هب  هک  یتـئارق  نسحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  تاـفیلءات  لاـس 75 ، رد  نآرق ))  زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم   )) سیــسءات اـب 
همه هّللادمحب  دش و  هتـشاذگ  زکرم  نیا  رایتخا  رد  لیمکت  حیحـصت و  تهج  دیدرگ ، یم  رـشتنم  پاچ و  مرتحم  نارـشان  طسوت  هدـنکارپ 
ّیط زا  سپ  زین  دیحوت ))  )) باتک تفرگ .  رارق  رـشن  ریـسم  رد  يراتـساریو  ینیبزاب و  زا  سپ  رون )) ریـسفت   )) هیلّوا تادّلجم  اصوصخ  اهنآ 

ناگدـنناوخ هک  تسا  دـیما  ددرگ .  یم  رـشتنم  زکرم  نیا  طسوت  ییاهن ،  يراتـساریو  اه و  یقرواپ  بلاطم و  لـیمکت  يرگنزاـب ،  ِلـحارم 
لاسرا  14185 یتسپ 586 /  قودنـص  نارهت -  یناشن :  هب  ار  دوخ  بلاطم  هدومن و  دـنم  هرهب  دوخ  تارظن  تاداهنـشیپ و  زا  ار  اـم  یمارگ 

نآرقزا ییاهسرد  یگنهرفزکرم  دنیامن . 

دمآرد شیپ 

تـسا مزال  لا ،  ؤس  نیا  خساپ  زا  لبق  دراد ؟  زاین  نید  هب  ناسنا  ایآ  مینک :  یم  عورـش  یلا  ؤس  حرط  اب  ار  دـیاقع  لوصا  ثحب  نید  هب  زاین 
لثم یـصخش ،  زاین  یلاع  زاین  یعامتجا 3 - زاین  یصخش 2 - زاین  - 1 دراد :  زاین  عون  هس  یناسنا  ره  مینک .  رکذ  ار  ناسنا  ياـهزاین  ادـتبا 

 . دراد زاین  اهنآ  هب  دـنک  یم  یگدـنز  هعماج  رد  نوچ  ناسنا  هک  تسا  يروما  یعامتجا ،  زاین  رـسمه .  نکـسم ،  كاـشوپ ،  اذـغ ، هب  زاـین 
دراد یتسه  دوخ و  هرابرد  يدّدعتم  تالا  ؤس  رشب  هک  تسا ،  تفرعم  تخانش و  هب  ناسنا  زاین  یلاع ،  زاین  ربهر .  تارّرقم و  نوناق ،  دننام 

فده تخانـش  نآ ،  ءادبم  یتسه و  تخانـش  الثم  دشاب .  هتـشاد  یتاعالطا  اهنآ  هرابرد  دنادب و  دسانـشب و  ار  اهزیچ  یلیخ  دـهاوخ  یم  و 
راب نونکا  تسا .  یناسنا  ره  ياه  هتـساوخو  اهزاین  هلمج  زا  لطاب ،  ّقح و  تخانـش  یگدنز و  هار  تخانـش  نآ ،  نایاپ  دـصقم و  یتسه و 

ياهزاین يوگخـساپ  نید ،  ناسنا ،  ياهزاین  عاونا  نایم  رد  خساپ :  دراد ؟  نید  هب  يزاین  هچ  ناسنا  مینک :  یم  رارکت  ار  یلبق  لا  ؤس  رگید 
نید دـهد .  یم  خـساپ  قوف  تـالا  ؤس  هب  نید  و  دـندنمزاین ، نید  هب  دوخ  یلاـع  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  اـه  ناـسنا  تسوا .  یلاـع 

تسا و مادک  تقیقح  تخانش  رایعم  تسیچ ،  یتسه  ِفده  تسیک ،  یتسه  راگدیرفآ  تساجک ،  یتسه  همشچرس  هک  دهد  یم  حیـضوت 
 . تسیچ هعومجم  نیا  رد  ام  ّتیلوئسم 
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؟  هار مادک 

 . میروآ تسد  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  همانرب  میناوت  یم  قیرط  هس  زا  میدنمزاین و  حرط  همانرب و  هب  دوخ  دـشر  تداعـس و  يارب  اه ، ناسنا  ام 
میظنت ار  دوخ  همانرب  مدرم  ياه  هتـساوخ  قبط  - 2 مینک .  لمع  دوخ  هقیلـس  لـیم و  قبط  - 1 تساـم :  يور  شیپ  هار  هس  رگید  تراـبع  هب 

اریز تسین ،  یّنئمطم  هار  زگره  هتخاـس ،  دوـخ  هار  دوـخ  هار  میریگب .  وا  زا  طـقف  ار  دوـخ  هار  مییاـمن و  ادـخ  میلـست  ار  دوـخ  - 3 مینک . 
دوجو تسا .  شیوـخ  هتـشذگ  لاـمعا  رد  اـطخ  هابتـشا و  اهدـص  دـهاش  وا  تسا .  دودـحم  رایـسب  ناـسنا  شناد  تاـعالطا و  تاـمولعم ، 

ياه تواضق  اه و  تشادرب  تارّوصت ،  زا  رایسب  هچ  میا و  هتفر  هک  یهار  ندوب  هابتشا  رب  تسا  یلیلد  ام  یگدنز  رد  رایـسب  ياه  ینامیـشپ 
يدیدج ياه  هتساوخو  درب  یم  ییوس  هب  ییوس  زا  ار  ناسنا  هظحل  ره  زئارغ  نافوط  ًافاضم ، تسا .  هدوب  هابتشا  دوش  یم  مولعم  ادعب  هک  ام ،

، دوش یم  طوبرم  ناسنا  یگـشیمه  تواقـش  ای  تداعـس  هب  هک  یهار  باختنا  رد  مه  زاب  تسا  حالـص  ایآ  عضو  نیا  اب  دنک ، یم  حرطم  ار 
نامه نوچ  درادـن ، لّوا  هار  زا  یمک  تسد  ندوب ،  نئمطمان  رد  زین  مّود  هار  مدرم  هار  دـنک ! ؟  لمع  دوخ  دودـحم  ملعو  صقان  رکف  قبط 

ياه سوه  اهاوه و  ماد  رد  نم  هک  هنوگ  نامه  تسه .  زین  نارگید  هیرظن  رد  دوب  نم  هشیدـنا  شناد و  رد  هک  ّتیدودـحم  وهـس و  اطخ و 
نیمه زین  نارگید  موش ،  یم  هدش و  نامیـشپ  اهراب  نم  هک  روط  نامه  دنراد و  هتـشاد و  ار  يراتفرگ  نیمه  زین  نارگید  مراتفرگ ،  شیوخ 
لابند منک و  رظن  فرـص  دوخ  هقیلـس  زا  نم  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  هتـشذگ ،  اهنیا  همه  زا  تشاد .  دـنهاوخ  هتـشاد و  ار  ینامیـشپ 

ارم يدبا  تداعس  هن  دنسانش ، یم  ارم  تقیقح  هن  هک  موش  یناسک  ریـسا  هدرک ،  اهر  ار  دوخ  يدازآ  مشاب .  نارگید  نوگانوگ  ياه  هقیلس 
 . دنشاب مهاوخ  ریخ  هک  تسا  مولعم  هن  دنناد و  یم 

رترب هار  ای  نید  هار 

نارگید زا  نآ  ياهزاین  تاصّخـشم و  هب  ییالاک  ره  هدـنزاس  هک  تسا  یهیدـب  هداد و  رارق  اـم  يارب  راگدـیرفآ  هک  تسا  یهار  نید ،  هار 
 . دنک مالعا  هدومن ،  صّخشم  ار  نآ  يرادهگن  ظفح و  ای  هدافتسا و  هوحن  هب  طوبرم  تارّرقم  دناوت  یم  یسک  ره  زا  رتهب  تسا و  رت  هاگآ 

هدنزاس دیاب  زین  ار  ام  یگدـنز  نیناوق  تارّرقم و  ام و  هار  تسا ! ؟  رت  هداس  ایو  رتمک  رـشب  تسد  هتخاس  يالاک  کی  زا  ناسنا ،  دوجو  ایآ 
 . تسا رت  نابرهم  رت و  هاگآ  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  سک  ره  زا  وا  اریز  دنک ، نایب  گرزب  يادخ  ینعی  ام  قلاخو 

تسا لقع  شرافس  نید ،  هار  باختنا 

رگا اصوصخ  ار  رطخ  لامتحا  هشیمه  لقاع  ناسنا  اریز  تسا ؛  یقطنمو  ینالقع  ـالماک  يرما  نید ،  هار  باـختنا  قوف ،  بلاـطم  رب  هوـالع 
رفـس و ماگنه  هک  دراد  یمرب  ماگ  درخ  لقع و  يانبم  رب  یـسک  نآ  دـنور ، یم  ترفاـسم  هب  هک  یعمج  رد  دریگ .  یم  يّدـج  دـشاب ، مهم 
 ، يرچنپ يارب  یـساپاز  کج و  نادـنبخی ،  يارب  یخرچ  ریجنز  ندرک ،  لسکب  يارب  یبانط  دراد ، یمرب  دوخ  اب  ییاـهزیچ  رطخ ، لاـمتحا 
یم رکف  رفـس  یلامتحا  ياهدـمآ  شیپ  هب  هراومه  لقاع  ناسنا  حلـسم .  يدزد  هلمح  يارب  یقامچ  بوچ و  یکیراـت و  يارب  يا  هّوق  غارچ 

زا کی  چـیه  هدرک ،  زاغآ  ار  رفـس  دـنریگ ، یمن  يا  هرهب  دوخ  لقع  زا  هک  يدارفا  لباقم ،  رد  درب ، یم  دوخ  هارمه  ار  لیاسو  نیا  دـنک و 
ار تاناکما  هنوگ  نیا  هک  یناسک  دتفین .  قاّفتا  يرطخ  دـیاین و  شیپ  یلکـشم  هچنانچ  رفـس  لوط  رد  دـنراد .  یمنرب  ار  زاین  دروم  لیاسو 

نیا هب  يزاین  رگا  اّما  دنا ، هدوب  رادروخرب  نانیمطا  شمارآ و  ساسحا  زا  رفـس  لوط  رد  هکلب  دنا ؛ هدرکن  يررـض  دنا  هتـشادرب  دوخ  هارمه 
ار نید  ایند ، نیا  رد  هک  یناسک  يارب  ارجام  نیمه  دـننام  دـننک ؟  هچ  دـنرادن  يا  هلیـسو  چـیه  دوخ  هارمه  هک  یناسک  دـمآ ، شیپ  لیاسو 
 . دتفا یم  قاّفتا  دنتـسین ، دـنبیاپ  ینید  لامعا  بادآ و  هب  هدومن و  اهر  ار  نید  هک  یناسک  اب  دـننک  یم  ارجا  ار  نآ  ياهروتـسد  هدـیزگرب ، 

يزور دنا :  هتفگ  وا  هب  نانآ  دنیب ، یم  دوخ  يور  شیپ  ار  يا  هرطاخم  رپ  هار  قداص ،  حـلاص و  ناگدـنب  ایبنا و  راتفگ  رثا  رب  لقاع ،  ناسنا 
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تازاجم شدنـسپان  تشز و  ياهراک  رطاخ  هب  دنیب و  یم  ار  شکین  ياهراک  شاداپ  دشاب ، دوخ  لامعا  يوگخـساپ  دیاب  هک  دـسر  یم  ارف 
کی یلاس  دنا :  هتفگ  وا  هب  دنا .  هدرک  شرافس  وا  هب  ار  کین  لامعا  ماجنا  هتـشاد و  زاب  ناهانگ  باکترا  زا  ار  وا  یهلا  ناربمایپ  دوش .  یم 
زامن شیوخ  قلاخ  ربارب  رد  هقیقد  دـنچ  يزور  دـنک و  هدافتـسا  روگنا  ِدوخ  زا  دـشونب  بارـش  هکنآ  ياج  هب  دریگب .  هزور  ناـضمر ،  هاـم 

دوبن و تسار  اهدیعو  هدعو و  نیا  رگا  لاح  دیامن .  ظفح  ار  دوخ  تّفع  دنک و  جاودزا  نارگید ،  سومان  هب  یتمرح  یب  ياج  هب  درازگ و 
ار نید  تاروتسد  تارّرقم و  هدوب ،  رادنید  ایند  رد  هک  یسک  دوبن ، راک  رد  یتازاجم  شاداپ و  باوج و  لا و  ؤس  دماین و  دوجو  هب  یتمایق 

شزرا یب  ياـهراک  فرـص  ار  دوخ  تاـقوا  نید ،  یب  درف  هک  يا  هزادـنا  هب  رثکادـح  هکلب  تسا .  هدرکن  يررـض  چـیه  هدومن ،  تاـعارم 
لیلد کی  رازه و  هب  هک  دوب - ، نیب  رد  یتمایق  رگا  اّما  تسا ،  هداد  ماجنا  ار  ینید  يروتـسد  اـی  هدـناوخ ،  زاـمن  رادـنید  درف  تسا ،  هدومن 

یلاباال و دارفا  دنا و  هدنرب  لاح  ره  هب  اه  یبهذم  نیاربانب  درک ؟ !  دـنهاوخ  هچ  یلاباال  یبهذـم و  ریغ  و  نید ،  یب  دارفا  تقو  نآ  تسه - 
تماقتسا ربص و  نآ ،  بادآ  هب  ندوب  دنبیاپ  ینید و  لامعا  ماجنا  هک  تسا  نشور  هّتبلا  دنراد .  رارق  ررـض  رطخ و  ضرعم  رد  یبهذمریغ ، 

هداوناخ نایم  رد  هک  يدارفا  هژیوب  دنک ، لّمحت  ار  یلاباال  دارفا  ياه  کلتم  دیاب  دوخ  ینید  فیلاکت  ماجنا  يارب  رادـنید  درف  دـهاوخ ، یم 
نیا ناراکفالخ ،  نامرجم و  شور  دیامرف :  یم  میرک  نآرق  دنشاب .  هتشاد  يرتشیب  لّمحت  دیاب  دنرب  یم  رـس  هب  یبهذم  ریغ  ناتـسود  اه و 
یم کمـشچ  رگیدکی  هب  هداد و ) رارق  رخـسمت  دروم  ار  اهنآ   ) دـنرذگ یم  نارادـنید  رانک  زا  هاگره  و  دـندنخ .  یم  نانم  ؤم  هب  هک  تسا 

و دنراذگ ) .  یم  هحفص  نانم  ؤم  رس  تشپ  حالطـصا  هب   . ) دنرورـسم دندرگ ، یمرب  ناشهورگ  دناب و  بزح و  دزن  هب  هک  ینامز  و  دننز . 
یم هراشا  ناراکفالخ ،  تشز  دروخرب  عون  راهچ  هب  تاـیآ  نیا  رد  نآرق  ( 1  . ) دنهارمگ اهنیا  دنیوگ :  یم  دـننیب  یم  ار  اهنآ  هک  یماگنه 
نانآ هب  نانم  ؤم  زین  تمایق  زور  رد  دیامرف :  یم  همادا  رد  هاگنآ  نداد .  یهارمگ  تبـسن  نتفگ و  یهاکف  ندرک ،  هزمغ  ندیدنخ ،  دـنک : 

 ! تسا یسک  هچ  یعقاو  راکنایز  هک  دوش  یم  راکشآ  تمایق  زور  رد  يرآ ،  دیدنخ !  دنهاوخ 

تسا ترطف  قباطم  نید ،  هار  باختنا 

هتشادن شقن  نیرمت  ّیبرم و  داتـسا و  نآ ،  ندمآ  دیدپ  رد  هک  ناسنا  رد  یـساسحا  عون  ره  تسا .  نآ  يانعم  هب  تقلخ و  نزو  رب  ترطف ، 
هزیرغ هب  ینامز  ترطف و  هب  هاگ  ساسحا ،  نآ  زا  دـشاب ، اـه  ناـمز  همه  اـه و  ناـکم  همه  مدرم ،  همه  رد  یگـشیمه ،  یمئاد و  يرما  و  ، 
دنناـم دـشاب ، ود  ره  ناـسنا ،  ناویح و  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  تـالیامت  تاـساسحا و  زا  يرـس  نآ  هب  هزیرغ  ـالومعم  هّتبلا  دوش .  یم  ریبعت 
تسا يرطف  دنزرف ، هب  ردام  هقالع  الثم  تسا .  نآ  ّتیمومع  نامه  عوضوم  کی  ندوب  يرطف  هناشن  يرآ ،  یگنشت .  یگنسرگ و  ساسحا 

ره رد  ناکم و  نامز و  ره  رد  ینعی  دراد ، ّتیمومع  هدش و  هتفهن  وا  شنیرفآ  رد  نیقلت ،  ّیبرم و  مّلعم و  نودب  هک  تسا  یـساسحا  ینعی  ، 
یهاگ اریز  دوش ، ساسحا  نآ  فعض  تّدش و  ببـس  یلماوع  تسا  نکمم  هّتبلا  تفای .  دیهاوخ  ناردام  رد  ار  هقالع  نیا  یماظن ،  میژر و 

نیا یلو  یتمالـس ،  یـشوخ و  هب  هقالع  مه  تسه و  لام  هب  هقالع  مه  ناسنا ،  رد  دوش .  یم  زوریپ  يرگید  رب  ینورد  تاـساسحا  زا  یکی 
بارعا نایم  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک .  یم  لام  يادف  ار  ناج  یـضعب  ناج و  يادف  ار  لام  یـضعب  تسین ،  ناسکی  دارفا  همه  رد  اه  هقالع 

، دوخ تسد  اب  هدیشک ،  تسد  دنزرف  هب  هقالع  زا  ردپ  هک  دش  یم  ببس  تسا ،  گنن  رتخد  نتـشاد  هکنیا  لایخ  وربآ و  هب  هقالع  یلهاج ، 
یترطف اسب  هچ  اریز  دورب  نآ  لابند  امئاد  زین  لمع  رد  ناسنا  هک  تسین  نآ  ندوب ،  يرطف  يانعم  نیاربانب ،  دنک .  روگ  هب  هدنز  ار  شرتخد 

دراد یم  رب  ماگ  ترطف  زرم  يور  هک  یـسک  تسا .  راختفا  ساسحا  ترطف ،  هلءاسم  راثآ  زا  یکی  دـناشوپب .  ار  رگید  يرطف  هلءاسم  يور 
دنزرف هب  هک  يردام  هب  یّتح  دـنک و  یم  رورغ  ساسحا  دریگ ، شوغآ  رد  ار  دوخ  دـنزرف  هک  يردام  دـنک ، یم  شمارآ  ساسحا  دوخ  رد 

 . تسا ترطف  راثآ  زا  همه  داقتنا  نیا  راختفا و  نآ  يرآ ،  دنک ، یم  داقتنا  هدرک  يرهم  یب  دوخ 

؟  هچ ینعی  يرطف  ِنید 
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قالخا و نید ،  عورف  لوصا و  تسا .  هتفهن  يرشب  ره  داهن  رد  نید  ياه  هشیر  اه و  هیام  ینعی  تسا ،  يرطف  نید  مییوگ  یم  هک  یماگنه 
هک یناکم  نامز و  ره  رد  دنـشاب و  هک  یلاس  نس و  ره  رد  اـه  ناـسنا  تسا .  گـنهامه  ناـسنا  ترطف  تقلخ و  اـب  نید  یناـبم  فراـعم و 

ییامنهار ار  وا  یـسک  دهاوخ  یم  ناسنا  تسا .  دیحوت  هشیر  نامه  نیا ،  تساجک ؟  یتسه  همـشچرس  دننادب  دنهاوخ  یم  دننک ، یگدنز 
نداد شاداپ  تسا .  تماما  تّوبن و  هشیر  نیا  و  دراد ، زاین  امنهار  هب  دنک  یم  ساسحا  نورد  رد  وا  دیوگب ، وا  يارب  ار  لطاب  ّقح و  دـنک ،

یکدوک هب  یلگ  امـش  رگا  دراد .  دوجو  یناسنا  ره  نورد  رد  اه  يدب  اه و  یبوخ  ربارب  رد  رفیک  شاداپ و  راظتنا  نینچمه  ندرک ،  رفیک  و 
نیاو تسامـش  لمع  رفیکو  شاداپ  مخا ،  نیا  دنخبل و  نآ  دیرگ .  یم  دنک و  یم  مخا  دیدرک ، ّتیذا  ار  وا  رگا  دنز و  یم  دـنخبل  دـیداد ،

 ، هدرک یتمدـخ  ناسنا  هب  هک  یـسک  لباقم  رد  عوضخ  راهظا  تمعن و  ّیلو  زا  رّکـشت  تسا .  داعم  هب  داـقتعا  هشیر  يرطف ،  لـمعلا  سکع 
 . تسا قافنا  تاکز و  سمخ و  هشیر  ناعونمه ،  تالکشم  عفر  هب  هقالع  نادنمتـسم و  نامورحم و  هب  هّجوت  تسا .  زامن  تادابع و  هشیر 
 . تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هشیر  نارگید  تداعـس  هب  هقالع  تسا و  رطخ  رد  هک  یـسک  راتفرگ و  ناـسنا  کـی  تاـجن  هب  هّجوت 

دیاب تسا و  يدّبعت  میهد ،  ماجنا  يا  هویـش  نابز و  هچ  اب  میناوخب و  تعکر  دـنچ  هنوگچ و  ار  زامن  الثم  هکنیا  تادابع و  ماجنا  هوحن  هّتبلا 
 . دنا هدرک  نایب  ام  يارب  ار  يا  هویش  هچ  ینید  ناربهر  نایامنهار و  مینیبب 

نآرق رد  ترطف 

-1 مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  يرطف  روما  دروم  رد  دّدـعتم  تایآ  یلو  هدـمآ ،  نآرق  رد  راب  کـی  ترطف  هملک 
يرطف یتیاده  ناسنا  دوش  یم  مولعم  هک  دـندیرخ .  ار  یهارمگ  دـنداد و  ار  تیادـه  نانآ  (، 2  () يدهلاب ۀلالـضلا  اورتشا   ) هیآ لثم  یتایآ 
بلطم نیا  رگنایب  هک  دندرک .  شومارف  ار  ادخ  (، 3  () هّللا اوسن   ) هیآ دننام  یتایآ  - 2 تسا .  هدرک  هضواعم  یهارمگ  اب  ار  نآ  یلو  هتـشاد 

اهیا ای   . ) دـیوگ یم  نخـس  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  زا  هک  یتایآ  - 3 دـنا .  هدرک  شومارف  اهنآ  یلو  هتـشاد  دوجو  ادـخ  هب  داقتعا  هک  تسا 
یم نایب  ار  ناسنا  ینامیـشپ  تمادـن و  هک  یتایآ  - 4 ( 5  () مکـسفنا نوسنت  ّربلاب و  سانلا  نورمءاـتءا   ) و ( 4  () مکـسفنا مکیلع  اونمآ  نیّذلا 

(7  () هّللا مایاب  مهرّکذ  و   . ) تسا يروآدای  دای و  دروم  رد  هک  رّکذـت ، رکذ و  تایآ   - 5 ( 6 () الیلخ انالف  ذّختءا  مل  ینتیل  یتلیو  ای   . ) دنک
ناسنا هک  دوش  یم  مولعم  تالا  ؤس  نیا  حرط  زا  دـنک .  یم  ناسنا  زا  نآرق  هک  یتـالا  ؤس  - 6 ( 8  () نینم ؤملا  عفنت  يرکذـلا  ّناف  رّکذو   ) و

-7 ( 9  () بابلالا اولوا  رّکذـتی  اّمنا  نوملعی  نیذـلا ال  نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  له   . ) دسانـش یم  دـمهف و  یم  ار  یبلاـطم  دوخ  نورد  رد 
زا هک  تسین  یلاخ  فرظ  دـننامه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رگناـیب  تاـیآ  نیا  ( 10  () نوکف ؤت  ّینا  ( ؟  دـیور یم  اجک  دـیوگ :  یم  هک  یتاـیآ 
لب  . ) تسا هاـگآ  شدوخ  سفن  رب  ناـسنا  دـیوگ :  یم  هک  یتاـیآ   - 8 تسا .  ینورد  ریاـخذ  اـه و  هتخودـنا  ياراد  هکلب  دوش ، رپ  نوریب 

داقتعا رگا  لا :  ؤس  ( 12  () مدآ ینب  ای  مکیلا  دهعءا  ملءا   . ) ادخ اب  ناسنا  قاثیم  نامیپ و  دهع و  تایآ  - 9 ( 11  () ةریصب هسفن  یلع  ناسنالا 
تخانـش رد  یخرب  تسا  نکمم  نکل  تسا ،  يرطف  نید  خـساپ :  دنتـسین ؟  دـقتعم  ادـخ  نـید و  هـب  يا  هّدـع  ارچ  تـسا ،  يرطف  ادـخ  هـب 

نآ ياج  هب  یلو  تسا ،  ندیکم  يارب  ردام  هنیـس  نتفای  ددص  رد  ریـش و  يوجتـسج  رد  هک  يدازون  دننام  دـننک ، هابتـشا  یتسه  همـشچرس 
 . دوش عقاو  رگید  روما  عاعّشلا  تحت  تسا  نکمم  هاگ  يرطف  روما  هکنآ  رب  هوالع  دکم .  یم  کناتسپ 

ترطف ياهرابغ 

هّکت نوچ  تسا و  ترطف  ششخرد  عنام  هک  ییاهزیچ  زا  تسا  بسانم  اجنیا  رد  تسا .  دولآ  رابغ  یهاگ  راکشآ و  ًالماک  یهاگ  ترطف ، 
ندش رو  هطوغ  ییارگ و  هافر  - 2 نارگید .  زا  هناروکروک  دیلقت  - 1 میربب .  مان  دناشوپ  یم  ار  يرطف  روما  يور  رابغ  يا  هدوت  ای  ربا و  يا 

هک دش  يا  هقطنم  دراو  دندوب ، تسرپادخ  هک  دوخ  موق  قاّفتا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  طیحم .  زا  يریذپریثءات  - 3 تایّدام .  رد 
رارق تب  زا  ییادخ  زین  ام  يارب  دنتفگ :  ترـضح  هب  داتفا ، ناشیاه  تب  اهنآ و  هب  یـسوم  موق  هاگن  هک  نیمه  دـندیتسرپ ، یم  تب  نآ  مدرم 
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ار وا  دب ، قیفر  اّما  دناد ، یم  دـمهف و  یم  ار  دـب  بوخ و  شدوخ ،  يدرف  اسب  هچ  دـب .  قیفر  - 4 ( 13  () ۀَـهلآ مهل  امک  اهلا  انل  لعجا   ، ) هد
نع ینّلـضا  دقل  الیلخ .  انالف  ذـّختءا  مل  ینتیل  یتلیو  ای   : ) دـیوگ یم  تمایق  زور  رد  هارمگ  ناسنا  دـیامرف :  یم  نآرق  دزاس .  یم  فرحنم 

اب تسا  نکمم  ءوس .  تاـغیلبت   - 5 تخاس .  فرحنم  لفاغ و  ادـخ  داـی  زا  ارم  وا  مدوب ،  هتفرگن  تسود  ار  ینـالف  شاـک  يا  ( 14 () رکّذلا
 ، شیوخ ییادخ  رب  ینبم  نوعرف  تاغیلبت  دننام  دوش .  هداد  هولج  هدیدنسپ  دنسپان ، روما  دنسپان و  هدیدنـسپ ،  ياهراک  مومـسم ،  تاغیلبت 

دوخ - 7 نید .  ناـفلاخم  يوـس  زا  هرهلد  سرت و  داـجیا  دـیدهت و  - 6 تفرگ .  رارق  وا  موـق  شریذـپ  دروـم  هک  ( 15  () یلعالا مّکبر  اـنءا  )
يارب مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هـک  یماـگنه  فرحنم .  نادـنمرنه  زا  يوریپ   - 8 بتاـکم .  رگید  دـیاقع  راـکفا و  ربارب  رد  یگتخاـب 

 ، يا هلاسوگ  تخاس  اب  درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  دوب  دنمرنه  کی  هک  يرماس  دومرف ، تمیزع  روط  هوک  هب  یحو  تفایرد  تاجانم و 
لطاب و یبلطم  دناد  یم  دوخ  ناسنا  یهاگ  ییارگ .  ّتیرثکا  - 9 ( 16 () راوُخ هل  ًادسج  ًالجِع  مهل  جرخاف   . ) دومن تسرپ  هلاسوگ  ار  مدرم 
يوریپ و هعماج  زا  وش )) تعامج  گنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ   )) ِساسا رب  دندنـسپ ، یم  ار  نآ  ّتیرثکا  هکنیا  رطاخ  هب  اـّما  تساوراـن ، 

تفایرد ِنایب  زا  نارگید ،  رخسمت  زا  زارتحا  رطاخ  هب  ناسنا  یهاگ  ندینـش .  رخـسمت  - 11 یناطیش .  ياه  هسوسو  - 10 دنک .  یم  ّتیعبت 
 . دنک یم  يریگولج  يرطف  روما  زورب  زا  زئارغ ، زا  يوریپ  یناسفن و  تالیامت  سوه .  اوه و  - 12 دراد .  یم  رب  تسد  دوخ  حیحص  ياه 

ترطف ییافوکش  لماوع 

و هدیشخب ،  الج  ار  نآ  هدرک ،  افوکش  ار  ترطف  هک  دنتـسه  یلماوع  دنهد ، یم  رارق  عاعّـشلا  تحت  ار  یمدآ  ترطف  هک  یلماوع  ِلباقم  رد 
لوپ قیفر و  هب  هک  یماگنه  ات  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  رطخ .  ساسحا  - 1 میزادرپ .  یم  اهنآ  زا  یخرب  نایب  هب  نونکا  دنزاس .  یم  هدنـشخرد 

لیاسو رازبا و  زا  ناشتـسد  هک  نیمه  اّما  دنرادن ، یهّجوت  ادخ -  هلمج  زا  يرطف -  روما  ترطف و  هب  دـنا ، هتـسباو  یتراپ  تسپ و  ای  روز ، و 
اب يریگرد  تالکشم .  - 2 دـندرگ .  یم  زاب  دوخ  ترطف  هب  دـندومن ، رطخ  ساسحا  هدـش و  دـیماان  اهنآ  کمک  زا  ای  دـش و  عطق  يرهاظ 
ار ترطف  یهلا ،  ياـه  تمعن  رد  رّکفت  ّربدـت و  هّجوت و  یهلا .  ياـه  تمعن  داـی  - 3 دـنک .  یم  يرطف  روما  هّجوتم  ار  ناسنا  اه ، يراـتفرگ 

 . دنک یم  افوکش 

نید تازایتما 

نوناق نید ،  اریز  دراد .  تسادق  نید  - 1 مینک :  رکذ  ار  نید  تازایتما  هصالخ ،  روط  هب  تسا  بسانم  دش ، نشور  نید  هب  زاین  هک  نونکا 
تسا راگزاس  لقع  اب  نید  - 3 میداد .  حیضوت  هکنانچ  تسا .  گنهامه  هارمه و  ترطف  اب  نید  - 2 تسا .  سّدقم  ادخ  نوناق  تسادخ و 

ات تدالو  زا  لبق  زا  دراد .  روتـسد  همانرب و  ناسنا ،  یگدـنز  لیاسم  یمامت  يارب  نید  دراد .  ّتیعماـج  نید  - 4 میداد .  حیضوت  هکنانچ  . 
نآرق و هیآ  اهدص  تسا .  هدیدرگ  رّکذـتم  ار  همه  دوش ، كرت  ای  ماجنا و  دـیاب  هک  ار  ییاهراک  اه و  تّیلوئـسم  فیاظو ،  گرم ،  زا  سپ 
تاناویح و یّتح  ناگیاسمه و  ناتـسود و  هداوناخ ،  هعماج ،  ادـخ ، اب  هطبار  رد  ار  اـم  فیاـظو  فیلاـکت و  ناـیاوشیپ ،  زا  ثیدـح  نارازه 
، ردام هیذـغت  يرادراب ،  نارود  جاودزا ،  دـقع و  مسارم  رـسمه ، باـختنا  بادآ  نوچمه  تسا .  هدومن  صّخـشم  نشور و  تسیز  طـیحم 
شزومآ و كدوک ،  اب  ّتیمیمص  ردام ، ردپ و  ّتیلوئسم  كدوک ،  هیرگ  باوخ و  كدوک ،  هیذغت  سابل و  هقیقع ،  يراذگمان ،  نامیاز ، 

تفاـیرد لوئـسم  هب  هغـالبلا  جـهن  جـنپو  تسیب  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  گرم .  يراـمیب و  يریپ ،  یناوج ،  نارود  و  كدوـک ،  تبیرت 
يرآ دنک !  تاعارم  ار  تلادـع  هدومن ،  تفایرد  تاکز  تباب  زا  هک  ینارتش  رب  ندـشراوس  رد  تعجارم  ماگنه  دـهد :  یم  روتـسد  تاکز 

ّقح واگ ، ناتسپ  زا  ریش  ندیـشود  ماگنه  دیوگ :  یم  تایاور  دنک .  یم  شرافـس  تلادع  هب  بکرم ،  رب  ندش  راوس  رد  یّتح  عماج ،  نید 
عون زا  دراد .  دوجو  روتسد  اه  هد  سابل ،  دروم  رد  طقف  دیراذگب .  یقاب  ردام  ناتـسپ  رد  ار  شزاین  دروم  ریـش  دینک و  تاعارم  ار  هلاسوگ 

، اه سوه  اهاوه و  نید ،  رد  تسا .  یحو  همشچرس  زا  نید   - 5 نآ و . . . .  تخود  تفاب و  سابل ،  تشادهب  نآ ،  سنجو  گنر  سابل ، 
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 . دریگ یم  همشچرس  یهلا  یحو  زا  نید  ياهروتسد  یمامت  درادن و  یهار  اه  ییارگ  بزح  اه و  يزاب  دناب  اه ، تّیدودحم  زئارغ ،

نید ییاراک 

همدقم

هب تکرح  يارب  هیلقن  هلیسو  کی  نتخاس  يارب  هک  ییاهراک  هب  دشر ، هب  ور  ایوپ و  يا  هعماج  نتخاس  يارب  ار  نید  یّلک  حرط  ناوتب  دیاش 
-2 مینک .  یم  فشک  ار  نهآ  ندعم  لّوا  - 1 مینک :  یم  ّیط  ار  هلحرم  دنچ  نیـشام  کی  نتخاس  رد  ام  درک .  هیبشت  میهد  یم  ماجنا  ولج 
ار هدـش  هتخاس  تاعطق   - 5 میزاس .  یم  ار  نیـشام  تاعطق  - 4 مینک .  یم  بوذ  ار  داوـم  - 3 مینک .  یم  جارختـسا  ار  هدش  فشک  ندـعم 

جنپ نیمه  زین  نید  مینک .  یم  تیادـه  ار  هدـش  هتخاس  لیبموتا  رهام ، هدـننار  کی  اب  تیاهن  رد  و  مینک .  یم  لصّتم  رگیدـکی  هب  ژاتنوم و 
 : دهد یم  ماجنا  ناسنا  يور  ار  لمع 

ّلوا راک 

ناویح کی  دحرـس  ات  دنک ، مگ  ار  شفده  شربهر و  شهار ،  دنک ، شومارف  ار  شدوخ  هک  یناسنا  تسا .  ناسنا  فشک  نید ،  لّوا  راک 
یمن رثا  وا  رد  ّقح  رگید  هک  دوش  یم  هدرم  کی  دننام  دـناد  یم  يّدام  یگدـنز  هافر و  اهنت  ار  دوخ  یلـصا  فدـه  نوچ  دـنک و  یم  لّزنت 

نیا تواـسق .  رد  دوش  یم  گنـس  يدزد ،  رد  دوش  یم  شوم  هلیح ،  رد  دوش  یم  هاـبور  ندـیرد ،  رد  دوـش  یم  گرگ  نوـچمه  دـنک و 
فـشک ار  دوخ  یتسرد  یبوخ و  هب  میناوت  یمن  ام  دشابن ، نید  رگا  دـنک .  فشک  دسانـشب و  ار  شدوخ  دوش ، ادـیپ  دـیاب  هدـش  مگ  ناسنا 

لـصا رد  ناسنا  دنیوگ :  یم  اهنآ  زا  یخرب  دـنا ، هتخانـشن  یتسرد  هب  ار  ناسنا  دـنرادن ، یطابترا  ایبنا  اب  هک  یناسک  اذـل  میـسانشب ،  مینک و 
ار ناسنا  یخرب  تسوا ،  تاوهـشوا  تاکرح  یماـمت  ءاـشنمو  تسا  توهـش  ناـسنا  هرهوج  دـنیوگ :  یم  رگید  یخرب  تسا و  هدوب  ناویح 

يرگید هنوگ  هب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  یگدنز و  اهنآ  ًاساسا  تسوا .  مکـش  وا  تاکرح  یمامت  ءاشنم  هک  دنناد  یم  يداصتقا  یناویح 
زایتما یّتح  تسین .  اهنیا  رد  وت  لامک  زایتما و  یتسین ،  مکـش  توهـش و  وت  رـشب !  يا  دیوگ :  یم  ام  هب  نید  دنا .  هدرک  انعم  دنا و  هدیمهف 

هب یهاگن  رگا  دـنرتالاب .  رترب و  وت  زا  روما  نیا  یماـمت  رد  تاـناویح  اریز  تسین ،  نتخاـس  هناـخ  هنزو و  ندرک  دـنلب  ندرک ،  زاورپ  هب  وت 
 . یتسه ادخ  هفیلخ  وت  - 1 دـیامرف :  یم  تایآ  یخرب  رد  دـنک .  یم  یفّرعم  ار  ناسنا  هنوگچ  مالـسا  هک  میبای  یمرد  یتحار  هب  مینک  نآرق 

هدش هدیمد  ادخ  حور  زا  وت  رد  - 4 ( 19  . ) یتسه یهلا  تناما  لماح  وت  - 3 ( 18  . ) تسوت يارب  تسا  نامسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  - 2 ( 17)
و ( 23  . ) میداد تلیـضف  ار  وت  ام  - 7 ( 22  . ) میتشاد یمارگ  ار  وت  اـم  - 6 ( 21  . ) یـشنیرفآ رد  ادـخ  قولخم  نیرتهب  وت   - 5 ( 20  . ) تسا

نازرا ار  دوخ  ادابم  ینکن ،  دوس  تتراجت  رد  ینیبب و  تراسخ  هک  ینک ،  مگ  ینک و  شومارف  ار  دوخ  اداـبم  هک  دـهد  یم  رادـشه  سپس 
هدیرفآ یناویح  زئارغ  عابشا  يّدام و  یگدنز  يارب  نم  رگا  دسرپ :  یم  دوخ  زا  ناسنا  هک  تساج  نیا  و  یشورفب ،  ادخ  ریغ  هب  یـشورفب و 

؟  تسا هدش  هداد  رارق  نم  رد  وزرآ  دادعتسا و  غوبن و  همه  نیا  ارچ  و  متسه ؟  ارچ  سپ  ما ،  هدش 

ّمود راک 

اه و كرش  تافارخ ،  اه ، هقرفت  اه ، لهج  اه ، ملظ  زا  دوش  جارختسا  دیاب  ناسنا  تسا .  هدش  فشک  ندعم  نیا  جارختسا  نید ،  رگید  راک 
دزاس یم  جراخ  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانم  ؤم  دنوادخ  ( 24 () رّونلا یلا  ِتاملظلا  نم  مهُجرُخی   : ) دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  . . . . 

