
http://www.ghaemiyeh.com






زامن رارسا  زا  يوترپ 

: هدنسیون

یتئارق نسحم 

: یپاچ رشان 

زامن هماقا  داتس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

زامن رارسا  زا  8يوترپ 

باتک 8تاصخشم 

راتفگشیپ - 19

رشان نخس  - 210

تدابع هاگیاج  - 310

؟ تدابع ارچ  - 411

تدابع شقن  - 512

؟ مینک تدابع  هنوگچ  - 617

تدابع تافآ  - 721

رورغ بجع و  زا  يرود  ياههار  - 823

لطاب ياه  تدابع  - 929

تدابع هن  تیدوّبع  - 1031

تدابع موادت  - 1133

! دشاب كدنا  دنچ  ره  دبای ، ماود  رتشیب  هک  تسنآ  اهراک ، نیرت  بوبحم  دنوادخ ، دزن  تدابع  تصرف  - 1235

تدابع لکش  رییغت  ياه  هزیگنا  - 1340

تادابع یلوبق  طیارش  - 1441

یلوبق ناشن  - 1547

فیلکت هفسلف  نیرتگرزب  میلست ، - 1657

؟ قیقحت ای  هناهب  - 1758

زامن تّیمها  - 1863

نادجو لقع و  هاگدید  زا  زامن ، - 1965

باوج لاؤس و  دنچ  - 2067

زامن كرت  - 2169

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن ندرمش  کبس  - 2269

دودرم ياهزامن  - 2371

نیموصعم ياهزامن  - 2473

حور زاورپ  زامن ، - 2577

رازگزامن ناکم  سابل و  - 2684

هلبق - 2786

تّین رد  صالخا  - 2892

شزرا كالم  تّین ، - 2992

صالخا زا  ییاه  هنومن  - 3094

تدابع رد  صالخا  - 3196

تّین يویند  راثآ  - 3298

.دنک یمن  فعض  ساسحا  ندب  دشاب ، راوتسا  يوق و  يزیچ ، رب  تّین  یتقو  لمع  هلزنم  هب  تّین ، - 33102

صالخا هب  ندش  کیدزن  هار  - 34104

ملاس ياه  تّین  - 35110

تمکح هاگشناد  - 36112

دمح هروس  - 37126

تایاور رد  میقتسم ، طارص  - 38136

دیحوت هروس  - 39142

عوکر - 40146

دوجس - 41148

« هّللا َناحبس   » يانعم - 42155

تونق - 43158

دّهشت - 44160

مالس - 45162

لفاون تابیقعت و  - 46168

زامن بیقعت  - 47168

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


( لفاون  ) بحتسم ياهزامن  - 48173

...و تعامج  زامن  - 49177

تعامج زامن  تّیمها  - 50177

تعامج زامن  راثآ  - 51181

تعامج ماما  - 52184

اضق زامن  - 53196

رگید ياهزامن  - 54198

هعمج زامن  - 55198

نید ءایلوا  هریس  - 56200

دیع زامن  - 57201

رگید ياهزامن  - 58220

زکرم 222هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن رارسا  زا  يوترپ 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، : هسانشرس

.یثدحم داوج  نیودت  یتئارق ؛ نسحم  فیلات  زامن / رارسا  زا  يوترپ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1374 زامن ، هماقا  داتس  نارهت : : رشن تاصخشم 

.ص  251: يرهاظ تاصخشم 

لایر  4500 964-6268-54-4 ؛  مهدـفه :  پاچ  لایر :   4500 مهدزناپ ؛ ) پاچ   ) لاـیر  2200 مهد ؛ ) پاچ   ) لاـیر  2950: کباش
( مکی تسیب و  پاچ   ) لایر  6000 متسیب ؛ ) پاچ   ) لایر  6000 مهدجه ؛ ) پاچ  )

.تسا هدیدرگ  رشتنم  زین  زامن  هماقا  حرط  طسوت  لاس 1371  رد  رضاح  باتک  : تشاددای

.1372  : ناتسمز مهد : پاچ  : تشاددای

ناتسمز 1374. مهدزناپ : پاچ  : تشاددای

.1378 مهدفه : پاچ  : تشاددای

ناتسمز 1379. مهدجه : پاچ  : تشاددای

.1381 مکی : تسیب و  پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

زامن : عوضوم

هدنروآدرگ  -، 1331 داوج ، یثدحم ، : هدوزفا هسانش 

زامن هماقا  داتس  : هدوزفا هسانش 

:BP186/ق4پ4 1374 هرگنک يدنب  هدر 

297/353: ییوید يدنب  هدر 

:م 5278-75 یلم یسانشباتک  هرامش 
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1 ص :

راتفگشیپ - 1

راتفگشیپ زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

یترورض ثیداحا ، تایآ و  هب  یّکتم  نشور و  ینابز  هب  مه  نآ  قالخا ،»  » و ماکحا »  » و دیاقع »  » هنیمز رد  مالسا ، نید  فراعم  هئارا   
.دزاس یم  هدروآرب  ار  فراعم  نیا  هب  نادنم  هقالع  زاین  هک  تسا 

ام تّما  لابقتـسا  دروم  دـش ، هئارا  نویزیولت  زا  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  نآرق » زا  ییاهـسرد   » ناونع تحت  هک  یثحابم  یهلا ، قیفوت  اب   
.تسا هنومن  نیا  زا  داعم ، نید و  لوصا  ياه  ثحب  .دیدرگ  میدقت  باتک ، تروص  هب  ثحابم ، نیا  زا  یخرب  تفرگ و  رارق 

رشتنم پاچ و  دوش ، یم  طوبرم  زین  نید » عورف   » هب هچنآ  هک  دش  رارق  ناتسود  هیـصوت  هب  نید ، لوصا  هب  طوبرم  ياه  ثحب  زا  سپ   
تصرف هنارکش  هب  نیا ، و  دیراد ، تسد  رد  ار  زامن »  » کنیا .تفرگ  رارق  امـش  رایتخا  رد  رت  يروف  يزاین  ساسارب  ًالبق  جح »  » .ددرگ

.تسا هدمآ  مهارف  نادیهش ، نوخ  تکرب  هب  هک  تسا  يا  هنیمز  و 

هب هعومجم ، نیا  دور  یم  دیما  اما  هتفای ، رشن  نونکات  يدنمشزرا  دیفم و  تاوزج  اهباتک و  نید ، عورف  ریاس  زامن و  نوماریپ  دنچ  ره   
هژیو هب  هعلاطم ، لها  مومع  يارب  ناوارف ، ثیداحا  تایآ و  رب  هیکت  بسانم و  ياه  يدنب  هتـسد  ثحب و  کبـس  نیودـت و  عون  رطاخ 

.دیاین باسح  هب  تاّررکم  رارکت  دشاب و  دیفم  دنزادرپ ، یم  نید  قیاقح  هئارا  هب  يراد  سالک  لکش  هب  هک  یناسک  نایبرم و 

هعیش بتک  زا  زین ، تایاور  رد  تسا و  ثیدح  نآرق و  هدمع ، روطب  هتفرگ ، رارق  هدافتسا  دروم  اه  ثحب  نیا  هیهت  رد  هک  یلصا  داوم   
.تسا هدش  هدافتسا  ّتنس  لها  و 

لوصا كردتسم ، هعیشلا ، لئاسو  راونالاراحب ، زا : تسا  هدوب  ترابع  هغالبلا ) جهن  نآرق و  زا  سپ  ، ) هعلاطم دروم  عبانم  نیرت  هدمع   
.تسا هدمآ  اه  یقرواپ  رد  تایاور  كردم  هک  ...و  لامعلازنک  مکحلاررغ ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  یفاک ،

نانآ زا  اج  نیمه  رد  هک  هدش ، هدافتـسا  مه  ینازیزع  یلیمکت  تافاضا  دنمدوس و  راکفا  زا  نآ ، بلاطم  يانغ  هتـشون و  نیا  هیهت  رد   
تمـصع تیبلها  ربمایپ و  ادخ و  ینارون  نانخـس  هب  طوبرم  تسا ، باتک  نیا  رد  بولطم  تّوق و  هطقن  هچنآ  .دوش  یم  يرازگـساپس 

.تسام زا  دشاب ، یتساک  مک و  شزغل و  رگا  و  تسا ، نآ  تاکرب  زا  مالسلا و  مهیلع 

نیا ياوتحم  دنامن  هتفگان  .تسا  تافاضا  حیـضوت و  اب  هارمه  یهاگ  دازآ و  همجرت  ًاتبـسن  هدمآ ، ثیداحا  تایآ و  همجرت  رد  هچنآ   
.تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  ییاه  لیمکت  اهرییغت و  اب  هک  هدش  شخپ  یمالسا  يروهمج  يامیس  زا  ًالبق  هتشون ،