.

مّوس راک 
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ناسنا رد  ار  تیاهن  یب  هب  قشع  نید ،  دوش .  یم  بوذ  هروک  رد  نهآ  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، یم  بوذ  ثداوح  هتوب  رد  ار  ناـسنا  نید ، 
کمک هب  ناسنا  يرآ ،  دـنک .  یم  بوذ  گرزب  تیاهن  یب  رد  ار  کچوک  تیاهن  یب  هاـگ  نآ  دـنک ، یم  لـصو  نآ  هب  ار  یمدآو  داـجیا 

 . ددرگ یم  ادج  وا  ياه  یصلاخانو  هدش  بوذ  هیرگو ،  هبوت  ابو  تاجانم  رثا  ربو  نید 

مراهچ راک 

لامکو کین  تافص  ندرک  افوکش  یگشیپاوقت و  تدابع و  هار  زا  يزاسدوخ ،  ياه  همانرب  تسا .  ناسنا  يدرف  تیبرت  نید ،  مراهچ  راک 
 . دـنداد ماجنا  ناقفخ  نامز  رد  هّکم و  نارود  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  يراک  نامه  یعقاو ؛  ناسناو  دـیفم  هرهم  کی  نتخاـس  ینعی  یناـسنا ، 

همّدقم يدرف ،  ياه  تدابع  دنوش .  هتخاس  کی  هب  کی  اه  ناسنا  ات  دریگ  یم  رارق  ریسم  نیا  رد  درادن  یعامتجا  هبنج  هک  یتاروتسد  مامت 
دهاوخ یم  شربمایپ  زا  دـنوادخ  مینک .  زاغآ  دارفا  تیبرت  زا  دـیاب  ار  هعماج  تیبرت  تسا .  يزاس  هعماج  همّدـقم  يزاسدوخو  يزاـسدوخ 

کجاوز لق ال  ، ) دنشاب كاپ  وگب  تنارتخد  نانز و  هب  دیامرف :  یم  مّود  هلحرم  رد  ( 25 () رّهطَف َِکباِیثو  ، ) دنادرگ هزیکاپ  ار  شدوخ  ادتبا 
 ، مراـهچ هـلحرم  رد  و  ( 27  () نیبرقالا کتریـشع  رذـنءا  و  ، ) دـنک راذـنا  ار  دوخ  کـیدزن  ناـشیوخ  مّوس  هلحرم  رد  ( 26  . . . () کـتاَنبو
 . دسر یم  نایناهج  تیادهو  داشرا  هب  تبون  هاگ  نآ  ( 28 () اَهلوَح نَم  يرُقلا و  ّمُا  َرذُنِتل   . ) ددرگ یم  نآ  فارطاو  هّکم  لها  راذنا  رومءام 

(29  () ساّنِلل ًۀّفاک  )

مجنپ راک 

 ، تیاهن رد  هتفای و  تیبرت  نم و  ؤم  ياـه  ناـسنا  نیب  تدـحو  طاـبترا و  داـجیا  هدـش و  هتخاـس  ياـه  هرهم  نداد  دـنویپ  نید ،  مجنپ  راـک 
یمالـسا هعماج  کی  لیکـشت  دنداد -  ماجنا  هنیدم  رد  ربمایپ  هک  يراک  نامه  تسا - ،  داعبا  مامت  رد  یهلا  عماج  تموکح  کی  لیکـشت 

 ، تدـحو نید  مالـسا  ًاساسا  دـشاب .  هتـشاد  توافت  یمالـسا  ریغ  ياه  هعماج  اب  تهج  ره  زا  دـشاب و  یهلا  نآ  ياه  فدـه  اهرایعم و  هک 
كاّیا  : ) دییوگ یم  نخـس  لاعتم  دنوادخ  اب  عمج  تروص  هب  دیناوخب ، زامن  ییاهنت  هب  رگا  یّتح  زامن ، رد  امـش  تسا ،  عامتجا  تعامج و 

تیادـه تسار  هار  هب  ار  ام  میقتـسملا )  طارّـصلا  اَندـِها   . ) میهاوخ یم  کمک  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  ار  وت  اهنت  نیعتـسن )  كاّیا  دـبعَن و 
ار ناناملسم  دراد  یعس  فلتخم  ياه  شور  اب  مالسا  هتسیاش .  ناگدنب  رب  ام و  رب  مالس  نیحلاّصلا ))  هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّسلا   . )) امرف

یم نوزفا  تعامج  زامن  باوث  دـشاب  رتشیب  هچ  ره  نارازگزامن ،  دادـعت  دـیامرف :  یم  اذـل  دـنک ، قیوشت  هوکـش  اب  تاـعامتجا  لیکـشت  هب 
هیده رگا  و  تسا .  تّتـشت  هقرفت و  لماع  هک  دشاب  نآ  رطاخ  هب  دـیاش  تسا ،  دنـسپان  يرما  مالـسا  رد  تمهت و . . .  تبیغ و  رگا  ددرگ . 

ثعاـب دـنک و  یم  تّبحم  داـجیا  روما  هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ،  هدیدنـسپ  يرما  تروـشم  ندرک و  مالـس  محر ،  هلـص  نداد ، 
 . ددرگ یم  تدحو  ماجسنا و 

مشش راک 

دارفا طّلـست  رطخ  زا  ار  تّما  وا  ات  دراپـسب ، موصعم  قیال و  يربهر  تسد  هب  ار  هتفای  لّکـشتو  دـّحتم  هعماج  هک  تسا  نآ  نید  راک  نیرخآ 
هب هعماج  ِيربهر  ندرپس  یتسار ،  هب  دـناهرب .  یتسرپایند  یگتـسباو و  زا  ار  مدرمو  هدومن  ظفح  ملاظ  لـهاج و  فرتم ،  فرـسم ،  دـسفم ،

رطس کی  رد  ار  انآ  میهاوخب  رگا  هک  بتکم  ِیّلک  حرط  زا  ییامنرود  تسا  نیا  تسا .  ّتیناسنا  ماقم  هب  ملظ  موصعم ،  ریغ  صخـش  تسد 
اب هعماـج ،  درف و  يارب  ار  شور ))   )) و شـشوک ))   ((، )) شنیب  )) عوـن هک  تسا  یعماـج  هماـنرب  کـی  نـید ،  مییوـگ :  یم  مـینک ،  ناـیب 

 . دنک یم  نّیعم  یهلا  ّصاخ  ياهرایعم 
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؟  دنرادن یهّجوت  نید  هب  یخرب  ارچ 

نید تخانش  مدع   - 1

یهّجوت یب  همـشچرس  دش .  دهاوخ  رتشیب  نآ  هب  زین  ام  هّجوت  مینادـب ،  ار  نآ  تیّمها  شزرا و  دـشاب و  رتشیب  يزیچ  زا  ام  تخانـش  هچ  ره 
نانخس ياه  ییابیز  مدرم  رگا  دندومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا .  نید  زا  تسرد  تخانش  نتشادن  نآ ،  لیاسم  نید و  هب  دارفا  یخرب 

 ، میوش یم  ّتلع  يایوج  اهنآ  زا  هک  یماگنه  دـننک .  یم  یلهاک  زامن  هب  تبـسن  یخرب  ( 30  . ) درک دنهاوخ  يوریپ  ام  زا  دنـسانشب ، ار  ام 
هورگ نیا  دراد ؟  ام  زامن  هب  يزاین  هچ  دنوادخ  دنیوگ :  یم  نانآ  دنک .  یم  تیاکح  زامن  هب  اهنآ  ییانـشآ  مدع  زا  هک  دنهد  یم  یخـساپ 

؟  دراد ام  هب  يزاین  هچ  نیمز  تسا .  زاین  یب  ام  زا  یتسه  مامت  هکلب  درادن ، يزاین  ام  دوخ  هب  یّتح  ام و  زامن  هب  ادخ  اهنت  هن  هک  دـنناد  یمن 
هبور ار  دوخ  هناخ  دـنا  هتفگ  رگا  دـنراد ؟  ام  هب  يزاین  هچ  دیـشروخ  نژیـسکا و  دـنراد ؟  ام  هب  يزاین  هچ  تاناویح  ریاـس  لـسع و  روبنز  ! 

وا يامرگ  رون و  دیـشروخ و  هب  هک  تسا  ناسنا  نیا  هکلب  دراد ، زاین  ام  قاتا  ام و  هب  دیـشروخ  هک  تسین  نیا  شیانعم  میزاـسب ،  دیـشروخ 
 ، ناسنا رگا  ( 31  . ) مدرکن لمع  ار  تنامرف  ینادان ،  لهج و  رطاخ  هب  ایادخ !  یلهَجب ))  ُکتیَـصع   : )) میناوخ یم  اعد  رد  تسا .  دـنمزاین 

دنک یم  يرود  دنسپان  ياهراک  زا  هداد ،  ماجنا  ار  حلاص  لامعا  ًاعطق  دشاب ، ربخ  اب  تشز  لامعا  تازاجم  زا  دنادب و  ار  حلاص  لامعا  راثآ 
زامن راثآ  رارـسا و  زا  هن  تسا و  فقاو  راگیـس  ياهررـض  رب  هن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دناوخ ، یمن  زامن  دشک و  یم  راگیـس  یـسک  رگا  . 

ناسانـش و مالـسا  نیب  هطبار  دـبای و  جاور  هعماج  رد  نآ  فراعم  نید و  زا  تخانـش  تسا  مزال  نید ،  هب  مدرم  بذـج  يارب  تسا .  هاـگآ 
دسانـشب و ار  ینید  فراعم  ات  دـشاب  طابترا  رد  سانـش  مالـسا  ملاع  کی  اب  ناملـسم ،  ناوج  ره  وجـشناد و  ره  دـیاب  دوش .  رتشیب  ون  لسن 
 : دوب هتفگ  سرد  سالک  رد  تسیسکرام  ناداتـسا  زا  یکی  توغاط ،  نامز  رد  دشاب .  هتـشاد  حیحـص  تشادرب  لیلحت و  نید ،  زا  هراومه 

خّالس دیاب  يرهش  ره  رد  دوش ، لیکشت  یمالـسا  تموکح  رگا  درک و  عطق  ار  وا  تسد  اروف  دیاب  درک  يدزد  سک  ره  دیوگ :  یم  مالـسا 
ار شمکش  تسا ،  هدوب  هنـسرگ  دبال  درک  يدزد  سک  ره  دیوگ :  یم  سکرام ))  لراک   )) اّما دوش .  تسرد  تسد ،  عطق  يارب  يا  هناخ 

هنوگ نیا  ار  لیاسم  داتـسا ، کـی  هک  یماـگنه  تسد !  ندرک  عطق  هن  تسا ،  رنه  ندرک  ریـس  مکـش  دـنک .  یمن  يدزد  رگید  دـینک ، ریس 
 . تسا یگنـسرگ  رثا  رب  دـنک  یم  يدزد  سکره  هک  تسا  طلغ  فرح  نیا  ًالّوا  داد :  خـساپ  وا  هب  دـیاب  دـنک ، یم  ههبـش  ياـقلا  لـیلحت و 
 ، عمطو صرح  رثا  رب  ناینادنز ،  زا  يرایسب  تسین ،  نینچ  اج  همه  رد  اّما  دشاب ، یگنـسرگ  رقف و  رثا  رب  یهاگ  يدزد  تسا  نکمم  هچرگ 

ششو تسیب  اب  هکلب  دنک ، یمن  عطق  ار  وا  تسد  مالسا  درک ، يدزد  هک  سک  ره  ًایناث :  دننک ، یم  یـشورف  نارگ  يرادرب و  هالکو  يدزد 
تسد طرش  شش  تسیب و  اب  مالسا  داتسا !  دیوگ :  یم  یعالطا  اب  يوجشناد  عمج ،  نآ  رد  هناتخبشوخ  دوش .  یم  عطق  دزد  تسد  طرش ،

 ! دییامرف نایب  ار  نآ  طرش  شش  طقف  دینک ، یم  دراو  لاکشا  مالسا  هب  هک  امش  ًافطل  دنک .  یم  عطق  ار  دزد 

نید رد  تافارخ  ندش  هفاضا  - 2

یم هفاضا  بهذـم  هب  اناد  نانمـشد  نادان و  ناتـسود  فرط  زا  هک  تسا  یتافارخ  رطاخ  هب  دـننک  یم  يرود  بهذـم  زا  هک  مدرم  زا  یخرب 
رایـسب هچ  دـماشآ .  یمنو  دزیر  یم  نیمز  هب  ار  بآ  دـشاب ، یـسگم  نآ  رد  یلو  دـنهد ، بآ  ناوـیل  کـی  يا  هنـشت  ناـسنا  هب  رگا  دوـش . 

یم مارح  دوخ  رب  تسا  لالح  هک  ار  ییاهزیچ  یهاگ  دـنک ، یم  رظن  فرـص  بهذـم  لصا  زا  تافارخ ،  دوجو  رطاخ  هب  هک  نید  ناگنـشت 
رارف هیام  هک  ناناملـسم  یـضعب  لمع  زا  نیاربانب  مییامن .  یم  نید  ماـن  هب  يریگاـپ  تسد و  موسر  بادآ و  دـنبیاپ  ار  دوخ  یهاـگ  مینک و 

 . دش لفاغ  دیابن  دوش ، یم  بهذم  زا  مدرم 

نید زا  حیحصان  ریبعت  تشادرب و  - 3
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هک تسا  رواب  نیا  رب  یتشادرب  نینچ  بحاص  دوش .  یم  غیلبت  نید  مان  هب  طلغ ، مهف  نیا  دوش و  یم  تشادرب  دب  نآ  میلاعتو  نید  زا  یهاگ 
تـشادرب نیا  غیلبت  نآ و  میلاعت  نید و  زا  هابتـشا  تسردان و  مهف  تسا  یهیدـب  دـیامن .  لمعو  رکف  هنوگ  نیا  دـیاب  تسا  رادـنید  سکره 

دهاوخ یم  یـسانشناور  مه  نید  غیلبت  تسا .  مهم  رایـسب  نید ،  غیلبت  هوحن  دوش .  یم  نارگید  بذج  زا  عنام  نید ،  مان  هب  حیحـصان  ياه 
 . هقیلس مهو 

نینّیدتم زا  یخرب  لمع  - 4

یـصخش يارب  فیثک  يدرف  طّسوت  زیمت ، ياذـغ  هضرع  دـننام  ددرگ .  یم  نارگید  يزیرگ  نید  بجوم  نینّیدـتم  زا  یخرب  راـتفر  یهاـگ 
 . هنسرگ

نید زا  طلغ  ياه  لیلحت 

همدقم

 . دـنیامن هئارا  نآ  شیادـیپ  ّتلع  نید و  يارب  یهیجوت  یلیلحت و  دـنریزگان  اهارگ -  يّدام  دـننام  دـنرادن -  نید  هب  يداقتعا  هک  یناـسک 
نالطب نونکا  هّتبلا  دـنرود .  ّتیعقاو  زا  اهنآ  همه  هک  دـنراد .  يداـصتقا  هبنج  یخرب  یناور و  هبنج  ناـنآ  ياـه  هیجوت  اـه و  لـیلحت  یخرب 

عماوج نایم  رد  بهذـم  شیادـیپ  ياه  هشیر  هرابرد  اهارگ ، يّداـم  ( 32  . ) تسا هدش  هداد  زین  ناشباوج  هدـش و  راکـشآ  اهنآ  زا  يرایـسب 
 . دنا هدرک  رکذ  ادخ  نید و  هب  شیارگ  لماوع  ناونع  هب  ار  سرت  لهج و  رقف ، نوچ  يروما  ترطفو ،  لقع  ّدر  نمض  يرشب ، 

رقف

یم نوچ  ناراد  هیامرـس  دنیوگ :  یم  نآ  حیـضوت  رد  تسا و  رقف  ادخ  نید و  هب  مدرم  شیارگ  لماوع  زا  یکی  دـنیوگ :  یم  اهارگ  يّدام 
هعماج نامورحم  هب  اهنآ  دننک ، رامثتسا  ار  ارقف  نآ  قیرط  زا  ات  دنتخاس  نید  مان  هب  یلاناک  دننک ، بصغ  ار  نارگراک  ارقف و  ّقح  دنتـساوخ 
تسود ار  نارباص  ربص و  دنوادخ  اریز  دیشاب ، هتشاد  لّمحت  ربص و  درادن ، یشزرا  ایند  هک  دننک  یم  اقلا  نینچ  عاجترا  لماوع  هلیـسو  هب  ، 

زا ناراد  هیامرـس  نیا  ربانب  تسا .  ترخآ  تسا  مهم  هچنآ  دـینزن ، بالقنا  شروش و  هب  تسد  زگره  دـیزاسب و  یگراـچیب  رقف و  اـب  دراد ،
نالطب دنراد !  یم  او  نوکس  توکس و  هب  ار  اهنآ  هلیسو  نیدب  هدومن و  هدافتسا  ءوس  دزاس  یم  كّرحت  یب  ار  مورحم  هقبط  هک  ییاه  هژاو 

رد تسین .  ندروخ  يرـس  وت  ندـش و  میلـست  يانعم  هب  ربص  ًالّوا :  تسا .  نشور  ًالماک  لـیلد  دـنچ  هب  قطنم ،  زا  رود  طـلغ و  ِلـیلحت  نیا 
دننامه درک ، زواجت  ملظ و  امش  هب  سک  ره  ( 33  () مکیلع يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف   : ) دـیامرف یم  نید  هک  ییاج 
ندیشک تسد  يانعم  هب  ترخآ ،  هب  هّجوت  زگره  داد ؟  تبسن  نید  هب  ار  حیحصان  تشادرب  نینچ  ناوت  یم  هنوگچ  دینک .  يّدعت  وا  رب  نآ 

ایند هملک  ترخآ ،  هملک  دادـعت  هب  میرک  نآرق  رد  تسین .  نارگید  طّسوت  درف  قوقح  ندـش  عیاض  نآ و  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  اـیند و  زا 
، دراد كّرحم  حیحـص و  ییانعم  هدـش ،  فیرحت  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  هک  ییاه  هژاو  مامت  يارب  مالـسا ،  تسا .  هدـش  رارکت 

يانعم مینکن و  نشور  یغارچ  مینامب و  یکیرات  رد  بش  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  دیـشروخ  راظتنا  هکنانچ  تسین ،  توکـس  راظتنا ، يانعم 
هب حالصا ،  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  يرآ ،  میشاب .  هتشادن  هدننک  مرگ  هلیسو  ناتسمز  رد  هک  تسین  نیا  ناتسبات ،  ِراظتنا 
رد يرادـیاپ  ملاظ و  ربارب  رد  تماقتـسا  ینعی  ربص ، هکلب  تسین .  ملظ  لّـمحت  ربص ، ياـنعم  تسین .  نتفر  ملظ  ِراـب  ریز  توکـس و  ياـنعم 

يارب ینعی  تسا .  دیهش  دوش ، هتشک  دربتسد  زا  نآ  ظفح  ای  نمـشد و  زا  دوخ  لام  نتفرگ  هار  رد  هک  ره  دیوگ :  یم  مالـسا  ّقح .  نتفرگ 
روظنم هکلب  میهدب ،  تسد  زا  ار  ایند  هک  تسین  نیا  درادن ،)) شزرا  ایند   )) ریبعت يانعم  دومن .  تماقتـسا  تداهـش  زرم  ات  دیاب  ّقح  نتفرگ 
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رب هوالع  مالـسا  دـشاب .  فدـه  ناسنا  يارب  ایند  دـیابن  تسایند و  زا  شیب  تسا ،  نیمز  رد  ادـخ  نیـشناج  هک  یناسنا  شزرا  هک  تسا  نآ 
عضاوت و دـیامرف :  یم  هدرک ،  باطخ  زین  ناـمورحم  هب  دـهد ، یم  نآ  ناـبحاص  هب  دریگ و  یم  ناراد  هیامرـس  زا  ار  عورـشمان  لاوما  هکنآ 

سک ره  دوش .  یم  دوبان  شنید  مّوس  کی  دنک  عضاوت  یسک  ربارب  رد  لام  رطاخ  هب  سک  ره  تسا و  عونمم  راد  هیامرـس  ربارب  رد  ینتورف 
نتـشاد رطاخ  هب  ار  یـسک  زگره  درک .  دهاوخ  بضغ  وا  رب  تمایق  رد  ادخ  دنک ، مالـس  مارتحا  یمرگ و  اب  شلوپ ،  رطاخ  هب  يرادـلوپ  هب 

رب ناگدرب  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنانچ  دنا .  هتـسشن  هّفرم  دارفا  اهنت  نآ  رد  هک  دینیـشنب  يا  هرفـس  رـس  رب  دیابن  دیهدن .  يزایتما  لام ، 
كاخ يور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درک و  یم  یگدنز  نیکاسم  اب  تمظع ،  همه  نآ  اب  نامیلـس  ترـضح  دروخ و  یم  اذغ  هرفـس  کی  رس 

هب دنناروشب و  وگروز  ِناراد  هیامرـس  ربارب  رد  ار  ارقف  ایبنا ، دیابن  دنـشاب ، هدروآ  دوجو  هب  ار  نید  ناراد ،  هیامرـس  رگا  ًایناث :  تسـشن .  یم 
 ، یشورف نارگ  یـشورف ،  مک  هوشر ،  دنک ، یم  عونمم  ار  دمآرد  عبانم  زا  يرایـسبو  دودحم  ار  يراد  هیامرـس  نید ،  ًاثلاث :  دنراداو .  مایق 
هک تسین  ینید  شیادیپ  رادفرط  راد ، هیامرس  کی  هاگ  چیه  هک  تسا  یهیدب  تسا .  دودرم  نید  رد  تّدش  هب  يدزد  يرادرب و  هالک  ابر ،

هرداصم ار  وا  لاوما  یهاگ  یّتح  دـنک و  یم  یلاخ  ارقف  عفن  هب  ار  وا  بیج  فلتخم  ياـه  هناـهب  هب  دراد و  یم  زاـب  يزودـنا  تورث  زا  ار  وا 
رگا دنتفگ :  اهنآ  دـنتخاس .  دوخ  شمارآ  يارب  ار  نید  ارقف ، تسارقف .  دوخ  هتخاس  نید  هک  تسا  نیا  اهارگ  يّدام  رگید  هیجوت  دـیامن . 

دجسم و لابند  میور  یم  رازابو ، راک  لابند  میورب  هکنیا  ياج  هب  تسا .  رتهب  ترخآ  میراد و  ترخآ  ضوع  رد  تسین  مهم  میرادن ،  ایند 
 : دندیـسرپ مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  تسا ؟  یکّرحت  یبو  یلبنت  رادـفرط  نید  ياجک  تسا .  هناضرغمو  هابتـشا  مه  لیلحت  نیا  تدابع . 
 . تسا رتش  راب  امرخ  هتـسه  رازهدص  هک  دـندش  هّجوتم  دـعب  دـندرک ، بّجعت  امرخ .  تخرد  رازه  دـص  دومرف :  تسا .  رتش  راب  يزیچ  هچ 

ناتـسلخن رادقم  هچ  ترـضح  نآ  دوب .  امرخ  تخرد  کی  دیلوت  هشیدنا  رد  دیاب  امرخ  هتـسه  ره  زا  هک  تسا  هنوگ  نیا  نانم  ؤمریما  رّکفت 
 . طاّیخو راّجن  ایو  رادماد  ای  دندوب  زرواشک  ای  یهلا  ناربمایپ  درک !  ثادحا  بآ  تانقو  دومن  داجیا 

سرت

سرت ادخ  هب  نامیا  هشیر  دـنا :  هتفگ  دـنربب ، یپ  ترطف  لقع و  زا  هتـساخرب  يدـیحوت و  ینیب  ناهج  هب  دـنناوت  یمن  هک  نویّدام  زا  یـضعب 
يارب ادـخ  مان  هب  یهاگهانپ  مه  یلاسگرزب  رد  دراد ، نیدـلاو  مان  هب  یهاگهانپ  یکدوک  رد  هک  هنوگ  نامه  ناـسنا  هکنیا  حیـضوت  تسا ! 
ربارب رد  هک  هیلّوا  ياه  ناسنا  دنناوارف .  اهرطخ  ثداوح و  مه  تسا و  دودـحم  تردـق  روز و  رظن  زا  مه  ناسنا ،  اریز  تسا ،  هتخاس  دوخ 

دـندرک و یم  ضرف  یموهوم  هاگهانپ  دوخ  يارب  دـنتفرگ  یم  رارق  قرب و - . . .  دـعر و  هلزلز و  لیبق  زا  یکاـنرطخ -  راوگاـن و  ثداوح 
ادخ هب  نامیا  هشیر  نیاربانب ،  دندیـشخب .  یم  شمارآ  دوخ  برطـضم  ناور  هب  هتخاس ،  دوخ  ِيادـخ  هب  ندرب  هانپ  اب  دندیـسرت  یم  هاگره 

هک ییاهاج  و  دشاب .  رتشیب  شنامیا  تسا  رتوسرت  هک  ره  دیاب  دشاب ، سرت  ادـخ ، هب  نامیا  هشیر  رگا  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  تسا !  سرت 
و دنشاب !  هتشادن  نید  دنتسین  وسرت  هک  يدارفا  دیاب  تسا ،  سرت  ادخ  هب  نامیا  هشیر  رگا  دشاب .  دایز  مه  ادخ  هب  نامیا  تسا ،  دایز  سرت 

هدنناوخ نهذ  هب  یلا  ؤس  اجنیا  رد  دـیاش  تسه .  هک  یلاح  رد  دـشابن ، مه  ادـخ  هب  هّجوت  تسین ،  سرت  ساسحا  ناسنا  رد  هک  يدراوم  رد 
ارچ ددرگ ، یم  ادخ  هّجوتم  ناسنا  سرت ،  ماگنه  ارچ  سپ  تسین  سرت  بهذم ،  هب  شیارگ  ادـخ و  هب  نامیا  ءاشنم  رگا  هک  دـسرب  یمارگ 

 : مییوگ یم  خساپ  رد  دتفا ؟  یم  ادخ  دای  هب  تسا  ینوگژاو  لاح  رد  شنیـشام  يا  هدننار  ای  دور و  یم  یحاّرج  قاتا  هب  رامیب  هک  یماگنه 
سرت نید  هب  شیارگ  ادـخ و  هب  نامیا  هشیر  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اّما  دور ، یم  ادـخ  يوس  هب  سرت ،  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  تسرد 
يانعم هب  سکع ،  هب  هکلب  تسا ،  رشب  نهذ  هتخاس  با  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  دور ، یم  بآ  غارـس  هب  یگنـشت  ماگنه  ناسنا  رگا  تسا . 

هدش باسح  فیرظ و  قیقد و  راثآ  ناسنا  لقع  دـناشک .  یم  وا  يوس  هب  ار  ام  یگنـشت ،  هک  تسا  دوجوم  ِّتیعقاو  کی  بآ  هک  تسا  نآ 
دوب نکمم  هنرگو  مدیرفاین  ار  مدوخ  مدوخ ،  متـسه ،  العف  هک  نم  دنک :  یم  رکف  درب ، یم  یپ  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  هب  دـنیب و  یم  ار  يا 

رد وا  تسا .  هتخاس  ارم  يرداق  کی  نیاربانب  دـننم ، لثم  هک  مه  نارگید  مهد ،  یتارییغت  دوخ  رد  اـی  منیرفاـیب و  رتاـبیز  رت و  يوق  ار  دوخ 
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 . دنک یم  يربهر  لاعتم  يادخ  يوس  هب  ار  وا  شرادیب  ترطف  لقع و  درادن .  یسرت  هرهلد و  يریگ ،  هجیتن  رکف و  نیا 

لهج

لهج ادخ  هب  نامیا  هشیر  دـنیوگ :  یم  دـنفلاخم ، ترطف  لقع و  دومنهر  ساسا  رب  یـسانشادخ  ّتیناّقح  اب  هک  نید ،  نافلاخم  زا  یهورگ 
زا يا  هلءاسم  ره  رد  اجک و  ره  دنتـسناد ، یمن  ار  اهنآ  لیلد  هک  هدـمآ  یم  شیپ  یثداوح  لئاسم و  اه  ناسنا  يارب  دـندقتعم :  نانیا  تسا ! 

ّتلع نوـچ  ًـالثم  تسادـخ .  راـک  راـک ، نـیا  دـنتفگ :  یم  دـندرک و  یم  ضرف  ییادـخ  دوـخ ، شیپ  دـندش  یم  زجاـع  نآ  یملع  ریـسفت 
اهنیا دنیوگب  ات  دندرک  یم  رّوصت  دوخ  شیپ  ار  ییادـخ  دنتـسناد ، یمن  ار  رگید  ياهدـماشیپ  هلزلز و  یگتفرگ و  هام  یگتفرگدیـشروخ و 

هدش يرپس  اه  فرح  نیا  راگزور  تفگ :  دیاب  هک  تسا  نیا  تقیقح  دش !  حرطم  ادـخ  مان  هب  يا  هلءاسم  هک  دوب  اج  نیا  زا  تسوا ،  راک 
 ، تسا رتشیب  شلهج  هک  ره  دیاب  دشاب ، یعیبط  ثداوح  للع  هب  لهج  ادخ  هب  نامیا  هشیر  رگا  - 1 اریز :  تشادن ،  يرادیرخ  مه  لّوا  زا  و 
هک یتروص  رد  دننک !  قیوشت  لهج  هب  ار  مدرم  ینامـسآ  ياه  باتک  دیاب  دشاب ، لهج  ادـخ  هب  نامیا  هشیر  رگا  - 2 دشاب !  رتشیب  شنامیا 

نیّذلا هّللا  عفری   . ) تسا هدرک  قیوشت  نآ  نتفرگ  ارف  هب  ار  مدرم  هتخادرپ ،  شناد  ملع و  ّتیمهاو  تلیضف  نایب  هب  يدّدعتم  تایآ  رد  نآرق 
لهج ادـخ  هب  نامیا  هشیر  رگا  - 3 ( 35  () نوملعیال نیّذلا  نوملعی و  نیّذلا  يوتـسی  له  (، ) 34  () تاجرد ملعلا  اوتوا  نیذـّلاو  مکنم  اونما 

هک ره  دیاب  دشاب ، لهج  ادـخ  هب  نامیا  هشیر  رگا  - 3 دنرتاناد .  همه  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دنـشاب  یلهاج  دارفا  ینید ،  ناربهر  دیاب  دـشاب ،
زا تسد  درب ، یپ  ثداوح  زا  یـضعب  للع  هب  ناسنا  هک  نیمه  دـیاب  و  دوش !  رت  ناـمیا  یب  دوش ، یم  هتـساک  شلهج  زا  هفاـضا و  شملع  هب 
هب دنتـسه -  یعیبط  للع  یـضعب  هدـننک  فشک  دوخ  هک  اه -  یلعوب  اه و  نیتشینا  اه ، هلیلاگ  لاثما  هک  یتروص  رد  درادرب ، ادـخ  هب  نامیا 

فـشک تسا  یهیدـب  دـنک ؟  یم  زاین  یب  راذـگ  نوناق  دوجو  زا  ار  ام  یعیبط  نوناق  دـنچ  ای  کی  فشک  رگم  یتسار  دـنراد .  نامیا  ادـخ 
 . تسا رث  ؤم  رایسب  وا  هب  نامیا  ادخ و  هب  ناسنا  شیارگ  رد  یتسه ،  رارسا  زا  عالطا  یهاگآ و  یعیبط و  نیناوق 

نید نیرتهب  ياه  هناشن 

 . دشاب لدتسم  یلقع و  - 1

، اه ناکم  اه و  نامز  همه  رد  مدرم  همه  تسین  مزال  اّما  دـشاب ، ّداـضت  رد  لـقع  اـب  دـیابن  نید  ِدـیاقع  لوصا  مییوگب :  هک  تسا  مزـال  هتبلا 
یم رداص  نید ،  ياهروتـسد  اه و  همانرب  زا  يرایـسب  هک  ینامز  رد  اریز  دـننک ؛ كرد  شیوخ  لقع  قبط  ار  نید  ياه  هماـنرب  اهروتـسد و 
ّدـض دناوت  یمن  ینید  همانرب  کی  نیاربانب  دنربن .  یپ  نآ  هفـسلف  هب  شیوخ  لقع  اب  دنمهفن و  ار  نآ  زمر  زار و  يدارفا  تسا  نکمم  دوش ؛

هن دشاب  یلالدتـسا  شیاه  همانربو  دیاقع  لوصا  هک  تسا  ینید  بوخ ،  نید  تروص  ره  هب  دـشاب .  لقع  قوف  تسا  نکمم  اّما  دـشاب  لقع 
ینعی دقعو  تسا  دْقَع  زا  هدیقع  اریز  تسین ،  زیاج  دیلقت  دـیاقع ، لوصا  نید و  لوصا  رد  دـنیوگ :  یم  هک  تسا  نیمه  يارب  لقع ؛  ّدـض 

هرگ نآ  نیا و  فرح  اب  ًافرـص  دروخب ، هرگ  یبلطم  هدـیقع و  اب  ناـسنا  لد  حور و  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  نوچ  ندـش و  هتـسبو  ندروخ  هرگ 
 . ددرگ داجیا  لالدتسا  لقع و  يانبم  رب  دنویپ  هقلع و  نیا  دیاب  هکلب  دروخ  یمن 

 . دشاب راگزاس  ناسنا  تعیبط  ترطف و  اب  - 2

یهیدـب دراد ، زاین  رـسمه  هب  ًاتعیبط  ناسنا  الثم  دـننیبب ، راگزاس  دوخ  تعیبط  ترطف و  اب  ار  دوخ  ینید  ياه  همانرب  دـیاب  نید  کـی  ناوریپ 
 . دشاب یسّدقم  رما  جاودزا  شتاروتسد ،  اه و  همانرب  رد  هک  تسا  نآ  بوخ  نید  تسا 

 . دشاب هدشن  فیرحت  - 3
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یم هتـشادرب ،  هدرپ  تشز  لـمع  نیا  زا  نآرق  دوب .  اـهنآ  فـیرحت  داد ، يور  نیـشیپ  ناـیدا  يارب  هک  ییاـه  يراـتفرگ  زا  یکی  هنافّـسءاتم 
ضارغا هچیزاب  هلیسو و  ار  نآ  نید ،  کی  ياه  همانربو  نیناوق  رد  ندرب  تسد  تسا  یهیدب  ( 36  () هعِضاوَم نع  ملَکلا  َنوفِّرُحی   : ) دیامرف

هب مالسا  نید  رد  یفیرحت  هنوگ  چیه  دنتسناوتن  زگره  نادان  ناتسود  هاگآ و  نانمشد  هناتخبشوخ  دنک .  یم  تّیصاخ  یب  هدومن ،  یصخش 
رکّذلا و اَنلّزن  نحن  ّانا   : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  تسا و  هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآرق  زا  ینابهگنو  تظافح  دوخ  دنوادخ ، اریز  دـنروآ ، دوجو 

دبای یمن  هار  نآرق  هب  لطاب  ییوس  تمس و  چیه  زا  ( 38  () هیدَی نیب  نِم  لطابلا  هیتءایال   : ) دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  ( 37  () نوِظفاَحل هل  ّانا 
.

 . دشاب شخب  هیحور  نیرفآ و  دیما  - 4

یمن رده  هسردم  رد  وا  تامحز  هک  دنادب  يدرگاش  رگا  دهدب .  قشع  دـیما و  ناسنا  هب  هک  تسا  نآ  بتکم  نید و  نیرتهب  ياه  هناشن  زا 
رد دهد .  یم  همادا  لیـصحت  هب  یّـصاخ  قشع  اب  دوش ، یم  هتفریذپ  وا  هجوم  ياهرذع  تسا و  رظن  دروم  شا  هرمن  مدص  کی  یّتح  دور و 

راـک رادـیرخ  دوـش و  یمن  تلفغ  وا  ریخ  لاـمعا  زا  يا  هّرذ  تسادـخ و  رظن  ریز  هظحل  ره  رد  هک  دراد  هدـیقع  ناـسنا  یهلا ،  ینیب  ناـهج 
وا کمک  هب  طیارش  نیرت  تخس  رد  دناوت  یم  یبیغ  ياهدادما  هک  تسا  رواب  نیا  رب  تسا و  تشهب  شلام  ناج و  ياهبو  تسادخ  شکین 

 . دیایب

 . دشاب رگن  هدنیآ   - 5

نایم رد  اهنآ  اب  ار  تفرشیپ  تداعس و  ياه  هار  دهد و  حیضوت  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  هدنیآ  دشاب ، مدرم  هدنیآ  رکف  رد  رگنرود و  دیاب  نید 
 . دنتسه نیبروخآ  دنشاب  نیبرخآ  هکنیا  ياج  هب  اه  بتکم  زا  یخرب  هّتبلا  دراذگب . 

 . دشاب عماج  - 6

هک هچنآ  دـنکن .  شومارف  ار  ناهج  نآ  مه  دـشیدنایب و  ناهج  نیا  هب  مه  یلمع .  لیاسم  هب  مه  دزادرپب و  يرظن  لـیاسم  هب  مه  دـیاب  نید 
يّداـم لـیاسم  اریز  دوش ، یم  هدـهاشم  نآرق  رد  ییاـبیز  هب  تّیعماـج  نیا  دوش .  تفاـی  نآ  رد  تسا  هعماـج  اـی  ناـسنا و  کـی  زاـین  دروم 

ٌثرح مکءاسن   : ) دیوگ یم  نخـس  ییوشانز  لیاسم  زا  هک  یلاح  رد  نآرق ،  دنا .  هدش  رکذ  رگیدـکی  رانک  رد  يورخاو  يویند  يونعمو ، 
نمض ینعی  دیتسرف .  شیپ  ار  يا  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب  ( 39  () مکسفنال اومّدق  و   : ) دیوگ یم  هلصافالب  متئش )  ّینءا  مکثرح  اوتاف  مکل 

نید دشاب .  امش  ترخآ  يارب  يا  هریخذ  ات  دیـشاب  زین  حلاص  دالوا  تیبرت  هشیدنا  رد  دیتسه ، دوخ  يّدام  ياهزاین  نیمءات  هشیدنا  رد  هکنیا 
مـسج هشیدنا  رد  مه  اهنآ .  ياپ  نابز و  تسد و  يارب  مه  دشاب و  هتـشاد  همانرب  دوخ  ناوریپ  هشیدنا  رکف و  يارب  مه  هک  تسا  ینید  رترب ،

ياه تّذل  نیمءات  حیرفت و  رکف  هب  مه  دشاب ، مدرم  داصتقا  رکف  هب  مه  هک  تسا  ینید  عماج ،  نید  ناشناور .  هشیدنا  رد  مه  دشاب و  مدرم 
نیا تمدـخ )) .  ادرف  تّذـل ،  زورما   . )) نک شزرو  راعـش  نیا  اب  ینک ،  شزرو  یهاوخ  یم  رگا  دـیوگ :  یم  بوخ  نید  نانآ .  عورـشم 

 . یماظن و ياه  شزومآ  ینار ،  لیبموتا  يراوسروتوم ،  يزادناریت ،  ینارقیاق ،  انش ، لثم  يروما  رد  دیاب  هک  تسا  مالسا  رد  شزرو  رایعم 
تمدـخ هعماج  هبادرف  ناوت  یم  اه  تراهم  نیا  بسک  اب  دراد و  تّذـل  زورما  اـه  شزرو  هنوگ  نیا  ماـجنا  يرآ ،  تشاد .  هّجوت  نآ  هب  . . 

یم مشچ  هب  نآ  رد  هعماج  يارب  یتمدـخ  هچ  دراد ! ؟  يدوس  هچ  ادرف  يارب  اّما  دـشاب ، دـیفم  زورما  دـیاش  اـه  شزرو  یخرب  ( 40  . ) درک
هزیاـج هن  مهنآ  دـهد ، یم  رارق  هزیاـج  تاـقباسم  يارب  رترب  نید  ادرف !  هن  دراد و  زورما  هن  هک  اـه  شزرو  زا  یخرب  زا  میرذـگب  دروخ ! ؟ 

امرخ تخرد  ای  رتش و  نآ  هدنرب  هب  دومن  یم  رازگرب  يا  هقباسم  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لادـمو .  ماج  نادـلگ ،  دـننام  یفرـصم 
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 . يدیلوت يا  هزیاج  ینعی  داد ، یم  هزیاج 

 . دشاب هتشادن  تسب  نب  - 7

هب نخس  هبوت  زا  ناراکهانگ  تّیعضو  نایب  زا  سپ  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  رد  تسین و  هتـسب  سک  چیه  يور  هب  تشگزاب  هار  مالـسا ،  رد 
سویءام ادخ  تمحر  زا  دیابن  یطیارـش  چیه  رد  سک ،  چیه  تسادخ .  تمحر  زا  سءای  هریبک ،  ناهانگ  زا  یکی  اریز  تسا .  هدمآ  نایم 

روکنک رد  رگا  مینیب .  یم  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  همه  میوش و  یم  سویءام  دوز  اـم  ارچ  یتسار  دـنیبب .  تسب  نب  رد  ار  دوخ  دوش و 
، درف کی  تداعس  مامت  رگم  تسا ؟  هاگشناد  هب  نتفر  رد  اه ، تداعس  مامت  رگم  دریگ !  یم  ارف  ار  ام  دوجو  رـسارس  يدیماان  میدشن  لوبق 
هانگ و زا  تشگزاب  رد  ار  نارّـصقم  درادن و  تسب  نب  هک  تسا  ینید  بوخ ،  نید  تسا ؟  تراجت  رد  ّتیقّفوم  ای  تاباختنا و  رد  يزوریپ 

 . دنک یم  يرای  ییامنهار و  هابتشا 

 . دشاب ناسآ  نآ  هب  لمع   - 8

یمن رـسدرد  یتخـس و  راچد  دوخ  لامعا  فیاظو و  ماـجنا  رد  ینامـسآ  بتکم  کـی  ناوریپ  ینعی  تسین ،  یجَرَح  رترب  لـماک و  نید  رد 
هدـننک تخادرپ  دـنک .  یم  مّمیت  درکن ، ادـیپ  وضو  يارب  یبآ  رگا  رازگزامن  تسین و  بجاو  رامیب  ای  انیبان و  درف  رب  داـهج  ـالثم :  دـنوش . 

، دوش یم  لّـمحتم  يرتشیب  تمحز  نوچ  دـنک ، یم  يراـیبآ  رگا  دزادرپ و  یم  يرتشیب  تاـکز  تسا ،  یمید  شراز  مدـنگ  رگا  تاـکز ، 
هفولع ار  اهنآ  رگا  دزادرپب و  يرتشیب  تاکز  دیاب  دنرچ ، یم  اه  نابایب  رد  شنادنفـسوگ  رگا  دنفـسوگ  کلام  دزادرپ .  یم  يرتمک  ِتاکز 
کی اب  اریز  تسین ،  یـساوسو  يارب  ییاج  بوخ  نید  رد  دـنک .  یم  تخادرپ  يرتمک  تاکز  دزادرپ ، یم  ار  هفولع  هنیزه  نوچ  دـهد  یم 

 : دنک یم  ناسآ  ام  رب  ار  یگدنز  هک  دراد  دوجو  یلوصا  دعاوق و  نید  رد  درک .  لسغ  بآ  ریس  هد  اب  تفرگ و  وضو  دوش ، یم  بآ  ناویل 
زا تسا  ناناملـسم  تسد  رد  هک  یلاوما  هک  تسا  نیا  رب  لصا  دوش .  تباث  نآ  فالخ  رگم  تسا ،  كاپ  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  رب  لـصا 

ینید بوخ  نید  سپ  دوش .  تباث  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  تسا ،  لـالح  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  رب  لـصا  تسا .  لـالح  هدوب و  ناـشدوخ 
 . دشاب ناسآ  زین  نآ  هب  لمع  ناسآ و  شتاروتسد  هک  تسا 

نید تخانش  ترورض 

چوـک دوـخ  نطو  زا  نآ  رد  هّقفت  نید و  تخانـش  دـصق  هب  مدرم  زا  یخرب  ارچ  دـیامرف :  یم  نآرق  تسا ،  بجاو  نید  تفرعم  تخاـنش و 
مزال زین  نیریاس  رب  دـندرگ و  هیقف  ات  دـننک  شالت  هار  نیا  رد  تسا  بجاو  يا  هدـع  رب  هک  نید  قیمع  تخانـش  ینعی  هّقفت ،  دـننک ؟  یمن 
لابند هب  يداع  مدرم  دـشابن  مزال  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا ،  هّتبلا  دـننک .  يوریپ  دـیلقت و  ناـهیقف  نیا  زا  ینید  ماـکحا  لـیاسم و  رد  تسا 
تـسا ینتفگ  میـسانشب .  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  نید  ناوت ،  ّدح  رد  هک  تسام  همه  هفیظو  هکلب  دـنیامن ، تکرح  نید  تخانـش  تفرعم و 
تبسن تخانـش  هکلب  تسین ،  سمخ و - . . .  هزور ،  زامن ، لیبق  زا  نید -  ماکحا  هب  تبـسن  طقف  نآ ،  قیمع  تخانـش  نید و  رد  هّقفت  هک 
دصناپ دودح  طقف  دراد ، هیآ  رازه  شش  زا  شیب  هک  نآرق  اریز  تسا ،  مزال  زین  مالـسا  خیرات  نینچمه  ینید و  تاداقتعا  نید و  لوصا  هب 

تسا ماکحا  هب  طوبرم  نآ  هیآ 

نایدا تباث  فراعم 

دیحوت
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 ، كرش اب  یهلا  نایدا  یمامت  ( 41  () هریغ هلا  نم  مکل  ام  هّللا  اودبعا   . ) دـنا هدومن  توعد  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هب  ار  مدرم  نایدا ،  یمامت 
(42  () توغاطلا اوبنتجا  هّللا و  اودبعا  نا   . ) دنا هدوب  هزرابم  ریگرد  توغاط  یتسرپ و  تب 

تّوبن

 . دنا هدرک  توعد  هدیدرگ -  صّخشم  یحو  قیرط  زا  هک  اهنآ -  شور  هار و  یهلا و  ناربمایپ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  نایدا ،  همه 

داعم

 . دنا هتشاد  رذح  ربزور  نآ  تالکشم  باذع و  زا  ار  اهنآ  هتخاس ،  ربخ  اب  نآ  ياه  همانرب  تمایق و  زور  زا  ار  مدرم  ینامسآ ،  نایدا 

زامن

َمیقُم ینلعجا  ّبر   : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دـشخرد .  یم  يدیـشروخ  نوچ  زامن  دنمـشزرا  هضیرف  نایدا ،  یمامت  رد 
 : دـنتفگ یم  وا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  موق  ناـهارمگ  هد .  رارق  زاـمن  ناگدـنراد  ياـپ  رب  زا  ارم  اراـگدرورپ !  ةولـصلا ) 

یم نامناگتشذگ  هک  ار  هچنآ  مینک  كرت  ام  هک  دهد  یم  روتـسد  وت  هب  وت  زامن  ایآ  ( 43 () ان ؤابآ  دبعی  ام  كرتن  نا  كرمءات  کتالصءا  )
(44  . . . () ةولصلاب یناصوا  و   : ) دومرف هراوهگ  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  و  دندیتسرپ ؟ 

هزور

يا ( 45  . . . () مکلبق نم  نیذـّلا  یلع  بتُک  امک  مایّـصلا  مکیلع  بتُک  اونما  نیذـّلا  اهّیا  ای   . ) تسا یهلا  نایدا  یماـمت  تاـکرتشم  زا  هزور 
 . دش بجاو  امش  ناگتشذگرب  هک  هنوگ  نامه  دیدرگ  بجاو  امش  رب  هزور  ناگدنروآ !  نامیا 

داهج

يا هتسیاش  ياه  ناسنا  اهنآ  هارمه  هک  یناربمایپ  رایسب  هچ  ( 46 () ریثک نوّیبر  هعم  لتاق  ّیبن  نم  نّیاک   : ) دیامرف یم  ایبنا  داهج  هرابرد  نآرق 
 . دندیسر تداهش  هب  دندیگنج و 

جح

و  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  باطخ  دنوادخ  تسا .  هتـشاد  دوجو  زین  لبق  نایدا  ردو  تسین  مالـسا  صوصخم  جـح ، 
اهنآ نک ،  مالعا  ار  جح  ماجنا  مدرم ،  نایم  رد  و  ( 47  () قیمع ٍّجَف  ّلک  نم  َنیتءای  ٍرماض  ّلک  یلع  ًالاجر و  كوتءای  جحلاب  ساّنلا  یف  نّذا 

 . تفاتش دنهاوخ  وت  يوس  هب  رود  هار  زا  هراوس و  هدایپ و 

تاکز

(48 () اّیح تمدام  ةاکزلا  ةولصلاب و  یناصوا  و   : ) دیامرف یم  یسیع  ترضح  تسین .  مالسا  صوصخم  زین  تاکز 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
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نک فورعم  هب  رماو  راد  ياپ  هب  ار  زامن  مدنزرف !  ( 49 () رکنملا نع  هناو  فورعملابرماو  ةولصلا  مقا  ّیُنبای   : ) دیوگ یم  شدنزرف  هب  نامقل 
ییاه توافت  تاکرتشم و  یهلا  ناـیدا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  و  تسا .  یهلا  ناـیدا  تاـکرتشم  زا  يا  هراـپ  اـه  نیا  نک .  یهن  اـه  یتشز  زاو 
لباق حـلاصم  ربانب  رّیغتم  ماکحا  یلو  دـنک ، یمن  رییغت  تباث  ماـکحا  تسه .  رّیغتم  ماـکحاو  تباـث  ماـکحا  زین ، نید  کـی  رد  دراد ، دوجو 

لاس زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤمریما  میزادرپ :  یم  ریغتم  ماکحا  زا  هنومن  ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  حلـص .  گنج و  دـننام  دـنرییغت ،
مک لاملا  تیب  دـمآرد  دـندایز و  ارقف  لاـسما  دومرف :  یخرب  ضارتعا  هب  خـساپ  رد  درک و  رّرقم  تاـکز  اـه  بسا  رب  دوخ  تموکح  ياـه 
زا نایعیـش  تّینوصم  رطاخ  هب  دندوب ، نادـنز  رد  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دـنهدب .  تاکز  زین  بسا  نابحاص  دـیاب  اذـل  تسا ، 

نایعیش یخرب  ماما ،  تداهش  زا  سپ  دنهدب .  سمخ  نایعیش  تسین  مزال  دومرفو :  دیشخب  اهنآ  رب  ار  سمخ  اهنآ ، رازآو  تّیذاو  ییاسانش 
ششخب لباق  سمخ  دومرف :  اهنآ  خساپ  رد  ماما  دوش ، هدیشخب  سمخ  نانچمه  هک  دندرک  اضاقت  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  يراموط  ّیط 

 . دوب امش  ناج  ظفح  رطاخ  هب  دیشخب  ار  نآ  مردپ  رگا  تسین و 

ینیب ناهج 

یتسه زا  یّلک  ریسفت  ینعی  ینیب ،  ناهج 

شنیب نیا  دنبای ، یم  باسحو  مظنو  حرط  ساساربو  روعشاب  يا  هناوتشپ  ياراد  رادفده و  يدوجومار  نآ  دنرگن ، یم  ناهج  هب  هک  یـضعب 
فدـه و هن  روعـش و  اب  حاّرط  هن  دراد ، یلبق  حرط  هن  یتسه  ناهج  هک  دـننک  یم  ناـمگ  یـضعب  اـّما  دـنمان .  یم  یهلا ))  ینیب  ناـهج   )) ار
ود نیا  هجیتن  فالتخا  و  راکـشآ ، ًالماک  ینیب  ناهج  ود  نیا  توافت  دـنیوگ .  یم  يّدام ))  ینیب  ناهج   )) ار رکف  زرط  دـید و  نیا  باسح . 
ارچ یباتک ؛  باسح و  هن  دراد و  یبحاص  هن  هک  تسا  يا  هناخ  یتسه  نیا  هک  میتشاد  هدیقع  رگا  اریز  تسین .  دیدرت  کش و  لباق  شنیب ، 

باسح یتسه ،))  ناهج   )) گرزب هناخ  نیا  رگا  اّما  میهدن ؟  ماجنا  دوب  ناملیم  باب  تساوخ و  ناملد  هک  يراک  ره  يا  هناخ  نینچ  لخاد 
تخرد زا  یگرب  چـیه  و  ( 50 () اردق یـش ء  ّلکل  هّللا  لعج  دق   : ) تسا هدومرف  رّدـقم  يا  هزادـنا  زیچ  ره  يارب  شبحاص  دراد و  یفدـه  و 

اب ار  دوخ  دـیاب  متـسه ،  ناـهج  نیا  زا  ییزج  هک  مه  نم  سپ  ( 51 () اهملعَی ّالا  ٍۀـقرَو  نم  طُقـسَت  ام  و   ) باتک باسح و  اب  رگم  دـتفا ، یمن 
رب یلیلد  مه  نم  يارب  تسا ،  باـسح  یب  فدـه و  یب  حرط و  یب  یتسه ،  رگا  مهد .  قیبطت  ادـخ ))  )) هناـخ بحاـص  ياـضر  تساوخ و 

نیلفاغ قلخلا  نع  اّنک  ام   : ) دیامرف یم  هک  دراد  رواب  ار  دوخ  يادخ  هدومرف  هک  یناسنا  درادن .  دوجو  اهدنب  دیق و  لّمحت  مظن و  نتفریذـپ 
 ، یناسنا نینچ  تسا .  هاگنیمک  رد  وت  راگدرورپ  ( 53 () داصرملابل ّکبر  ّنا   : ) دراد هدیقع  و  میتسین .  لفاغ  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  ام  ( 52 ()

لوئسم و یناسنا  میناوت  یم  هک  تسا  یهلا  ینیب  ناهج  رد  اهنت  تسین .  ناسکی  درادن  يداقتعا  نینچ  هک  یناسنا  اب  وا  رادرکو  راتفر  زگره 
 : دوش یم  هتفگ  یتقو  هوـالع  هب  میریگ .  رارق  لا  ؤس  دروم  یتـسه  دروم  رد  و  میـشاب ،  رظن  ریز  هک  میلوئـسم  یناـمز  اریز  میـشاب ،  دّـهعتم 

ربارب رد  سپ  تسا ،  بحاص  یب  یتسه  ّلک  هک  مدقتعم  نم  یتقو  تسیک ؟  ام  لئاس  دهاوخ ، یم  یلئاس  یلوئسم  ره  تسا ،  لوئسم  ناسنا 
لباـقم رد  هک  دنتـسه ؟  نم  دـننام  یتادوجوم  مه  قلخ  دنتـسیک ؟  قلخ  مییوگ  یم  قلخ .  ربارب  رد  دوش :  هتفگ  رگا  ملوئـسم ؟  یـسک  هچ 

رد تروص  نیا  هب  نامز  رورم  هب  تسا و  یلبق  حرط  نودـب  یتسه  مامت  يّدام ،  ناـسنا  کـی  هاگدـید  زا  يرآ  دـنرادن .  یتّیلوئـسم  یـسک 
رّکفت زرط  نیا  اب  تسا .  يدوبان  سپسو  یـشوخو  هافر  ایند  فده  دنوش .  یم  دوبان  ندرم  ابو  دنور  یم  یتسین  هبور  اه  ناسنا  همهو  هدمآ 

اّما منکن ؟  صالخ  ار  دوخ  رتدوز  ارچ  موش ،  یم  دوبان  جـنر ،  اـه  لاـس  زا  سپ  هک  نم  منکن ؟  یـشکدوخ  مشاـب و  ارچ  تفگ :  ناوت  یم 
یم ریذپ  هبوت  نابرهم و  هدنـشخب و  ار  دـنوادخ  اریز  ( 54  () بولقلا ّنئمطت  هّللا  رکذـب  الا  ، ) دـشخب یم  شمارآ  ناسنا  هب  یهلا  ینیب  ناهج 

(( . اضّرلا عیرس  ای  ، )) دوش یم  یضار  شناگدنب  زا  دوز  رایسب  دهد و  یم  یناوارف  شاداپ  ناراکوکین  هب  هک  ییادخ  دناد . 

یهلا ینیب  ناهج  رد  یتسه 
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ناگدـنب رب  اـت  هکلب  منک  يدوس  اـت  قـلخ  مدرکن  نم  ( 55  () ۀـمحرلا هسفن  یلع  بتک   . ) تـسا یهلا  تـمحرو  فـطل  ساـسارب  شنیرفآ ، 
حیبست و لاح  رد  یتسه  ( 56  () هقلخ یـش  لک  نسحا   . ) تسا هدش  هدیرفآ  هجو  نیرتهب  هب  تسوکین و  دوخ  ياج  رد  یتسه  منک  يدوج 

ملع دق  لک   . ) تسا هناهاگآ  زین  اهنآ  حـیبست  و  ( 58  () ضرالا یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  هِّلل  حّبـسی  (، ) 57  () نوتناق هل  ّلک   . ) تسا شنرک 
اریخ ةّرذ  لاقثم  لمعی  نمف   . ) تسا تازاجم  ای  شاداپ  ياراد  دب -  ای  بوخ  گرزب ،  ای  کچوک  ناسنا -  لامعا  ( 59  () هحیبست هتالص و 

هک یسک  ( 62 () ریصملا هیلا  ( ، ) 61  () یهتنملا ّکبر  یلا  ّنا  و   . ) تسادخ يوس  هب  ناهج  نایاپ  ( 60  () هری اّرش  ةّرذ  لاقثم  لمعی  نمو  هری 
ياراد ( 63 () اونما نیذلا  ّیلو  هّللا   . ) دـنیب یم  ادـخ  تیالو  تحت  ار  دوخ  دـنک و  یمن  یـسک  یب  ساسحا  تسا ،  یهلا  ینیب  ناهج  ياراد 

ینودبعا نا  و   . ) تسا راومه  شریـسم  ( 65 () اجرخم هل  لعجی   . ) تسا شیاـشگ  شروما  رد  ( 64 () اناقرف مکل  لعجی   . ) تسا زاب  يدـید 
یف لـعاج  ّینا   . ) دـناد یم  ادـخ  هفیلخ  ار  ناـسنا  ( 67 () ّیلا یحوی  مکلثم  رـشب  اـنا   . ) تسا ینامـسآ  شربهر  ( 66  () میقتسم طارـص  اذه 

 . تسین اه  توغاط  نآ و  نیا و  يوگ  نابرق  هلب  عباـت و  ( 69  () مدآ ینب  انمّرک  دقل  و   . ) دـناد یم  تمارک  اب  ار  ناسنا  ( 68  () هفیلخ ضرالا 
ۀنـسح نم  کباصا  ام   . ) دناد یم  ادخ  زا  ار  دوخ  ياه  یبوخ  ( 71  () هّللا ۀغبص   . ) دراد ییادخ  گنر  شیاهراک  ( 70  () توغاطلاب رفکی  )

یکیراتو تسا  دیشروخ  زا  شا  ییانـشور  هک  نیمز  دننامه  ( 72  () کسفن نمف  ۀئّیـس  نم  کباصا  ام   . ) دوخ زا  ار  اه  يدـب  و  هّللا )  نمف 
رد یتسه  هچرگ  تسا  دقتعم  وا  دناد .  یم  هدارا  رایتخا و  بحاص  ار  دوخ  تسادخ ،  هدنب  هک  یلاح  رد  دّـحوم ، ناسنا  تسوا  دوخ  زا  نآ 
یم راگدنام  هداد  ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  ار  هچنآ  یناف و  هتشاد ،  هگن  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  دراد .  شراتفر  رد  وا  اّما  تسین ،  وا  تسد 

تشوگ دندومرف :  ربمایپ  دش ، حبذ  يدنفسوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رد  يزور  ( 73  () قاب هّللادنع  ام  دفنی و  مکدنع  ام   . ) دناد
هدنام یقاب  ام  يارب  دنفـسوگ  ندرگ  طقف  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  دعب  یتعاس  دینک .  میـسقت  نادنمزاین  نیب  ار  نآ 

 ! شندرگ زج  هب  هدنام ،  ام  يارب  نآ  همه  هکلب  تسین ،  نینچ  دندومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . 

ینیب ناهج  شقن 

يرهش ياوه  مینادن  ات  مینک .  یمن  زاب  وا  يور  هب  ار  رد  زگره  میسانشن ،  ار  وا  ات  دنزب ، ار  ام  هناخ  ِرد  بش ،  لد  رد  ماگنهبان و  هک  یـسک 
 ، میا هدـش  توعد  نآ  هب  هک  یـسلجم  مینادـن  اـت  میرادرب .  دوخ  اـب  یـسابل  هچ  میناد  یمن  تسا ،  هنوگچ  میراد  ار  نآ  هب  رفـس  دـصق  هک 

ددرگ مولعم  ام  هفیظو  ات  میور  یم  اجک  هب  مینادب  دیاب  میشوپب . !  یسابل  هچ  هک  میریگب  میمصت  میناوت  یمن  یـسورع ،  ای  تسازع  سلجم 
 . دراذگ یم  رثا  ام  باختنا  عون  راتفر و  رب  ام ، ینیب  ناهج  رگیدو  هدیقع  عون  نیاربانب ،  . 

تخانش هاگیاج 

ینعی دریگ ، یم  همـشچرس  ام  تخانـش  زا  زین  ینیب  ناهج  عون  دریگ ، یم  تءاشن  ام  ینیب  ناهج  زا  ام  راـتفگ  راـتفر و  عون  هک  هنوگ  ناـمه 
رجنم ینیب  ناهج  زا  یّصاخ  عون  باختنا  هب  هک  تسا  یتسهو  دوخ  زا  ام  تخانش  نیاو  دراد .  یگتسب  تخانـش  عون  هب  ینیب  ناهج  باختنا 

رد تسا .  هتسباو  ام  تخانـش  هب  ام  ینیب  ناهج  و  ام ، ینیب  ناهج  زا  هتـساخرب  ام  لامعا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  نایب ،  نیا  اب  دوش .  یم 
تمعن زا  اهنآ  يرادروخرب  تادوجوم ،  ریاس  هب  تبـسن  ناسنا  زایتما  مینک .  رکذ  يرـصتخم  حیـضوت  تخانـش ،  هرابرد  تسا  مزـال  اـجنیا 
تخانش بسک  هب  ار  اه  ناسنا  نآرق ،  تایآ  زا  يرایسب  رد  دنوادخ  هک  سب  نیمه  تخانش ،  تّیمها  رد  تسا .  تفرعم  تخانش و  گرزب 

نآرق رد  دنوادخ  دنک .  یم  خیبوت  هدومن ،  تمذم  تّدش  هب  دنتسین  لقعت  ربدت و  رّکفت و  لها  هک  ار  یناسک  و  دنک ، یم  توعد  تفرعم  و 
 ، تخانـش نودب  هک  ار  يدارفاو  ( 74  () ملع هب  کل  سیل  اـم  فقتـالو   ) تسا هدرک  عنم  میرادـن ،  تخانـش  نآ  هب  هچنآ  يوریپ  زا  ار  اـم  ، 

راتفگ تخانـش ،  ترورـض  رد  دننک .  یمن  ّربدت  هک  دناد  یم  یناگنگ  نارک و  ناروک و  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  یلمع  دـنور و  یم  ار  یهار 
هفرعم یلا  اهیف  جاتحم  تنا  الا و  ٍۀکرح  نم  ام  لیمک  ای   : )) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا .  هّجوت  لباق  رایـسب  لیمک  هب  نایقتم  يالوم 
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رد دزاس .  یم  دنمـشزرا  ار  ام  لامعا  تخانـش ،  تفرعم و  يراد .  زاین  تفرعم  هب  نآ  رد  وت  هکنآ  رگم  درادن  دوجو  یتکرح  چیه  ( 75 (()
تسا رتدنمشزرا  ام  ياهراک  دشاب  رتشیب  ام  تفرعم  هچ  ره  دراد .  یگتسب  ام  تفرعم  نازیم  هب  ام  ياهراک  لامعا و  تاجرد  مالـسا  بتکم 

لوصا و یتسه ،  همئا ،  ناربمایپ ،  ادـخ ، هب  تبـسن  تفرعم  دـنا .  هدـش  قیوشت  رایـسب  تفرعم  بسک  هب  ناناملـسم  ثیداـحا ،  نآرق و  رد  . 
میوش یم  هارمگ  ام  تروص  نیا  ریغ  رد  دناسانـشب .  اـم  هب  ار  شّیلو  و  شربماـیپ ،  شدوخ ،  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  اـعد  رد  نید .  عورف 

 : تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  ( 76  . . . (() فرعا مل  کسفن  ینفّرعت  مل  نا  کـّناف  کـسفن  ینفّرع  مهّللا  ))
 . تسا هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  ( 77  (() ۀّیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ))

تخانش رازبا 

 ، تخانش هب  ندیسر  يارب  ادخ  مینک .  یم  رکذ  ار  تخانش  رازبا  لماوع و  نآ ،  ترورض  ّتیمهاو و  تخانش ،  اب  رصتخم  ییانـشآ  زا  سپ 
ناسنا رایتخا  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  یلیاسو  رازبا و  نیتسخن  هناگجنپ ،  ّساوح  ّساوح  - 1 هداد :  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یلیاـسوو  رازبا 

یم ار  اه  یندید  دنـسانش .  یم  دـننک و  یم  كرد  ار  دوخ  فارطا  روما  ایـشا و  زا  يرایـسب  رازبا ، نیا  کمک  هب  نانآ  تسا .  هداد  رارق  اه 
یم هراب  نیا  رد  نآرق  دـننک .  یم  سمل  ار  ایـشا  دنـشچ و  یم  ار  اه  معط  دـننک ، یم  مامـشتسا  ار  اهوب  دنونـش ، یم  ار  اـه  یندینـش  دـننیب ،

مکـش زا  ار  امـش  دنوادخ  و  ( 78  . . . () راـصبالا عمّـسلا و  مکل  لـعج  ًائیـش و  نوملعت  ـال  مکتاـهّما  نوـطب  نم  مکجرخءا  هّللاو   : ) دـیامرف
تمعن لقع ،  لقع  - 2 داد . . . .  رارق  اهلد  اهمـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  دیتسناد و  یمن  زیچ  چـیه  هک  یلاح  رد  دروآ ، نوریب  ناتناردام 

مه لقع  کمک  اب  ات  دـینادرگ ، رختفم  يدنمـشزرا  تمعن  نینچ  نتـشاد  هب  ار  ناسنا  دـنوادخ  تسا .  ناسنا  ینطاـب  تجّح  یهلا و  گرزب 
 . تسا فراعم  زا  يرایسب  همـشچرس  یحو ،  یحو   - 3 دنک .  ادیپ  ار  روما  هیزجت  لیلحت و  تردق  مه  دسانـشب و  یتسردب  ار  تاسوسحم 

قیرط زا  ناسنا  تسا .  هدیدرگ  رـشب  بیـصن  قیرط  نیا  زا  اه  تخانـش  نیرت  بان  تسا ،  دـنوادخ  یهانتیال  ملع  یحو ،  ءاشنم  هک  اجنآ  زا 
هتـشذگ و شنیرفآ ،  زومر  رارـسا و  نوچمه :  تسا ،  هتفای  تسد  يا  هدـنزرا  ياه  یهاـگآ  هب  نآ ،  همـشچرس  یتسه و  دروم  رد  یحو ، 

 . تسا نکممان  رگید  ياه  هار  زا  فراعم  هنوگ  نیا  هب  لین  هک  يونعم  روماو  ترخآ  ملاع  ناهج ،  هدنیآ 

تخانش عبانم 

رد ّربدـت  هب  ار  اـم  نآرق ،  زا  يدّدـعتم  تاـیآ  تعیبط  - 1 تسا .  هدرک  توعد  يروـما  رد  تخانـشو ،  ّربدـت  هعلاـطم ،  هب  ار  اـم  دـنوادخ ،
، اه هوک  ایرد ، رد  یتشک  تکرح  زور ، بش و  شدرگ  نیمز ،  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  دننام  دـنک .  یم  توعد  یعیبط  ِفلتخم  تاعوضوم 
ار یمدآ  هدوب ،  هدـنزومآ  رایـسب  اه ، يزوریپ  اه و  تسکـش  اه ، بیـشن  زارف و  اب  ییانـشآ  خـیرات و  هعلاطم  خـیرات  - 2 تاــناویح و . . . . 

تـشذگرس نآرق  درب .  یم  یپ  یتسه  نیناوق  ننـس و  زومر ، زا  يرایـسب  هب  خـیرات  هعلاطم  اب  ناسنا  دـنک .  یم  تخانـش  تفرعم و  بحاص 
ياه ناتـساد  دهاوخ  یم  شربمایپ  زا  و  ( 79  () بابلالا یلوال  ةربع  مهـصصق  یف  ناک  دقل   ) دناد یم  يزومآدنپ  تربع و  هیام  ار  ناینیـشیپ 

، اهدادعتـسا اه ، ییاناوت  فلتخم  داعبا  رد  ناسنا  هعلاطم  ناسنا  - 3 ( 80  () نورّکفتی مهلعل  صصقلا  صصقاف   . ) دنک وگزاب  ار  ناگتـشذگ 
ّهنا مهل  نّیبتی  یّتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرنس   : ) دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  ددرگ .  یم  قیمع  تخانش  بجوم  اهزاین و . . . 

 . دوش تباث  اهنآ  يارب  ادخ  ّتیناّقح  ات  داد  میهاوخ  ناشن  نانآ  هب  اه  ناسنا  نورد  رد  قافآ و  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوز  هب  ( 81 () ّقحلا
هّثج ینک  یم  نامگ  اـیآ  ناـسنا !  يا  ربکـالا  ملاـعلا  يوطنا  کـیف  ریغـص و  مرج  کـّنا  معزتءا  دـیامرف :  یم  زین  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما 

ناسنا هک  تسا  یهیدب  لماک  ياه  تخانش  صقان و  ياه  تخانش  تسا .  هتفهن  وت  رد  يرت  گرزب  ناهج  هک  یلاح  رد  یتسه ،  یکچوک 
 . دروآ یم  تسد  هب  يرت  لماک  قیمع و  تخانش  ددرگ و  یم  لئان  يرتشیب  فراعم  هب  دنک ، هدافتـسا  يرتدمآراک  رتشیب و  رازبا  زا  هچ  ره 

یهلا ینیب  ناهج  توافت  دهاک .  یم  یمدآ  تخانش  زا  اهنآ  زا  صقان  هدافتسا  ای  تخانـش ،  لماوع  رازبا و  یمامت  زا  هدافتـسا  مدع  هکنانچ 
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، دنراد هک  ییاعّدا  مغر  یلع  دننک و  یمن  هدافتسا  تخانـش  لماوع  رازبا و  یمامت  زا  اهارگ  يّدام  هک  تساج  نیمه  زا  يّدام  ینیب  ناهجو 
، اضعا ِتخانـش  هشیدنا  رد  رگید ، ّداومو  لیاسو  زا  نتفرگ  کمک  نودب  دراک و  هلیـسو  هب  طقف  هک  یباّصق  دننام  تسا .  صقان  ناشتخانش 

 . دشاب دنفسوگ  رصانعو 

تخانش عناوم 

 ، نآ رازبا  تخانش و  ياه  هنیمز  دوجو  اب  هک  دهد  یم  خساپ  لا  ؤس  نیا  هب  اریز  تسا ،  يرورـض  هکلب  دیفم ، تخانـش ،  عناوم  اب  ییانـشآ 
زا یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  یلو  تسا ،  رایسب  تخانش  عناوم  دنـسر ! ؟  یمن  ینـشور  لماک و  تخانـش  هب  هدرک ،  مگ  ار  هار  دارفا  یخرب  ارچ 

نتـشیوخ سفن  ياوـه  وریپ  هکنآ  زا  رت  هارمگ  تسیک  و  ( 82  () هیوه عّبتا  نّمم  ّلضا  نم  و   ) یناـسفن ياـهاوه  - 1 مینک :  یم  هراشا  اـهنآ 
 - دساف نایاوشیپو -  ناگرزب  زا  ام  ایادخ  ( 83 () ًالیبّسلا انّولضاف  انَئاربک  انتداس و  انعطا  ّانا  اّنبر  اولاق  و   ) ناکاین طلغ  ياه  ّتنـس  - 2 تسا ؟ 

انناذآ یف  هیلا و  انوعدت  اّمم  ۀّنکا  یف  انبولق  اولاق  و   ) بّصعت هشیدنا و  دادبتسا  - 3 دندناشک .  یهارمگ  هب  ار  ام  اهنآو  میدرک  تعاطا  دوخ 
ياه شوگ  تسا و  تلفغ  هدرپ  رد  ام  ياه  لد  دـنتفگ :  ناربمایپ  هب  رخـسمت  يور  زا  هارمگ  هورگ  ( 84  () باجح کنیب  اـننیب و  نِم  رقو و 

 . تسا نیگنس  ام 

نید لوصا 

دیحوت ّلوا :  لصا 

دیحوت داعبا  تقیقح و 

تدابع رد  دیحوت  لاعفا و  رد  دیحوت  تافص ،  رد  دیحوت  تاذ ،  رد  دیحوت  دراد .  يا  هدرتسگ  دنلب و  يانعم  یمالسا ،  گنهرف  رد  دیحوت 
 . تسا جراخ  دـیحوت  رادـم  زا  تسا ،  تسرپ  اوه  هک  یـسک  اه .  سوه  یفن  ینعی :  دـیحوت  دـنوادخ .  یگناگی  هب  نامیا  ینعی :  دـیحوت  . 