يزاس هنیمز  رد  کچوک ، ماگ  نیا  هک  میراودـیما  میبلط و  یم  هتـشون  نخـس و  ریثأت  قیفوت و  ماود  صـالخا و  گرزب ، دـنوادخ  زا   
، یمالسا ماظن  هیاس  رد  دشاب و  رثؤم  زامن ، گرزب  هضیرف  هب  شیارگ  يارب 
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اب دنناوتب  ام ، یمالسا  گرزب  تما  تسام و  کیاکی  هفیظو  نیا  هک  میشاب ، هتـشاد  ناهج  رـسارس  رد  مالـسا  گنهرف  رـشن  رد  یمهس 
...دنشاب ناهج  نامورحم  يارب  یمکحتسم  هانپ  و  قح ، زا  تیامح  راوتسا  ژد  شیوخ ، یمالسا  ینغ  گنهرف  ینید و  تیّوه  هب  هیکت 

.قیفوتلا ّیلو  ُّهنا 

نیدرورف 1369 ش      ناضمر 1410 ق /      

رشان نخس  - 2

رشان نخس  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

تروص هب  هک  یتـئارق  نسحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  تاـفیلأت  لاـس 75 ، رد  نآرق » زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم   » سیـسأت اـب   
هَّللادمحب دش و  هتـشاذگ  زکرم  نیا  رایتخا  رد  لیمکت  حیحـصت و  تهج  دیدرگ ، یم  رـشتنم  پاچ و  مرتحم  نارـشان  طسوت  هدنکارپ 

.تفرگ رارق  رشن  ریسم  رد  يراتساریو  ینیبزاب و  زا  سپ  رونریسفت »  » هیلّوا تادّلجم  ًاصوصخ  اهنآ  همه 

رشتنم زکرم  نیا  طسوت  سپ  نیا  زا  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  زامن  هماقا  داتس  طسوت  اهراب  هک  زین  زامن » رارسا  زا  يوترپ   » رضاح باتک   
.ددرگ یم 

.دنیامن لاسرا  ریز  یناشن  هب  ار  دوخ  بلاطم  هدومن و  دنم  هرهب  دوخ  تارظن  تاداهنشیپ و  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هک  دیما   

14185 یتسپ 586 /  قودنص  نارهت -      

تدابع هاگیاج  - 3

تدابع هاگیاج  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ینعم و زا  مینک و  یم  ثحب  یگدـنب  تدابع و  هرابرد  یکدـنا  تسا ، زامن  حور  تدابع ،»  » هک اجنآ  زا  زامن ، ثحب  هب  دورو  زا  شیپ 
.مییوگ یم  نخس  امش  اب  نآ  نوگانوگ  داعبا  هفسلف و 

2 ص :
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؟ تدابع ارچ  - 4

؟ تدابع ارچ  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

شنیرفآ هک  سب  نیمه  نآ ، ّتیمها  رد  .تسا  دـنوادخ  ربارب  رد  شنرک  ّللذـت و  عون  نیرت  یلاـع  ّتلذ ، راـهظا  ياـنعم  هب  تداـبع ،  
: دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  تدابع  يارب  عیرشت ) نیوکت و  ملاع   ) ناربمایپ تثعب  یتسه و 

(1 «) ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو   »

.تسا دنوادخ  تدابع  سنا ، نج و  یتسه و  شنیرفآ  فده   

َهَّللا ْاوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَّر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اَْنثََعب  ْدََقلَو  : » تسا هدوب  دـنوادخ  شتـسرپ  هب  مدرم  توعد  زین ، نانآ  تلاسر  ءایبنا و  همه  همانراک   
(2 «) َتوُغَّطلا ْاُوِبنَتْجاَو 

.تسا هدوب  ادخ  تدابع  ناربمایپ ، تثعب  ناهج و  تقلخ  زا  فده  سپ   

یمرب ناگدنتـسرپ  دوخ  هب  تداـبع ، دوس  و  ( 3 «) ْمُکنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ، » درادـن ام  تداـبع  هب  يزاـین  لاـعتم ، يادـخ  هک  تسا  نشور   
.درادن مّلعم  يارب  يدوس  تسا و  نانآ  دوخ  عفن  هب  نادرگاش  ندناوخ  سرد  هکنانچمه  ددرگ ،

3 ص :
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دناوت یم  دنوادخ ، رامـشیب  ياه  تمعن  يروآدای  .دراد  یگدنب  شیاتـس و  نابز  اه ، تمعن  زا  يرادروخرب  ربارب  رد  هراومه  ناسنا ،  
یتح دنوادخ ، ياه  تمعن  ادـتبا  ًالومعم  موصعم ، ناماما  ياه  تاجانم  رد  .دـشاب  وا  تدابع  ادـخ و  هب  هجوت  يارب  هزیگنا  نیرت  يوق 

یم وا  زا  زاین  تساوخرد  هاگنآ  دزاس  یم  هدـنز  ار  ادـخ  هب  ناسنا  تبحم  هار ، نیا  زا  دوش و  یم  هدروآداـی  هب  ناـسنا ، دـّلوت  زا  لـبق 
: دیامرف یم  مه  دنوادخ  .دنک 

(1)« ِفْوَخ ْنِّم  مُهَنَماَءَو  ٍعوُج  نِّم  مُهَمَعْطَأ  يِذَّلا   ِْتیَْبلا ،  اَذَه  َّبَر  ْاوُُدبْعَْیلَف   »

.دومن ناشنمیا  سرت ، زا  درک و  ناشریس  یگنسرگ  زا  هک  ار  وا  دنتسرپب ، ار  هبعک  نیا  راگدرورپ  مدرم   

.دیرفآ ارامش  نوچ  دینک ، یگدنب  ار  ناتراگدرورپ  تسا ، رگید  يا  هیآ  رد   

ترطف - 4 

رارق حیحص  ریسم  رد  یهاگ  تسا ، يرطف  ناسنا  رد  هک  شتسرپ ، حور  نیا  .تسا  ناسنا  يرطف  ششک  دوجو و  زا  یئزج  شتـسرپ ،  
واگ و دیشروخ و  بوچ و  گنـس و  شتـسرپ  هب  فارحنا ، ای  لهج  هیاس  رد  ناسنا  یهاگ  دسر ، یم  یتسرپ » ادخ   » هب ناسنا  هتفرگ و 

.دوش یم  هدیشک  اه  توغاط  شتسرپ  رسمه و  نیشام و  لوپ و 

.تسا تسرد  ریسم  هب  يرطف  هزیرغ  نیا  تیاده  يارب  نانآ ، تثعب  هکلب  دنا ، هدماین  شتسرپ  ّسح  داجیا  يارب  ایبنا ،  

(2)« ِهتَدابِع یِلا  ناثؤَالا  ِهَدابِع  ْنِم  ُهَدابِع  َجِرُخِیل  ّقْحلِاب  ًادَّمَُحم  ُهّللا  ثعَبَف  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

تدابع شقن  - 5

تدابع شقن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ياهریثأت اهراک ، هب  ندز  ییادـخ  گـنر  هنوگنیا  .تسا  یهلا  ياـضر  تساوخ و  ریـسم  رد  یگدـنز  داـعبا  همه  نداد  رارق  تداـبع ،  
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هشوگ  هب  هک  دراد  ناسنا  یگدنز  رد  یّمهم 

توعد یتسرپ  ادخ  هب  یتسرپ ، تب  زا  ار  شناگدنب  ات  داتسرف ، قح  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  دنوادخ ، یناف  نتخاس  یقاب  - 1 
.دنک

دوجو ناسنا  رد  تدابع  حور  اریز  .تدابع  لصا  هن  دنک ، یم  تدابع  رد  دیحوت  هب  توعد  نآرق ، رد  تدابع  هب  طوبرم  تایآ  رتشیب   
! درب یم  مه  تّذل  دروخ و  یم  كاخ  اذغ ، ياج  هب  دوشن ، ییامنهار  رگا  یلو  تسه ، یکدوک  ره  رد  هک  اذغ  هب  لیم  لثم  .دراد 

هنوگنآ .دوش  یم  هدیتسرپ  چوپ  نیغورد و  ياهدوبعم  ادـخ ، ياج  هب  دوش و  یم  فرحنم  هزیرغ  نیا  ریـسم  دـشابن ، ایبنا  يربهر  رگا   
.دندروآ يور  يرماس  ییالط  هلاسوگ  شتسرپ  هب  يرماس ، ياوغا  اب  مدرم  شا ، هزور  لهچ  تبیغ  یسوم و  ترضح  دوبن  رد  هک 
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هیآ 3 و 4. شیرق ، ( 4 - 1
هبطخ 147. هغالبلا ، جهن  ( 5 - 2
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هریخذ تروص  هب  دـشاب ، هّللا  هب  ّقلعتم  دریگ و  ماجنا  ادـخ  ياضر  يارب  هچنآ  اّما  تسا ، ینتفر  نیب  زا  شیاـه  شـالت  همه  و  ناـسنا ،  
: دیامرف یم  نآرق  .تسا  یقاب  دیآ و  یمرد 