سفن ياوه  اهنآ ، يادـخ  تقیقح  رد  دـننک ، یم  يوریپ  دوخ  ياـه  سوه  زا  هک  یناـسک  يرآ ،  ( 85  () هاوَه هَهل  ذَّـخت إ  نَم إ  َتیءارفءا  )
 : ینعی دیحوت  ( 86  () توغاّطلا اوبنَتْجا  هّللا و  اودبعا  نءا   : ) دوب نیا  ایبنا  مامت  فده  راعـش و  اه .  توغاط  یفن  ینعی :  دیحوت  تسا .  نانآ 

همه ربارب  رد  ینلع و  هسلج  رد  دریذـپب ، ار  نومءام  يدـهعیلو  دـش  روبجم  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتوغاط .  ياـه  ماـظن  یفن 
مامت ّدر  یطاقتلا و  راکفا  مامت  رب  ندیشک  نالطب  ّطخ  ینعی  دیحوت :  دنکن .  یتلاخد  یبصن و  لزع و  نومءام  ماظن  رد  هک  درک  طرش  مدرم 

ناگناگیب یتسرپرـسو  هطلـس  ببـس  هک  یطباور  مامت  عطق  ینعی :  دـیحوت  تسا .  هتـساخرب  يرـشب  ياهزغم  زا  هک  ییاه  بتکم  اه و  مسیا 
ادـخ هک  یناسک  يربهر  لوبق  ینعی :  دـیحوت  دـشابن .  گنهامه  ادـخ  روتـسد  اب  شروتـسد  هک  یـسک  ناـمرف  یفن  ینعی :  دـیحوت  تسا . 

دیحوت هصالخ  و  وا .  هاگـشیپ  رد  یگدـنبو  ندوب  میلـست  ادـخ ، تاروتـسد  هب  ندزن  قن  ینعی :  دـیحوت  تسا .  هدرک  اضما  ار  نانآ  يربهر 
ّقح و رادـم  زا  ار  ام  اهنآ  زا  کی  چـیه  ات  لام ،  تب  ماقم ،  تب  كردـم ،  تب  ناونع ،  تب  ینوریب ،  ینورد و  ياـه  تب  یبوکرـس  ینعی : 

ادخ ياضر  دـناوخ  یم  ارف  توکـس  هب  ارم  هچنآ  دـشاب و  ادـخ  دراد  یماو  مایق  هب  ارم  هچنآ  ینعی :  دـیحوت  درادـن .  زاب  ّقح  هار  زا  يوریپ 
ینعی يدیحوت ،  شترا  دوش .  ارجا  ادخ  مکح  ّتیریدم ،  فرـصم و  عیزوت ،  دیلوت ، ياه  همانرب  مامت  رد  ینعی :  يدیحوت ،  داصتقا  دشاب . 

 ، فدـه دـشاب .  ادـخ  نوناق  شرتسگ  ّقح و  هملک  يالتعا  هکلب  دـشابن ، رامثتـسا  ییاشگروشک و  ماقتنا ،  یهاوخدوخ ،  شترا ،  فدـه  : 
 ، يدـیحوت هعماج  دـشاب .  اهزرم  ظفح  يارب  شالت  سومان و  ناـج و  لاـم و  میرح  زا  عاـفد  نافعـضتسم و  تاـجن  نارگمتـس و  یبوکرس 
 . ّتیریدم و تردق ،  تناما ،  هقباس ،  داهج ، اوقت ، ملع ،  ساسا  رب  ینعی  دوش ، باختنا  یهلا  ياهرایعم  قبط  نآ  ربهر  هک  تسا  يا  هعماج 

تموکح نآ  رب  ادـخ  نوناق  هک  تسا  نآ  يدـیحوت ،  هعماج  گرزب .  ياه  تردـق  هب  یگتـسباو  ای  و  یتراپ ،  لوپ ،  روز ، ساسارب  هن  . . ، 
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هعماـج دروم  رد  یطاـقتلا  راـکفا  یخرب  هچنآ  نیارباـنب  درادـن .  ار  نآ  رد  ضرغ  لاـمِعا  دـنیواسم و  نآ  ربارب  رد  مدرم ،  همه  دـنک و  یم 
ادخ مالـسا ،  يدیحوت  هعماج  رد  اریز  تسین .  لوبق  لباق  دنا ، هتـسناد  یکی  یتسینومک  هقبط  یب  هعماج  اب  ار  نآ  هتخاس و  حرطم  يدیحوت 

میرگنب هلمج  نیا  هب  هداس  دید  اب  دیابن  اوِحلُفت )) هّللا  ّالا  هل  إال  اولُوق   : )) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  مدرم .  هن  دنک  یم  تموکح 
یم شرافـس  اوقت  هب  رگا  دناد و  یم  حالف  ار  ییاهن  فده  نآرق  ( 87  . ) تسا يراگتسر  حالف و  ربمایپ ، راعـش  نیا  رد  دیحوت  هجیتن  اریز  ، 

ار ییادخ  دینک  تدابع  مدرم !  يا  ( 88  () نوقَّتَت مکّلعل  مِکلبَق  نِم  نیّذلا  مکقَلَخ و  يّذلا  مّکبر  اوُدبعا  ُساّنلا  اهّیاای   : ) دیامرف یم  دـنک و 
ندیسر يارب  تسا  يا  همّدقم  اوقت  هکلب  تسین ،  ییاهن  فده  اوقت  دوخ  نکل  دیسرب .  اوقت  هب  دیاش  ات  دیرفآ  ار  امـش  ناینیـشیپ  امـش و  هک 

ات دینک  هشیپ  اوقت  لقع !  نابحاص  يا  ( 89  () نوُحلُفت مکّلَعل  باْبل  الا  ِیلُوا  ای  هّللا  اوّقتاف   : ) دـیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  هکنانچ  حالف ،  هب 
ولبات يور  مدرک .  یم  نایب  ار  یبلاطم  هّللا ))  ّالا  هلا  ال   )) هلمج دـیحوت و  هرابرد  سـالک  رد  يزور  دیـسرب .  يراگتـسر  حـالف و  هب  دـیاش 
ماجنا لمع  هس  كاخ  لد  زا  ییاهر  يارب  هناد  نیا  متفگ :  دوش و  یم  زبس  سپس  دراد و  رارق  كاخ  ریز  رد  هک  مدیشک  ار  يا  هناد  ریوصت 

رب رس  سپس  كاخ و  تاّرذ  محازم و  عفد  - 3 كاخ .  ییاذغ  ّداوم  بذج  - 2 كاخ .  نورد  رد  دوخ  ياه  هشیر  ندرب  ورف  - 1 دهد :  یم 
ادتبا دیاب  - 1 دهد :  ماجنا  ار  لمع  هس  نیمه  دیاب  دبای  ییاهر  یهابت  لهج و  زا  دهاوخب  رگا  مه  ناسنا  متفگ :  نآ  زا  سپ  نآ .  زا  ندروآ 

هنوگره دیاب  - 3 دنک .  بذج  ار  هشیر  ّداومو  درب  هرهب  تاناکما  مامت  زا  تفرـشیپ ،  يارب  دیاب  - 2 دنک .  لالدتسا  رب  ینتبم  ار  دوخ  دیاقع 
یتخبدب دوکر و  رد  نانچمه  دنک ، یهاتوک  هلحرم  هس  زا  کی  ره  رد  رگا  اّما  دـسرب .  دـیحوت  ياضف  هب  ات  درادرب  دوخ  هار  رـس  زا  ار  عنام 

هنوگ نامه  دسوپ ، یم  دزادرپن  نانمـشد  عفد  هب  دنکن و  هدافتـسا  تاناکما  زا  دشابن ، ملع  رب  ینتبمو  مکحم  شدیاقع  رگا  دـنام .  یم  یقاب 
 . دیسوپ دهاوخ  دزن  لمع  هس  نیا  هب  تسد  رگا  كاخ ،  لد  رد  هناد  هک 

ادخ هب  نامیا  ياه  هشیر 

همدقم

نامیا ءاشنم  سپ  میـسرپ ،  یم  نونکا  تسین .  ادخ  هب  نامیا  هشیر  رقفو ، سرت  لهج ،  هک  دش  نشور  نید ،  زا  طلغ  ياه  لیلحت  ثحب  رد 
 . تسا یمدآ  ترطف  لقع و  ادخ ، هب  نامیا  ياه  هشیر  مییوگ :  یم  خساپ  رد  دناشک ؟  یم  ادخ  يوس  هب  ار  ناسنا  يزیچ  هچ  تسیچ ؟ 

لقع

، دیمدب يدازون  تروص  هب  مارآ  رایسب  امش  رگا  هک  تسا  نشور  يردق  هب  مکح  نیا  دراد و  يّرث  ؤم  کی  يرثا  ره  دیوگ :  یم  ام  هب  لقع 
دوجو هب  يا  همـشچرس  کی  زا  ندـیمد  نیا  هک  دـمهف  یم  نینچو  ددرگ  یم  ّرث  ؤم  لابند  هب  درگن و  یم  فارطا  هب  دـنک ، یم  زاب  مشچ  وا 

هک درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  تسام .  یگدنز  هّرمزور  لیاسم  نیرت  نشور  زا  ندرب ))  ّرث  ؤم  هب  یپ  رثا  زا   )) هلءاسم يرآ ،  تسا .  هدـمآ 
! ؟  دـشاب هتـشادن  زاین  حاّرط  قلاخ و  هب  سوواط  سورخ و  دوخ  یلو  دراد ، زاین  شاّقن  ای  ساّکع  هب  سوواط  ای  سورخ  کـی  ریوصت  ـالثم 

سکع هک  یتروص  رد  درادن ؟  يروعـش  اب  هدنزاس  ناسنا  مشچ  نکل  دراد ، هدـنزاس  یـساّکع  نیبرود  کی  هک  مینک  عناق  ار  لقع  هنوگچ 
ضوـع ار  نآ  ملیف  دـیاب  تفرگ  سکع  هک  راـب  دـنچ  ره  نیبرود  اریز  تسا ،  نیبرود  يرادرب  سکع  زا  رت  مهم  بتارم  هـب  مـشچ  ِيرادرب 
هاگتسد اّما  دشاب ، هتـشاد  هدنزاس  تفن ،  شیالاپ  هاگتـسد  دنک  لوبق  لقع  هنوگچ  تسا .  يرادرب  سکع  لاح  رد  امئاد  مشچ  یلو  مینک ، 

رد مظن  یلو  تسوا ،  رد  روعـش  دوجو  رب  لیلد  درف ، کـی  راـتفر  رد  مظن  هک  میریذـپب  هنوگچ  دـشاب ؟  هتـشادن  هدـنزاس  ناـسنا ،  شراوگ 
هک تسا  نآ  ینیب  ناهج  نیرتهب  ياه  هناشن  زا  یکی  رگا  هک  نیا  نخـس  هاتوک  دشابن ؟  نآ  قلاخ  رد  روعـش  دوجو  رب  لیلد  یتسه ،  ناهج 

هعلاطم دریذپ و  یم  ار  يروعـش  اب  تردق  یتسه ،  ِناهج  يارب  قیقد ،  باسح  مظن و  اب  دروخرب  رد  ام  لقع  دـشاب ، مءاوت  لقع  نتفریذـپ  اب 
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 . دهد یم  قوس  یهلا  شنیب  کی  يوس  هب  ار  ام  یتسه  رد 

ترطف

رد ای  دیتسه  لقتسم  دینک  یم  ساسحا  ایآ  دیراد ؟  یـساسحا  هچ  یتسه  ِناهج  رد  امـش  هک  میـسرپب  یناکم  نامز و  ره  رد  یناسنا ،  ره  زا 
نیا دوخ  رد  همه  همه و  متسه ،  لقتسم  ناهج ،  نیا  رد  منک  یم  ساسحا  نم  دیوگب :  هک  تسین  یسک  دیراد ؟  یگتـسباو  ساسحا  دوخ 

ساسحا هک  یلفط  ریظن  بذاک .  عابشا  قداص و  عابشا  دوش :  یم  عابشا  هنوگ  ود  هناقداص  ِساسحا  نیا  نکل  دنراد ، ار  یگتسباو  ساسحا 
کشخ کناتسپ  ندیکم  اب  یهاگ  دوش و  یم  عابشا  هناقداص  ردام  ِریشرپ  هنیس  ندیکم  اب  یهاگ  قداص ،  ِساسحا  نیا  دنک ؛ یم  یگنسرگ 

؟  يزیچ هچ  هب  هتـسباو  نکل  تسا  یتقیقح  ّتیعقاو و  کی  یگتـسباو ،  ساسحا  لصا  مه  ناسنا  رد  دوش .  یم  عابـشا  بذاک  تروص  هب  ، 
وا هک  میـشاب  هتـسباو  یتردق  هب  دیاب  سپ  تسا ،  طرـش  اهدـص  هب  هتـسباو  مه  تعیبط  دوخ  تعیبط ؟  تردـق  هب  - 2 ادخ ؟  تردـق  هب  - 1

ریظن دوش ، عابـشا  بذاک  روط  هب  اه  ناسنا  فیطل  تاساسحا  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  ایبنا  راک  ایبنا  راک  دـشابن .  هتـسباو  اـم  نوچمه  رگید 
يدارفا هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  هب  یهاگن  دنک .  هدافتسا  ییاذغ  ره  زا  یگنسرگ  رطاخ  هب  لفط ،  دراذگ  یمن  هک  یتسرپرس  ردام و  راک 

رّوصت یهاگ  تسین ؟  اه  ناسنا  يدازآ  فلاخم  ادخ ، یگدنب  ایآ  دنا .  هدش  راتفرگ  یتافارخ  هچ  هب  دنا  هتفرگن  رارق  ایبنا  يربهر  تحت  هک 
هّجوت دـیاب  اّما  تسا ،  فلاخم  ناسنا  يدازآ  اب  نیا  دـننک ، یم  توعد  ادـخ  تدابع  هب  ار  اـم  ینامـسآ ،  بهاذـم  اـیبنا و  رگا  هک  دوش  یم 

رد شتسرپ  هقالع و  ساسحا  دنک ، یگدنز  دیما  سنا و  شتسرپ و  قشع و  نودب  دناوت  یمن  هک  هدش  هدیرفآ  یتروص  هب  ناسنا  هک  تشاد 
اه توغاط  اه و  ناسنا  شتـسرپ  ای  ینامـسآ و  مارجا  اه و  تب  شتـسرپ  زا  دوشن  تیادـه  ایبنا  يربهر  اب  ساسحا  نیا  رگا  تسا و  هتفهن  وا 

قشع و ریسم  دریگ و  یم  ار  بذاک  ياه  عابشا  يولج  هک  تسا  یقداص  عابـشا  کی  ادخ  یگدنب  ّتیدوبع و  نیاربانب ،  دروآ .  یم  رد  رس 
اه ناسنا  همه  رد  ینعی  دراد .  يرطف  هشیر  ادـخ  هب  نامیا  یهلا و  ینیب  ناـهج  هک  نیا  هصـالخ  دـهد .  یم  تاـجن  فارحنا  زا  ار  شتـسرپ 

یهلا تردـق  ایآ  هک  تیاهن -  یب  تردـق  نآ  صیخـشت  رد  یهاگ  هچرگ  تسا ،  دوجوم  تیاهن  یب  یتردـق  هب  یگتـسباو  ساـسحا  یعون 
یتسه ناهج  مامت  هک  دیحوت  نیاربانب  تسه ،  یگتـسباو  ساسحا  لصا  لاح ،  ره  هب  اّما  دنوش .  یم  شزغل  راچد  یعیبط -  تردق  ای  تسا 

 . تسا گنهامه  دناد  یم  هتسباو  ار  دوخ  هک  یناسنا  ترطف  اب  دناد ، یم  هتسباو  روعش  اب  تیاهن و  یب  یتردق  هب  ار 

یسانشادخ ياه  هار 

یگنهامه مظن و  هار  زا  یسانشادخ 

مظن ناهرب  ناونع  هب  لیلد  نیا  تسا .  مکاح  ناهج  تادوجوم  رب  هک  تسا  یبیجع  یگنهامه  مظن و  دـیحوت ، لـیلد  نیرت  هداـس  نیرتهب و 
یتفگش تخانش  هب  ار  ام  هراومه  زین  نآرق  تایآ  تسا .  نآرق  یناهرب  - 1 هلمج :  زا  تسا ،  یتازایتما  ياراد  مظن  ناهرب  دوش .  یم  هدیمان 

ياه تمعن  فاطلا و  ناـسنا  یتقو  تسا .  نیرفآ  قشع  - 2 تسا .  هدرک  توعد  دـنوادخ  تمظع  تایآ  رد  لّمءات  رّکفت و  تعیبط و  ياـه 
دنک یم  كرد  ار  یتسه  طابترا  هک  یتقو  ناسنا  تسا .  نیریش  - 3 دوش .  یم  رتشیب  دنوادخ  هب  وا  تّبحم  قشع و  دسانش ، یم  ار  دنوادخ 

يارب  - 5 دوش .  یم  فشک  رتشیب  تسا  یتسه  تادوجوم  نیب  هک  یتاطابترا  دنک ، یم  تفرـشیپ  ملع  هچره  تسایوپ .  - 4 درب .  یم  تّذل 
 ، نامتخاس کی  يازجا  نایم  یگنهامه  دوجو  هک  تسا  نشور  درادـن .  یفـسلف  تاعالطا  نتـشاد  هب  يزاینو  تسا  كردو  مهف  لباق  همه 
مه رانک  رد  شاّقن  رفن  هس  رگا  تسا .  نآ  هدنـسیونو  هدـنزاس  ندوب  یکی  رب  لیلد  نیرتهب  همان  کی  ياهرطـسو  باـتک  کـی  ياـه  هلاـقم 
زا ار  هقرو  هس  نیا  ام  دعب  دشکب ، ار  شیاپ  یمّوس  نآ و  مکـش  يرگید  سورخ ،  رـس  یکی  دنوش ، سورخ  کی  ریوصت  ندیـشک  لوغـشم 
 ، يرآ دوب .  دهاوخن  گنهامه  رگیدکی  اب  تسا  شاّقن  هس  زا  هک  اپ  مکـش و  رـس و  شقن  زگره  میهد ،  دـنویپ  مه  هب  میریگب و  شاّقن  هس 
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هیلع قداص  ماما  تسوا .  ییاتکی  لیلد  نیرت  هداس  نیرتهب و  شنیرفآ ،  رد  قیقد  رایـسب  يدـنب  نامز  بسانت و  نزاوت ،  یگنهاـمه ،  دوجو 
گرب هک  دیـشکب  سفن  دـیناوت  یم  یماگنه  امـش  تسا .  دوجوم  تمعن  نارازه  دـشک  یم  ناـسنا  هک  یـسفن  ره  رد  دـیامرف :  یم  مالـسلا 
ییایرد ياهرادرم  زا  اهنآ  يزاسکاپ  هب  اه  سونایقا  بآ  ندوب  زیمت  دشاب ؛ زیمت  اه  سونایقا  بآ  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  تّیلوئـسم  ناتخرد 
گنهن ره  اه و  گرب  ام  ندیشک  سفن  رد  سپ  دنهد ، یم  ماجنا  ار  مهم  ّتیلوئـسم  نیا  ایرد  رد  هک  دنتـسه  اه  گنهن  نیا  دراد و  یگتـسب 

دیآ رد  هب  شرکش  هدهع  زک  دیآ  رب  هک  نابز  تسد و  زا  دنراد .  تکراشم  اه و . . . 

یتسه رد  یگنهامه 

یم توهبم  ار  ناسنا  هک  دنا  هتخیمآ  مه  هب  نانچ  اه  هفطاع  اب  اه  تنوشخو  اه  عافد  اب  اه  هلمح  اه ، تردـق  اب  اه  فعـض  یتسه ،  ماظن  رد 
تیامح تردق و  اب  دازون  فعـض  هنوگچ  هک :  دیا  هدیـشیدنا  نونکات  ایآ  تسا .  هدروآ  دوجو  هب  ار  یگنهامه  ماظن  عومجم ،  رد  دـنک و 

ناربج تسا  نیمز  فارطا  رد  هک  یمیخض  ياضف  تماقتسا  اب  ینامـسآ  گرزب  ياه  گنـس  باترپ  هنوگچ  دوش ! ؟  یم  ناربج  وا  نیدلاو 
یم سپ  نژیـسکا  دریگ و  یم  ار  نبرک  زاگ  هک  هایگ  لمعلا  سکع  اب  دـهد ، یم  سپ  نبرک  زاگ  هک  ناـسنا  هنوگچ  دوش ؟  یم  لعتـشم  و 

رگیدکی دننک و  یم  یگدنز  مه  اب  هک -  نز  هفطاع  رهم و  اب  درم  تّیعطاق  تنوشخ و  هنوگچ  دنک ؟  یم  لمع  بسانتم  گنهامه و  دهد ،
هک دیبایرد  ات  دینک  هعلاطم  تسا ،  هتفهن  شنیرفآ  رد  هک  ار  یعیبط  يرهق و  ياهدتـسوداد  امـش  تسا ؟  گنهامه  دـننک -  یم  لیدـعت  ار 

نامتخاسو هاچ  رفحو  يزرواشک  يارب  دوب ، تخـسو  تفـس  نیمز  رگا  دروخ .  یم  مشچ  هب  اهنآ  رد  یقیقد  یگنهاـمه  بساـنت و  هنوگچ 
! ؟  میدرک یم  هچ  دوب ، لشو  تسس  رگا  میدرک ؟  یم  هچ  دیاز  ّداومو  تاوما  نفد  يارب  يزاس و 

نوریب نورد و  یگنهامه 

بآ نوریب  رد  دوش ، یم  هنـشت  ناـسنا  دراد .  دوجو  بساـنت  یگنهاـمه و  نوریب ،  رد  اـه  یکاروخ  ناـسنا و  نورد  رد  هدـعم  نیب  هنوـگچ 
دودحم ياهزیچ  تسا ،  تیاهن  یب  يوجتسج  رد  ناسنا  حور  ترطف و  دراد .  دوجو  رـسمه  وا  يارب  دراد ، یـسنج  تالیامت  دراد .  دوجو 

رد تسادـخ .  نآ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  قلطم  لامک  دـیاب  زین  نوریب  رد  سپ  دراد ، لاـمک  هب  لـیم  نورد  زا  نوچ  دـنک .  یمن  ریـس  ار  وا 
دنناـم یعقاو  ریغ  ياـه  قوشعم  تسیک ؟  ناـسنا  یعقاو  قوشعم  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  یقوشعم  دـیاب  زین  نوریب  رد  میقـشاع ،  نوچ  نورد 

هک ار  هچنآ  نم  ( 90  () نیلفالا ّبحا  ّینا ال   : ) دومرف ناتسرپ  دیشروخ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دنتسه .  فرـصم  رابکی  ياه  فرظ 
 . مرادن تسود  تسا  ینتفر 

ادخ ياه  هناشن 

 ، یگنهامه مظن و  همه  نیا  هک  دـیامن  مالعا  ام  هب  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنک .  یم  رارکت  ار  هتایآ ))  نم  و   )) ترابع يرایـسب  تایآ  رد  نآرق 
یهیدـب میزادرپ .  یم  دوخ  دوجو  رد  تعیبط و  رد  یهلا  ياه  هناـشن  زا  یخرب  رکذ  هب  نونکا  دـیآ .  دوجو  هب  یفداـصت  دـناوت  یمن  زگره 

(91 () ّقحلا ّهنا  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرنس   . ) ددرگ یم  نومنهر  لاعتم  دنوادخ  دوجو  هب  ار  ام  اه  هناشن  نیا  هک  تسا 

تعیبط رد  ادخ  ياه  هناشن 

نافوط دنیامن ، یم  راهم  ار  هلزلز  دننک ، یم  هریخذ  دوخ  رد  ار  ناراب  فرب و  بآ  اه ، هوک  میا ؟  هدرک  رکف  اه  هوک  دروم  رد  هاگ  چـیه  ایآ 
دوش یم  هدافتسا  رشب  ياهزاین  عفر  يارب  شنداعم  نامتخاس و  يارب  شگنـس  دراد ، شقن  اوه  تفاطل  رد  هوک  دننک .  یم  راهم  ار  دنت  ياه 
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 . دراب یم  ناراب  دشک و  یم  نیئاپ  ار  نآ  نیمز  هبذاج  سپس  دتسرف ، یم  الاب  هب  ار  بآ  راخب  سونایقا  دناسر و  یم  رون  نیمز  هب  دیشروخ  . 
ایآ دناسر .  یم  هشیر  هب  هدومن ،  بذج  ار  دیشروخ  رون  زین  گرب  دناسر ، یم  اه  گرب  هب  هدومن ،  بذج  ار  ییاذغ  ّداوم  ناتخرد ،  هشیر 

تسین ّربدم  تیاهن و  یب  تردق  کی  تموکح  رب  یلیلد  اه  یگنهامه  نیا 

تاناویح شنیرفآ  رد  ادخ  ياه  هناشن 

ناویح رتش  هک  اجنآ  زا  دراد .  دوجو  بسانت  دـنک ، یم  یگدـنز  اج  نآ  رد  رتش  هک  راخ  گـیر و  زا  رپ  ياهارحـص  رتش و  ياـپ  فک  نیب 
رپ و دنک ، انش  بآ  رد  دهاوخ  یم  نوچ  زین  كدرا  دنک .  یم  لمع  مرها  کی  دننامه  هک  تسا  يوق  دنلب و  یندرگ  ياراد  تسا ،  يربراب 

 . دسرن شندب  تسوپ  هب  بآ  ات  تسا  برچ  شلاب 

ناسنا دوجو  رد  ادخ  ياه  هناشن 

نیا هب  دینک ، ّتقد  دوخ  مشچ  نامتخاس  رد  رگا  میدادن ؟  ناسنا  هب  مشچ  ود  ام  ایآ  ( 92  () نینیع هل  لعجن  ملا   : ) دیامرف یم  نآرق  مشچ . 
 . کبس رایسب  مشچ  دنتسه و  نیگنس  هتفرشیپ  ياه  نیبرود  تسین .  هسیاقم  لباق  نآ  اب  اه  نیبرود  نیرت  هتفرشیپ  یّتح  هک  دیسر  یم  هجیتن 

تروص هب  مشچ  دـنوش و  میظنت  دـیاب  اه  نیبرود  درادـن .  ملیف  ضیوعت  هب  يزاـین  مشچ  دوش و  ضیوعت  ناـشملیف  دـیاب  ّبترم  اـه  نیبرود 
زا کشا ،  مان  هب  مشچ  لخاد  رد  یظفاحم  تسا ،  هداد  رارق  تظاـفح  هلیـسو  عون  شـش  مشچ  يارب  دـنوادخ  ددرگ .  یم  میظنت  راـکدوخ 
 ، تسا هژم  رگید  ظفاحم  تسا .  روش  زین  مشچ  کـشا  تسا ،  نکمم  روش  بآ  اـب  هیپ  يرادـهگن  هدـش و  هتخاـس  هیپ ،  زا  مشچ  هک  اـجنآ 

دنک یم  يریگولج  مشچ  هب  قرع  دورو  زا  هک  تسا  یناشیپ  طوطخ  مجنپ  ظفاحم  اهوربا و  مراهچ  ظفاحم  دنتـسه .  اه  کلپ  مّوس  ظفاحم 
یم تظافح  نآ  زا  هداد ،  رارق  یفدـص  نوچ  دوخ  نورد  رد  ار  مشچ  هک  دنتـسه  مشچ  فارطا  ياـه  ناوختـسا  ینیب و  ظـفاحم ، نیرخآ  . 

گنت راکدوخ ، روط  هب  رتشیب  رون  ربارب  رد  مشچ  یسدع  تسا و  گنهامه  رون  اب  مشچ  يرادرب  سکع  هاگتـسد  نامتخاس  هنوگچ  دننک . 
بآ اب  مشچ  هنوگچ  دـناسر ؟  یم  هاگتـسد  هب  دـنک و  یم  لیدـعت  ار  رون  ابیز  هایـس و  ياهوربا  اه و  کلپ  دوش و  یم  زاـب  رتمک  رون  رد  و 

یگرزب فیاظو  هک  یکچوک  وضع  نابز .  دنک .  یم  قیبطت  مشچ  ناهد و  نامتخاس  اب  اه  بآ  هزم  طولخم و  نیریـش  بآ  اب  ناهد  روش و 
نخـس رد  نآ  شقن  همه  زا  رتالاب  دـنک و  یم  کـمک  ار  ناـسنا  نآ ،  ندـیعلب  رد  مه  اذـغ و  معط  هزم و  ندیـشچ  رد  مه  دراد .  هدـهع  هب 

یم ادا  ار  تالمج  تاملک و  بساـنم ،  تعرـس  اـب  هدرک و  داـجیا  ار  فلتخم  ياهادـص  فورح و  دوخ ، قیقد  شدرگ  اـب  هک  تسا  نتفگ 
ناهد قیرط  زا  اه  ناسنا  ام  دراد و  رارق  ناهد  بل ،  ود  نیب  میداد .  بل  تفج  کی  وت  هب  ام  ناسنا !  يا  دیامرف :  یم  نآرق  اه .  بل  دـنک . 

همه نیا  یحاّرط  رگا  یتسار  مینز .  یم  فرح  مینک و  یم  جراخ  کینبرگزاگ  میشک ،  یم  سفن  میروخ .  یم  میماشآ و  یم  میکم ،  یم 
ماجنا ار  روکذـم  ياهراک  میناوتب  ات  دـندرک  یم  شکدود  خاروس و  زا  رپ  ار  ام  رـس  دـیاش  دـندرک ! ؟  یم  هچ  دوب  ام  ناسانـشراک  اب  راـک 

یم بوطرم  ار  کشخ  ياوه  مرگ  ار  درـس  ياوه  دریگ ، یم  ار  اوه  راـبغ  دـنک ؛ یم  راـک  هس  ندیـشک  سفن  کـی  رد  ینیب  ینیب .  میهد ! 
شوگ و قلاخ  هک  تسا  نآ  رگناـشن  جاوما  شوگ و  نیب  دوجوم  یگنهاـمه  شوگ .  دـیدرگ .  یم  هدرزآ  هیر  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک ،

هنیس رد  ریـش  قلاخ  كدوک و  قلاخ  ردام .  ریـش  دهد .  یم  يرای  ادص  تهج  تخانـش  رد  ار  ام  شوگ  كورچو  نیچ  تسا .  یکی  جاوما 
ریز ردام و  هنیس  يور  ریش ، عبنم  هاگیاج و  دیآ .  یم  دوجو  هب  ردام  ناتسپ  رد  مه  ریش  دازون  ندش  ادیپ  بسانت  هب  نوچ  تسا ،  یکی  ردام 

ردام بلق  گنهآ  اب  دریگ و  یم  رارق  ردام  بلق  يور  رب  كدوک  دوش ، یم  تیاـمح  رداـم ، تسد  ود  اـب  دازون  دراد .  رارق  رداـم  مشچ  ود 
فیق و هشیش و  رس  هنوگ  چیه  نودب  تسا ،  فرصم  هب  دیلوت  زا  ردام  ریش  دکم .  یم  ریش  هدوب ،  سونءام  نآ  اب  وا  محر  رد  زین  یتّدم  هک 
و تسا .  هدش  هریخذ  نآ  رد  كدوک  زاین  دروم  ياه  نیماتیو  مامت  درادـن و  زاین  ندرک  درـس  ندرک و  مرگ  هب  دوش ، یم  هدافتـسا  یفاص ، 
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ناسنا رـس  رگا  دـمآ .  یم  شیپ  هچ  دـندرک ، یمن  دـشر  تالـضع  یلو  درک ، یم  دـشر  ناوختـسا  طقف  ناسنا  ندـب  رد  هچنانچ  هرخ ،  الاب 
ندرک تبحـص  ندروخ و  اذـغ  ایآ  كرحتم ،  رـس  دوب و  تباث  هناـچ  رگا  دـش ! ؟  یم  هچ  درک  یمن  دـشر  وا  ندرگ  یلو  دـش  یم  گرزب 
ناهد بآ  نیمءات  هب  دـش ، یم  مک  نآ  دـیلوت  رگا  درک و  یم  هّکچ  ّبترم  دـش ، یم  دـیلوت  دایز  ناهد  بآ  رگا  دوب ؟  رّـسیم  الا ن  یتحارب 

یتسه و رد  رّکفت  هک  هنوگ  نامه  هّتبلا  تسوا .  ییاتکی  ادـخ و  دوجو  رب  ینـشور  هناشن  نآ  رب  مکاـح  مظن  یتسه و  يرآ ،  میتشاد .  زاـین 
ار ناسنا  زین  یهلا  رامـش  یب  ياه  تمعن  دای  رکذ و  ددرگ ، یم  نومنهر  ادـخ  دوجو  هب  ار  یفاصنا  اب  ناـسنا  ره  شیوخ ،  تقلخ  بیاـجع 

دیسرپ مالسلا  هیلع  یسوم  نک ،  نم  قشاع  ار  مدرم  دومرف :  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  تسادخ  نخـس  نیا  دنک و  یم  ادخ  قشاع 
زا دازون  رگا  الثم  دـیآ ، یم  باسح  هب  یتمعن  اه  تمعن  یخرب  ندوبن  یهاگ  نک .  وگزاـب  اـهنآ  يارب  ارم  ياـه  تمعن  دومرف :  هنوگچ ؟  : 
اه یخلت  یهاگ  دیـشک .  یم  تلاجخ  دازون  درک ، یم  زاـب  ار  شا  هقادـنق  وا  تفاـظن  يارب  رداـم  هک  یماـگنه  دوب ، رادروخرب  لـقع  تمعن 
یم دوخ  ياج  رـس  ّالا  دنک و  تکرح  وا  هک  ددرگ  یم  بجوم  ناسنا  ياپریز  ندـش  غاد  تاقوا ،  یـضعب  تسا ،  يرایـشوهو  دـشر  لماع 
ملع زونه  هک  دراد  دوجو  تفگـش  رارـسا  اه  نویلیم  ناهج  رد  اریز  تسایرد ،  رد  يا  هرطق  نوچمه  ام  لهج  هب  تبـسن  ام  ملع  هّتبلا  دنام . 

 : تفگ نم  هب  دوب ، هدش  رورغم  سرد  هملک  دنچ  ندناوخ  اب  هک  یناوج  يزور  تسا .  هدرکن  فشکار  نآ  قیاقح  هدیسرن و  اهنآ  هب  ناسنا 
مه نآ  ام -  يارب  ادـخ  تاروتـسد  مامت  لیلد  تسین  مزـال  یلو  دراد  یلیلد  ًاـمتح  مناد ،  یمن  متفگ :  تسا ؟  تعکر  ود  حبـص  زاـمن  ارچ 

نآرق ًالثم  میشاب .  ّقح  میلست  ام  هک  تسا  نیا  يارب  دراد و  تعاطا  يدّبعت و  هبنج  طقف  روتسد  یهاگ  ًاساسا  دشاب .  نشور  زورما -  نیمه 
یم ضارتعا  یـسک  هچ  مینیبب  هک  تسا  نآ  يارب  اهنت  ددـع  نیا  باختنا  دـیامرف :  یم  سپـس  دـنرفن ، هدزون  مّنهج  نارومءام  دـیامرف :  یم 
هباج رد  يدارفا  هچ  مینیبب  ات  دـش  ضوع  ناناملـسم  هلبق  میناوخ :  یم  نآرق  رگید  ياج  رد  ای  ( 93  . ) دنتـسین رفن  تسیب  لقاال  ارچ  هک  دنک 
عبّتی نَم  ملعَِنل  ّالا  اهیَلع  َتنُک  یّتلا  ۀَلبِقلا  انلَعَج  ام  و   . ) دننز یم  قن  دننک و  یم  ییوج  هناهب  یناسک  هچ  دنربمایپ و  ور  هلابند  هلبق  ندـش  اج 

رد هک  مینیبب  ات  دش ، هداد  میهاربا  ترضح  شردپ  هب  لیعامسا  حبذ  نامرف  هک  هدماین  نآرق  رد  رگم  ( 94  () ْهیبِقَع یلع  بلَقنَی  نَّمِم  لوسّرلا 
رگا هک  تسا  ییاه  لومروف  يرس  کی  هّدام  ملاع  رد  هک  هنوگ  نامه  متفگ :  ناوج  نآ  هب  سپس  ( 95 ( ؟  دنک یم  يراکادف  ردقچ  ام  هار 

دوجو ییاه  لومرف  ام  يدبا  تداعسو  دشر  يارب  تسا  نکمم  زین  تاّیونعم  ملاع  رد  دوش ، یمن  هتفرگ  بولطم  هجیتن  دوشن ، تّقد  اهنآ  رد 
دص رگا  امـش  تسا ،  جنگ  یمدق  دص  هلـصاف  رد  دنتفگ :  امـش  هب  رگا  میـسر .  یمن  هجیتن  هب  مینکن  تاعارم  ار  اهنآ  رگا  هک  دشاب  هتـشاد 

 . تسا هدش  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  دوشب  رادقم  نامه  تاعارم  دیاب  دینک ، یمن  ادیپ  يزیچ  دیفاکـشب  ار  نیمز  مه  هچ  ره  دیورب ، مدـق  هدو 
ِرد دیلک  دوش .  یمن  رارقرب  سامت  تسامش  روظنم  هک  يرهـش  ای  ّلحم  نآ  اب  دوش ، دایز  مک و  هرامـش  کی  رگا  نفلت ،  يریگ  هرامـش  رد 
هار زا  زج  زین  ام  ددرگ .  یمن  نشور  نیـشام  دوش و  یمن  زاب  رد  دشاب ، صقان  ای  دایز  مک و  نآ  هنادند  کی  رگا  نیـشام ،  چیوس  ای  لزنم ، 

 . میسرب تالامک  همه  هب  میناوت  یمن  یحو ،  ربارب  رد  میلست 

عیرشت نیوکت و  ماظن  یگنهامه 

ماظن - 1 میتسه :  یگنهامه  ِدـهاش  زین  یهلا  يراذـگنوناق  عیرـشت و  ماظن  شنیرفآ ،  ماظن  رد  تادوجوم ،  نایم  یگنهامه  دوجو  رب  هوالع 
هدـش نیودـت  هجو  نیرتهب  هب  زین  نآرق )   ) عیرـشت ماظن  ( 96  () هقلخ یـش  لک  نسحا  يذـلا   . ) تسا هدـش  هدـیرفآ  هجو  نیرتهب  هب  نیوکت 

یف اورّکفتی  مل  وا   : ) تسا هدـش  هداد  رّکفت  هب  روتـسد  نیوکت  ماـظن  رد  - 2 ( 97  () یناثم ًاهباشتم  ًاـباتک  ثیدـحلا  نسحا  لّزن  هّللا   : ) تسا
 : تسا هدش  دراو  ّربدت  رّکفت و  هب  روتـسد  نآرق )   ) عیرـشت ماظن  رد  ( 99  () ضرالاو تاومـسلا  توکلم  یف  اورظنی  مل  وا  (، ) 98  () مهسفنا
ام ًاقابط  تاومـس  عبـس  قلخ  يّذلا   : ) تسین یـصقن  بیع و  چـیه  نیوکت  ماظن  رد  - 3 ( 100 () اهلافقا بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوّربدـتی  الفا  )

و  : ) تسین یفالتخا  صقن و  چیه  زین  نآرق )   ) عیرـشت ماظن  رد  ( 101 () روطف نم  يرت  له  رـصبلا  عجراف  توافت  نم  نمحّرلا  قلخ  یف  يرت 
لعج يذلا  كرابت   : ) تسا یهلا  تمظع  تکرب و  نیوکت ،  ماظن  همشچرس  - 4 ( 102 () ًاریثک ًافالتخا  هیف  اودجول  هّللا  ریغ  دنع  نم  ناک  ول 
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زین عیرشت  ماظن  همشچرس  ( 104  () ضرالا تاومسلا و  کلم  هل  يذلا  كرابت  و  ( ) 103 () ًارینم ًارمق  ًاجارس و  اهیف  لعج  ًاجورب و  ءامسلا  یف 
(105 () ًاریذن نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت   : ) تسا یهلا  تمظع  تکرب و 

شنیرفآ رد  اهدوبمک  ناربج 

ناسنا ندـب  هک  یتقو  ًالثم  دـنک .  یم  ناربج  ار  اـهدوبمک  هنوگچ  دـنوادخ  هک  تسا  بلطم  نیا  رد  تّقد  یـسانشادخ ،  ياـه  هار  زا  یکی 
، دـنک یم  يزاس  نوخ  اذـغ ، بآ و  ندروخ  اب  هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ندـب  دـنوادخ  ددرگ ، یم  جراـخ  نآ  زا  نوخ  دوش و  یم  مخز 

دیادز یم  ار  اهرابغو  درگو  اه  یگدولآ  ناراب ،  دـیامن .  یم  تیوقت  ار  يرامیب  رثا  رد  هدـش  فیعـض  ندـب  میمرت و  ار  هتـسکش  ناوختـسا 
، دـنازوس یم  ار  مشپ  هک  يدیـسا  دـننامه  كاـخو  دور  یم  ورف  نیمز  هب  فیثـکو  هدولآ  ياـه  بآ  دزاـس .  یم  فیطلو  افـص  اـب  ار  اوـهو 

تاناویحو اه  ناسنا  طّسوت  هدش  فرصم  نژیسکا  ناتخرد ،  گرب  دشوج .  یم  لالز  بآ  نیمز  زا  ًادّدجمو  درب  یم  نیب  زا  ار  اه  بورکیم 
یم لّمحت  لباق  کبـس و  یـشومارف ،  اب  اه  تبیـصم  دوش .  یم  ناربج  ردام  ّتبحم  تیامح و  اب  كدوک ،  فعـض  دنک .  یم  نیزگیاج  ار 

 . دوش

فالخ ضرف  هار  زا  یسانشادخ 

ياه ّتیعقاو  اب  دوخ  فارطا  رد  ام  هک  انعم  نیدـب  تسا .  فالخ  ضرف  دوش ، یم  تفای  نآرق  رد  هک  یـسانشادخ  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
یم قافتا  يزیچ  هچ  تروص  نآ  رد  دشاب ، هتشادن  دوجو  اه  ّتیعقاو  نیا  هک  مینک  روصت  ار  یناکم  نامز و  نونکا  میتسه ،  هجاوم  يدایز 
دینک رّوصت  ار  ینامز  لاح  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  زور  بش و  هک  تسا  هدش  میظنت  يا  هنوگ  هب  نیمز ،  تکرح  مینک ؟  هچ  دیاب  ام  دتفا و 
ياـپ ریز  رد  نیمز  نونکا  مه  ( 106 () ادمرـس لیللا  مکیلع  هّللا  لعج  نا  ( ؟  میدرک یم  هچ  اـم  یتّیعـضو  نینچ  رد  دـشاب .  بش  هشیمه  هک 
دارفا ایآ  دوب  تکرح  لاح  رد  تّدش  اب  رگا  دـینک  ضرف  ( 107  () نودهاملا معنف  اهانـشرف  ضرالاو   ، ) تسا مارآ  يا  هراوهگ  دننام  ناسنا 

یم اراوگ  بآ  هب  هاچ  تانق و  رفح  اـب  نونکا  ( 108  () ضرالا مهب  فسخن  ءاشنول  ( ؟  دننک یگدنزو  دنورب  هار  نآ  يور  رب  دنتـسناوت  یم 
بآ نونکا  ( 109 () اروغ مک  ؤام  حبـصا  نا  ( ؟  تخاس دهاوخ  مهارف  بآ  ام  يارب  یـسک  هچ  دور  ورف  نیمز  قامعا  هب  بآ ،  رگا  میـسر ، 
یم مّرخ  زبس و  ار  ناتخرد  امـش  ( 110 () اجاجا هانلعج  ءاـشن  ول  ( ؟  مینک یم  هچ  دوش  روش  خـلت و  اـهبآ  رگا  تساـم ،  سرتسد  رد  نیریش 
یّتح میهدـب و  تسد  زا  ار  دوخ  هظفاـح  اـم  رگا  ( 111 () اماطح هانلعجل  ءاشن  ول   . ) دـش یم  هچ  دـندوب  کشخ  مزیه  اـهنآ  همه  رگا  دـینیب ،

! ؟  درک میهاوخ  هچ  مینک  شومارف  ار  دوخ  لزنم  یناشن 

هسیاقم هار  زا  یسانشادخ 

(112  . . . () هنود نم  نیّذلا  قلخ  اذام  ینوراف  هّللا  قلخ  اذه   : ) دـیامرف یم  یهلا  شنیرفآ  زا  ییاه  هنومن  نایب  زا  سپ  نآرق ،  رد  دـنوادخ 
هچ ( 113 () رحبلا ّربلا و  تاملظ  نم  مکیّجَُنی  نم  لق  ( ! ؟  دنا هدیرفآ  هچ  ادخ  ریغ  هک  دـیهد  ناشن  نم  هب  مه  امـش  تسادـخ ،  هدـیرفآ  نیا 

دارفا یسک  هچ  ( 114 () ءوسلا فشکی  هاعد و  اذا  ّرطضملا  بیجی  نّمءا  ( ؟  دهد یم  تاجن  ایرد  یکشخ و  ياه  یکیرات  زا  ار  امـش  یـسک 
(115  () نوعرازلا نحن  ما  هنوعرزت  متناء  ( ؟  تسا رگید  يدوبعم  ادـخ  اب  ایآ  هّللا ) . . .  عم  هلاء  ( ؟  دـهد یم  باوج  ار  هدـنامرد  راـتفرگ و 
هب ینیرفایب و  یناوت  یم  يزیچ  هچ  كاخ  زا  وت  ناـسنا !  يا  مینک ؟  یم  تشک  ار  نآ  اـم  اـی  دـینک  یم  تشک  ار  رذـب  ياـه  هناد  امـش  اـیآ 

تخرد و هویم ،  لگ ،  عون  اهدـص  كاخ  زا  دـنوادخ  اّما  يزاسب ،  کیمارـس  اـی  رجآ و  تشخ ،  كاـخ  زا  یناوت  یم  وت  يروآ ! ؟  دوجو 
هار زا  یسانشادخ  ( 116  () نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف   . ) دـنیرفآ یم  ناـسنا  كاـخ  زا  وا  همه  زا  رتـالاب  و  دـنک .  یم  قلخ  گرب و . . . 
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ناسنا ّتیعمج  شیازفا  اب  تسا .  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  يدّدعتم  عبانم  ناسنا ،  ياه  يدنمزاین  نیمءات  يارب  دـنوادخ  اه  تمعن  شیازفا 
یم مرگ  مزیه  اـب  ار  دوخ  اـه  ناتـسمز  رد  مدرم  دوب ، مک  رـشب  ّتیعمج  هک  یناـمز  دـنبای .  یم  شرتسگ  هدـش ،  فشک  زین  عباـنم  نیا  اـه ،

، دش فشک  گنـس  لاغز  داهن ، ياپ  تعنـص  ناهج  هب  ناسنا  دش و  رتشیب  تّیعمج  هک  یتقو  دنتخپ ، یم  نآ  اب  زین  ار  دوخ  ياذغ  دـندرک و 
هب يرتشیب  زاین  رـشب  تفای و  شیازفا  تّیعمج  هک  رگید  راـب  تخادـنا ،  تفن  زا  هدافتـسا  جارختـسا و  رکف  هب  ار  اـه  ناـسنا  دـنوادخ  سپس 

تسا يدیشروخ  يژرنا  زا  هدافتسا  رکف  رد  يرشب  ملاع  نونکا  مه  و  تفرگ .  رارق  ناسنا  ربارب  رد  زاگ  زا  يرادرب  هرهب  درک ، ادیپ  تخوس 
مدرم همه  يارب  نیا ،  ایآ  دننک ، هدافتسا  دوش -  یم  تسرد  رتش  كرک  مشپ و  زا  هک  دمن -  زا  نانچمه  دنتـساوخ  یم  مدرم  هزورما  رگا  . 
یتقو دراد ، یـصّخشم  يزور  تسا ،  دّرجم  یتقو  ناسنا  داهن .  دوجو  هصرع  هب  اـپ  ینیـشام  شرفو  تکوم  هک  تساـجنیا  تشاد ؟  ناـکما 

 . دوش یم  نیمءات  زین  اهنآ  يزور  ددرگ ، یم  ینادنزرف  يارادو  دنک  یم  جاودزا 

ادخ ییاتکی  ياه  هناشن 

 : تسا هدرک  نآ  هّجوتم  ار  ام  دیامرف و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  یبلطم  ادخ ، تّینادحو  لئالد  زا  یکی  ناربمایپ  لاسرا  - 1
یناربمایپ دیاب  مه  وا  تشاد ،  دوجو  يرگید  يادـخ  رگا  ( 117  (() هناطلس هکلُم و  راثآ  َتیءاَرلو  هَلـسُر  کتَت  کیرَـش ال  ّکبرل  ناکَول  ))

تردق همـشچرس  ود  ياراد  یتسه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ادـخ  ود  رگا  ادـخ  یتیاهن  یب  - 2 دـهد .  ناشن  ام  هب  ار  شتردـق  راثآو  دتـسرفب 
یم یتسین  هب  يا  هلحرم  رد  هک  یتردق  ینعی  دودحم  تردق  اریز  دنتسین ، ادخ  دنـشاب  نینچ  رگا  هک  دنـشاب -  دودحم  ود  ره  دیاب  ای  دشاب ،

ود رگید  دندش  تیاهن  یب  رگا  هک  دنـشاب  تیاهن  یب  تردـق  ود  ره  ای  و  دـشاب -  ادـخ  دـناوت  یمن  یتردـق  نینچ  هک  تسا  مولعم  دـسر و 
ًارهق دشاب .  هتشاد  نیمز  تیاهن  یب  هک  دزاسب  يا  هناخ  دیتفگ :  ییاّنب  هب  امش  رگا  منک :  یم  لقن  نادنمـشناد  زا  یکی  زا  ار  یلاثم  دنتـسین . 

ای ادخ ، اتکی ، دنوادخ  زج  یتسه  رد  رگا  یتسه  رد  ماجـسنا  - 3 درادـن .  دوجو  رگید  هناخ  يارب  ییاج  نوچ  دزاس  یمن  رتشیب  هناخ  کـی 
(118 () اتدسفل هّللا  ّالا  ۀهلا  امهیف  ناک  ول   . ) دش یم  هدیشک  یهابت  هب  یتسه  ماظن  ًاعطق  تشاد ،  دوجو  يرگید  نایادخ 

دیحوت ماسقا 

تردقو ملع  دننام  ادخ  تافص  ینعی  یتافـص :  دیحوت  - 2 درادن .  دوجو  تاذ  رد  يدننام  هیبش و  دـنوادخ  يارب  ینعی  یتاذ :  دـیحوت  - 1
ینعی يدابع :  دیحوت  - 3 ( 119 () دحا ًاوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی .  مل  دلی و  مل  دمّـصلا .  هّللا  دحا .  هّللا  وه  لق   : ) تسوا تاذ  نیع  تایحو ، 

-4 ( 120  () نودـبعاف انءاّالا  هلاال  ّهنا  هیلا  یحون  ّالا  لوسر  نم  کـلبق  نم  انلـسرا  اـمو   : ) تسین شتـسرپ  هتـسیاش  دـنوادخ ، زج  هب  یـسک 
 : فلا تسا :  مسق  ود  رب  دـیحوت  زا  مسق  نیا  دریگ .  یم  تروـص  دـنوادخ  نذا  هب  یتـسه  ناـهج  رد  اـهراک  ماـمت  ینعی  یلاـعفا :  دـیحوت 

(121  () هللا ریغ  قلاخ  نم  له  مکیلع  هّللا  ۀـمعن  اورکذا  سانلا  اهّیا  ای   : ) تسا دـنوادخ  تادوجوم  همه  هدـننیرفآ  ینعی  تّیقّـالخ :  دـیحوت 
ریغءا لق   : ) تسا دنوادخ  اب  تقلخ  ناهج  ریبدت  هرادا و  ینعی  یبوبر :  دـیحوت  ب :  ( 122  () یـش لک  قلاخ  وه  ّالا  هلاال  مّکبر  هّللا  مکلذ  )

دنوادخ فیصوت  ( 124  () هللا نولوقیسف  رمالا  ّربدی  نم  ضرالا و  ءامسلا و  نم  مکقزری  نم  لق  ( ) 123  () یش ّلک  ّبر  وه  ًّابر و  یغبءا  هّللا 
اهیا ای   : ) دندنمزاین وا  هب  همه  تسا و  قلطم  زاین  یب  دنوادخ  - 2 ( 125 () ریصبلا عیمسلا  وه  یش و  هلثمک  سیل   : ) تساتمه یب  دنوادخ  - 1

-4 ( 127  () راصبالا هکردـتال   : ) دوش یمن  هدـید  رهاظ  مشچ  اب  دـنوادخ  - 3 ( 126 () دـیمحلا ینغلا  وه  هّللا  هّللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  ساـنلا 
کلملا و هدیب  يذلا  كرابت   : ) دراد تردق  زیچ  همه  رب  دنوادخ   - 5 ( 128  () میلع یش ء  لکب  هّللا  نا   : ) تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ 

همه ینهذ  تارطاخ  زا  دنوادخ  - 7 ( 130  () هللا هجو  ّمثف  اّولوت  امنیاف   : ) تسه اـج  همه  رد  دـنوادخ  - 6 ( 129 () ریدق یـش ء  لک  یلع  وه 
نحنو  : ) تسا رت  کیدزن  ناسنا  هب  ندرگ ،  گر  زا  دنوادخ   - 8 ( 131  () هسفن هب  سوسوت  ام  ملعن  ناسنالا و  انقلخ  دـقل  و   : ) تسا هاگآ 
باوخ ار  دنوادخ  - 10 ( 133  () مویقلا یحلا  وه  ّالا  هلا  هّللا ال   : ) تسا شیوخ  تاذ  هب  مئاق  دنوادخ  - 9 ( 132 () دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا 
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یـش لک  قلاخ  وه  ّالا  هلا  ال   : ) تسا یتسه  ناهج  مامت  قلاخ  دـنوادخ  - 11 ( 134  () مونالو ۀنس  هذخءاتال   : ) دریگ یمن  نیگنـسو  کبس 
هب تادوـجوم  همه  شرورپ  تـیبرت و  - 13 ( 136 () ّنهیف امو  ضرالاو  تاومـسلا  کـلم  هّلل   : ) تسا یتسه  ماـمت  کـلام  وا  - 12 ( 135 ()

تیمی هّللاو   : ) تسوا تـسد  هـب  گرم  تاـیح و  - 14 ( 137  () نیملاـعلا ّبر  ضرـالا  ّبر  تاومـسلا و  ّبر  دـمحلا  هّللف   : ) تسوا تسد 
نوعجری هیلا  ًاهرک و  وا  ًاعوط  ضرـالا  تاومـسلا و  Y نم  ملـسا  هل  و   : ) تسا میلـست  وا  ربارب  رد  یتسه  ماـظن  ماـمت  - 15 ( 138  () ییحیو

 : دـندنمزاین وا  هب  تادوـجوم  همه  - 17 ( 140  . . . () کیرـش هل  نکی  مل  ًادـلو و  ذـّختی  مل   : ) درادـن ییاـتمه  کیرـش و  وا  - 16 ( 139 ()
عزنتو ءاشت  نم  کلملا  یت  ؤت  کلملا  کلام  مهللا  لـق   : ) تسوا تسد  هب  ّتلذ  تّزع و  - 18 ( 141  () ضرالا تاومسلا و  یف  نم  هلئسی  )

قازرلا وه  هّللا  نا   : ) تسوا تسد  هب  تادوـجوم  همه  يزور  - 20 ( 142 () ریخلا كدیب  ءاشت  نم  ّلذـت  ءاشت و  نم  ّزعتو  ءاشت  نّمم  کلملا 
(144 () اهقزر هّللا  یلع  الا  ضرالا  یف  ۀباد  نم  ام  و  ( ) 143  () نیتملا ةوقلاوذ 

دیحوت يوگلا 

تحت دوـخ  نیا  هک  دـنک  یم  یفرعم  مه  لدـم  وـگلا و  يا  هماـنرب  ره  يارب  حرط ،  نداد  یهن و  رما و  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا  نآرق  شور 
يالبال رد  اریز  تسا ،  نانم  ؤم  يوگلا  نوعرف ،  نز  دـیامرف :  یم  نآرق  تسا ،  بلاـج  ثحب  کـی  عوضوم  نآرق ))  رد  اـهوگلا   )) ناونع

هب تشاذـگن و  رثا  وا  هدارا  رد  مه  نوعرف  رابرد  ماقم  لام و  تمعن و  زان و  درکن و  مگ  ار  دوخ  طخ  هدـننز  لوگ  هدـننک و  بذـج  لماوع 
وگلا و میناوـخ :  یم  نآرق  رد  زین  و  ( 145  . ) درک تساوخرد  ار  دوخ  تاجن  ادخ  زا  هک  دـمآ  الاب  هدرک ،  دـشر  نامیا  بتارم  رد  يردـق 
یحو و هناخ  رد  هک  اجنآ  ات  ( 146) دش وا  يریذپ  تیاده  عنام  سوه ،  اوه و  تجاجل و  دانع و  هک  تسا  حون  ترضح  نز  نارفاک ،  لدم 

یم زین  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هراـبرد  نآرق  دـنام .  یقاـب  دوخ  هار  رد  ناـنچمه  حون ،  نوـچمه  يربماـیپ  یمئاد  یتسرپرـس  تحت 
میرمش یمرب  ار  وا  ياهراک  زا  یتسرهف  میور و  یم  میهاربا  ترـضح  خیرات  غارـس  هب  اجنیا  رد  ( 147 () اماما سانلل  کلعاج  ّینا   : ) دیامرف

همه رد  تفرگ و  یمن  ار  وا  هار  يولج  یعنام  چیه  دوب ؛ ادخ  میلـست  هراومه  میهاربا  ترـضح  دوش .  نشور  دیحوت  رد  وا  ندوب  نامرهق  ات 
ات داد  نامرف  وا  هب  دومرف ، اطع  يدنزرف  میهاربا  هب  دنوادخ  هک  راظتنا  لاس  دص  دودـح  زا  سپ  - 1 ( 148  . ) دش لوبق  یهلا  ياه  شیامزآ 

تشاذـگ و دوخ  سفن  رب  اـپ  تشاد ،  مّدـقم  هزیرغ  رب  ار  هفیظو  دـش و  میلـست  ارچ  نوچ و  یب  وا  دـنک .  حـبذ  ار  لیعامـسا  دوخ  ناوـجون 
وا يرآ ،  ( 149  . ) دوب شیامزآ  کی  ام  نامرف  هک  راد  هگن  تسد  دمآ :  نامرف  هک  تشاذگ  وا  ندرگ  رب  ار  دراک  دـناباوخ و  ار  لیعامـسا 

نامز توغاط  و  ( 150  . ) دیلام كاخ  هب  ار  دورمن  غامد  لالدتسا ،  هّجاحم و  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  - 2 دش .  زوریپ  نورد  تب  ندیبوک  رد 
اب - 4 درک .  رادـیب  ار  ناـنآ  هتفخ  ترطف  کـچوک ،  گرزب و  ياـه  تب  ِنتـسکش  اـب  ناتـسرپ ،  تـب  ربارب  رد  - 3 دـیبوک .  مهرد  ار  دوـخ 
 . تشذـگ ادـخ  نید  تزع  هار  رد  دوخ  راوخریـش  كدوـک  نز و  زا   - 5 ( 151  . ) درک هطبار  عطق  ادـخ  رطاخ  هب  دوخ  کـیدزن  ناگتـسب 

(153  . ) تسش تسد  دندنکفا -  شتآ  رد  ار  وا  هک  یماگنه  هب  دوخ -  ناج  زا  - 6 ( 152)

دیحوت زا  فارحنا  للع 

زا سرت  فارحنا ،  لـماوع  زا  یکی  توغاـط :  زا  سرت  - 1 هلمج :  زا  دنک  نوریب  دیحوت  رادـم  ادـخ و  طخ  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  یلئاسم 
یم نادنز  هب  ار  وا  دـنک  لوبق  ار  یتردـق  ییادـخ و  نم  زا  ریغ  هکره  درک :  یم  مالعا  مدرم  هب  نوعرف  دـیامرف :  یم  نآرق  تسا .  توغاط 

هک دوش  یم  ببس  يزیچ ،  هب  هقالع  قشع و  یهاگ  اج :  یب  بّصعت  - 2 دندوب .  هداد  نت  وا  یگدنب  هب  سرت ،  زا  مه  مدرم  ( 154  . ) مزادنا
 . دـهد رارق  دوخ  بضغ  رهم و  راک و  روحم  ار  نآ  دروآور و  تسوا  هقالع  دروم  هک  یناسنا  ای  يزیچ  هب  دریگب و  هدـیدان  ار  ادـخ  ناـسنا 

نیا هچ  ره  دنتـشاذگ و  یم  رانک  ار  ادخ  دندوب و  هداد  رارق  دوخ  تسرپرـس  ّیلو و  ار  دوخ  نابهار  رابحا و  نایدوهی ،  دـیامرف :  یم  نآرق 
یم يوریپ  اهنآ  زا  دنتـشاد  نانآ  هب  هک  یقـشع  هقالع و  رطاخ  هب  نایدوهی  دندرک ، یم  لالح  ار  وا  مارح  ای  مارح  ار  ادخ  لالح  اهامن  ملاع 
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یم هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا .  نارگید  زا  یبلط  تّزع  ای  ییوج و  کمک  دیما  هب  ادخریغ ، هب  هیکت  یهاگ  اجبان :  دیما  - 3 ( 155  . ) دندرک
اهنآ تّزع  ببـس  هکنیا  يارب  دـیامرف :  یم  رگید  هیآ  ردو  ( 156  . ) دنوش يرای  دیاش  ات  دـنور .  یم  ادـخ  ریغ  غارـس  هب  یهورگ  دـیامرف : 

(157  ! ) دنوش

ادخ هب  نامیا  راثآ 

مه رد  ار  یلاشوپ  تازایتما  یمامت  اتکی ، يادـخ  هب  نامیا  دـنک .  یم  داجیا  يردارب  يربارب و  یمالـسا ،  هعماج  رد  یتسه ،  قلاخ  هب  نامیا 
حلاصم اهلد ، رب  یهلا  نوناق  ّتیمکاح  ادخ و  دای  اب  دناد .  یم  ناسکی  نوناق  ربارب  رد  ار  همه  ادخ و  کی  هدـنب  ار  اه  ناسنا  همه  دزیر ، یم 

ادف نیا  دنک  رواب  ناسنا  هک  دشاب  یقطنم  دناوت  یم  ینامز  هعماج ،  رطاخ  هب  يدرف  حـلاصم  ندرک  ادـف  دریگ .  یم  رارق  تّیولوا  رد  هعماج 
ّتلم یگتـسبمه  ادخ  هب  نامیا  دیآ .  یم  تسد  هب  ادخ  هب  نامیا  هیاس  رد  رواب  نیا  دنک و  یم  ناربج  دنوادخ  دور و  یمن  رده  هب  اه  ندش 

نامیا و اه  توغاط  رب  راشف  مرها  نیرتهب  هک  هنوگ  نامه  تسادـخ ،  هب  نامیا  اـه ، تّلم  یگتـسبمه  هلیـسو  نیرتهب  دراد .  لاـبند  هب  ار  اـه 
تـسا رظن  ریز  وا  ياهراک  مامت  دـناد  یم  هک  یـسک  دـنک .  یم  یمرگلدو  قشع  ساسحا  دراد :  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  یـسک  تسا .  دـیحوت 

اهنتو وا  شالت  نودب  یهاگ  یّتح  و  یهلا ،  ناوضر  تشهب و  تمیق  اب  مه  نآ  تسادخ ،  وا  شالت  رادیرخو  دوش  یمن  دوبان  یلمع  چـیهو 
ار شیاهراک  همه  دـنک .  یم  یگدـنز  یمرگلد  قشع و  اـب  یـصخش  نینچ  دـنک ؛ یم  تمحرم  شاداـپ  رجا و  وا  هب  تّین ،  نسح  رطاـخ  هب 
رد ار  دوخ  هک  یـسک  اریز  دـنک .  یم  يرود  يزاب  هّقُح  هلیح و  زا  تسین .  يراـکایر  ییاـمندوخ و  رکف  رد  دـهد و  یم  ماـجنا  ادـخ  يارب 
 ، هتفریذپ ار  وا  یگدنب  هک  یـسک  تسا .  دنمتّزع  دشاب .  هلیح  رکم و  لها  دناوت  یمن  دناد ، یم  دوخ  لامعا  دهاش  ار  ادخ  ادـخ و  رـضحم 
 . دسرت یمن  ادخ  زج  يدحا  زا  اذل  دناد .  یم  دوخ  نوچمه  یناگدنب  ار  همه  دوش و  یمن  میلـست  ادخ  زج  یماقم  تردـق و  چـیه  ربارب  رد 

تیب میسقت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  درگن .  یم  مشچ  کی  هب  ادخ  ياه  هدیرفآ  ناونع  هب  اه  ناسنا  همه  هب  ( 158  () هّللا ّالا  ًادحا  نوشخی  (و ال 
یکی اـهنآ  همه  يادـخ  دومرف :  دـیراذگ ؟  یمن  یقرف  ارچ  دیـسرپ :  هک  يدرف  خـساپ  رد  تشاذـگ و  یمن  یقرف  مجع  برع و  نیب  لاـملا 

دوخ یعرـش  هفیظو  هب  طقف  درادن و  یهّجوت  نارگید  ياهوهایه  هب  دّحوم ، ناسنا  دـنک .  یم  تاعارم  ار  نارگید  قوقح  تلادـع و  تسا . 
نادنزرف رسمه و  دوخ ، قزار  ار  وا  دراد  نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  دهد .  یمن  قوس  هتـسیاشان  ياهراک  هب  ار  وا  رقف  زا  سرت  دنک  یم  لمع 

دوخ نادنزرفو  ( 159  () هلـضف نم  هّللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نا   . ) دنک یمن  رارف  رقف ، زا  سرت  رطاخ  هب  جاودزا  زا  نیاربانب ،  دناد ، یم  دوخ 
ییاهب دوخ ، یناف  راک  ربارب  رد  نوچ  تسین .  راکنایز  زگره  ( 160  () مکاّیاو مهقزرن  نحن   . ) دشک یمن  ایو  دنک  یمن  اهر  رقف  سرت  زا  ار 
نونکا تسا .  رادروخرب  یـصاخ  شمارآ  زا  اذـل  دـنک .  یم  هیکت  وا  هب  اهنت  یهاگ  هیکت  عون  ره  ياج  هب  و  دریگ .  یم  نادواـج  رادـیاپ و 

 . دهد یم  شمارآ  ناسنا  هب  هنوگچ  ادخ  هب  نامیا  هک  دوش  نشور  ات  مینک  یم  نایب  ار  بارطضا  هرهلد و  لماوع 

هرهلد لماوع 

هب ار  هرهلد  نیا  نابرهم ،  هدنـشخب و  يادخ  دای  هبوت و  هک  تسا  یلبق  ياه  شزغل  هقباس و  ءوس  سرت  زا  ناسنا  ینارگن  هرهلد و  یهاگ  - 1
هک تسا  ییاهنت  ساسحا  ینارگنو ،  هرهلد  هشیر  یهاگ  - 2 دریذپ .  یم  ار  هبوت  دشخب و  یم  ار  ناهانگ  وا  اریز  دنک ؛ یم  لیدـبت  شمارآ 
یم ار  مفرح  سنوم ،  مهو  تسا  سینا  مه  ادـخ ، دـیوگ :  یم  نامیا  اب  صخـش  دـنک .  یم  لیدـبت  شمارآ  هب  ار  هرهلد  نیا  ادـخ  هب  نامیا 

تیاهن و یب  تردق  هب  نامیا  هک  تسا  فعـض  رطاخ  هب  ناسنا  هرهلدو  ینارگن  یهاگ  - 3 تسا .  نابرهم  نم  هب  دـنیب و  یم  ار  مراک  دونش ،
اّما تسا ،  یفدـه  یب  یچوپ و  ساسحا  رطاخ  هب  بارطـضا  یهاـگ  - 4 دـنک .  یم  ناربج  ار  ینارگن  نیا  وا ، ياهدادـما  ادـخ و  رب  لّـکوت 
یم فرطرب  مه  ار  بارطـضا  نیا  هدـیرفآ ،  ّصاخ  یفدـه  يارب  تمکح و  قبط  ار  يزیچ  ره  ملاع ،  نیا  رد  هک  یمیکح  يادـخ  هب  نامیا 

صخـش نالف  ارچ  هک  تسا  تحاران  دنک و  یـضار  ار  همه  هدشن  قّفوم  ناسنا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  یّتحاران ،  هرهلد و  یهاگ   - 5 دنک . 
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طقف هک  نیا  هب  هّجوت  یلو  دـننک ؟  یمن  ینادردـق  مدرم  ارچ  مدیـشک ،  تمحز  همه  نیا  هک  نم  ای  مدـیناجنر و  دوخ  زا  ار  هورگ  نـالف  اـی 
ءوس تاغیلبتو  اه  شالت  یهاگ  - 6 درب .  یم  نیب  زا  زین  ار  ینارگن  نیا  تسا ،  وا  تسد  هب  اهنت  تلذ  تزع و  مینک و  یـضار  ار  ادـخ  دـیاب 

-7 تسا .  ینارگن  نیا  هدـننک  فرطرب  لـطاب  رب  ّقـح  يزوریپ  رب  ینبم  یهلا  ياـه  هدـعو  هـب  ناـمیا  دـنک .  یم  نارگن  ار  ناـسنا  نارگید ، 
زا ار  وت  ام  دـیامرف :  یم  شلوسر  هب  هک  دـنوادخ -  هب  نامیا  یلو  ددرگ ، یم  ناسنا  ینارگن  بجوم  نارگید ،  يازهتـسا  کـلتم و  یهاـگ 
یم نآرق  رد  رگا  نیارباـنب ،  ( 161  () نیئزهتـسملا كانیفک  ّانا   . ) دـنک یم  فرطرب  زین  ار  ینارگن  نیا  مینک -  یم  ظفح  نارگید  يازهتـسا 

 . تسا یتّیعقاو  کی  نیا  دوش .  یم  مارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  دیشاب  هاگآ  ( 162  () بولقلا ّنئمطَت  هّللا  رکِذب  الءا   : ) میناوخ

ینامیا یب  راثآ 

هافر و طقف  شفدـه  دـنیب و  یم  اهنت  فدـه و  یب  تلاـصا ،  یب  ار  دوخ  - 1 هک :  تسا  یناسنا  درادـن ، نامیا  میکح  يادـخ  هب  هک  یـسک 
 ، گرم زا  سپ  ار  دوخ  هدنیآ  - 3 یلماکت .  هن  دناد ، یم  يربج  تکرح  کی  ار  دوخ  تکرح  - 2 ناویح .  کی  دننام  تسا  يّدام  یگدنز 

تسا و ینوریب  ياه  توغاط  ای  یگدنز ،  رد  وا  يامنهار  - 4 درادن .  هدیقع  حور  ياقب  گرم و  زا  دعب  یگدنز  هب  نوچ  دناد  یم  يدوبان 
یتسه ریسفت  رد  - 6 تسا .  تاهابتـشا  اه و  صقن  اه ، ّتیدودحم  اهدـیدرت ، عاونا  زا  ّولمم  وا  یگدـنز  همانرب   - 5 ینورد !  ياه  سوه  اـی 

یگدنز هنوگچ  هک  تسا  نیا  شرکف  مامت  تسیچ ؟  یگدـنز  زا  شفدـه  و  دور ؟  یم  ارچ  و  هدـمآ ؟  ارچ  دـناد  یمن  نوچ  تسا ؛  جـیگ 
شیارگ - 1 تسا :  هدش  داقتنا  شیارگ ،  نامیا و  عون  دنچ  زا  نآرق ،  رد  داقتنا  دروم  ياه  نامیا  دنک .  یگدنز  هچ  يارب  هک  نیا  هن  دنک ،

ای  )) دایرف دندید  ندش  قرغ  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  یتشک  دندرک و  رطخ  ساسحا  هک  یتقو  طقف  اه  ناسنا  یـضعب  یلـصف .  یمـسوم و  ياه 
 ، هتفر ادخ  ریغ  غارـس  هب  ادّدجم  دندید  لحاس  رد  ار  دوخ  یتشک  دندرک و  ادـیپ  ییاهر  لکـشم  زا  هک  نیمه  یلو  دـنهد .  یم  رـس  هّللا )) 

نوکرـشی مه  اذ  ّربلا إ  یلا  مهاّجن  املف  نیّدـلا  هل  نیـصلخُم  هّللا  اوعد  کـلُفلا  یف  اوبکر  اذ  إـف   : ) میناوخ یم  نآرق  رد  دـنزرو .  یم  كرش 
نوچمه یقطنم ؛  ناهرب  لیلد و  چـیه  نودـب  تسا  ناکاین  زا  دـیلقت  رطاخ  هب  ادـخ ، هب  یخرب  ناـمیا  يدـیلقت .  ياـه  شیارگ  - 2 ( 163 ()

 : دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  میا .  هتفرگ  دوخ  ناکاین  زا  ار  اه  تب  هب  هدـیقع  نیا  ام  دـنتفگ :  یم  ایبنا  باوج  رد  هک  ناتـسرپ  تب  نامیا 
نانآ لد  ناور و  حور و  رد  تسا و  یحطـس  اه ، ناسنا  یخرب  نامیا  یحطـس .  نامیا  - 3 ( 164  () نولعفی کلذک  انَءابآ  اندـجَو  لب  اولاق  )