(6 «) ٍقَاب ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَدنِع  اَم   »

.تسا راگدنام  تسادخ ، دزن  هچنآ  دریذپ و  یم  نایاپ  تسامش  دزن  هچنآ   

(7 «) ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاَه  ْیَش ٍء  ُّلُک  :  » زین  و 

.دشاب هتشاد  یهلا  يور  گنر و  ههجو و  هچنآ  رگم  دوش  یم  دوبان  يزیچ  ره   

تایونعم هب  تاّیدام  لیدبت  - 2 

وا هدنب  دهد و  رارق  ادـخ  تساوخ  ریـسم  رد  ار  شیاهراک  تهج  هزیگنا و  ّتین و  دـناوتب  ناسنا  دـشاب و  ادـخ  اهراک  رد  فدـه  رگا   
یم يونعم  همه ، همه و  لیصحت ، يراد ، هناخ  هنازور ، راک  رادید ، ترفاسم ، ندیـشوپ ، ندروخ ، لیبق  زا  يّدام  ياهراک  یتح  دشاب ،

هدافتـسا تیاهن  یلّوا  .دـتفا  یم  شزرا  زا  دریگ ، ماجنا  يویند  يّدام و  فدـه  اـب  رگا  اـهراک ، نیرت  سّدـقم  یهاـگ  سکعرب ، .دوش 
.نایز تیاهن  یمّود  تسا ،

هعماج درف و  یگدنزاس  - 3 

سابل و داژن و  هب  تبسن  نتشادن  رخافت  و  تالیامت ، اه و  سوه  نتفرگ  هدیدان  اب  هارمه  نوچ  وا ، شتـسرپ  ادخ و  هب  هّجوت  تدابع و   
نیا تسا ، تمعن  بحاص  زا  رکـشت  لامک و  تردـق و  تیاهن  یب  هب  نتـسب  لد  ادـخ و  اب  نتفرگ  سنا  تسا و  رهـش  نیمز و  ناـبز و 

.دراد شقن  مدرم  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رکف و  نتخاس  رد  لئاسم ،

(8 «) ٌمیِقَتْسُّم ٌطَرِص  اَذَه  ِینوُُدبْعا  ِنَأَو  : » تسا یهلا  میقتسم  ریسم  رد  تکرح  تدابع ،  

.دیریگب کمک  زامن  ربص و  زا  ( 9 «) وَلَّصلاَو ِه ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْساَو  : » تسا تکرح  مرها  هکلب  تسین ، راب  تدابع ،  

هک دـباع ، هعماج  کی  مه  و  دـهد ، یم  تاجن  ناطیـش  ناـهانگ و  اـه و  سوه  یگدرب  زا  يدرف ، تروص  هب  ار  ناـسنا  مه  تداـبع ،  
: دیوگ یم  يروهال  لابقا  .دوش  یم  دازآ  اه  تردقربا  نارگمتس و  اه و  توغاط  شتسرپ  زا  دتسرپ ، یم  ارادخ 

درک مدآ  یگدنب  يرصب  یب  زا  مدآ   

درک مج  دابق و  رذن  یلو  تشاد  يرهوگ 

تسا رت  تسپ  ناگس  یمالغ ز  يوخ  زا  ینعی   

درک مخ  رس  یگس  شیپ  یگس  هک  مدیدن  نم 
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هـشیر همـشچرس و  ادخ  ریغ  شتـسرپ  تیدوبع و  هب  شیارگ  زا  رتشیب  عماوج ، داسف  زاس ، هعماج  مه  تسا و  زاس » درف   » مه تدابع ،  
.دریگ یم 

5 ص :
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یناهج لدع  تموکح  راظتنا   - 5 

نیرترب مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما  ندمآ  اب   ) شیاشگو جرف  راظتنا   (1)« ِجَرَْفلا ُراِظْتنِا  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ   
.تسا تدابع 

.دشاب هتشاد  هارمه  هب  زین  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  لدع  تلود  يارب  شالت  يزاس و  هنیمز  هک  هدنزاس  تبثم و  راظتنا  هک  تسا  نشور   

ّتین .دزاـس  یم  تداـبع  زا  رترب  یهاـگو  تداـبع  ار  اـهنآو  دـیازفا  یم  اـهنآ  شزرا  رب  اـهراک ، هـب  نداد  یهلا  هغبـص  گـنر و  سپ   
.دوش یم  تدابع  دریگ ، ماجنا  ادخ  هب  بّرقت  ّتین  اب  هک  ییاهراکو  دزاس  یم  الط  ار ، شزرا  یب  زلف  ره  هک  تسا  يریـسکا  حـیحص ،
هرهچ هب  هاگن  ردامو ، ردـپ  هب  رهم  رپ  هاگن  یّتحو  تسین  شرامـش  لباق  تداـبع ، ياـه  هنومنو  داـعبا  تفگ  ناوت  یم  باـسح ، نیااـب 

مه ینید  ردارب  ای  لداع  ربهر  هبعک و  نآرق و  هب  هاگن  املع ،

(2) .تسا تدابع 

؟ مینک تدابع  هنوگچ  - 6

؟ مینک تدابع  هنوگچ  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

نآرق و تاـیآ  .تفرگ  هناـخ  بحاـص  زا  دـیاب  ار  هناـخ  ره  سردآ  هک  هنوگنآ  .تخوـمآ  ترتـع  نآرق و  زا  دـیاب  ار  تداـبع  شور   
ترتـع نآرق و  زا  دـیاب  ار  باوج  دنرامـش ؟ یم  نآ  يارب  یفاـصوا  هچ  دـنناد و  یم  مادـک  ار  تداـبع  نیرتـهب  نیموصعم ، ثیداـحا 

: مینک یم  نید  ءایلوا  تاملک  هب  يرورم  سپ  .تفایرد 

هناهاگآ - 1 

: تسا ثیدح  رد   

.تسا لهاج  زامن  تعکر  داتفه  زا  رتهب  ملاع ، زامن  تعکر  ود  ( 15 «) ٍلِهاج نِم  ًهَعْکَر  َنیْعبَس  نِم  ٌریَخ  ٍِملاع  ْنِم  ِناتَعْکَر   »

.دناوخب یهاگآ  لّقعت و  ساسا  رب  ناسنا  هک  تسا  لوبق  دروم  یتمـسق  نآ  زامن ، زا  تسا : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر   و 
(16)

(17 «) ِهنوُحاّطلا رامِحَک  ٍهِْقف  ِریَغ  یلَع  ُدَّبَِعتُْملَا  : » تسا رگید  ثیدح  رد   

.دور یمن  شیپو  دنز  یم  اج  رد  یلو  دنک  یم  تکرح  بایسآ  غالا  نوچمه  دنکن ، تدابع  كردو  مهف  يور  زا  هک  يدباع   

هتـشاد ادـخ  هب  هّجوت  بلق و  روضح  دـنک ، یم  تبحـص  هک  اب  دـیوگ ، یم  هچ  دـنک ، یم  هچ  دـنادب  ناسنا  هک  تسنآ  هناهاگآ  زامن   
(18) .تسا رتهب  هنالفاغ  يراد  هدنز  بش  زا  هّجوت ، اب  زامن  تعکر  ود  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دشاب 
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هچ هک  دینادب  ات  دیورن ، زامن  غارس  یتسم  لاح  رد  ( 19 «) َنُولوُقَت اَم  ْاوُمَْلعَت  یَّتَح  يَرَکُـس  ُْمْتنَأَو  وَلَّصلا َه  ْاُوبَْرقَت  َال  : » دیامرف یم  نآرق   
.دییوگ یم 

7 ص :

هلمج 409. هحاصفلا ، جهن  ( 13 - 1
«. رظن  » هملک راحبلاهنیفس ، ( 14 - 2
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(20) .دوش یم  هدیشخب  شناهانگ  دیوگ ، یم  هچ  دیوگ و  یم  نخس  هک  اب  دنادب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  هک  ره   

هناقشاع - 2 

هارمه دیاب  تدابع  .دنرب  یمن  شتـسرپ  زا  یتّذل  مه ، قوش  یب  ناگدننک  تدابع  درب ، یمن  تّذل  ذیذل ، ياذغ  زا  رامیب ، هک  هنوگنآ   
.یلد هدرسفا  یلاحیب و  تلاسک و  هارمه  هن  دشاب ، تّذل  طاشن و  قشع و  تبحم و 

.دروآ تسدب  هّجوت  تفرعم و  اب  دیاب  مه  ار  نآ  هنیمز  .دنرادروخرب  نآ  زا  لد  هتفیش  ياهناسنا  هک  تسا  يزایتما  تدابع ، رد  طاشن   
.تسا هجیتن  یب  یلیمحت ، يروز و  تدابع 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