(165  () مکبولق یف  ُنامی  الا  لُخدی  اّمل  انملـسءا و  اولوق  نکل  اونم و  ؤت  مل  لق  اّنما  بارع  الا  تلاق   : ) دیامرف یم  نآرق  تسا .  هدرکن  ذوفن 
ناتبلق رد  زونه  امـش  نامیا  وگب :  اهنیا  هب  دومرف :  ربمایپ  هب  دنوادخ  میا .  هدروآ  نامیا  ام  دـنتفگ :  دـندمآ و  ربمایپ  دزن  بارعا  زا  یهورگ 

-4 دنزیر .  یم  بآ  نآ  رد  تسد  اب  هکلب  دشوج ، یمن  نورد  زا  هک  یهاچ  دننامه  دـینک .  یم  نامیا  راهظا  اهنت  امـش  و  تسا .  هدرکن  رثا 
دوش یم  هدید  دارفا  نیا  زا  داقتنا  ماقم  رد  يدایز  تایآ  نآرق  رد  تسارورپ .  نت  لمع  ماقم  رد  اّما  دراد  ملع  هکنیا  اب  لمع .  نودـب  نامیا 

هدـید لزلزت  یلدود و  دـیدرت ، اه  نامیا  یخرب  رد  لزلزتم .  نامیا   - 5 ( 166  () نونتفی مه ال  اـّنما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  . )
یخرب دیامرف :  یم  يدارفا  نینچ  هرابرد  نآرق  دنک .  باختنا  ار  فرط  مادک  هک  تساهدـماشیپ  راظتنا  رد  ینامیا  نینچ  بحاص  دوش ، یم 

یتفآ رقف و  رـش و  هب  رگا  دننک و  یم  ادیپ  رطاخ  نانیمطا  دنـسرب  یتمعن  ریخ و  هب  هاگره  دنتـسرپ ، یم  رهاظ  فرح و  هب  ار  ادـخ  مدرم ،  زا 
ۀنتف هتباصا  نا  هب و  ّنءامطا  ریخ  هباصا  ناـف   . ) دـنراکنایز ترخآ  اـیند و  رد  یناـسک  نینچ  دـنادرگ .  یمرب  ادـخ  نید  زا  دـنیامن  دروخرب 

یناسک ینعی  نیراعملا ))  باب   )) مان هب  میراد  یباب  یفاک  لوصا  فیرـش  باتک  رد  يا .  هیراع  ناـمیا  - 6 ( 167  . . . () ههجو یلع  بـلقنا 
بجاو وا  رب  جـح  هک  یـسک  دـننام  دـنور .  یم  ایند  زا  نید  یب  گرم ،  ماگنه  یلو  دـنراد  نید  ایند  رد  یخرب  تسا .  هیراـع  ناـشنید  هک 

وا ًاـّیدوهی  ءاـش  نا  تمیلف   : )) دـنیوگ یم  وا  هب  گرم  ماـگنه  دزادرپـن ، ار  دوخ  لاوـما  تاـکز  هک  یـسک  اـی  و  دورن ، جـح  هب  یلو  دوـش ،
دجسم زا  دیوش و  دنلب  دومرف :  نارازگزامن  زا  رفن  جنپ  هب  دش و  دجـسم  دراو  يزور  ربمایپ  ینارـصن .  ای  ریمب و  يدوهی  ای  ( 168 (() اّینارصن

طقف نآرق ،  مالسا و  زا  اه ، یخرب  یـشنیزگو .  یـضیعبت  نامیا  - 7 دیهد .  یمن  تاکز  یلو  دـیناوخ  یم  زامن  امـش  اریز  دـیوش ، جراخ  ام 
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ّقحلا مهل  نکی  نا  و   . ) دـنریذپ یمن  دـننیب ، یمن  دوخ  لایما  فادـها و  اب  قباـطم  هک  ار  هچنآ  دـنریذپ و  یم  تساـهنآ  عفن  هب  هک  ار  هچنآ 
دندمآ و ربمایپ  دزن  يا  هّدع  مالسا ،  ردص  رد  ( 170  () ضعبب رفکن  ضعبب و  نم  ؤن   : ) دنیوگ یم  يدارفا  نینچ  ( 169  () نینعذم هیلع  اوتای 
 . یکیتکات نامیا   - 8 دوش .  یمن  زامن  نودـب  نید ،  دـندومرف :  ربمایپ  میناوخن ،  زامن  هکنیا  طرـش  هب  میروآ  یم  نامیا  وت  هب  اـم  دـنتفگ : 
زا زور  نامه  ِرهظ  زا  دعب  دنروایب و  نامیا  دنسرب و  مرکا  ربمایپ  تمدخ  حبص  زور  کی  هک  دندیشک  هشقن  هنیدم ،  دوهی  نارـس  زا  يدادعت 

ندش ناملسم  زا  ًالوا  هلیسو  نیدب  دنتساوخ  یم  اهنآ  تسا .  هدیاف  یب  مالسا  هک  دننک  اعّدا  دنوش و  يدوهی  ًادّدجم  هتشادرب ،  تسد  مالسا 
 ، تسین یلماک  نید  ام  نید  دـبال  هک  دـنروآ  دوجو  هب  لزلزت  دـیدرت و  کش و  زین  ناناملـسم  نایم  رد  ًایناث  دـنیامن و  يریگولج  ناـیدوهی 
زا دنوادخ  دنتـشادرب .  تسد  نآ  زا  مالـسا  اب  ییانـشآ  یکدنا  اب  بورغ  دندش ، ناملـسم  هک  حبـص  يدوهی ،  ناگرزب  نادنمـشناد و  نوچ 
 . دـنوش كانمغ  ناشنتفر  زا  هن  دـندرگ و  لاحـشوخ  ناشندـمآ  زا  هن  وگب :  ناناملـسم  هب  دومرف :  تخاس و  هاگآ  ار  شربماـیپ  یحو  قیرط 

(171)

لوبقم نامیا  ياه  یگژیو 

، دوخ نافلاخم  زا  هراومه  نآرق  لالدتـسا .  اب  هارمه  نامیا  - 1 دشاب :  ریز  ياه  یگژیو  ياراد  هک  تسا  دنمـشزراو  شریذپ  دروم  ینامیا 
کی هک  تسا  یعیبط  دـیهد .  هئارا  اـم  رب  دـیراد ، یلیلد  رگا  ( 172  () نیبم ناطلـسب  انوتءاف   : ) دیامرف یم  دـهاوخ و  یم  لالدتـسا  ناهرب و 
نآرق تایآ  زا  يرایـسب  رد  لـمع .  اـب  هارمه  ناـمیا  - 2 دـیامن .  عاـفد  ناـهرب  لـیلد و  اـب  دوخ  نید  زا  نارگید  ربارب  رد  دـیاب  زین  ناملـسم 
يانعم هب  ترابع  نیا  هک  تسا .  هدـش  رکذ  زین  تاحلاصلا ))  اولمع  و   )) هلـصافالب تسا ،  هدـمآ  نایم  هب  نامیا  لها  زا  نخـس  هک  یماگنه 
يانعم هب  دجاسم ))  )) هملک دجسم و  کی  يانعم  هب  دجـسم ))  )) هملک هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا .  هتـسیاش  کین و  ياهراک  یمامت  ماجنا 

هب تاحلاص ))   )) کین و لمع  کی  يانعم  هب  زین  حـلاص ))   )) هملک تسا ،  دـجاسم  یمامت  ياـنعم  هب  دـجاسملا ))  )) تغل دجـسم و  دـنچ 
ینعی تاحلاصلا )  اولمع  اونمآ و   : ) دـیامرف یم  نآرق  تسا .  کین  ياهراک  یمامت  يانعم  هب  تاحلاصلا ))   )) کـین و لـمع  دـنچ  ياـنعم 
لامعا زا  یخرب  طقف  هن  دـشاب ، کین  حـلاص و  نانم  ؤم  لامعا  یمامت  هک  تسا  مزال  نیاربانب ،  تسا .  هتـسیاش  کـین و  ناـشیاهراک  ماـمت 

نآ ياه  تمعن  تشهب و  هب  ار  اهنآ  دـیامرف و  یم  دـیجمت  دنتـسه ، رادـیاپ  ناـشنامیا  رد  هک  یناـنم  ؤم  زا  نآرق  رادـیاپ .  ناـمیا  - 3 اهنآ . 
 : میناوخ یم  ثیدـح  رد  لماک .  نامیا  - 4 ( 173  . . . () ۀـکئالملا مهیلع  لّزنتت  اوماقتـسا  مث  هّللا  اّنبر  اولاق  نیذـّلا  ّنا   . ) دـهد یم  تراشب 
زا یـصخش  تسا .  رادروخرب  نامیا  زا  یتاـجرد  زا  شداـقتعا  ناـمیا و  قمع  بساـنت  هب  ینم  ؤم  ره  تسا  یهیدـب  تسا .  هجرد  هد  ناـمیا 
زا ندرک  داقتنا  هب  درک  عورـش  دیـسر و  ماما  تمدـخ  تشگرب ،  زا  سپ  تفای ،  ّتیرومءام  يرفـس  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  فرط 

راهچ یضعب  دنا و  هجرد  ود  ياراد  یخرب  دراد ، هجرد  هد  نامیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دنرادن .  نامیا  اهنآ  تفگ :  هقطنم و  نآ  مدرم 
رد دینیبب  دراد ، نامیا  ردقچ  يدرف  دینادب  دیهاوخ  یم  رگا  تسا :  هدـمآ  ثیدـح  رد  دـنرادروخرب .  يرتشیب  تاجرد  زا  یهورگ  هجرد و 

يوج تسوپ  هک  دنهد  نم  هب  ار  یتسه  رگا  مسق  ادخ  هب  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  اّما  دنک .  یم  هانگ  یغلبم  هچ  تفایرد  ربارب 
یلع نامیا  ینعی  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  هجرد  هدـننک  نایب  بلطم  نیا  درک .  مهاوخن  نینچ  مریگب  روز  هب  يا  هچروم  ناـهد  زا  ار 

ار منامیا  ایادخ !  نامیالا ))  لمکا  ینامیاب  غّلب  یهلا   : )) میناوخ یم  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  تسا .  رتشیب  یتسه  تّیمها  زا  مالسلا  هیلع 
صلاخ هچ  ره  دراد ، یگتـسب  ام  صولخ  صالخا و  نازیم  هب  ام  نامیا  لامعا و  شزرا  صلاخ .  ناـمیا   - 5 ناسرب .  هجرد  نیرت  لماک  هب 
نیّذلا  . ) دنک یم  دیجمت  دندولاین ، ملظ  هب  ار  دوخ  نامیا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  زا  نآرق  تفای .  دهاوخ  يرتشیب  تّیلوبقم  دـشاب ، رت 
ياراد ناسنا  یهاگآ .  رایتخا و  ساسا  رب  ناـمیا  - 6 تسا .  كرـش  هیآ  نیا  رد  ملظ  زا  دارم  هک  ( 174  () ملظلاب مهناـمیا  اوسبلی  مل  اونما و 

یهاگآ و ساسا  رب  ناسنا  هک  دراد  شزرا  ینامیا  تسا .  ناسنا  رایتخا  لیلد  بیدءات ،  داقتنا و  ینامیـشپ ،  دـیدرت ، کش و  تسا .  راـیتخا 
زا رّکفت .  اـب  هارمه  ناـمیا  - 7 ( 175  () نیدـلا یف  هارکا  ال   : ) دـیامرف یم  نآرق  هکنانچ  دـشاب .  هدیـسر  نآ  هب  يراـبجا  هنوگ  چـیه  نودـب 
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تاومسلا قلخ  یف  نورّکفتی  و   : ) میناوخ یم  نآرق  رد  دشاب  شنیرفآ  رد  لّقعت  رکف و  ساسا  رب  هک  تسا  دنمشزرا  ینامیا  نآرق ،  هاگدید 
شنیرفآ نیا  ادنوادخ !  دنیوگ :  یم  سپس  دننک و  یم  رکف  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  رد  ادتبا  ( 176 () الطاب اذه  َتقلَخ  ام  اّنبر  ضر  الا  و 

 . تسین هدوهیب 

یسانشادخ زا  فارحنا  للع 

ادخ دناوت  یم  گرب  کی  ای  متا  کی  لّولس ،  کی  نامتخاس  ياه  یتفگـش  زا  ناسنا  مییوگ  یم  رگا  ادخ :  دوجو  راثآ  هب  یهّجوت  یب  - 1
یمن ار  ادخ  راثآ ، ندید  اب  زگره  دشابن ، نتخانش  يوجتسج  رد  یسک  رگا  اّما  دنسانشب ؛ دنهاوخب  هک  تسا  یناسک  هرابرد  نیا  دسانشب  ار 

گریوم اسب  هچ  اّما  دشک ، یم  خیـس  هبو  دفاکـش  یم  ار  رگج  اه  هد  يزور  شورفرگج  کی  فلا :  دینک :  هّجوت  اه  لاثم  نیا  هب  دـسانش . 
هب راب  اهدص  بش  ات  حبص  زا  تسا ،  ّبترمان  شیاهوم  هک  شورف  هنیئآ  کی  ب :  تسین .  گریوم  تخانش  ماقم  رد  نوچ  دسانـشن ، ار  اه 

قوف ياه  لاثم  زا  شیوخ .  يوم  حالـصا  هن  تسا  هنیئآ  شورف  رکف  رد  وا  اریز  دنک ، یمن  ّبترم  ار  دوخ  يوم  اّما  دـنک ، یم  هاگن  اه  هنیئآ 
ادخ راثآ  يدارفا  رگا  دریگ .  یم  هرهب  هنو  دسانـش  یم  هن  دشابن ، يریگ  هرهب  تخانـش و  ماقم  ردو  دـهاوخن  ات  ناسنا  هک  میریگ  یم  هجیتن 

رد یـسک  رگا  تسین .  ادخ  تخانـش  هعلاطم  زا  ناشفده  هک  تسا  نآ  يارب  دـنروآ ، یمن  نامیا  مه  زابو  دـننک  یم  هعلاطم  دـننیب و  یم  ار 
هب زین  لیلد  رازه  اب  دشابن  يا  هشیدنا  نینچ  رد  یصخش  هچنانچ  دروآ و  یم  نامیاو  هتخانش  ار  وا  لیلد  کی  اب  دشاب ، ادخ  تخانش  هشیدنا 

مینیب یم  ار  ادخ  راثآ  ام  هکنیا  درادن ؛ یگزات  ام  يارب  رگید  دوب  ام  اب  رمع  لّوا  زا  یتمعن  رگا  اه :  تمعن  ماود  - 2 دروآ .  یمن  نامیا  ادخ 
دوجو رطاخ  هب  ار  ادخ  لاح  هب  ات  لاثم :  میا .  هدوب  تمعن  اب  تمعن و  رد  یگدنز  لّوا  زا  نوچ  میناد  یمن  ار  نآ  ردـق  میتسین و  وا  دای  هب  و 
ًالصا ای  دوش  هتسب  یهاتوک  تّدم  يارب  تشگنا  نیا  رگا  اّما  تسا ،  هدوب  امش  اب  ّدلوت  لّوا  زا  نوچ  دیا ، هدرکن  رکش  دوخ  تصـش  تشگنا 
دیناوت یم  دیناوخ  یم  ار  اه  هلمج  نیا  هک  الا ن  نیمه   . ) دیدنبب ار  دوخ  هقی  همگد  یّتح  دیناوت  یمن  نآ  نودب  هک  دـینیب  یم  دوش ، هدـیرب 

نآرق تساهرادشه .  نیمه  اه  يراوگان  ياه  هفـسلف  زا  یکی  دوش و  یم  ادخ  زا  ام  تلفغ  ببـس  اه  تمعن  ماود  يرآ ،  دینک . ) شیامزآ 
نآرق دننک .  عّرضت  ام  هاگرد  هب  هّجوت و  ام  هب  دیاش  ات  ( 177  () نوعرّـضی مهّلعل   . ) میهد یم  رارق  انگنت  رد  ار  مدرم  یهاگ  ام  دیامرف :  یم 
تمعن کی  کی  نید  يایلوا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اهاعد  رد  دیـشاب و  یهلا  ياهدادـما  اـه و  تمعن  داـی  هک  دـنک  یم  رما  مدرم  هب  رّرکم 

زا انغ و  هب  رقف  زا  يدایز ،  هب  یمک  زا  ملع ،  هب  لهج  زا  یگرزب ،  هب  یکچوک  زا  ارام  هک  ییوت  اراگدرورپ !  دننک :  یم  رکذ  ار  ادخ  ياه 
لماوع زا  یکی  طیحم :  زا  يریذـپ  ریثءات  - 3 میدرک .  نایب  ار  یبلاطم  ًالبق  وا  ياه  تمعن  ادخ و  دای  هرابرد  يدـناسر .  یتمالـس  هب  ضرم 

تنایخو دوش  یم  تحاران  يدزد  زا  ًانادجو  ًاعبط و  ناسنا  تسا .  طیحم  زا  يریذپریثءات  یبهذـم ،  تاروتـسدو  بهذـم  زا  ناسنا  فارحنا 
زا رارف  - 4 دریگ .  یم  وـخ  اـهراتفر  نآ  اـب  مـه  وا  دـندوب  نئاـخ  دزد و  نآ  دارفا  هـک  تـفرگ  رارق  یطیحم  رد  رگا  نـکل  دـناد  یم  دـب  ار 

تسا اهدنبو  دیق  یخرب  لوبق  اب  يواسم  نید ،  نتفریذپ  اریز  تسا ،  ّتیلوئـسم  زا  رارف  رطاخ  هب  بهذم ،  هب  ییانتعا  یب  یهاگ  ّتیلوئـسم : 
، ادـخ تعاطا  نامرف و  زا  ندـش  اهر  هکنآ  زا  لفاغ  دـنوش ، یم  انتعا  یب  بهذـم  هب  دنـشاب  دازآ  دوخ  لاـیخ  هب  هکنیا  رطاـخ  هب  یهورگ  و 

همه يوگ  نابرق  هلب  تفریذپن  ار  وا  نامرف  هک  یسک  دوش و  یم  همه  هدنب  دشن  وا  هدنب  هک  یسک  تسا .  نارگید  یگدنب  تراسا و  مزلتسم 
ره هب  ار  وا  دور  ادخ  ریغ  غارـس  هب  ادخ  رانک  رد  هک  یـسک  ( 178 () ریّطلا هَفطخَتَف  ءامـسلا  نم  ّرَخ  اّمناکف  هّللاب  كرـُشی  نَمو   . ) دوب دهاوخ 
هب دـنزرو و  یم  ینمـشد  ّقح  اب  تجاجل ،  یهاوخدوخ و  سوه ،  بّصعت ،  رطاخ  هب  مه  یهورگ  ّقح :  اـب  ینمـشد   - 5 دنرب .  یم  ییوس 

لماوع زا  یکی  ناوت  یم  زین  ار  لطاب  ياه  یفّرعم  ای  یغیلبت و  ياه  ییاسران  حیحص و  غیلبت  مدع  - 6 دننز .  یم  اپ  تشپ  ینامسآ ،  بتکم 
 . تسناد بهذم  ادخ و  هب  ییانتعا  یب 

كرش
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 . ندرک مَلع  ادخ  تردق  ربارب  رد  ار  یتردـق  ینعی :  كرـش  نداد .  ییادـخ  ماقم  ادـخ  قولخم  هب  ندرک ،  هیکت  ادـخریغ  هب  ینعی :  كرش 
هب یگتـسباو  ینعی :  كرـش  دـشابن .  ادـخ  هار  رد  هک  ییارگ ،  هورگ  ینعی :  كرـش  ادـخ .  ریغ  زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاـطا  ینعی :  كرش 

یهلا تردق  هب  نامیا  ندرک  هدنز  - 1 دروخ :  یم  مشچ  هب  دایز  هلءاسم  ود  نآرق  ياه  ناتساد  مامت  يالبال  رد  اه .  تردقربا  اه و  تردق 
نالطب طخ  موهوم و  ياه  هاـگ  هیکت  ماـمت  ندـیبوک  - 2 ادـخ .  رهق  بضغ و  زا  ندـشن  لـفاغ  و  یبـیغ ،  ياهدادـما  فاـطلا و  هب  هّجوت  و 

وا هبو  داد  رادـشه  دوخ  دـنزرف  هب  حون  ترـضح  میناوخ :  یم  نآرق  رد  كرـش .  ياه  گریوم  ندرب  نیب  زا  طلغ و  ياهرایعم  رب  ندیـشک 
 . مرب یم  هانپ  هوک  هب  منیبب  ار  وت  يادخ  رهق  ات  نم  تفگ :  شدنزرف  دش ، دـنهاوخ  قرغ  بآ  رد  ادـخ  بضغ  اب  راّفک  همه  هک  درک  راطخا 

هّیحور هنومن  نیا  دـهد .  یم  رارق  ادـخ  رهق  ربارب  رد  ار  هوک  تردـقو  هوکوا  تسیچ ،  حون  دـنزرف  قطنم  هک  دـییامرف  یم  هدـهاشم  ( 179)
 . میکرشم مینک  ملَع  ار  يزیچ  ای  یسک  حون  دنزرف  نوچمه  ادخ  ربارب  رد  مه  ام  رگا  تسا .  كرش 

كرش هچخیرات 

یم ارف  شگرم  یگرزب  ّتیـصخش  هک  یماگنه  میدق  ياه  نامز  رد  دراد .  يدایز  شیارگ  يّدام  روما  هب  يّدام و  تسا  يدوجوم  ناسنا ، 
یم رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  هتخاس ،  ار  وا  همّسجم  دنتشاد ، وا  هب  هک  يا  هقالع  قشع و  رطاخ  هب  اهنآ  تفر ،  یم  مدرم  نایم  زا  دیـسر و 

، درب مان  هعماج  رد  كرـش  هدنروآ  دیدپ  ناونع  هب  ناوت  یم  هک  يرگید  لماوع  زا  دیدرگ .  لیدبت  شتـسرپ  هب  مک  مک  مارتحا  نیا  دنداد . 
 . تساه تقافر  دیلقت و  عمط ،  اه ، توغاط  زا  سرت 

كرش عّونت 

هنوگ دهاش  زورما  هدوب ،  كرـش  زا  ییاه  هنوگ  دهاش  یناسنا  هعماج  زورید  تسا ،  هدوب  ینوگانوگ  رهاظم  ياراد  خـیرات  لوط  رد  كرش 
 ، یتسرپ ناونع  یتسرپ ،  ماقم  زورما  كرـشو  دوب  یتسرپ  تبو  یتسرپ  هاـم  یتسرپ ،  دیـشروخ  زورید  ِكرـش  میتسه .  نآ  زا  رگید  ییاـه 

نطو مسیلانویسان و  زورما  كرش  دوب و  یتسرپ  موقو  یموق  تابّصعت  زورید  ِكرش  تسا .  یتسرپ  كردم  یتسرپ و  لوپ  یتسرپ ،  نامرهق 
 . تسا یتسرپ 

كرش ياه  هنومن 

يرگید مینک .  یم  نیمءات  ار  دوخ  زاین  دروم  بآ  قیمع  مین  هاچ  رفح  اب  اریز  میرادـن ،  زاین  ناراب  زاـمن  هب  رگید  نونکا  دـیوگ :  یم  یکی 
دوش یم  دراو  جراخ  زا  يروف  مدنگ  ياه  یتشک  اریز  دروآ ، ور  مدرم  هب  یطحق  دنک و  رهق  ادخ  هک  تسین  ینامز  رگید  نالا  دیوگ :  یم 

هچرگ مینز .  زابرس  یللملا  نیب  ای  یتلود  نیناوق  زا  میناوت  یمن  ام  نکل  میراد ،  لوبق  دراد ، یباسح  عرش  نوناق  هکنیا  دیوگ :  یم  یمّوس  . 
مه یهاگ  مینک و  یم  لمع  ادخ  نامرف  هب  یهاگ  ام  دروآ .  باسح  هب  دیاب  مه  ار  رسمه  ای  مدرم و  تیاضر  نکل  تسا ،  نینچ  ادخ  مکح 

يرفـس رد  بالقنا ،  زا  لبق  درک :  یم  لقن  اهقف  زا  یکی  دراد .  تافانم  ّقح  یگدـنب  دـیحوت و  اـب  قطنم  دـید و  عون  نیا  مینآ .  نیا و  وریپ 
یمن ترفاسم  هزاجا  اه  یناریا  هب  قارع  تلود  هک  تسا  بوخ  هچ  متفگ :  ناشیا  هب  میدمآ .  یم  نارهت  هب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  هارمه 

تحاران رایـسب  نایب  زرط  نیا  زا  ماما  دـش .  یم  تولخ  مق  هّیملع  هزوح  دـنتفر و  یم  فجن  يوس  هب  همه  مق  بّالط  الـضف و  هنرگو  دـهد ،
، دیایب نییاپ  يرگید  الاب و  یکی  دهاوخب  دشاب و  ادخ  ریغ  رکف  رد  یـسک  رگا  هک  درک  تبحـص  نم  يارب  نیـشام  رد  نارهت  ات  مق  زا  دش و 

يرگید هلءاسم  نیمءات  رکف  هب  وا  ياـضر  ادـخ و  هار  زج  یـسک  رگا  هصـالخ  سکع و  هب  اـی  تولخ  فجن  هزوح  دوش و  غولـش  مق  هزوح 
اه و لغـشو  اهداژن  اه و  هقطنم  طباور و  اه و  هقالع  هن  دـشاب ، ادـخ  دـیاب  اـم  فدـه  راـک و  روحم  دوش ، یم  رود  دـیحوت  رادـم  زا  دـشاب ،

 . . . . يا و هلیبق  یّلحم و  ياه  بّصعت 
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كرش هناشن  مرآ و 

رگا هدمآ .  نایم  هب  نخـس  كرـش  زا  تسادخ -  ریغ  يانعم  هب  هک  هنود - ))   )) و هّللا ))  نود   )) هملک اب  هبترم  تسیود  دودـح  نآرق ،  رد 
هب هک  یناسک  يرآ ،  تسا .  بسانم  رایسب  هملک  نیا  ینآرق ،  مه  دشاب و  حیحص  مه  هک  مینک  ادیپ  یمرآ  هناشن و  كرش ،  يارب  میهاوخب 

اهنآ كّرحم  دندنب ، یم  لد  وا  ریغ  هب  دـننک و  یم  ارجا  ار  ادـخ  ریغ  نوناق  دـنهاوخ ، یم  ادـخ  ریغ  زا  ار  تّزع  دـنور ، یم  ادـخ  ریغ  غارس 
اه و هدـقع  هشیر  یـسررب  یـسانشناور  مهم  لیاسم  زا  یکی  دـننک .  یم  راک  وا  ریغ  ياربو  دنـسرت  یم  ادـخریغ  زا  تسا ،  نارگید  ياضر 
ات درادن  ییانعم  تسکش  وا  رظن  زا  رگید  دش ، ادخ  يارب  شتکرح  رکف و  تفرگرارق و  دیحوت  رادم  رد  هک  یسک  تساهنآ .  زا  يریگولج 

تـسوا راک  يرتشم  دنوادخ  تشادرب ،  ماگ  ادخ  يارب  هک  یناسنا  دـیآ .  شیپ  یناور  راجفنا  شیارب  دـهد و  ناشن  لمعلا  سکع  دـهاوخب 
ام هکنیا  ( 182  . ) درادن يراظتنا  مه  دنوادخ  ریغ  زا  درادن و  يراک  ادخ  ریغ  هب  وا  ( 181) دنیب یم  ار  شراک  دونش و  یم  ار  شفرح  ( 180)

تکرح نالف  رد  یماکان  هک  دوش  یم  حرطم  یـسانشناور  رد  ای  دـش ، زوریپ  ای  دروخ  تسکـش  تفرگن ،  ای  تفرگ  ینالف  راـک  مییوگ  یم 
 ، تسین حرطم  یماکان  دیحوت  هرئاد  رد  اریز  تسا .  حرطم  دیحوت  رادم  زا  جراخ  رد  اه  یماکان  اه و  یبایماک  نیا  دش ، ینالف  هدقع  ببس 
ای اه ، گنج  رد  ای  دوب ، هدـنهانپ  اه  هوک  رد  ای  تفر ،  هنیدـم  يوس  هب  هکم  زا  ای  دوب ، ناپوچ  هک  یناـمز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب 

حور يارب  اهنیا  زا  کی  چـیه  مدرم ،  هوبنا  نایم  رد  ای  اهنت  ای  دجـسم ، نتخاس  يارب  یـشک  لگ  لاح  رد  ای  فاوط ،  لاح  رد  ای  ربنم ، يالاب 
زیم ای  ام  سابل  یّتح  ای  ام  لغش  دنهاوخب  رگا  هک  میتسه  ام  نیا  اه .  یـشوخلد  هن  دنک  یم  قرف  اه  ّتیلوئـسم  يرآ ،  تشادن .  یقرف  ربمایپ 

ام يارب  يوحن  هب  اـهنیا  همه  نوچ  میور ،  یم  شیپ  یـشکدوخ  زرم  اـت  هتفرگ  مغ  زا  دـننک ، ضوع  ار  اـم  یگدـنز  ّلـحم  اـم و  رتـفد  اـم و 
 . تسا هدش  تب  میوگب  رتهب  ای  هدرک و  ادیپ  تلاصا 

ناکرشم رامآ 

روحم هک  یناسک  ینعی  ناصلخم  دنتسه ، مک  صلخم  دارفا  هک  میبای  یمرد  مینک  ّتقد  یکدنا  رگا  دراد ، كرش  هک  يا  هدرتسگ  يانعم  اب 
هدوب و میلست  ادخ  نوناق  ربارب  رد  دنـشابن ، راکایر  دنـشاب ، هتـشادن  وا  ریغ  زا  ییازج  رّکـشت و  هدارا  چیه  هداد ،  رارق  ادخ  ار  دوخ  ياهراک 

نامیا ادـخ  هب  مدرم  رثکا  ( 183  () نوکرـشم مه  ّالا و  هّللِاب  مهرثکءا  نم  ُؤی  ام  و   : ) دـیامرف یم  نآرق  دـننکن .  حرطمار  ییادـخ  ریغ  نیناوق 
 . دنراد یهلاریغ  ياه  هاگ  هیکت  دنتسه و  زین  كرشم  ناشنامیا  رانک  رد  هکنآ  رگم  دنرادن 

كرش راثآ 

یم لامعا  وحم  يدوبان و  ببـس  كرـش ،  لمع  طبح  - 1 میروآ :  یم  اـجنیا  رد  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  دراد  ییوس  راـثآ  ادـخ  هب  كرش 
مامت یگدـنز ،  رد  کـچوک  لـمع  کـی  یهاـگ  دوش .  یم  طـبح )  ) كرـش طّـسوت  ناـسنا  بوخ  ياـهراک  ماـمت  نآرق ،  ریبعت  هب  دوش و 

رد نکل  دـناوخ ، یم  سرد  لاس  مامت  رد  زومآ  شناد  کی  یهاگ  فلا :  دـینک :  هّجوت  لاـثم  دـنچ  هب  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  ناـسنا  تاـمحز 
تـسد زا  ار  دوخ  یعامتجا  رابتعا  تسا  ظوفحم  وا  ملع  هکنیا  اب  دنام و  یم  كردم  یب  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یمن  تکرـش  ناحتما  هسلج 

؛ دروخ یم  مس  یمک  هظحل  کی  رد  یلو  دـنک  یم  تاعارم  ار  یتشادـهب  روما  رمع  مامت  رد  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  يدرف  ب :  دـهد .  یم 
، داتـسا دزن  ّتیبوبحم  راک و  تمدخ و  رمع  کی  اب  يدرگاش  ج :  درب .  یم  نایم  زا  ار  وا  یتشادـهب  ياه  تاعارم  مامت  کچوک  لمع  نیا 
ندروخ و مس  دننام  ادخ  هب  كرش  يرآ ،  دنک .  یم  وحم  ار  دوخ  بوخ  ياهراک  مامت  داتـسا ، ِدنزرف  نتـشک  دننام  هابتـشا ،  لمع  کی  اب 
و  : ) دیامرف یم  هک  مینک  هّجوت  نآرق  نخس  هب  کنیا  دنک .  دوبان  ار  رمع  هرود  ياه  تمحز  مامت  دناوت  یم  هک  تسا  داتسا  دنزرف  نتـشک 
هب یّتح  دوش .  یم  دوبان  طبح و  ناـنآ  لاـمعا  ماـمت  دـنزرو ، كرـش  دـنوادخ  هب  رگا  ( 184  () نولمعی اوناک  اـم  مهنع  طـبَحل  اوکرـشءا  ول 
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بارطضا و - 2 دوش .  یم  دوبان  تلاـمعا  یماـمت  يزروب  كرـش  رگا  ( 185  . . . () کلمع ّنطبحیل  تکرـشا  نئل   : ) دـیامرف یم  شربماـیپ 
مه اهنآ  زا  مادک  رهو  دـندایز  مدرم  دادـعت  نوچ  دراد ، هاگن  یـضار  دوخ  زا  ار  مدرم  همه  دـناوت  یمن  ناسنا  هک  تسادـیپ  هتفگان  ینارگن 

تیاضر اریز  دوش ، یم  ینارگنو  بارطـضا  راچد  دریگ  یم  رارق  هک  دّدـعتم  نوگانوگ و  ياهاضاقت  نایم  رد  ناـسنا  دـنراد .  يداـیز  عّقوت 
 ، تسا حرطم  كرـشو  دـیحوت  هلءاسم  هک  تساـجنیا  دوش .  یم  ماـمت  يرگید  هورگو  صخـش  ندـش  یـضاران  تمیق  هب  یهورگو  درفره 

یّـصاخ شمارآ  کی  زا  ًارهقو  دنهاوخ  یم  هچ  اه  هورگ  ای  دارفا  هک  درادن  يراک  وا  تسادـخ ؛  ندرک  یـضار  رکف  رد  اهنت  دّـحوم  ناسنا 
 ، ناسنا ایآ  ( 186 () راّهقلا دِـحاولا  هّللا  مَا  ٌریَخ  نوقّرفتُم  ٌباـبرءاَء   : ) فلا دـینک :  هّجوت  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا .  رادروخرب 

دراد شمارآ  دشاب ، ادخ  کی  ندرک  یضار  رکف  رد  ناسنا  ایآ  راّهق ؟  يادخ  کی  اهنت  ای  تسا  رتهب  دشاب  هتشاد  بابرا  تسرپرـس و  دنچ 
ًاملَس ًالجَر  نوسکاشتُم و  ءَّاکرُش  هیف  ًالجر  ًالثم  هّللا  برَـض   : ) ب نوگانوگ ؟  ياه  هقیلـس  اب  مه  نآ  رفن  نیدنچ  ندرک  یـضار  رکف  رد  ای 

هرجاشم هب  مه  اب  هتـسویپ  وا  هرابرد  هک  تسا  یناکیرـش  كولمم  هک  ار  يدرم  تسا :  هدز  یلَثَم  دـنوادخ  ( 187 () ًالثم ِنایوتسَی  ْله  لجَرل 
میلست اهنت  یسک  رگا  میتفگ :  هک  تسا  یبلطم  نایب  لاثم  نیا  دنناسکی ! ؟  ود  نیا  ایآ  تسا ؛  رفن  کی  میلـست  اهنت  هک  يدرم  و  دنلوغـشم ،
نارگید ندرک  یـضار  اهنیا  رب  هوالع  دشاب ؟  قالخا  دب  کیرـش  رفن  دنچ  یتسرپرـس  تحت  هک  یـسک  ای  تسا  شمارآ  رد  دشاب  رفن  کی 

 ! يوش یم  یضار  دوز  هک  یسک  يا  اضرلا )) عیرسای   : )) میناوخ یم  لیمک  ياعد  رد  دوش .  یم  یضار  دوز  دنوادخ  نکل  تسا ،  لکشم 
زج دننک  یم  هچ  نم  يارب  مدرم  رگم  دراد ؟  یـشزرا  هچ  دشابن  ادخ  ياضر  طخ  رد  دیحوت و  رادـم  رد  رگا  مدرم ،  ندـش  یـضار  ًالوصا 
؟  تسا هتخاس  اهنآ  تسد  زا  يرگید  راک  چوپ ،  رذگ و  دوز  ياه  قیوشت  نیا  دـننام  ندرک و  نم  مسا  هب  ار  نابایخ  کی  مان  ندز و  فک 

رگم متسین ؟  وا  رظن  ریز  هظحل  ره  الا ن  رگم  تشاد ؟  تراظن  نم  رب  یـسک  ادخ  زج  مدوب  ردام  مکـش  رد  هک  هاگ  نآ  هتـشذگ ،  رد  رگم 
سپ تسین ؟  وا  تسد  هب  مدرم  همه  بلق  رگم  تسین ؟  وا  زا  اه  لامکو  اه  یبوخ  همه  رگم  تسین ؟  وا  اب  اهنت  مراـک  رـس و  تماـیق  يادرف 

دوش و یم  یضار  دوز  مه  هک  ییادخ  کی  ندرک  یضار  هکنآ  نخس  هاتوک  مورب .  نآ  نیا و  لد  لابند  منک و  اهر  ار  همـشچرس  نم  ارچ 
یـضار زا  تسا  رتهب  رایـسب  تسوا ،  اب  مراک  رـس و  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  مه  دهد و  رییغت  نم  هب  تبـسن  ار  نارگید  ياه  لد  دناوت  یم  مه 

يادخ دوجو  اب  ( 188 () ًالوذخَم ًامومذَم  دُعقتَف  رخَّا  ًاهل  هّللا إ  عم  ْلَعْجَت  ال   : ) دـیامرف یم  نآرق  هقیلـس .  همه  نآ  اب  مدرم ،  همه  نیا  ندرک 
ات میدیود  نآ  نیا و  هّجوت  بلج  یپ  رد  يرمع  ام  دسر .  یمن  وت  هب  يرگید  زیچ  نالذخ ،  تّمذم و  زج  هک  ورن  رگید  يادخ  غارس  دحاو 
هک نیمه  مدرم  تساوخ ،  یم  نامدوخ  يارب  ار  ام  هک  تسادـخ  اهنت  نیا  دـنهاوخ ، یم  ناشدوخ  يارب  ار  ام  همه ،  هک  میدـیمهف  نایاپ  رد 
مه نارسمه  نادنزرف و  زا  یضعب  هک  هدش  شرافس  ناسنا  هب  نآرق  رد  رگا  دنور .  یم  هدرک ،  اهر  ار  ام  دننک  ادیپ  يرگید  ماقم  تسود و 

 ، نادنزرف نارسمه و  زا  یضعب  هک  تسانعم  نیمه  هب  هّجوت  رطاخ  هب  ( 189  () مَکل ّودع  مکدالوءا  مکجاوزءا و  نم  ّن  إ   . ) دنیامش نمشد 
و  : ) دیامرف یم  نآرق  تّیـصخش  رد  لزلزت  - 3 دوش .  مامت  ام  يدوبان  یتخبدـب و  تمیق  هب  هچرگ  دـنهاوخ  یم  دوخ  هافر  يارب  طقف  ار  اـم 

ناگدنرپ موجه  دروم  دوش ، باترپ  نامسآ  زا  هک  تسا  نآ  دننام  دوش ، كرشم  هک  یسک  ( 190  . . . () ءامسلا نم  ّرَخ  اّمناکف  كرشی  نم 
هّللاّالا هلاال  ۀملک   : )) یـسدق فیرـش  ثیدح  قبط  هّللا ))  ّالا  هلاال   )) هبّیط هملک  هب  دنبیاپ  دّـحوم و  ناسنا  اّما  دوش .  اهنآ  همعط  دریگ و  رارق 
هعماـج رد  هعماـج  رد  هقرفت  فـالتخا و  - 4 تـسا .  یهلا  مـکحم  هــعلق  ژد و  رد  ( 191  (() یباذـع نم  نمءا  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح 

هعماج رد  اّما  دـنراد .  تسرپ  رـس  کی  همه  مدرم  تسوا و  نوناق  ادـخ و  هار  مه  نآ  تسا ،  یکی  اهنت  طـخو ، نوناـق  مکح و  يدـیحوت ، 
يزیچ هار و  نامه  دـییءات  رکف  رد  یـسک  ره  دـیآ ، یم  دوجو  هب  توافتم  ياه  هار  تارّرقم و  هار ،  کی  نوناـق و  کـی  ياـج  هب  كرش ، 
نابرق هلب  هکلب  تسین ،  حرطم  ادـخ  یگدـنب  هعماج  نآ  رد  ( 192  () قلخ اـمب  ٍهلا  ّلـک  بهذـل   ، ) نآرق لوق  هب  هدروآ و  دوجو  هب  هک  تسا 

مهضَعب یلََعل  و  ( ؛ دنتـسه رگیدکی  رب  ییوج  يرترب  رکف  رد  مدرم  ( 193 () انئارَبُک انتداس و  اـنعَطءا  اـّن  إ  ( ؛  تسا حرطم  نآ  نیا و  هب  ییوگ 
اهنت دـنرادن ، لطاب  ّقح و  هب  راک  دـننک و  یم  شوخ  لد  تسه ،  ناـشدوخ  دزن  هچنآ  هب  طـقف  یهورگ  بزح و  ره  و  ( 194  () ضَعب یلع 

ّلک  ) نآرق لوق  هب  دنتـسین و  لیاق  یـشزرا  دنـشاب ) مه  یقطنم  ياراد  هچرگ   ) دوخ نافلاخم  يارب  دـنلیاق و  تلاـصا  دوخ  هار  مارم و  يارب 
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نم نیکرشملا  نم  اونوکتال   : ) دیامرف یم  نآرق  تسا .  كرـش  یعامتجا  راثآ  زا  اه  هقرفتو  اه  يریگرد  ( 195  () نوحِرَف مهیَدل  اِمب  بزِح 
ياه هقیلس  ِندرک  دراو  اب  سک  ره  هکلب  تسا ،  تسرپ  تب  اهنت  كرشم ،  دینکن  لایخ  دیـشابن و  ناکرـشم  زا  ( 196  () مهَنیِد اوقّرَف  نیّذلا 

رد اه  تّلم  اه و  تّما  طوقس  یلـصا  تّلع  يرآ ،  تسا .  كرـشم  دوش ، بتکم  رد  هقرفت  لماع  دوخ ، هتخاس  شیپ  زا  تاّیرظن  یـصخش و 
نآرق رد  تسا .  كرش  يورخا  راثآ  زا  خزود  ییاوسر و  تمایق  رد  ّتلذ  يراوخ و   - 5 تسا .  هدوب  ادخ  ریغ  هب  اهنآ  هیکت  خیرات ،  لوط 

اهنآ دیدرک  یم  لایخ  دیتفر و  یم  ادخ  ریغ  غارـس  هب  ایند  رد  امـش  هک  دـنریگ  یم  رارق  بطاخم  ناکرـشم  تمایق  رد  میناوخ :  یم  رّرکم  ، 
یقُلتف رخَّا  ًاهل  هّللا إ  عم  ْلعجَت  ال  ، ) دنـشیدنایب يا  هراچ  ات  دیناوخب  ار  اهنآ  تسامـش  يراتفرگ  زور  نونکا  دننک ، اود  ار  يدرد  دـنناوت  یم 

هک تسا  نآ  ایر  تسا  كرـش  ایر  دش .  دیهاوخ  باترپ  خزود  هب  تمالم  اب  هک  دیورن  ادخ  ریغ  غارـس  هب  ( 197 () ًاروحدَم ًامولَم  مّنهج  یف 
رد یهاگ  دراد :  یبتارم  كرـش  ( 198  (() كرـش ءایر  لک   : )) میناوخ یم  یثیدـح  رد  دـهد .  ماجنا  ادـخ  ریغ  يارب  ار  یکین  راک  ناـسنا 
مه ناسنا  دوخ  هک  يروط  هب  تسا  فیفخ  رایسب  یهاگ  ناتسرپ و  هام  دیـشروخ و  ناتـسرپ و  تب  نوچمه  دنک ، یم  زورب  نشور  يا  هولج 

لامعا رد  ار  ایر  روضح  ناسنا  ًابلاغ  هک  يوحن  هب  دـنک ، یم  ادـیپ  خوسر  ام  ياهراک  لامعا و  رد  یناـهنپ  مارآ و  رایـسب  اـیر  دـمهف .  یمن 
هچروم تکرح  صیخشت  دننام  هک  تسا  قیقد  يردق  هب  نآ ،  صیخشت  كرش و  هلءاسم  میناوخ :  یم  ثیدح  رد  دوش .  یمن  هّجوتم  دوخ 

كرش ياه  گریوم  زا  ییاهر  یهلا ،  ياهدادما  یمئاد و  تبقارم  شالت و  اب  زج  نیاربانب ،  دنام ، یم  بش  لد  رد  هایس  گنس  يور  رب  يا 
 . تسین نکمم 

كرش ياه  هناشن 

ینوناق اهنآ  ( 199  () متربکتسا مکـسفنا  يوهت  امب ال  ٌلوسر  مکَءاج  امَّلُکَفَا   : ) دیامرف یم  نآرق  وا .  ّیلو  ادخ و  نوناق  هب  نتفرگ  داریا   - 1
ارچ ( 200  () لاتِقلا انیلع  َتبتک  َِمل   : ) ًالثم هک  دـندرک  یم  ضارتعا  تسا .  یتسرپ  سفن  نیا  دـشاب و  نانآ  لیم  قباطم  هک  دنتـساوخ  یم  ار 

میزاس یمن  اذغ  کی  اب  ام  ( 201 () دحاو ماعط  یلع  ربصن  نل   : ) دنتفگ یم  ینامسآ  ياذغ  ربارب  رد  و  يداد !  داهج  گنج و  روتـسد  ام  هب 
اذهب هّللا  دارا  اذام   : ) دندرک یم  لا  ؤسو  دنز  یم  دنوادخ  هک  تسا  یلاثم  هچ  نیا  دندرک  یم  ضارتعا  دز ، یم  یلَثم  ادخ  هک  یماگنه  و  . 

هداتسیا دنوادخ  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  توغاط ،  یگدز .  توغاط   - 2 دراد .  اه  ندز  لاـثم  نیا  زا  يا  هدارا  هچ  دـنوادخ  ( 202 () الثم
مکیلا بحا  مک  ؤانبا  مک و  ؤابا  ناک  نا  لق   : ) دیامرف یم  نآرق  ادخ .  ریغ  نداد  يرترب   - 3 تسا .  كرش  توغاط  زا  يرادربنامرف  تسا . 

بزح تسا .  كرـش  نیا  درادب ، تسود  ادخ  زا  رتشیب  ار  دوخ  ناشیوخ  دـنزرف و  رـسمه و  ردام ، ردـپ و  ناسنا  رگا  ( 203  . . . () هّللا نـم 
 . دراد كرش  رد  هشیر  دراد  یقطنم  ریغ  هبنج  هک  اه  يرادفرطو  تابّـصعت ،  زا  یـضعب  تسا .  كرـش  یتسرپ  دناب  یتسرپ و  طخ  یتسرپ ، 

 . دراد توافت  هناهاگآان  یلهاج و  بّصعت  اب  نآ  زا  عافد  ّقح و  هار  رد  يراوتسا  تّیعطاق و  تبالص ،  هّتبلا 

كرشم ياهلد  هناشن 

مهاذ هنود إ  نم  نیذـّلا  رکذ  اذ  إو  ةرخ  ـالاب  نوـنم  ؤیـال  نیذـّلا  بوـلق  تّزامـشا  هَدـحَو  هّللا  رکذ  اذ  إ   : ) دـیامرف یم  رمز  هروـس  رد  نآرق 
ات نکل  دوش ، یم  زئمـشم  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ياه  لد  دوش ، یم  هدرب  ییاهنت  هب  ادـخ  مان  هک  یماگنه  ( 204  () نورشبتسَی
ای لمع  نیا  اب  دـیاب  ادـخ  نامرف  قبط  مییوگ  یم  ات  ًالثم  دـنهد .  یم  تراـشب  رگیدـمه  هب  یّـصاخ  يداـش  اـب  دوش  یم  هدرب  ادـخ  ریغ  ماـن 
زا نالف  لصا  قبط  مییوگ  یم  اـت  اـّما  دور ، یم  مهرد  ییاـه  هفاـیق  تسادـخ ؛  ناـمرف  یهلا و  فیلکت  اریز  درک ، هزراـبم  هورگ  اـی  صخش 

مدرم  : )) مییوگب رگا  دـنوش .  یم  سوبع  دـهاوخ )) یم  ادـخ   : )) مییوگب رگا  دوش .  یم  زاب  مه  زا  اه  هفاـیق  نیمه  لـلملا . . .  نیب  نیناوق 
دنراد و هّجوت  وا  ریغ  هب  ادخ  ياج  هب  دنا .  هتخود  مشچ  برغ  قرـش و  هب  یحو ،  ياج  هب  لیاسم  مامت  رد  دنوش .  یم  داش  دنراد )) راظتنا 
رد تسا  عونمم  نیدلاو  زا  تعاطا  هک  اجنآ  تسا .  تما  کی  فارحنا  هناشن  دوخ  نیا  دنا ، هتـسب  لد  ناگناگیب  نوناق  هب  وا  نوناق  ياج  هب 
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هلءاسم رانک  رد  نیدـلاو  مارتحا  هلءاسم  نآ  دروم  راهچ  رد  205 ؛)  ) تسا هدمآ  نیدلاو  هب  ناسحا  هب  تبسن  دیکا  روتـسد  هبترم  جنپ  نآرق 
هب هتـسباو  مّود  هلحرم  رد  ادـخ و  هب  هتـسباو  ادـتبا  ناـسنا  دوجو  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا ،  تسا .  هدـش  حرطم  ادـخ  یگدـنب  دـیحوت و 

شرافس نیا  همه  اب  تسا .  تدابع  اهنآ  هب  هاگن  دنا :  هدومرف  هک  هدش  شرافـس  ردام  ردپ و  دروم  رد  يردق  هب  تایاور  رد  تسا .  نیدلاو 
ود رد  دننک ، یچیپرس  هک  تسا  مزال  نادنزرف  رب  عونمم و  نانآ  زا  تعاطا  دننک ، شالت  ادخ  ریسم  زا  دنزرف  فارحنا  يارب  نیدلاو  رگا  اه 
الف ٌملِع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرُشِتل  كادَهاج  ْن  و إ   : ) تسا رگیدکی  لثم  هیآ  ود  ره  يانعم  ریبعت و  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  نآرق  زا  هیآ 

وت هک  دندمآ  رب  شالت  رد  ردامو  ردپ  رگا  ( 207 () امهعُطت الف  ملِع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرشت  ْنءا  یلع  كادَهاج  ْن  و إ  ( ) 206 () امهعُِطت
اه شالت  نیا  ینک .  یچیپ  رس  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  يرادن ،  یعالطا  نآ  زا  وت  هک  دنـشکب  ییوس  هب  دننک و  نوریب  دیحوت  رادم  زا  ار 

لام و تسا .  رطخ  رد  ام  بآ  نان و  مینکن ،  تعاطا  توغاط  نالف  زا  ام  رگا  مدـنزرف !  دـنیوگ :  یم  هک  تسا  يزوسلد  تروص  هب  یهاگ 
هک نارگید  یمهف ،  یمن  وت  هک  تسا  دنزرف  ریقحت  تروص  هب  یهاگ  میشاب و  وگ  نابرق  هلب  العف  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  ام  تّزع  ماقم و 

، ام تیّلم  ام ، ناکاین  دـنا ، هتـشاد  مه  یتحار  یگدـنز  دـنا و  هدومن  اه  تعاطا  اه و  شنرک  دـنا ، هتفر  ار  هار  نیا  دـنا  هدوب  رت  گرزب  وت  زا 
 . میشاب هتشاد  ار  هقیلس  نالف  میهدب و  لمع  نالف  هب  نت  میریذپب ،  ار  لصا  نالف  میورب ،  ار  هار  نالف  ام  هک  دراد  اضتقا 

یندوشخبان هانگ 

نَمل کـلذ  نود  اـم  رفغَی  هـب و  كرــُشی  نءا  رفغی  ـال  هـّللا  ّن  إ   : ) تـسا هدــمآ  راـب  ود  ءاـسن  هروـس  رد  تـسا .  یندوشخباـن  هاـنگ  كرش 
 . دشخبب تسا  نکمم  ار  ناهانگ  مامت  نآ ،  زا  ریغ  دشخب و  یمن  دوشن ) دّحوم  كرـشم  ات   ) ار كرـش  هانگ  ادـخ  انامه  ینعی  ( 208 () ءَّاشی

دوخ ياه  تقایل  یگدامآ و  يرس  کی  هب  طوبرم  میکح  يادخ  تساوخ  و  دهاوخب ، وا  هک  تسا  يدارفا  هب  تبـسن  دنوادخ  شـشخب  هّتبلا 
 . تسا ناسنا 

دیحوت رب  مّدقم  ییادز  كرش 

اذل تخیر ،  ملاس  ياذغ  نآ  رد  ناوت  یمن  دوشن  یلاخ  دساف  ياذغ  زا  ات  فرظ ،  اریز  تسا ،  مّدقم  دیحوت  رب  ییادز  كرش  تقیقح ،  رد 
یم تسد  كرـش  شیادـیپ  ياـه  هشیر  يور  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا .  مّدـقم  هّللا ))  ّـالا   )) هملک رب  هلاـال ))   )) هـملک دـیحوت ، راعـش  رد 
رات رب  هیکت  نوچمه  يراد ،  تّزع  عفن و  کمک و  دیما  يا و  هتفرگ  دوخ  يارب  هک  ییاه  هاگ  هیکت  نیا  ناسنا !  يا  دیامرف :  یم  دراذـگ و 

(210  . ) دننک وت  هب  یکمک  دسر  هچ  ات  دنرادن  تردق  دوخ  ررـضو  عفن  رب  ادخ  ریغ  دـیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  ( 209  . ) تسا توبکنع 
ریغ هیحان  زا  ار  تّزع  وت  ایآ  ( 211  . ) دنتـسین رداق  مه  سگم  کی  ندیرفآ  رب  دنوش  عمج  رگا  اه  تردـق  مامت  میناوخ :  یم  نآرق  رد  زاب 

؟  دنریگب ار  ادخ  رهق  يولج  دنتـسناوتن  دورمن  نایفارطا  نوعرف و  نوراق و  هتـسدو  راد  هنوگچ  هک  میدیدن  ایآ  ( 212 ( ! ؟  یهاوخ یم  ادخ 
يادص وحمو  هاش  ظفح  يارب  اه  تردق  مامت  هنوگچ  هک  میا  هدید  دوخ  مشچ  اب  میا و  هدوب  عوضوم  نیا  ینیع  دـهاش  رـصاعم ، خـیرات  رد 

ار میهاربا  ادخ  نکل  دنتفرگن  يا  هجیتن  دندرک و  هیکت  ادخ  ریغ  هب  يدارفا  هنوگچ  دندنام .  ماکان  اّما  دندش  جیـسب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 
دندرک هرصاحم  ار  وا  هناخ  هک  یناشک  ندرگ  نایم  رد  ار  دّمحم  ترضح  یهام و  مکش  رد  ار  سنوی  هاچ و  لد  رد  ار  فسوی  شتآ و  رد 

ادخ ریغ  ادـخ و  نایم  نآرق  هک  تسا  ییاه  هسیاقم  ییادز ،  كرـش  ياه  هار  زا  یکی  درک .  ظفح  اه  تردـقربا  نایم  رد  ار  ینیمخ  ماما  و 
همجرت اب  ار  هیآ  دنچ  هنومن  باب  زا  دریذپ !  یم  یـسک  هچ  ياج  هب  ار  يزیچ  هچ  هک  دـهد  یم  رادـشه  ناسنا  هب  هلیـسو  نیدـب  دـنک و  یم 

دننام دنیرفآ  یمو  دراد  ندیرفآ  تردـق  هک  یـسک  ایآ  ( 213  () نورّکذـت الفءا  قلخی  نَمک ال  ُقلخی  نمَفءا   : ) فلا مینک :  یم  لـقن  هداـس 
تب غارس  هب  ایآ  ( 214  () نیقلاخلا نسحا  نورذت  ًالعب و  نوعدتءا   : ) ب دیوش ! ؟  یمن  رّکذتم  ایآ  درادن  ار  یتردق  نینچ  هک  تسا  یـسک 

نیّذلا ّن  إ   : ) ج دـیزاس .  یم  اهر  تسا  هدـننیرفآ  نیرتهب  هک  ار  يراگدرورپو  دـیور  یم  دـنرادن  یـشنیرفآ  هنوگ  چـیه  ییاناوت  هک  ییاه 
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دنتـسه یناگدـنب  دـیناوخ  یم  ار  اهنآو  دـیا  هدـش  اهنآ  هّجوتم  امـش  هک  ییاه  هاگ  هیکت  نیا  ( 215  () مکلاثمءا ٌداـبِع  هّللا  ِنود  نم  نوعدـَت 
نوچ یناسک  ربارب  رد  دیا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تّزع  ارچ  یتسار  دـنمزاینو ؛ زجاع  فیعـض ،  دودـحم ، یتادوجوم  ، امـش دوخ  نوچمه 
لابقا لوق  هب  دوش ، یم  لیلذو  راوخ  ناسناو  دور  یم  مه  سفن  ِتّزع  تفر  هک  ادخ  هب  نامیا  يرآ ،  دـینک ؟  یم  شنرک  ردـق  نیا  ناتدوخ 

رت تسپ  ناگـس  یمالغ ز  يوخ  رد  ینعی  ( 216) درک مج  دابق و  رذـن  یلو  تشاد  يرهوگ  درک  مدآ  یگدـنب  يرـصب  یب  زا  مدآ  يروهال 
ناشغارس هب  امش  هک  نانآ  ( 217 () ابابذ اوقلخی  نل  هّللا  نود  نم  نوعدت  نیّذلا  ّنا   : ) درک د مخ  رس  یگس  دزن  یگـس  هک  مدیدن  نم  تسا 

ار امش  زا  یلکـشم  دنناوت  یمن  ( 218  () مکنع ّرـضلا  فشک  نوکلمی  الف   : ) ه دـنرادن .  مه  ار  سگم  کی  تقلخ  تردـق  یّتح  دـیور  یم 
اوعمـسی ـال  مهوعدـت  نا   : ) ز دـنهد .  شیازفاو  دـننک  نیمءاـت  ار  امـش  يزور  دـنناوت  یمن  ( 219 () اقزر مکل  نوکلمیـال   : ) و دـننک .  لـح 

دننک اود  امش  زا  يدرد  دنناوت  یمن  زین  دنونشب  رگا  دنونش و  یمن  ار  امـش  يادص  ادخ  ریغ  ( 220  () مکل اوباجتسا  ام  اوعمس  ول  مکءاعد و 
هک یلاح  رد  دییوج  یم  تّزع  اهنآ  دزن  رد  ایآ  دیور ؟  یم  نارگید  غارس  هب  ارچ  ( 221 () ًاعیمج هّلل  ةّزعلا  ّناف  ةّزعلا  مهدنع  نوغتبیءا   : ) ح . 

یلاحرد دـیور ؟  یم  دوس  بسک  يارب  اهنآ  لابند  هب  ایآ  ( 222  () هعفن نم  برقا  هّرـض  نمل  وعدی   : ) ط تسادـخ !  يارب  اه  تّزع  یمامت 
هتفرگ ادخ  يارب  هک  ییاه  کیرـش  زا  ایآ  ( 223 () ّقَحلا َیلا  يدـهَی  نَم  مکئاکرُـش  نم  له   : ) ي تسا .  رتشیب  اهنآ  دوس  زا  اهنآ  ررـض  هک 

نآ ندرک  صلاخ  ّتین و  حالـصا  كرـش ،  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  رگید  یکی  دنک ! ؟  تیاده  ّقح  يوس  هب  ار  امـش  هک  تسه  یـسک  دـیا ،
هار رد  ام  هک  دننک  یم  اعّدا  یهورگ  تمایق  زور  رد  دراد .  ناسنا  ّتین  هب  يدایز  یگتـسب  اهنآ  یلوبق  هجرد  لامعا و  شزرا  ًالوصا  تسا . 

 ! يدنمتواخـس مدآ  هچ  دنیوگب :  مدرم  ات  دیدرک  جرخ  لوپ  دـنیوگ :  یم  اهنآ  هب  میداد .  ماجنا  ار  لمع  نالف  ای  میدرک و  جرخ  لوپ  ریخ 
ناسنا هک  تسا  نیا  كرـش  زا  يرود  ياه  هار  زا  یکی  نیاربانب ،  و . . . .  ینیـشنلد !  توص  ابیز و  يادص  هچ  دنیوگب :  ات  دـیدناوخ  نآرق 

 ، كرش اب  هزرابم  هار  رگید  دشاب .  هّللا  لیبس  یف  وا  ياهراک  مامت  تقیقح  رد  دهد ، ماجنا  ادخ  يارب  طقف  صلاخ و  یتّین  اب  ار  دوخ  لامعا 
دنک یم  افوکش  ناسنا  رد  ار  دیحوت  حور  دوش ، هتفگ  هّجوت  اب  رگا  نآ  هلمج  هملک و  ره  هک  تسا  رکذ  اعد و  شیاین و  زامن و  ياه  همانرب 
ادـخ ینعی  ربـکا )) هّللا   )) هک مینیب  یم  مینک  رکف  دـبعَن )) كاـّیا   )) و هّللا ))  لوحب   )) و ربـکا )) هّللا   )) ياـه هلمج  ياـنعم  رد  یکدـنا  رگا  . 

؛ اـه ینتـشون  اـه و  ینتفگ  اـه ، یندینـش  اـه و  یندـید  زا  رت  گرزب  ناـسنا ،  ره  رّوصت  زا  رت  گرزب  تسا ،  لاـیخ  فـصو و  زا  رت  گرزب 
زا مینیـشن  یم  میزیخ و  یم  رب  رگا  ینعی  دـعقاو )) موقا  هتوقو  هّللا  لوحب   . . . )) اـه و توغاـط  اـه و  تردـقربا  نارگ ،  هئطوت  زا  رت  گرزب 
 ، برغ هدنب  هن  میقرـش و  هدنب  هن  ام  تسوا .  يارب  اهنت  ام  یگدـنب  ینعی  نیعتـسَن )  كاّی  دـبعَن و إ  كاّی  إ   . ) تسوا تردـق  اب  وا و  تردـق 

كاخ هام و  بآ و  داب و  ربا و  اب  وا  تسوا ،  رکشل  تسه  یتسه  رد  هچره  تسا و  تیاهن  یب  وا  تردق  نوچ  تسوا ،  زا  طقف  ام  دادمتـسا 
یب ناراب  ینامسآ و  گنس  نتخیر  ورف  نمـشد ،  لد  رد  بعر  داجیا  هکئالم و  نداتـسرف  اب  وا  دهد ، يرای  ار  ناسنا  دناوت  یم  مه  گیر  و 

یجوم اهرکذ  اهاعد و  زا  هلمج  ره  هصـالخ  و  ( 224  . ) تسا هدرک  يرای  ار  شناگدنب  نانم ،  ؤم  هب  نداد  شمارآ  نمـشد و  رـس  رب  عقوم 
زا ندرکن  هدافتـسا  و  تّیلاعف ،  شالت و  كرت  يانعم  هب  نیا ،  هّتبلا  اهادخ .  ریغ  زا  یگتـسباو  عطق  دـیحوت و  حور  ندرک  هدـنز  يارب  تسا 

ندش افوکش  يارب  رگاو  میتسین  لماک  یسررب  ماقم  رد  تسا و  هدرـشف  هوزج ،  نیا  رد  ام  ياه  ثحب  هک  تسا  ینتفگ  تسین .  يّدام  عبانم 
هب دنوادخ  هچنآ  هکلب  تسین ،  رگید  هار  ندوبن  يانعم  هب  نیا  میدرک ،  نایب  ییاه  هار  كرـش  ياه  گر  يوم  ندرب  نیب  زا  دـیحوت و  حور 

 . دشاب مه  يرگید  ياه  هار  تسا  نکمم  تسا و  نیا  هدروآ ،  ام  نهذ 

صالخا ياه  هناشن 

راطفا و ماگنه  هب  مه  نآ  ار  دوخ  زاین  دروم  ياذغ  هکنآ  زا  دـعب  هک  دـناد  یم  یناسک  ار  صالخا  يوگلا  نآرق  رّکـشت  راظتنا  نتـشادن  - 1
عّقوت هن  میراد و  شاداپ  ازج و  راظتنا  هن  امـش  زا  ام  دنتفگ :  دـنداد ، ناریـسا و ) . . .  نامیتی ،   ) هعماج نامورحم  هب  یپرد  یپ  ياه  بش  رد 

راک زا  یسک  رگاو  دشاب  هتـشاد  فیرعت  راظتنا  مدرم  زا  دهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  ربارب  رد  یـصخش  رگا  نیاربانب ،  ( 225  . ) رّکشت حدم و 
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رگید هناـشن  زئارغ  ناـفوط  زا  ّتینوصم  - 2 دـنک .  رظن  دـیدجت  دوخ  ّتین  رد  تسا  مزال  درادـن و  صـالخا  دوش ، نامیـشپ  درکن  رّکـشت  وا 
 ، گنج رد  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنم  ؤمریما  دـنکن .  رثا  ناـسنا  تکرح  رد  یـصخش ،  زئارغو  فطاوع  هک  تسا  نیا  صـالخا 
ربص لیلد  نیمه  هبو  دش  ینابصع  ترضح  درک .  باترپ  ناهد  بآ  ماما  يور  هب  نمشد  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  ات  دنکفا  كاخ  رب  ار  نمشد 

، ادـخ ناـمرف  ماـجنا  رد  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  نم  ربص  دومرفو :  تشک  ار  نمـشد  سپـس  دروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  یعیبـط  تلاـح  اـت  درک 
صالخا اب  ناسنا  ندشن  نامیشپ  - 3 مهدن .  تلاخد  دوب ، هداد  تسد  نم  هب  نیهوت  رطاخ  هب  هک  ار  یتّینابصع  یـصخش و  زئارغ  فطاوع و 

يارب دـهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ره  اریز  دـنک ، یمن  یماکان  ساسحا  هاگ  چـیه  دـسرن و  شفدـه  هب  هچرگ  دوش ، یمن  نامیـشپ  شراک  زا 
یماکان اه  هدقع  مامت  هشیر  اریز  دوش ، یمن  يا  هدقع  درادن و  يزوریپ  تسکـش و  هب  يراک  نیاربانب ،  تسا ،  ظوفحم  وا  رجا  تسادخ و 

تحار لاـیخ  اـب  دریگ و  یم  وا  دزن  ندـش  لوبقم  ادـخ و  ياـضر  زا  ار  دوخ  ماـک  نوـچ  تسین ،  ماـکان  زگره  صـالخا  اـب  ناـسنا  تسا و 
دیاقع و نایعیش و  هیلع  رب  هک  تاهبش  یخرب  هب  تسا  مزال  هکلب  بسانم ،  كرش ،  ثحب  نایاپ  رد  ههبـش  دنچ  هب  خساپ  دنک .  یم  یگدنز 
ار نایعیـش  لامعا  یخرب  هتخادـنا و  هار  هب  هعیـش  هیلع  رب  ار  یئوس  تاغیلبت  اه ، یباّهو  ًاریخا  دوش .  هتفگ  خـساپ  ددرگ  یم  اقلا  اهنآ  لاـمعا 

فیلءات اهنآ  تادقتعم  هعیش و  هیلع  رب  باتک  اهدص  لایرو ،  رالد  اه  نویلیم  فرص  اب  دننک .  یم  یفّرعم  كرشم  ار  اهنآ  هتـسناد و  كرش 
هـضور دـنناد ، یم  كرـش  ار  لّسوت  اه  یباّهو  دـنا .  هدرک  عیزوت  جـح  ماّیا  رد  اصوصخ  ناناملـسم ،  نایم  رد  پاـچ و  یعیـسو  ّدـح  رد  و 

 . دنـضرتعم تسا  هدـش  دراو  اه  همانترایز  رد  هک  ییاه  نعل  اـه و  مالـس  هب  دـنناد .  یم  تعدـب  ار  ازع  نشج و  مسارم  يرازگرب  یناوخ و 
نیا رّکذت  ثحب ،  هب  درو  زا  لبق  دییوگ !  یم  نیسحای ))   )) ارچ هک  دننک  یم  ضارتعا  و  دنناد .  یم  تعدب  ار  همئا  حیرـض  رود  هب  فاوط 

ناناملسم یمامت  میرادن .  يا  هلءاسم  تنس ،  لها  زا  دوخ  ناملسم  ناردارب  اب  ام  یّنُـس ،  یباّهو و  نایم  تسا  قرف  هک  تسا  يرورـض  هتکن 
زواجت ربارب  رد  همه  اّما  تسا ،  يزایتما  تیّـصاخ و  ياراد  کی  ره  تسد ،  کی  ناتـشگنا  دنچ  ره  دنتـسه .  تسد  کی  ناتـشگنا  دننامه 

خساپ اهنآ  هب  هدرک و  حرطم  ار  تاهبـش  نیا  زا  یخرب  دنوادخ ، يرای  هب  اجنیا  رد  ام  وا .  هنیـس  رب  دندرگ  یم  یتشم  هدش و  عمج  نمـشد ، 
 . مییوگ یم 

لّسوت

یتسه روما  شدرگ  هک  میوش  یم  هّجوتم  دوخ ، فارطا  رد  تّقد  یکدنا  اب  تسا ؟  كرش  مالـسلا  مهیلعوا  تیب  لها  ربمایپ و  هب  لّسوت  ایآ 
یم نآ  گرب  هب  تخرد ،  هخاش  هنت و  هشیر ،  قیرط  زا  ییاذـغ  داوم  بآ و  تسا .  لّسوت  رگید  يریبعت  هب  لیاسو و  بابـسا و  ساـسا  رب  ، 
ندش مرگ  هلیـسو  هب  رباو  تسا  ربا  هطـساو  هب  دراب ، یم  هک  ناراب  دـنک .  یم  تفایرد  ار  اوه  رون و  گرب ،  قیرط  زا  تخرد  هشیر  دـسر و 

ّالا ءایـشالا  يرجی  نا  هّللا  یبَا   : )) میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  دوـش .  یم  داـجیا  دیـشروخ  روـن  رثا  رد  اـیرد  بآ 
رارق یتّلع  هطساو و  يراک  ره  يارب  دنوادخ  دراد .  ابِا  دنک ، ادیپ  نایرج  تّلع  ببس و  نودب  اهراک  هک  نیا  زا  دنوادخ  ( 226  (() بابسالاب

؛  تسا هداد  رارق  لسع  رد  دنوادخ  ار  افـش  نیمه  اّما  ( 227  () نیفـشی وهف  تضرم  اذا  و   ، ) تسادخ زا  نامرد  افـش و  دنچ  ره  تسا .  هداد 
تاّربدملاف  . ) دنتسه وا  ریبدت  هطساو  ناگتشرف  اّما  ( 229 () رمالا ّربُدی  ، ) دنک یم  ریبدت  ار  اهراک  دنوادخ  دنچ  ره  ( 228  () ساّنلل ءافش  هیف  )

نآ لاح ،  دییامن .  وجتسج  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  يا  هلیـسو  ( 231  () ۀلیـسولا هیلا  اوغتبا  و   : ) دیامرف یم  نآرق  لّسوت  دروم  رد  ( 230 () ًارما
ره لماش  هلیسو ،  اذل  تسا .  هدومرف  قلطم  تروص  هب  هدرکن و  صّخشم  ام  يارب  ار  هلیسو  عون  هیآ ،  نیا  رد  دنوادخ  تسا ؟  مادک  هلیسو 

 . دوش یم  دنک ، کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  يزیچ 

مدآ ترضح  لّسوت 

فرط زا  ار  یتاـملک  سپـس  دـنارذگ ، هباـنا  هبوـت و  يراز ،  هیرگ ،  هب  ار  یناـیلاس  دـیدرگ ، جارخا  تشهب  زا  هـکنآ  زا  سپ  مدآ  ترـضح 
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يزار و رخف  ( 232  () هیلع باتف  تاملک  ّهبر  نم  مدآ  یّقلتف   : ) دیامرف یم  نآرق  دش .  لّسوتم  تاملک  نآ  هب  درک و  تفایرد  شراگدرورپ 
هدوب شتیب  لها  ربمایپ و  مان  دیدرگ ، لّسوتم  اهنآ  هب  مدآ  ترـضح  هک  تاملک ))   )) زا دارم  هک  دنا  هتفگ  تنـس  لها  نارـسفم  زا  يرایـسب 

ای نسحلا ،  ّقحب  نسحم  ای  ۀـمطاف ،  ّقحب  رطاف  ای  ّیلع ، ّقحب  یلاع  ای  دّـمحم ، ّقحب  دـیمح  ای  یهلا   : )) دوب نینچ  نیا  تاـملک  نآ  و  تسا . 
 (( ناسحالا کنم  نیسحلا و  ّقحب  ناسحالا  میدق 

ایلوا ربمایپ و  ندادرارق  هطساو 

دنوادخ دشاب ، تسرد  اهنآ  نخـس  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  تسا !  كرـش  دـیربب  ادـخ  مان  رانک  رد  ار  یـسک  مان  رگا  دـنیوگ :  یم  نویباّهو 
شربمایپ دنوادخ و  هلضف )  نم  هلوسرو  هّللا  مهانغا  ّالا  اومقن  امو   : ) دیامرف یم  هبوت  هروس  هیآ 74  رد  اریز  تسا .  كرشم  دوخ  هّللاب  ذوعن 

يرگید ياج  رد  و  دریگ .  یم  ار  اه  ناج  دـنوادخ  ( 233  () سفنالا یّفوتی  هّللا   : ) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  دـندومن .  زاین  یب  ار  اهنآ 
هکلب تسین ،  كرش  اهنت  هن  نتشاد ،  هطـساو  نیاربانب  دریگ .  یم  ار  امـش  ناج  توملا  کلم  ( 234  () توملا کلم  مکاّفوتی   : ) دیامرف یم 