.دینکن لیمحت  ناتدوخ  هب  ار  تدابع  ( 21 «) هَدابِْعلا مُکِسُْفنَا  یِلا  اوُهِرُْکت  ال   »

مه وا  ناتسآ  رد  شتسرپ  ادخ و  اب  رادید  يارب  میبای ، یم  قوش  طاشن و  گرزب ، بوبحم و  تیصخش  کی  رادید  يارب  هک  هنوگنآ   
هناقـشاع نانچ  دندوب و  ادخ  اب  رادید  هظحل  هتفیـش  نانچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نید و  ءایلوا  .میبایب  طاشن  اب  قاتـشم و  یبلق  دیاب 

(. دوش یم  هراشا  دعب  ياه  ثحب  رد  ییاه  هنومن  هب   ) تسا روآ  تفگش  هک  دنتشاد  تدابع  زامن و 

هناصلاخ - 3 

ماوع یبلط و  ترهـش  قافن و  ایر ، دشابن و  ادخ  يارب  صلاخ  هک  یتدابع  دشخب و  یم  رابتعا  شزرا و  اه  تدابع  هب  صولخ ، رهوگ   
.تسین هتفریذپ  مه  دنوادخ  دزن  تسا و  شزرا  دقاف  دشاب ، یبیرف 

(22 «) اَدَحَأ ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  : » دیامرف یم  نآرق   

.دزاسن ادخ  کیرش  تدابع ، رد  ار  یسک  دراد ) نامیا  تمایق  ادخ و  هب  هک  ره   )

(23 «) ِهنید یلَع  ُهوُمَهَّتاَف  ِهَدابِْعلاب  ُهَسْفَن  َرَّهَش  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما   

.دیشاب نیبدب  وا  نید  هب  تبسن  دنک ، یم  روهشم  ار  دوخ  هعماج ، رد  شیوخ  تدابع  حرط  اب  سک  ره   

هب .تسا و  حور  یب  رکیپ  ناج و  یب  مسج  نوچمه  صالخا ، یب  تدابع  .دنزاس  یم  مدرم  بیرف  يارب  یماد  نید ، زا  یناسک  نینچ   
(24 «) َنیِّدلا ُهَّل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  ْاوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  ْاوُِرمُأ  آَمَو  : » دنتسرپب ار  ادخ  صلاخ  ینید  اب  هکنآ  رگم  دنا  هتفاین  نامرف  مدرم  نآرق ، ریبعت 

هناعشاخ - 4 
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یبلق اب  هارمه  دیاب  ادخ  شتـسرپ  .تسا  دـنوادخ  تمظع  اب  بسانم  هک  تسا  یتلاح  نتـشاد  راگدرورپ و  هب  یبلق  هّجوت  نآ  عوشخ ،  
نایب ار  زامن » رد  عوشخ  ، » راگتـسر نانمؤم  فصو  رد  نآرق ، .دشاب  وا  لباقم  رد  زاین  یکچوک و  ادـخ و  تمظع  ساسحا  زا  راشرس 

(1)« َنوُعِشَخ ْمِِهتاَلَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  : » دنک یم 

هک دنک  تدابع  نانچ  رازگزامن ، هک  تسنیا  نآ ، ندروآ  تسدب  هار  .دریگب  ارف  ار  تدابع  لها  دوجو  رسارس  دیاب  یبلق ، عوشخ  نیا   
.دنک ّسح  وا  تمظع  تردق و  ربارب  رد  ار  شیوخ  یکچوک  تلذ و  دنیب و  یم  ار  ادخ  ایوگ 

(2)« هاَرت َکَّنَاَک  َهَّللاُُدبُْعا  : » تسا ثیدح  رد   

.ینیب یم  ار  وا  ایوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ   

(3)« عِدَُوم َهالَص  اِهتقَِول  اهِّلَصَف  : » تسا رگید  ثیدح  رد   

.ینک یم  یظفاحادخ  ایند  زامن و  زا  وت  تسوت و  زامن  نیرخآ  ایوگ  هک  ناوخب ، نانچ  شتقو  رد  ار  زامن   

هنایفخم  - 5 

نیا رب  هبلغ  هار  .دوش  یم  هابت  ییامندوخ  ایر و  بجُع و  اب  اسب  هچ  دـباع ، ياه  تدابع  تسین و  ناطیـش  ياـه  ماد  زا  نوصم  ناـسنا ،  
.تسا یناهنپ  ياه  تدابع  تفآ ،

(4)« اهافْخَا ًارْجَا  ِهَدابِْعلا  ُمَظْعَا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

تدابع تافآ  - 7

تدابع تافآ  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

زا دزاس ، هجیتن  یب  هابت و  ار  شیاه  تدابع  ات  تسا  ناسنا  نیمک  رد  هراومه  هک  ناـسنا ، هنیرید  هدروخ و  مسق  نمـشد  نیا  ناطیـش ،  
: دوش یم  دراو  ام  تادابع  ندومن  لطاب  ندرک و  دساف  يارب  اه  هار  نیا 

ایر - 1 

تسا و ناطیش  ماد  راتفرگ  وا  دنک ، یم  تدابع  ترهش ، ّتیعقوم و  هب  ندیسر  ای  مدرم  رظن  بلج  يارب  هکلب  ادخ ، يارب  هن  هک  یسک   
دصق  » زا دیآ و  یم  دیدپ  ّتین  رد  مه ، لمع  زا  شیپ  یهاگ  یّتح  ناطیـش  طّسوت  تدابع ، رد  لالخا  نیا  .دور  یم  رده  هب  شتادابع 

.دراد یم  زاب  تبرق »

.دشاب رت  یفخم  هک  تسا  رتشیب  یتدابع  شاداپ   

هک ارچ  دشاب ، هدادن  ّجح ) هعمج و  تعامج و  زامن  لثم   ) ینلع ياه  تدابع  هب  روتـسد  مالـسا ، دوخ  هک  تسا  يدراوم  رد  نیا  هتبلا   
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یم ار  تدابع  ندش  هابت  ایر و  يولج  تاقوا ، يرایسب  هنایفخم  تدابع  .تسا  هناخ  رد  يدارف  زامن  زا  رترب  دجـسم ، رد  تعامج  زامن 
.دریگ
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بجُع - 2 

عورـش مه  ادخ  يارب  مان و  اب  راک ، رگا  و  دـشک ، یم  اه  تدابع  نتـسناد  مهم  يدنـسپدوخ و  هب  تدابع ، نیح  رد  ار  ناسنا  ناطیـش   
.دزاس یم  راچد  رورغ ، هب  ار  ناسنا  دزاس و  یم  هابت  ارنآ  ناطیش  هار ، همین  رد  دشاب ، هدش 

هانگ - 3 

ندـناسر رمث  هب  هاررد  تمحزو  شالت  اههام  زا  سپ  هک  يزرواشک  .دـنرب  یم  نیب  زا  ار  تاداـبع  بوخ  راـثآ  ناـهانگ ، کـش ، یب   
رد یـشتآ  ناهانگ ، .تسا  هتفر  ردـه  شیاـهجنر  دوش ، یم  نمرخ  قیرح  يزوس و  شتآ  راـتفرگ  تلفغ ، کـی  رثا  رد  غاـبو ، هعرزم 

.دنهد یم  داب  رب  ار  اهنآ  هک  دنتسه  ام  لامعا  تادابع و  نمرخ 

دساف هدولآ و  ارنآ  فرظ ، نیا  ندش  رپ  زا  سپ  ای  دریگ ، یم  ناسنا  لد  ماج  هب  ار  لالز  بآ  دورو  يولج  ای  ناطیـش ، هکنآ : هصالخ   
.دهد یم  رده  ار  اه  بآ  هدیشک ، ارنآ  باریز »  » ای دزاس و  یم 

...ِبْجُْعلِاب ِیتَدابِع  ْدِسُْفت  ََکل َو ال  ینْدِّبَع  یهِلا  : » دبلط یم  نینچ  دـنوادخ  زا  قالخالا » مراکم   » ياعد رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   
ّربکت هب  یلو  نک  زیزع  ارم  نادرگم ، دساف  بجُع ، اب  ار  متدابع  یلو  زاس ، تدوخ  هدنب  ارم  ایادـخ ، ( 29 «) ...ِْربِْکلِاب یّنیلَْتبَت  الَو  ینَّزِعَا 

.زاسم میالتبم 

(30) .دوش یم  هابت  لطاب و  نداهن  ّتنم  اب  نآرق ، ریبعت  هب  تسا ، یلام  تدابع  یعون  هک  مه  هقدص   

یهاـگ .تسا  راوـشد  اـه  تفآ  ندودز  نآ و  تمالـس  زا  تبظاوـم  ندـناسر و  رمث  هب  یلو  درب ، یمن  ینادـنچ  تقو  لاـهن ، نتـشاک   
.دهد یم  داب  رب  ار  اه  یکین  همه  یحور ، دنسپان  تالاح  ای  ناهانگ 

(1)« َبَطَْحلا ُراّنلا  ُلُکَْأت  امَک  ِتانَسَْحلا  ُلُْکاَی  َدَسَْحلا  َّنِا  : » میناوخ یم  ثیدح  رد   

.دروخ یم  ار  تانسح  مه  دسح  دروخ ، یم  ار  مزیه  شتآ ، هک  هنوگنآ   

نوگرگد ینامیشپ ، هبوت و  تلاح  رطاخب  قساف ، دندش ، دجسم  دراو  ود  ره  هدنمرش ، یقـساف  رورغم و  يدباع  هک : هدمآ  یتیاور  رد   
(2) .دمآرد راک  زا  قساف  شرورغ ، رطاخ  هب  دباع ، یلو  دش  حلاص  ینمؤم  تشگ و 

رورغ بجع و  زا  يرود  ياههار  - 8

رورغ بجع و  زا  يرود  ياههار  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسا بجُع  و  رورغ » ، » تدابع گرزب  ياه  تفآ  زا   

؟ دشن راتفرگ  نآ  هب  ای  درک ، نامرد  ارنآ  ناوت  یم  هنوگچ   
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: دراد اه  تدابع  ریاس  زامن و  هدننک  هابت  تفآ  نیا  هب  تبسن  نامرد  ای  يریگشیپ  تلاح  ریز ، تاکن  هب  هّجوت   

؟ میا هدرک  تدابع  ًاعقاو  ایآ  - 1 

دوخ ياهراک  دور و  یم  ههاریب  هب  هکیلاح  رد  تسا  لوغشم  ادخ  تدابع  هب  هک  درادنپ  یم  تسا و  بکرم » لهج   » رد ناسنا  یهاگ   
لاّعف هنیمز ، نیا  رد  زین  سیلبا  دـنک و  یم  هولج  کین » راک   » ناسنا رظن  رد  دنـسپان ، ياـهراک  یهاـگ  .دـهد  یم  اـهب  ّدـح  زا  شیب  ار 

.تسا

(33 «) ًانَـسَح ُهاَءَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  نَمَفَأ  : » اـه هیآ  نیا  رد  هلمج  زا  .دراد  هراـشا  ءوس » لـمع  نییزت   » نیا هب  دـنچ  یتاـیآ  رد  نآرق   
(35 «) ْمِِهلَمْعَأ ُءوُس  ْمَُهل  َنِّیُز   » و ( 34 «) ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِهوَیَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  و«

؟ تسا هدش  لوبق  ام  ياه  تدابع  ایآ  - 2 

زا دـنوادخ  تساهنآ و  یلوبق  هب  زامن  اه و  تدابع  ّمهم  شزرا  هک  دـناوخ  دـیهاوخ  تدابع ، یلوبق  ياـه  هناـشن  طیارـش و  ثحب  رد   
(36) .دنک یم  لوبق  ار  تاقدص  قافنا و  دریذپ و  یم  ار  تدابع  اوقت  لها  هتسیاش و  ناگدنب 

...؟ دوش نآ  هب  رورغم  ارچ  تسین ، نئمطم  تدابع  یلوبق  هب  هک  یناسنا   

؟ تسا هدشن  هابت  ام  ياه  تدابع  ایآ  - 3 

.دندرگ یمرب  تسدیهت  لمع ، رازاب  زا  دارفا ، دـنک و  یم  هابت  و  طبح »  » ار رمع  کی  ياه  تدابع  زامن و  هک  تسا  ناهانگ  زا  یخرب   
(37 (؟ مینک شوخ  لد  اهنآ  هب  ات  تسا  هتشذگ  تمالس  هب  ندش  طبح  زا  ایآ  تساه ، تیصعم  یخرب  اب  هارمه  هک  یتادابع  زامن و 

؟ تشاد میهاوخ  تبقاع  نسُح  ایآ  - 4 

هراومه ادخ  ءایلوا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  يریخب  تبقاع  تبقاع و  نسُح  .دندش  ءوس  تبقاع  دـب و  ماجرف  راتفرگ  هکنانآ  دنرایـسب   
(38 «) ًاِملْسُم ِینَّفََوت  َو   » ناریمب ناملسم  ارم  هک : هتساوخ  ادخ  زا  فسوی  ترضح  .دنا  هدیبلط  یم  دنوادخ  زا 

(39 «) ِراَْربَْألا َعَم  اَنَّفََوتَو   » .دناریمب ناکین  اب  ار  نانآ  هک  تسنآ  ادخ  زا  ناشیاه  هتساوخ  زا  یکی  نادنمدرخ ، دیوگ : یم  نآرق   

: درامـش یم  اوقت  لها  ِنآ  زا  ار  تبقاع  اج  دـنچ  رد  نآرق  تسا و  هار  نیا  موادـت  هب  اعد  میقتـسم ،» طارـص   » هب تیادـه  تساوخرد   
(40 «) َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلاَو  »
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عـضو نیرتدـب  رد  تدابع ، زامن و  رمع  کـی  زا  سپ  يدارفا  رگم  تشگن ؟ هدـنار  ادـخ  رـضحم  زا  تداـبع ، همهنآ  اـب  ناطیـش  رگم   
! دش رورغم  یلعف  عضو  هب  دیابن  سپ  دنتفرن ؟ ایند  زا  یهارمگ  یلمع و  یحور و 

اه تمعن  اه و  تدابع  هسیاقم   - 5 

مه تدابع  قیفوت  .دشاب  یم  دـنوادخ  فاطلا  زا  همه  قزر ، تاناکما و  ءاضعا ، یتمالـس ، ِتمعن  .تسا  دـنوادخ  زا  میراد  هچ  ره  ام   
یم قیوشت  دتسرف ، یم  امنهار  دنک ، یم  توعد  دناسرب ، تداعس  هب  ارام  هکنآ  يارب  وا  مییوا ، ياه  تمعن  رد  قرغ  اپارـس  .تسوا  زا 
یم لوبق  مه  ار  نایرارف  دریذپ ، یم  روضح  هب  میتسه  هک  یعضو  ّنس و  طیارش و  نامز و  ناکم و  ره  رد  ارام  دهد ، یم  هلیسو  دنک ،

زا دوش ، یمن  هتسخ  روضح  تساوخرد و  رارکت  زا  دنک ،

ماعنا فطل و  اهدـص  دـناشوپ و  یم  ار  بویع  دَرَخ ، یم  مه  نارگ  دریذـپ و  یم  مه  ار  لباقان  ياه  تدابع  دـنک ، یمن  مک  ییاریذـپ 
.رگید

»؟ َِکئامْعَن ِْبنَج  یف  انلامْعَا  ُردَق  ام  َو  « ؟ دیآ یم  یباسح  هچ  هب  وا  ياه  یکین  لباقم  رد  ام  تدابع  ایآ   

اه تلفغ  اه و  تدابع  هسیاقم  - 6 

زامن و اجک  دـیور ؟ یم  اـجک  هب  ( 41 ( »؟ نُوبَهذـَت َْنیَاَف  : » تسا هتفگ  اهراب  نآرق  ام ؟ هانگ  تلفغ و  اـی  تسا ، رتشیب  اـم  تداـبع  اـیآ   
؟ دشاب ام  ياه  ییانتعا  یب  اه و  يراگنا  لهس  اه و  یهاتوک  ینامرفان و  تلفغ و  تاظحل  هدننک  ناربج  دناوت  یم  ام  تدابع 

ُْتیَّدَعَت َکِضوُُرف َو  ِفیاظَو  ْنِم  ُْتلَفْغَا  ام  ِریثَک  َعَم  ٍهَِلفان  ِلْضَِفب  َْکَیِلا  ُلَّسَوتَا  ُتَْسلَو  : » دیوگ یم  ییاعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   
(42 (»؟ ...َكِدوُدُح ِتاماقَم  ْنَع 

وت يوس  هب  تاّبحتسم ، اه و  هلفان  هلیسو  هب  هنوگچ  اه ، نتسکش  میرح  اهزرم و  زا  يّدعت  تابجاو و  زا  تلفغ  همه  نیا  اب  نم  ایادخ !  
؟ مبای هار 

اهزاین اه و  تدابع  هسیاقم  - 7 

نآ ندروآرب  هار و  همه  نآ  فافک  اه ، تدابع  نیا  ایآ  .میراد  شیپ  رد  راوشد  زارد و  یهار  .تسام  ِترخآ  هار  هشوت  اـه ، تداـبع   
؟ دنک یم  ارام  زاین  همه 