 . تسا هطساو  يانبم  رب  یتسه  ساسا 

وا تیب  لها  ربمایپ و  هب  لّسوت 

، ًایناث میرادن .  لوبق  ار  بلطم  نیا  ام  ًالّوا  مییوگ :  یم  خساپ  رد  دیدرگ !  دامج  دـش و  كاخ  دُرم ، دُرم ، هک  ربمایپ  دـنیوگ :  یم  اه  یباّهو 
هدنز هچ  تسا  ظوفحم  انیس  یلعوبا  ماقم  درادن .  هدرم  هدنز و  ماقم  میوش و  یم  لّسوتم  ربمایپ  ماقم  هب  ام  میدرک ،  لوبق  لاحم ،  ضرف  رب 
اولتق نیذلا  نبـسحت  و ال   : ) دیامرف یم  نآرق  دنا ، هدنز  ام  هّمئا  وا  تیب  لها  ربمایپ و  هک  میدـقتعم  ام  هک  نآ  رب  هوالع  دـشابن .  هچ  دـشاب و 
هدنز اهنآ  هکلب  دنا ، هدرم  دندش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  دیربم  نامگ  و  ( 235  () نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  ًاتاوما  هللا  لیبس  یف 

هب اهنآ  هلـضف )  نم  هّللا  مهاتا  امب  نیحرف   : ) دـیامرف یم  نآرق  هکلب  دـنا ، هدـنز  اهنت  هن  ادهـش  دـنروخ .  یم  يزور  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  و 
ربمایپ يومع  ساّبع  هب  مّود  هفیلخ  دیرابن ، ناراب  هنیدـم  رد  یلاس  ( 236  . ) دنلاحـشوخ تسا ،  هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  رطاخ 
 . میوش یم  لّسوتم  وا  يومع  هب  الاح  میدرک و  یم  هعجارم  وا  هب  ربمایپ  نامز  رد  ام  ادنوادخ !  تفگ :  دش و  لّسوتم  ناراب  لوزن  يارب 

لّسوت زاوج  رب  رگید  یلیلد 

هدروآ رب  نآ  میراد و  لّسوت  زاوج  رب  مه  یبرجت  لیلد  کی  دـناد ، یم  زیاـج  ار  لّـسوت  هک  قوف  ياـه  لالدتـسا  نآرق و  تاـیآ  رب  هوـالع 
دـنهاوخ و یم  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لّسوت  اب  دـقتعم ، نم و  ؤم  ناسنا  اـه  نویلیم  تسا .  جـئاوح  ندـش 

ارچ سپ  تسا ،  كرـش  اهراک  هنوگ  نیا  ماجنا  رگا  دزاس .  یم  فرطرب  ار  ناشتالکـشم  هدرک و  هدروآرب  ار  اهنآ  ياه  تجاـح  دـنوادخ 
 ، ناراوگرزب نآ  لاعتم و  دنوادخ  ایآ  دننک ؟  یم  کمک  ار  ام  اهنآ  ارچ  دوش ؟  یم  باجتـسم  اهاعد  هنوگنیا  هدـش و  هدروآرب  اه  تجاح 

! ؟  دنهد یم  قوس  كرش  هب  ار  ام 

روبق گنس  يور  رب  مان  نتشون 

ار عیقب  راوگرزب  هّمئا  كرابم  مان  هک  مینک  یم  داهنشیپ  اهنآ  هب  یتقو  ًالثم  تسا .  كرـش  روبق  يور  رب  مان  نتـشون  دنراد  داقتعا  اه  یباّهو 
مان هنوگچ  مییوگب ،  دیاب  اهنآ  خساپ  رد  تسا ؟  كرش  مان  نتشون  ایآ  تسا !  كرش  راک  نیا  دنیوگ :  یم  دیسیونب ، ناشرهطم  روبق  يور 
! ؟  تسین كرـش  لمع  نیا  امـش  رظن  هب  ایآ  دیـسیون !  یم  دجـسم  نالف  هعـسوت  ریمعت و  ای  ثادـحا و  دوبدای  گنـس  يور  ار  هاشداپ  نالف 

! ؟  تسا كرش  تاصّخشم  یناشن و  مان و  نتشون  ياجک  یتسارب  دیسیون ؟  یم  نابایخ  نآ  يادتبا  رد  ار  نابایخ  کی  مان  امش  روطچ 
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ادهش ناگدرم و  رب  هیرگ 

هفطاع هرخالاب  تسا !  هدرک  توف  شردـپ  هک  راگنا  هن  راگنا  درک ، توف  یباّهو  کی  ردـپ  رگا  دـنناد ، یم  فالخ  ار  هدرم  رب  هیرگ  ناـنآ 
دندـقتعم اه  یباّهو  اه  همانترایز  رد  نعل  مالـس و  تسیرگن ! ؟  میهاربا  شدـنزرف  گرم  رد  ربمایپ  رگم  تساجک ! ؟  يردـپ  رهم  یناسنا و 

هب تسا  لاس  لهچ  هک  منک  یم  راختفا  تسا :  هتفگ  یبّنلادجـسم  تعامج  ماـما  هک  مدینـش  تسا !  كرـش  ناـگدرم  رب  نیرفن  اـی  مـالس و 
هب دـنوادخ  دوـخ  نوـچ  تسا ،  كرـشم  مه  ادـخ  هّللاـب  ذوـعن  سپ  تسا ،  كرـش  اـیبنا  هـب  مالـس  رگا  بوـخ ،  ما !  هدرکن  مالـس  ربماـیپ ،
لا یلع  مالس  (، ) 239  () نوراه یسوم و  یلع  مالس  (، ) 238  () میهاربا یلع  مالس  (، ) 237  () حون یلع  مالس  ( ؛ دنک یم  مالـس  شناربمایپ 

هدرک نعل  ار  ناملاظ  دـنوادخ  دّدـعتم  تایآ  رد  نعل ؛  مه  میراد و  مالـس  مه  نآرق ،  رد  ( . 241  () نیلسرملا یلع  مالس  (، ) 240  () نیسای
هّللا مهنعل   . ) مینک یم  نعل  دـنا ، هدرک  ملظ  ربمایپ  تیب  لـها  ّقح  رد  هک  ار  یناـسک  اروشاـع ، تراـیز  نوچمه  یتراـیز  رد  زین  اـم  تسا و 

لّوا و هفیلخ  ارچ  سپ  تسا ،  كرش  كّربت  رگا  هک  یلاح  رد  تسا !  كرـش  كّربت  دنیوگ  یم  اهنآ  كّربت  ( 243  () هّللا مهلتاق  (، ) 242 ()
ّبحتسم نآ  ندیسوب  دوسالارجح و  مالتسا  جح ،  مسارم  رد  ارچ  سپ  تسا ،  كرش  رگا  دندرک ؟  نفد  ربمایپ  رّهطم  ندب  رانک  رد  ار  مّود 

خـساپ کـی  تسا !  كرـش  ندـیخرچ  اـهربق  رود  هب  دـنیوگ  یم  اـهنآ  روبق  رود  فاوط  تسین ؟  شیب  یگنـس  دوسـالارجح ، رگم  تسا ؟ 
 ، لیعامـسا ترـضح  روبق  نآ  لخاد  رد  هک  تسا  عقاو  لیعامـسارجِح  هبعک ،  رانک  رد  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  اـجنیا  رد  یفیطل  فیرظ و 

رود هب  هبعک ،  هناخ  رود  هب  فاوط  ماگنه  هک  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  هرمع ،  جح و  لامعا  رد  دراد .  رارق  ایبنا  زا  يدادعت  رجاه و  ترـضح 
میخرچب ربق  رود  هب  هک  هداد  روتسد  ام  هب  دنوادخ  ارچ  سپ  تسا ،  كرـش  ربق  رود  ندیخرچ  رگا  یتسار  هب  میدرگب .  مه  لیعامـسا  رجِح 

؟  مینک فاوط  و 

رهُم رب  هدجس 

ار شیناشیپ  سک  ره  ایآ  دیشاب !  یم  كرشم  تسرپ و  تب  امـش  نیاربانب  دیراذگ ، یم  رهم  رب  رـس  زامن  ماگنه  رد  امـش  دنیوگ :  یم  اهنآ 
كرشم مه  امش  سپ  دوش ، یم  تسرپ  كاخ  تشاذگ ،  رهُم  يور  رب  رـس  یـسک  رگا  دتـسرپ ! ؟  یم  ار  نآ  ینعی  تشاذگ ،  اج  ره  يور 

 . . مه تسرپ و  شرف  مه  دیتسه ، تسرپ  تکوم  مه  امش  نیاربانب  دیراذگ .  یم  يزیچ  ره  رب  رس  نوچ  تسا ،  رتشیب  امش  كرش  دیتسه و 
 . دتـسرپ یم  ار  ادـخ  دراذـگ ، یم  رهم  رب  رـس  سکره  تسا و  دـنوادخ  يارب  هدجـس  تقیقح ،  رد  هکلب  تسین ،  نینچ  هک  یلاح  رد  . . ! 

تسین هعیش  بهذم  هب  طوبرم  هک  دنهد ، یم  ماجنا  یطلغ  ياهراک  ماوع  زا  یخرب  هّتبلا  ( 244 () ًادحا هّللا  عم  اوعدتالف  هّلل ،  دجاسملا  ّناو  )
یلو درادن ، لاکـشا  ندیـسوب  دـننک .  یم  هدجـس  ار  يدورو  برد  هنـشاپ  مالـسلا ،  هیلعاضر  ماما  رّهطم  مرح  هب  ندـش  دراو  ماگنه  ًالثم  . 

 . تسادخ صوصخم  هدجس ، 

دوبدای یناوخ و  هضور 

هک اجنآ  دـنک .  یم  یناوخ  هضور  نآرق ،  رد  دـنوادخ  هکنآ  لاح  تسا !  تعدـب  دوبدای ، مسارم  یناوخ و  هضور  دـنیوگ :  یم  اه  یباّهو 
هورم افص و  نیب  یعـس  هرمعو ،  جح  لامعا  زا  یکی  ( 245 () اوناکتـسا ام  اونهَو و  امف  ریثک  نّوّیبر  هعم  لتاق  ّیبن  نِم  نّیاک  و   : ) دـیامرف یم 

دنک یعس  هورمو  افص  نیب  راب  تفه  دیاب  دروآ ، ياج  هب  ار  فاوط  زامن  تعکر  ود  هکنآ  زا  دعب  ادخ و  هناخ  فاوط  زا  دعب  یجاح  تسا . 
 . مالسلا مهیلع  لیعامسا  ردامو  میهاربا  رسمه  رجاه  ردام !  کی  يراکادف  هسامح  دای  هب  دومیپ ؟  ار  هوک  ود  نیا  نیب  راب  تفه  دیاب  ارچ  . 

ناهذا رد  نانچمه  هرطاخ  نیا  دهاوخ  یم  دنوادخ  دومیپ .  ار  ریسم  نیا  راب  تفه  دوخ ، راوخریش  كدوک  تاجنو  بآ  نتفای  يارب  رجاه ،
 ( میلع رکاش  هللا  ّناـف   : ) دـیامرف یم  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد  و  ( 246  () هّللا رئاعـش  نم  ةورملا  افّـصلا و  ّنا   : ) دیامرف یم  نآرق  اذل  دنامب .  هدـنز 

 ( دیحوت دیاقع (  زا 55لوصا  هحفص 48 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نم يدرک ،  لّمحت  ار  یناوارف  تالکـشم  ادـخ  رطاخ  هب  يزور  کی  وت  رگا  رجاه !  يا  مناخ !  يا  ینعی  تساناد .  راذگـساپس و  دـنوادخ 
یم هگن  هدـنز  ار  وا  هرطاخ  مان و  هک  تسا  وحن  نیا  هب  ادـخ  يرازگرکـش  تقیقح  رد  دوش .  شومارف  تا ،  هرطاخ  مان و  مراذـگ  یمن  مه 

 . دراد

اه نشج 

ناناملسم ریاس  نایعیش و  هب  و  تسا !  كرش  نارگید  مالسلا و  مهیلعربمایپ  دالیم  تبسانم  هب  رورـس  نشج و  مسارم  يرازگرب  دنیوگ :  یم 
 . دهد یم  نآرق  ار  اهنآ  خساپ  تسا !  كرـش  امـش  لمع  نیا  دـیریگ ! ؟  یم  نشج  ناماما  ربمایپ و  دالیم  يارب  ارچ  هک  دـننک  یم  ضارتعا 

اـنلّوال و ادـیع  اـنل  نوـکت  ءامـسلا  نـم  ًةدـئام  اـنیلع  لزنا  اـّنبر   : ) درک ضرع  ادـخ  هـب  مالـسلا  هـیلع  یــسیع  ترــضح  دـیامرف :  یم  نآرق 
کی ّدلوت  ایآ  مینک :  یم  لا  ؤس  نانآ  زا  ام  دشاب .  ام  یمامت  يارب  يدیع  ات  امرف ، لزان  ام  رب  ینامسآ  ياذغ  کی  ادنوادخ !  ( 247 () انرخآ

هب ربمایپ  ّدلوت  اّما  تسا ،  دیع  دوش ، لزان  نامـسآ  زا  یبالگ  ات  ود  الثم  رگا  درادن ؟  شزرا  ینامـسآ  هدـئام  کی  هزادـنا  هب  ماما ،  ربمایپ و 
! ؟  دشاب هقیلس  جک  دیاب  ناسنا  ردق  هچ  تسین ؟  ینامداش  رورس و  نشج و  هیام  ام  يارب  یبالگ  ات  ود  هزادنا 

حیرض ندیسوب 

 . دـنوش یم  فرـشم  هکم  هب  راب  کی  ناشیا  ار ، تاعجارملا  باتک  بحاص  یلماع ،  لـبج  نیّدـلا  فرـش  دّیـس  همـالع  دـنک  تمحر  ادـخ 
ناشیا لاس ،  نآ  رد  درک .  یم  رازگرب  بهاذـم  یمامت  ياملع  روضح  اب  هوکـش  اب  ینامهیم  کی  جـح ،  ماّیا  رد  هلاس  ره  ناتـسبرع  هاشداپ 

ناتـسبرع هاش  هب  ار  ینآرق  دوش ، یم  سلجم  دراو  هک  یماگنه  همالع  دوش .  یم  توعد  سلجم  نآ  هب  یعیـش ،  گرزب  ملاع  ناونع  هب  مه 
یتسه و تسرپ  مرچ  وت  دیوگ :  یم  وا  هب  هلـصافالب  نیدـلا  فرـش  دیـس  همالع  دـسوب .  یم  دریگ و  یم  ار  نآرق  زین  هاش  دـنک ، یم  هیدـه 

هاشداپ يدیـسوب !  تسا  مرچ  هک  ار  نآرق  نیا  دلج  هکنیا  يارب  دهد :  یم  باوج  همالع  هچ ؟  يارب  دسرپ  یم  بجعت  اب  هاشداپ  یکرـشم ! 
تـسا نآرق  دـلج  هک  ار  یمرچ  نم  مسوب !  یمن  ار  نآ  یلو  تسا ،  یمرچ  مه  نم  ياه  شفک  مدیـسوبن ،  مرچ  رطاخ  هب  نم  دـیوگ :  یم 

امش یلو  میسوب ،  یم  تسا  ربمایپ  حیرض  هک  ار  ینهآ  میـسوب .  یمن  ار  ینهآ  ره  مه  ام  دهد :  یم  باوج  نیّدلا  فرـش  دّیـس  مسوب .  یم 
حیرض متساوخ  یبّنلا  دجـسم  رد  يزور  دییوگ !  یم  تسرد  امـش  دیوگ :  یم  هدرک و  لّمءات  یکدنا  هاشداپ  كرـشم !  دییوگ :  یم  ام  هب 

ترضح نهاریپ  متفگ :  وا  هب  درادن .  وت  يارب  يا  هدیاف  چیهو  تسا  نهآ  نیا  دیدح )) اذه   : )) تفگ اه  یباّهو  زا  یکی  مسوبب .  ار  ربمایپ 
 . دـیدرگ انیب  وا  دـنتخادنا ، مالـسلا  هیلع  بوقعی  تروص  يور  رب  ار  نهاریپ  نیا  هک  یماـگنه  دـیوگ :  یم  نآرق  یلو  دوب ، هبنپ  زین  فسوی 

توافت اه  نهاریپ  ریاس  اب  دوب ، هدرک  ادیپ  سامت  مالـسلا  هیلع  فسوی  ندب  اب  نوچ  یلو  دوب ، هبنپ  زا  نهاریپ  نآ  يرآ  ( 248 () ًاریصبّدتراف )
نیا يارجام  دوب .  نانآ  مارتحا  دروم  هک  تشاد  دوجو  یسّدقم  قودنص  لیئارسا  ینب  رد  دنک .  انیب  ار  ییانیبان  ناسنا  تسناوت  هدرک و  ادیپ 

نارومءام و سرت  زا  شردام  دمآ ، ایند  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  مالـسلا .  هیلع  یـسوم  ترـضح  ّدلوت  نامز  هب  ددرگ  یم  رب  قودـنص 
اهر لین  ناشورخ  دور  رد  داهن و  قودنـص  نیا  رد  ار  دوخ  كدوک  درک ، تفایرد  راگدرورپ  فرط  زا  هک  یماهلا  اـب  نوعرف و  ناـنیچربخ 
ولج رد  مچرپ  دننامه  قودنـص ،  نیا  یّمهم ،  تکرح  ره  رد  دش و  عقاو  لیئارـسا  ینب  سیدقت  مارتحا و  دروم  اهدعب  قودنـص  نیا  درک . 
رارق وا  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  ییاهراگدای  سّدـقم  قودنـص  نیا  رد  دـمآ .  یم  رد  تکرح  هب  لیئارـسا  ینب  تّیعمج 

رایسب راثآ  قاّفتا ،  نیا  دش .  هاتوک  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  تسد  دمآرد و  نانمـشد  فّرـصت  هب  قودنـص  نیا  اه  گنج  زا  یکی  رد  تشاد . 
ینب هب  ار  نآ  تشگزاب  دـنوادخ  تولاط ،  یهدـنامرف  نایرج  رد  اه و  تّدـم  زا  سپ  تشاذـگ .  ياجب  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  یناور  ءوس 

یـشمارآ نآ  رد  هک  تسا ،  دوهعم  قودنـص  تشگزاب  امـش  رب  وا  یهدنامرف  هناشن  دیامرف :  یم  طابترا  نیا  رد  نآرق  داد .  دـیون  لیئارـسا 
زا ییاهراگدای  هک  یقودنـص  رگا  بوخ ،  ( 249  . ) یـسوم ترـضح  نامدود  زا  هدنام  اجب  ياهراگدای  امـش و  راگدرورپ  فرط  زا  تسا 
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ربمایپ زا  يراگدای  نآ  رد  هک  یقودنص  ایآ  تسا ،  شمارآ  هیام  دراد ، رارق  نآ  رد  وا  نادناخ  مالسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  ادخ ، ربمایپ 
، وا حیرض  ربق و  دشاب ، نوفدم  ربمایپ  نادنزرف  زا  يدنزرف  اج  ره  لیلد ،  نیمه  هب  تسین ؟  شمارآ  هیام  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

 . مینک یم  مه  راختفا  میسوب و  یم  ار  نآ  ام  تسا و  شمارآ  هیام 

عیقب مارتحا 

ياپ اب  هدروآ و  رد  ار  دوخ  ياه  شفک  عیقب ،  رد  هدیمرآ  ناگرزب  ریاس  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  مارتحا  هب  عیقب ،  ناتـسربق  رد  رگا 
هب دـنوادخ  رگم  دراد ؟  یلاکـشا  میوـش ،  هنهرباـپ  یـسّدقم  نیمز  ناـکم و  مارتـحا  هب  رگا  اـیآ  دـندنخ !  یم  اـم  هب  مینک ،  تکرح  هنهرب 
رد نوچ  روآ ، رد  ار  دوـخ  ياـه  شفک  ( 250  () يوُط سّدـقملا  داولاب  ّکنا  کیلعَن  عَلخاف   : ) دـیامرف یمن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

هدام نیا  ( 251  () میلا باذع  مکذخءایف  ءوسب  اهوّسمت  ال  هّللا . . .  ۀقان  هذه   : ) دومرف شموق  هب  حلاص  ترـضح  یتسه !  یـسّدقم  نیمزرس 
هب باستنا  تکرب  هب  رتش ، کی  هک  یماگنه  درک .  دهاوخ  تخـس  یباذع  ار  امـش  دنوادخ  هک  دینزب  وا  هب  يدـنزگ  ادابم  تسا ،  یهلا  رتش 

سّدـقم ادـخ  يایلوا  رکیپ  نتفرگ  شوغآ  رد  تکرب  هب  دـناوت  یمن  نیمز  هعطق  کی  ایآ  دوش ، یم  سّدـقم  یهلا  زاجعاو  حـلاص  ترـضح 
! ؟  دوش

نیسح ای  ّیلع و  ای  رکذ 

ادـخ ریغ  زا  يدادمتـسا  هنوگ  ره  الوصا  دـشاب !  دّـمحم )) ای   )) هچرگ تسا ،  كرـش  هّللا ،))  ای   )) زج يرکذ  ره  دـنیوگ :  یم  اـه  یباّـهو 
تمدخ دندمآ  هک  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  نادنزرف  نخس  نیا  سپ  تسا .  كرش  نتفگ  نیـسح  ای  رگا  دیـسرپ :  دیاب  تسا .  كرش 
بوقعی ترـضح  دییوگب :  رگا  تسیچ ؟  شمکح  دـشخبب ، ار  ام  هاوخب  دـنوادخ  زا  ناج  ردـپ  ( 252 () انل رفغتـسا  انابا  ای   : ) دنتفگ ردـپ و 

و  : ) دیامرف یم  نآرق  اریز  تسا ،  هدنز  زین  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مییوگ :  یم  دندرک ، دادمتـسا  وا  زا  هک  دوب  هدنز  مالـسلا  هیلع 
، دنا هدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  دـینکن  نامگ  و  ( 253  () نوقزری مّهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هّللا  لیبس  یف  اولُتق  نیذـّلا  ّنبـسحتال 

 . دنروخ یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  هاگشیپ  ردو  هدنز  هکلب  دنا ، هدرم 

هاگراب دبنگ و 

میهاوخ یم  میزاس  یم  ار  يدـبنگ  رگا  میتسرپ ،  یمن  ار  دـبنگ  ام  الّوا  مییوگ :  یم  تسا !  كرـش  هاـگراب  دـبنگ و  تخاـس  دـنیوگ :  یم 
دجـسم و نتخاس  ایناث  كرـش .  تمالع  هن  تسادخ ،  یگدنب  تمالع  دبنگ  تسا .  نوفدـم  دّـحوم  یهلا و  يدرم  نآ  ریز  هک  مینک  مالعا 

يارجام هک  یماگنه  دیامرف :  یم  فهک  باحـصا  يارجام  لقن  رد  نآرق  تسا .  هدمآ  نآرق  نتم  رد  یهلا  ناگرزب  روبق  رازم و  رب  هاگراب 
رب هک  درک  داهنشیپ  یکی  درک ؛ يداهنشیپ  سک  ره  دنتفای ، هدرم  ار  اهنآ  یلو  دنتفاتـش ، اهنآ  ندید  يارب  مدرم  دش ، الم  رب  فهک  باحـصا 

نیا ( 254  . ) دش هتفریذپ  داهنشیپ  نیا  مینک .  انب  راغ  يور  رب  يدجـسم  هک  درک  داهنـشیپ  يرگید  دوش .  هتخاس  يدوبدای  يانب  اهنآ ، يور 
یخرب رد  میزاسب .  يا  هدـنزرا  دـیفم و  يانب  هک  رتهب  هچ  میزاسب ،  يدوبدای  يانب  تسانب ،  رگا  هک  ام  همه  يارب  تسا  یبوخ  يوگلا  دوخ 
دجـسم نتخاس  هک  لاح  درادـن .  ینادـنچ  يراگزاس  ام  گنهرف  اب  تسین و  ینـشور  موهفم  ياراد  هک  دـنزاس  یم  يدوبدای  يانب  اـهرهش 

رد تسا ،  نآرق  توالت  زاین و  زار و  تدابع و  ّلحم  هک  مرح ،  دـجاسم و  تخاس  نیارباـنب  تسا ،  هدـمآ  نآرق  نتم  رد  اـیلوا ، روبق  راـنک 
اریز تسا .  يرنه  یقطنم و  یئالقع و  يراک  حّطسم ،  فقس  ياج  هب  دبنگ  نتخاس  اثلاث  دراد ! ؟  یلاکـشا  هچ  همئا ،  روبق  يور  رب  رانک و 

مهیلع تیب  لها  هب  قشع  هدنهد  ناشن  زین  حیرـض  دـبنگ و  يراکالط  تسا .  يرامعم  عون  نیرت  ماکحتـسااب  نیرتهب و  نیرتابیز و  زا  دـبنگ 
دزم ناونع  هب  يزیچ  نم  وـگب :  ( 255  () یبرقلا یف  ةّدوملا  ّالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال   : ) دیامرف یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  تسا ،  مالـسلا 
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لها هب  ّتبحم  هقالع و  زاربا  یعون  حیرـض ،  دبنگ و  يراک  الط  عقاو  رد  نم .  تیب  لها  اب  یتسود  رگم  منک ،  یمن  هبلاطم  امـش  زا  تلاسر 
، درادـن یلاکـشا  داریا و  چـیه  زین  ییابیز  تسا و  ییابیزو  تنیز  یعون  هکنآ  رب  هوالع  تساهنآ .  زا  رّکـشت  رئاعـش و  میظعت  ربماـیپ و  تیب 

نیملاعلا ّبر  هّللدمحلا  تسا .  هدیدنسپ  يرما  هکلب 

اهتشون یپ 

.55 تایراذ ،  - 8 . 5 میهاربا ،  - 7 . 28 ناقرف ،  - 6 . 44 هرقب ،  - 5 . 105 هدئام ،  - 4 . 67 هبوت ،  - 3 . 16 هرقب ،  - 2 . 32  - 29 نیفّفطم ،  - 1
هط - 16 . 24 تاعزان ،  - 15 . 30  - 29 ناقرف ،  - 14 138 فارعا ،  - 13 . 14 تمایق ،  - 12 . 14 تمایق ،  - 11 . 62 رفاغ ، - 10 . 9 رمز ، - 9

، ءارسا - 23 . 70 ءارسا ، - 22 . 4 نیت ،  14 ؛  نونم ،  ؤم  - 21 . 29 رجح ، - 20 . 72 بازحا ،  - 19 . 20 نامقل ،  - 18 . 30 هرقب ،  - 17 88 ، 
ص 30. ج 2 ، راحب ، - 30 . 28 ءابس ، - 29 . 92 ماعنا ،  - 28 . 214 ارعش ، - 27 . 59 بازحا ،  - 26 . 4 رثّدم ، - 25 . 257 هرقب ،  - 24 . 70
و يرهطم )  دیهـش  ییابطابط و  همالع  رثا   ) مسیلائر شور  هفـسلف و  لوصا  باتک  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  - 32 ص 183 . ج 97 ، راحب ، - 31
.9 رجح ، - 37 . 13 هدئام ،  - 36 . 9 رمز ، - 35 . 11 هلداجم ،  - 34 194 هرقب ،  - 33 دینک . هعجارم  هطوبرم  بتک  یـسانشادخ و  هار  باتک 

دای انـش  يزادناریت و  رـسپ ) رتخد و   ) ار دوخ  نادـنزرف  ۀـیامّرلا ))  ۀحابّـسلا و  مکدالوا  اومّلَع  - )) 40 223 هرقب ،  - 39 . 42 تلّـصف ،  - 38
 ، نارمع لآ  - 46 . 183 هرقب ،  - 45 . 31 میرم ،  - 44 . 87 دوه ، - 43 . 36 لحن ،  - 42 . 59 فارعا ،  - 41 ص 47 . ج 6 ، یفاک ،  دیهد .

، دعر - 54 . 14 رجف ، - 53 . 17 نونم ،  ؤم  - 52 . 59 ماعنا ،  - 51 . 3 قالط ،  - 50 . 17 نامقل ،  - 49 . 31 میرم ،  - 48 . 27 جح ،  - 47 . 146
.3 رفاغ ، - 62 . 42 مجن ،  - 61 . 8  - 7 لازلز ،  - 60 . 41 رون ، - 59 . 1 نباغت ،  - 58 . 26 مور ،  - 57 . 7 هدجس ،  - 56 . 12 ماعنا ،  - 55 . 28
.256 هرقب ،  - 70 . 70 ارسا ، - 69 . 30 هرقب ،  - 68 . 110 فهک ،  - 67 . 63 سی ،  - 66 . 2 قالط ،  - 65 . 29 لافنا ،  - 64 . 257 هرقب ،  - 63
، راحب - 77 ص 146 . ج 52 ، راحب ، - 76 ص 269 . ج 77 ، راحب ، - 75 . 35 ءارسا ، - 74 . 96 لحن ،  - 73 . 79 ءاسن ، - 72 . 138 هرقب ،  - 71
-84 . 67 بازحا ،  - 83 . 50 صصق ،  - 82 . 53 تلّصف ،  - 81 . 176 فارعا ،  - 80 . 111 فسوی ،  - 79 . 78 لحن ،  - 78 ص 368 . ج 8 ،

یم مهارف  ار  هناد  نتسر  تامّدقم  نوچ  دنیوگ ، یم  حّالف  زرواشک ، هب  یبرع  نابز  رد  - 87 . 36 لحن ،  - 86 . 23 هیثاج ،  - 85 . 5 تلّصف ، 
-95 . 143 هرقب ،  - 94 . 30 رثدم ، - 93 . 8 دلب ، - 92 . 53 تلّـصف ،  - 91 . 76 ماـعنا ،  - 90 . 100 هدـئام ،  - 89 . 21 هرقب ،  - 88 دزاس .
.82 ءاسن ، - 102 . 3 کلم ،  - 101 . 82 ءاسن ، - 100 . 85 فارعا ،  - 99 . 8 مور ،  - 98 . 23 رمز ، - 97 . 7 هدجس ،  - 96 . 105 تافاص ، 
.71 صصق ،  - 106 . 24 ص 22 -  میرک ،  نآرق  زا  عوـضوم  هاجنپودـصکی  1 ؛ ناقرف ،  - 105 . 85 فرخز ،  - 104 . 61 ناـقرف ،  - 103
.63 ماعنا ،  - 113 . 11 ناـمقل ،  - 112 . 65 هـعقاو ،  - 111 . 70 هـعقاو ،  - 110 . 30 کـلم ،  - 109 . 9 ءابس ، - 108 . 49 تاـیراذ ،  - 107
-120 . 4-1 صالخا ،  - 119 . 22 ءایبنا ، - 118 همان 31 . هغالبلا ،  جهن  - 117 . 14 نونم ،  ؤم  - 116 . 64 هعقاو ،  - 115 . 62 لحن ،  - 114

 - ص 22 میرک ،  نآرق  زا  عوضوم  هاجنپودصکی  31 ؛ سنوی ،  - 124 . 164 ماعنا ،  - 123 . 102 ماعنا ،  - 122 . 3 رطاف ، - 121 . 25 ءایبنا ،
.16 ق ،  - 131 . 115 هرقب ،  - 130 . 1 کلم ،  - 129 . 62 توبکنع ،  - 128 . 103 ماعنا ،  - 127 . 15 رطاف ، - 126 . 11 يروش ،  - 125 . 24
 ، نارمع لآ  - 138 . 36 هیثاج ،  - 137 . 120 هدئام ،  - 136 . 102 ماعنا ،  - 135 . 255 هرقب ،  - 134 . 255 هرقب ،  - 133 . 16 ق ،  - 132

-145 . 6 دوه ، - 144 . 58 تایراذ ،  - 143 . 26 نارمع ،  لآ  - 142 . 29 نمحر ،  - 141 . 111 ءارسا ، - 140 . 83 نارمع ،  لآ  - 139 . 156
 ، هرقب - 147 . 9 میرحت ،  حون )  ةءارم  اورفک إ  نیذِّلل  ًالثم  هّللا  برـض  - ) 146 . 10 میرحت ،  نوعرف )  ةءارم  اونما إ  نیذِّلل  ًالثم  هّللا  برـض  )

نئل - ) 154 . 69 ءایبنا ، - 153 . 37 میهاربا ،  - 152 . 104 هبوت ،  - 151 . 258 هرقب ،  - 150 . 105 تاّفاص ،  - 149 . 124 هرقب ،  - 148 . 124
-156 . 31 هبوت ،  هّللا )  نود  نم  ًابابرءا  مهنابهر  مهراـبحءا و  اوذـّختا  - ) 155 . 29 ارعش ، نینوجـسملا )  نم  کّنلعجال  يریغ  ًاهِلا  تذّختا 
 ، بازحا - 158 . 81 میرم ،  ًاّزع ) مهل  اونوکیل  ۀـهلَّا  هّللا  نود  نم  اوذـّختا  - ) 157 . 74 سی ،  نورـصنی )  مهّلعل  ۀهلَّا  هّللا  نود  نم  اوذـّختا  )

.14 تارجح ،  - 165 . 74 ءارعش ، - 164 . 65 توبکنع ،  - 163 . 28 دعر ، - 162 . 95 رجح ، - 161 . 31 ءارسا ، - 160 . 32 رون ، - 159 . 39
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-172 . 72 نارمع ،  لآ  - 171 . 150 ءاسن ، - 170 . 49 رون ، - 169 ص 33 . ج 9 ، لئاسو ،  - 168 11 جح ،  - 167 . 2 توبکنع ،  - 166
.31 جح ،  - 178 . 94 فارعا ،  - 177 . 190 نارمع ،  لآ  - 176 . 256 هرقب ،  - 175 . 82 ماعنا ،  - 174 . 30 تلّصف ،  - 173 . 10 میهاربا ، 

ریـصب عیمـس و  ار  ادخ  هک  تسا  هدمآ  يرایـسب  تایآ  نآرق  رد  - 181 . 111 هبوت ،  - 180 . 43 دوه ، ینمـصعی )  لبج  یلا  يواـس  - ) 179
میتی نیکسم و  هعماج -  نامورحم  هب  یلاوتم  بش  هس  ار  دوخ  راطفا  مالسلا  هیلعّیلع  نانم  ؤمریما  هک  ییارجام  رد  - 182 دنک . یم  فیصوت 

-183 . 9 ناسنا ،  میهاوخ .  یمن  شاداپ  رّکـشت و  نامورحم  امـش  زا  ام  تسادـخ .  ياضر  ماعطا ،  نیا  زا  اـم  فدـه  دومرف : داد  ریـسا -  و 
جح - 190 . 14 نباغت ،  - 189 . 22 ءارسا ، - 188 . 29 رمز ، - 187 . 39 فسوی ،  - 186 . 65 رمز ، - 185 . 88 ماعنا ،  - 184 . 105 فسوی ، 

.32 مور ،  - 196 . 22 مور ،  - 195 . 32 نونم ،  ؤـم  - 194 . 67 بازحا ،  - 193 . 91 نونم ،  ؤـم  - 192 ص 5 . ج 3 ، راحب ، - 191 . 31 ، 

.24 هبوت ،  - 203 . 26 هرقب ،  - 202 . 61 هرقب ،  - 201 . 77 ءاسن ، - 200 . 87 هرقب ،  - 199 ص 281 . ج 72 ، راحب ، - 198 . 38 ءارسا ، - 197
-208 . 15 نامقل ،  - 207 . 8 توبکنع ،  - 206 . 15 فاقحا ،  23 ؛  ءارسا ، 151 ؛  ماعنا ،  36 ؛  ءاسن ، 83 ؛  هرقب ،  - 205 . 45 رمز ، - 204
-213 . 139 ءاسن ، - 212 . 73 جح ،  - 211 . 16 دعر ، - 210 . 41 توبکنع ،  - 209 هیآ 116 . رد  رگید  هـبترم  هیآ 48 و  رد  هبترم  کـی 

ناریا یناتـساب  ناهاشداپ  نیلّوا  زا  هک  تسا  دابقیک )) ((، )) دابق  )) زا روظنم  - 216 . 194 فارعا ،  - 215 . 135 تاّفاص ،  - 214 . 17 لحن ، 
.17 توبکنع ،  - 219 56 ءارسا ، - 218 . 73 جح ،  - 217 تسا .  ناتـساب  ناـهاشداپ  زا  زین  وا  هک  تسا  دیـشمج  ناـمه  مج ))   )) هدوـب و
 . تسا هدـمآ  نآرق  رد  ییاه  هنومن  اهنیا  زا  کی  ره  يارب  - 224 . 35 سنوی ،  - 223 13 جح ،  - 222 139 ءاسن ، - 221 16 رطاف ، - 220

-231 . 5 تاعزان ،  - 230 . 3 سنوی ،  - 229 . 69 لحن ،  - 228 . 80 ءارعش ، - 227 ص 90 . ج 2 ، راحب ، - 226 . 10  - 8 ناسنا ،  - 225
 ، تاّفاص - 237 . 170 نارمع ،  لآ  - 236 . 169 نارمع ،  لآ  - 235 . 11 هدجس ،  - 234 . 42 رمز ، - 233 . 37 هرقب ،  - 232 . 35 هدئام ، 

-244 . 30 هبوت ،  - 243 . 52 ءاسن ، - 242 . 181 تاّفاص ،  - 241 . 130 تاّفاص ،  - 240 . 120 تاّفاص ،  - 239 . 109 تاّفاص ،  - 238 . 79
.12 هط ،  - 250 . 248 هرقب ،  - 249 . 96 فـسوی ،  - 248 . 114 هدـئام ،  - 247 . 158 هرقب ،  - 246 . 146 نارمع ،  لآ  - 245 . 18 ّنج ،

.23 يروش ،  - 255 . 21 فهک ،  - 254 . 169 نارمع ،  لآ  - 253 . 97 فسوی ،  - 252 . 73 فارعا ،  - 251

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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