ياـه هبقع  رد  اـیند ، زا  شیب  اـم ، ...ِداّزلا » ِهَِّلق  ْنِم  ْهآ   » هار ِيرود  هشوت و  ِیمک  زا  ...هآ  هک : تسین  دـنلب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلاـن  رگم   
؟ دشاب یم  اهزاین  نآ  هدننک  نیمأت  اه ، تدابع  نیا  ایآ  .میدنمزاین  وا  ماعنا  ادخ و  هب  ترخآ ، رشحم و  خزرب ، ربق ، رد  يدعب ،

مالـسلا هیلع  یلع  عرو  تدابع و  متفگ : نم  .دوب  وگتفگ  ناوضر  ردب و  لها  لامعا  هرابرد  ربمایپ ، دجـسم  رد  دـیوگ : یم  ءادردوبا ،  
: مدرک لقن  مدوب  نآ  دهاش  دوخ ، هک  ار  هرطاخ  نیا  دمآ ، نارگ  نانآ  رب  نخس  نیا  یتقو  .تسا  رتشیب  همه  زا 
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هناـخ هب  مدرک  رکف  .تشگ  دـیدپان  مرظن  زا  یلو  مدرک  بیقعت  ار  وا  .دـش  ناـهنپ  ناتـسلخن  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یبش   
مباسح هب  وت  یلو  ما  هدرک  شـشومارف  نم  هک  یهانگ  نآ  زا  هآ  ایادخ ...! تفگ : یم  هک  مدینـش  یم  ار  وا  هلان  يادـص  ...یلو  .تفر 

هناـخ هب  .تسا  هـتفر  اـیند  زا  مدرک  رکف  .دـش  تـکرح  یب  شوـهیب و  هـک  تـسیرگ  ردـقنآ  ...و  نازوـس  یـشتآ  زا  هآ  يا ...، هتـشون 
يارب ادخ  فوخ  زا  تلاح ، نیا  دومرف : مهد ، ربخات  متفر  مالسلا  اهیلعارهز 

، دمآ شوه  هب  یتقو  .متسیرگ  یم  زین  نمو  دمآ  شوه  هب  مالـسلا  هیلع  یلعو  میدروآ  یبآ  سپـس ، .دیآ  یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
يادـخ باذـع  هب  ناراکهنگ  دـنناوخ و  ارف  باـسح ، يوس  هب  ارم  تماـیق ، رد  هک  هاـگنآ  ینیب ، یم  ارم  هنوگچ  ءادردوبا ! يا  تفگ :

(43) .دننک نیقی 

.تسا رگید  یتلفغ  ناشن  راگدرورپ ، تمحر  هب  ام  زاین  تعسو  لباقم  رد  زیچان ، ياه  تدابع  هب  رورغ  يرآ ،  

ادخ ءایلوا  تدابع  اب  دوخ  تدابع  هسیاقم   - 8 

تدابع و رد  دـندوب و  موصعم  نانآ ، هکنآ  اب  .تسا  كدـنا  هک  یتسار  هب  هّللا ، ءایلوا  ياه  تدابع  اب  هسیاقم  رد  اـم ، زیچاـن  تاداـبع   
رد ّتیدوبع  راگدرورپ و  هب  هّجوت  لها  همهنآ  اّما  دندمآ ، یم  باسح  هب  اه  نارود  همه  شیوخ و  رـصع  دمآرـس  یگدـنب ، شیاین و 

، ادخ ءایلوا  تدابع  هب  تبسن  تخانش  هّجوت و  .مینک  تدابع  رتشیب  یـسب  دیاب  میزاین ، زجع و  صقن و  اپارـس  هک  ام  .دندوب  وا  ناتـسآ 
.دراد یم  زاب  نامیاعد  زامن و  هب  ندش  رورغم  زا  ارام 

(44 :) مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  کنیا 

آَم هَط .  : » دش لزان  هیآ  نیا  هکنآ  ات  تخادنا ، یم  تّقـشم  هب  ار  دوخ  درک و  یم  تدابع  رایـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - 1 
(45  «) یَقْشَِتل َناَءْرُْقلا  َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ 

! ینکفیب تّقشم  هب  ار  دوخ  هک  میتخاسن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ربمایپ ! يا   

(46 «) اهامَدَق مَرّوَتَت  یَّتَح  ُموُقَت  َتناک  مالسلا ، اهیلع  هَمِطاف  ْنِم  ُدَبْعَا  اْینُّدلا  یف  َناک  ام  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  - 2 

.درک یم  مرو  شیاه  مدق  ات  داتسیا  یم  تدابع  هب  ردقنآ  .دوبن  ایند  رد  یسک  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زا  رتدباع   

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 3 

، داد یم  ماجنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوگنآ  دناوخ ، یم  زامن  تعکر  رازه  زور ، بش و  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما   
(47) .دناوخ یم  زامن  تعکر  ود  یلخن  ره  ياپ  هک  تشاد  لخن  لاهن  دصناپ  يو 
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: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 4 

.مداتفا هیرگ  هب  دراد ، هدجـس  ناشن  شا  یناشیپ  خرـس ، شنامـشچ  ّریغتم ، شگنر  هدرک ، مرو  شیاپ  هک  مدید  ار  مردپ  مدـش ، دراو   
! روایب ار  هتشون  نالف  دومرف : دش ، نم  هّجوتم  یتقو 

یلع نوچمه  دناوت  یم  یـسک  هچ  دومرف : تشاذـگ و  رانک  دـناوخ و  میارب  یمک  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  تدابع  زا  هتـشون ، نآ  رد   
؟(1) دنک تدابع  مالسلا  هیلع 

، دنابسچ یم  نیمز  هب  هنیس  نانچ  و  دنارذگ ، یم  هدجـس  کی  هب  ار  رهظ  ات  حبـص  زا  یهاگ  نادنز ، رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما   - 5 
(2) .تسا هداتفا  نیمز  رب  يا  هچراپ  ییوگ  هک 

لطاب ياه  تدابع  - 9

لطاب ياه  تدابع  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ناسنا ای  هدیدپ  ره  هب  تبسن  یشتسرپ  ره  تساور و  هتسیاش و  ناهج  راگدیرفآ  ربارب  رد  اهنت  تدابع ، تعاطا و  یگدنب و  هک  میتفگ 
.دیآ یم  شیپ  ایبنا  ياه  تیاده  زا  يرود  ای  تلاهج ، هار  زا  رتشیب  اوران ، ياه  تدابع  نیا  .تسا  لطاب  رگید ، تادوجوم  و 

یم ّدر  لیلد ، اب  دناوخ و  یم  هدوهیب  لیلد و  یب  ار  اهنآ  لطاب ، اوران و  ياه  تدابع  عاونا  هب  هراشا  نمـض  نآرق ، رد  لاعتم  دـنوادخ   
: هک لیبق  نیا  زا  .دنک 

ِهَِّلل َهَّوـُْقلا  َّنَأ  : » تسادـخ نآ  زا  اـه  تردـق  هـمه  هـک  دـینادب  دــیور ، یم  ادــخ  ریغ  غارــس  نارگید ، زا  نتــسُج  يراـی  رطاـخب  رگا   
(51 «) ًاعیِمَج ُهَّزِْعلا  ِهَِّللَف  : » تسادخ تسد  رد  ادخ و  يارب  تّزع  مه  زاب  دیتسه ، نتفای  تّزع  یپ  رد  رگا  ( 50 «) ًاعیِمَج

(52 «) ًاقْزِر ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  َال  : » دنتسین امش  قزر  کلام  هک  لطاب  ياهدوبعم  .دیتسه  يزور  شاعم و  نیمأت  يارب  رگا   

َالَو ًاّرَـض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  َال  اَم  : » دـنرادن نایز  عفد  ای  ندـناسر  دوس  ناوت  نانآ  دـیرگید ، ياهدوعبم  طّـسوت  ررـض ، اـی  عفن  دـیما  هب  رگا   
(53 «) ًاعْفَن

(54 «) ْمُُکلاَْثمَأ ٌداَبِع  : » دنیامش نوچمه  یناگدنب  مه  اهنآ  هک  دینادب  دیناد ، یم  دوخ  زا  رترب  ار  اه  توغاط  رگا   

(55 «) ٍنِیبُّم ٍلَلَض  ِیف  ْمُکُؤَآباَءَو  ُْمتنَأ  : » دندوب یهارمگ  رد  دوخ  نانآ  تسا ، ناکاین  زا  دیلقت  يور  اه ، تب  شتسرپ  رگا   

« کتدابع قح  كاندبع  ام   » هب ناشنابز  دنراد و  فارتعا  تدابع  رد  شیوخ  روصق  هب  هراومه  دـنا و  نینچ  ام  موصعم  ناگرزب  یتقو   
ادخ ءایلوا  تدابع  ام و  ِتدابع  نایم  میهد : یم  ماجنا  تدابع »  » مانب هچنآ  هب  تبسن  يدنـسپدوخ ، رورغ و  ياج  هچ  رگید  تسایوگ ،

؟ ندش رورغم  ارچ  سپ  تسا » نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت  »
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یم نمـشد  امـش  اب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  امـش  ياه  شتـسرپ  اهنآ  هک  دـینادب  دنـسر ، یم  ناتدایرف  هب  تماـیق ، رد  دـینک  یم  رکف  رگا   
(1)« ًاّدِض ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَیَو  ْمِِهتَداَبِِعب  َنوُرُفْکَیَس  : » دنوش

ْلِّزَُنی َْملاَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَیَو  : » دنرادن شتسرپ  نیا  رب  یناهرب  دنا و  هتفر  رگید  ياهدوبعم  غارـس  لیلد ، یب  تهج و  نودب  نانیا   
(2)« ًانَْطلُس ِِهب 

ای دنا ، نهذ  هتخاس  دـنرادن و  یجراخ  دوجو  ای  لطاب ، ياهدوبعم  نیا  اریز  .تسین  شتـسرپ  قیال  ادـخ ، زج  سک  چـیه  زیچ و  چـیه   
رد سپ  .تساهریقحت  اه و  سوه  اه و  ّتنم  اب  هارمه  دودحم و  تقوم و  دنراد ، ییآراک  رگا  ای  دنناوتان ، ّتیـصاخ و  یب  یتادوجوم 

ینامرفان تمیق  هب  یقولخم ، چیه  ربارب  رد  ناسنا  .دزادنا  ندرگ  هب  ار  اهنآ  یگدـنب  قوط  ناسنا ، هک  دنتـسین  هتـسیاش  تروص ، هس  ره 
.دنک يرادربنامرف  شتسرپ و  تعاطا و  دیابن  دنوادخ ،

(3)« ُهدَبَع دَقَف  ٍقِطان  یِلا  یغْصَا  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   

! تسا هدیتسرپ  ار  وا  .دهد  شوگ  یسک  نخس  هب  سک  ره   

هدومرف یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .میا و  هدیتسرپ  ار  لطاب  دیوگب ، لطاب  رگا  میقح و  هدنب  دیوگب ، قح  هدـنیوگ  رگا  سپ   
(4)« ُهدَبَع ْدَقَف  ِِقلاْخلا  ِهَیِصْعَم  یف  ًاقُولخَم  َعاطَا  ْنَم  : » تسا

تدابع هن  تیدوّبع  - 10

تدابع هن  تیدّوبع  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

طرـش دیق و  یب  ضحم و  میلـست  دیاب  هدنب »  » .تسا شزرا  یب  دشاب ، یبلق  شریذپ  میلـست و  نودب  رگا  يرهاظ ، تعاطا  شتـسرپ و   
نارگید و شون  شین و  هب  دراذگب و  رانک  ار  یصخش  ياه  هتساوخ  اه و  هقیلـس  ادخ ، نید  یهلا و  نامرف  ربارب  رد  دشاب و  ادخ »  » رما

تدابع هفسلف  هک  تسا  تیدوبع »  » نامه ندوب ، ارچ  نوچ و  یب  ضحم و  میلـست  نیا  .دشاب  انتعا  یب  مدرم  ندمآ  دب  ندمآ و  شوخ 
.تسا

درک و یچیپرـس  مدآ  رب  هدجـس  هرابرد  ادـخ  نامرف  لـباقم  رد  تشادـن ، تیدوبع  هیحور  نوچ  تداـبع ، هقباـس  همه  نآ  اـب  سیلبا ،  
.دش دورطم 

.دندوب لد  هتساوخ  عبات  دنتشادن و  ّتیدوبع  میلست و  تلاح  هک  هدوب  نآ  ءایبنا ، ياه  توعد  زا  مدرم  ضارعا  رابکتسا و  هشیر   

ینامرفان ار  قلاخ  یقولخم ، زا  تعاطا  اـب  سک  ره  ( 60 «) ُْمتْرَبْکَتْسا ْمُکُـسُفنَأ  يوْهَت  اَِمب َال  ٌلوُسَر  ْمُکَءآَج  اَمَّلُکَفَأ  : » دیامرف یم  نآرق   
.تسا هدیتسرپ  ار  قولخم  نآ  دنک ،

نخس و رکف و  ره  هب  ندرپس  ناج  لد و  .تسین  رـصحنم  هراتـس  دیـشروخ و  بوچ و  گنـس و  شتـسرپ  هب  اهنت  لطاب ، تدابع  سپ   
یم رامـشب  لطاب  ياه  تدابع  زا  مه ، یهلا  ّدـض  گـنهرف  شریذـپ  یتح  تسا ، اوراـن  ندرک  تداـبع  یهلا ، ریغ  ِتموکح  تردـق و 
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؟ دیزرو یم  ّربکت  دوبن ، ناتهاوخلد  قباطم  هک  دروآ  یم  ینوناق  امش  يارب  دنوادخ ، فرط  زا  يربمایپ  هاگ  ره  ایآ   

َْتیَضَق اَّمِّم  ًاَجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْاوُدِجَیَال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امَِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  کب  َنُونِمُْؤیَال  َکِّبَرَو  اَلَف  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد   
(1)« ًامِیلْسَت ْاوُمِّلَُسیَو 

ربارب رد  دـنریذپب و  يرواد  هب  اروت  ناـشیاهعازن  تارجاـشم و  رد  هک  هاـگنآ  رگم  دـنروآ ، یمن  وت  هب  یعقاو  ناـمیا  دـنگوس ، ادـخب   
.دنشاب یهلا  مکح  يارچ  نوچ و  یب  میلست  دنوشن و  تحاران  چیه  وت ، تواضق 

هن تسا ، ندرک  ادخ  یگدنب  تدابع ، .دشاب  هتشاد  ناسنا  ياضر  میلست و  ّتیدوبع و  زا  همشچرس  هک  تسا  دنمـشزرا  یتدابع  سپ ،  
.ندوب شیوخ  تالیامت  سوه و  عبات  دوخ و  هدنب 

ارف الاح  داتفین و  ریخأت  هب  یتّدم  نامرف ، نیا  ارچ  دنتفگ : یم  یهورگ  دمآ ، یم  داهج  مکح  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  يارب  هاگ  ره   
؟ دیسر

(2)« ٍبیِرَق ٍلَجَأ  َیلِإ  آَنَتْرَّخَأ  َآلَْول   »

یَلَع ِْبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  : » دهد یم  خساپ  نآرق  ارچ ؟ دنتفگ : يا  هّدع  هبعک ، هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  هعقاو  رد   
(3)« ِْهیَبِقَع

(. دنک یم  یجک  نهد  و   ) ددرگ یمرب  بقع  هب  یسک  هچ  تسا و  ربمایپ  وریپ  یسک  هچ  مینیبب  ات   

ادخ روتـسد  ضحم  عیطم  ردـپ ، مه  هک  مینیب ، یم  مالـسلا  مهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ناتـساد  رد  ار  تیدوبع  میلـست و  لماک  هنومن   
تـسا نامرف  هک  ار  هچنآ  ردپ ، يا  دیوگ : یم  لیعامـسا ، مه  .دراذـگ و  یم  شموقلح  رب  دراک  هدرب و  هاگنابرق  هب  ار  دـنزرف  تسا و 

(4)« رَمُُوتام لَْعِفا  َِتبَا  ای   » هدب ماجنا 

تدابع موادت  - 11

تدابع موادت  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

دور هتسخ  یهگ  دنت و  هگ  هک  تسین  نآ  ورهر   

دور هتسویپ  هتسهآ و  هک  تسنآ  ورهر 

، هتـسویپ یلو  مک ، کـچوک و  تداـبع  مالـسا ، رظن  زا  .تسا  نینچ  مه  تداـبع  رد  تسا ، هدیدنـسپ  يراـک  ره  رد  راکتـشپ  ماود و   
.تسا ماود  یب  یلو  گرزب  کین  لمع  زا  رتدنمشزرا 

(65 «) ِِهتَدَبِِعل ِْربَطْصاَو  ُهُْدبْعاَف  : » دیامرف یم  نآرق   

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_16_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_16_4
http://www.ghaemiyeh.com


.شاب ابیکش  روبص و  وا  تدابع  هار  رد  و  تسرپب ، ار  ادخ   

(66 «) ُهَْرتَْفلا ِهَدابِْعلاُهَفآ  : » هک هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا   

.تسا كرت  یهاگ  نداد و  ماجنا  یهاگ  یتسس و  تدابع ، تفآ   

لیعامـسا رجاه و  ندرک  اهر  رد  هچ  دنزرف ، ندرک  ینابرق  رد  هچ  تسا ، میلـست  عیطم و  هدنب  کی  لماک  هنومن  مالـسلا  هیلع  میهاربا   
.نایدورمن شتآ  رد  نداتفا  يارب  یگدامآ  رد  هچ  هّکم ، کشخ  ياه  نابایب  رد 

16 ص :

هیآ 65. ءاسن ، ( 61 - 1

هیآ 77. ءاسن ، ( 62 - 2
هیآ 143. هرقب ، ( 63 - 3

هیآ 102. تافاص ، ( 64 - 4

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک تسا  هدمآ  نومضم  نیا  يرایسب  ثیداحا  رد   و 

(1)« َّلَق ْنِا  اهُمَوْدَا و  یلاعَت  ِهللا  َیِلا  ِلامْعالا  َّبَحَا  َّنِا   »

! دشاب كدنا  دنچ  ره  دبای ، ماود  رتشیب  هک  تسنآ  اهراک ، نیرت  بوبحم  دنوادخ ، دزن  تدابع  تصرف  - 12

رد شتـسرپ  هیحور  تدابع و  نتـشاد  موادت  سپ  .دـیهد  همادا  لاسکی  ات  لقاّدـح  دـیدرک ، عورـش  ار  يراک  ره  هک : هدـش  شرافـس   
اب هناگیب  دنک و  اهر  ار  روما  نیا  یّلکب  مه  یتّدـم  و  دریگب ، ار  ناسنا  دجـسم  اعد و  تدابع و  بت  یهاگ  هکنآ  هن  .تسا  ّمهم  ناسنا ،

.دوش تدابع 

تدابع تصرف  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

دوب رایشوه  دیاب  .درذگ  یم  ام  تایح  نامسآ  زا  نارذگ ، ياهربا  نوچمه  دور و  یم  فک  زا  یگدنز  ياه  تصرف  رمع و  هیامرـس   
.درک ادخ  یگدنب  درب و  ار  هرهب  نیرتشیب  رذگهر ، نیا  زا  و 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ییابیز ، ثیدح  رد   

اهنآ رد  مه  وت  دـننک ، یم  راک  وت  رد  زور  بش و  ( 68 «) امُْهنِم ْذُـخَف  َْکنِم  ِناذُـخأَی  امِهیف َو  ْلَمْعاَف  َکیف  ِنالَمْعَی  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  َّنِا   »
.ریگب اه  نآ  زا  مه  وت  دنریگ ، یم  وت  زا  و  نک ، راک 

؟ میروآ یم  تسد  هب  هچ  مینک ، یم  جرخ  زور  بش و  ار  هیامرس  نیا  میهد و  یم  هک  ار  يرمع  ...یتسار   

هار رد  ارنآ  تسین ، شیب  يا  هظحل  تعاـس و  اـیند ، ( 69 «) ًهَعاط اهُولَعْجاَف  ُهعاس  اینُّدلَا  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر   
.دیریگ راکب  ادخ  ِتعاطا 

تفر رتدازآ  ياهطیحم  هب  تخاس و  مهارف  هنیمز  درک و  شالت  دیاب  دوب ، مک  یگدـنب  تدابع و  ناکما  صاخ  یطیارـش  رد  مه  رگا   
(70 «) ِنوُُدبْعاَف َیَّیِإَف  ٌهَعِسَو  یِضْرَأ  َّنِإ  : » تسین هناهب  ادخ ، شتسرپ  زا  يرود  يارب  نامز ، نیمز و  يانگنت  هک  دیتسرپ ، ار  ادخ  و و 
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اب مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  .دنراد  یمنرب  وا  نید  يارجا  وا و  شتـسرپ  ادـخ و  زا  تسد  طیارـش ، لاح و  چـیه  رد  ادـخ  نادرم   
یب رطاخب  هچرگ  درکن ، كرت  ار  بش  زاـمن  ماـش ، هفوک و  رفـس  لوط  رد  مه  زاـب  دوب ، هدـید  هک  اـه  تداهـش  اـه و  تبیـصم  همهنآ 

.دناوخ یم  هتسشن  یتقاط ،

.دیشکن بحتسم  ياهزامن  زا  تسد  ناتسرامیب ، رد  مه ، رمع  بش  نیرخآ  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما   

.دیسارهن ندید  ینمشد  ندش و  وه  زا  دیرخ و  ناج  هب  دیاب  هک  دراد  ییاه  يراوشد  قح ، هار   

هتـشادن ساره  شدارفا ، یمک  رطاـخب  قح ، هار  رد  ( 71 «) ِِهلْهَا ِهَّلِِقل  يدُْـهلا  قیرَط  یف  اوُشِحوَتْـسَت  ال  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع   
.دیشاب

، زامن يارب  یلو  میرادهگن ، ار  سوبوتا  رارصا  اب  نیشام ، زا  یسنج  نداتفا  ای  اذغ  فرـص  ای  يزیچ  دیرخ  رطاخب  تسا  نکمم  یهاگ   
!... میشاب هتشادن  نتشاد  هاگن  ار  سوبوتا  ندز و  دایرف  تماهش 

تدابع هعسوت  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ادخ اب  مه  ار  نارگید  هکلب  دنکن ، افتکا  دوخ  تدابع  زامن و  هب  اهنت  دزادرپب و  تدابع  گنهرف  شرتسگ  هب  دـیاب  تسرپادـخ ، نمؤم   
هب ار  ناسنا  حلاص ، لمع  نامیا و  زا  دعب  دنوادخ ، تسا ، نمؤم  ره  هدـهع  رب  غیلبت ، هفیظو  قح و  هب  هیـصوت  .دـنک  انـشآ  شتـسرپ ، و 

(72 «) ِْربَّصلِاب ْاْوَصاََوتَو  ِّقَْحلِاب  ْاْوَصاََوتَو  : » دناوخ یم  ارف  ربص  قح و  هب  توعد 

يرهش ای  هلحم  دساف ، رفن  دنچ  دننک ، یم  انـشآ  دود  اب  ار  يدایز  دارفا  یمک  تدم  رد  دنوش ، يا  هقطنم  دراو  يراگیـس  رفن  هد  رگا   
ادخ شتـسرپ  لحم  ار  طیحم  نیمز و  دنزاس و  انـشآ  ادخ  اب  ار  مدرم  تدابع ، زامن و  لها  يدادعت  دـیابن  ارچ  .دنـشک  یم  داسف  هب  ار 

ره هار ، نیا  رد  میـشاب و  دوخ  یهلا  فادها  هعـسوت  رکف  هب  اتـسور  رهـش و  هرادا ، هسردم ، هّلحم ، هناخ ، رد  ورین ، مامت  اب  دیاب  دـننک ؟
.میریگ راک  هب  ار  دوخ  ییاناوت  هنوگ 
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یتیلوئسم هک  ارچ  دنیوگ ، یم  کیربت  ...و  ترازو  ای  سلجم  یگدنیامن  ای  يروهمج  تسایر  هب  ار  یسک  باختنا  مدرم ، هکنانچمه   
.تسا يا  هتسجخ  و  كرابم » زور   » زین دنوادخ ، يوس  زا  تیلوئسم  لوبق  فیلکت و  هب  ندیسر  هتفرگ ، هدهع  هب  مدرم  يوس  زا  ار 

: مینک یم  هراشا  فیلکت  طیارش  هب  راصتخا ، هب  اجنیا  رد   

غولب - 1 

زا لبق  نارسپ  تسا  نکمم  هتبلا  .دنـسر  یم  فیلکت  ّنس  هب  لاس ، هن  ندش  مامت  اب  نارتخد  يرمق و  لاس  هدزناپ  ندش  مامت  اب  نارـسپ   
(73) .دنسرب فیلکت  هب  مه  نس  نیا 

يرگید ياه  غولب  دوش ، یم  مزال  ناسنا  رب  اه  مارح  زا  زیهرپ  تاـبجاو و  ماـجنا  تسا و  یفیلکت  يداـبع و  غولب  هک  ، غولب نیا  زا  ریغ   
يرکف و حیحـص  طخ  نتـشاد  هعماج و  یـسایس  لئاسم  رد  یهاگآ  يرکف و  دـشر  يانعم  هب  هک  یـسایس ،» غولب   » دـننام .دراد  دوجو 

دوب موصعم  ماما  هک  دوخ  يومع  هب  دش ، دیهش  البرک  رد  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنزرف  مساق ، .تسا  هتسیاش  ناربهر  زا  تعاطا 
رد گرم  دشاب ، دیزی  نوچ  یتوغاط  تسد  هب  تموکح  رگا  تفگ : یم 

.دناسر یم  ار  وا  یسایس  غولب  دشر و  نیا  .تسا  لسع  زا  رت  نیریش  مرظن  رد  وا ، اب  هزرابم  هار 

یم میرک  نآرق  .دـشاب  هدیـسر  یفاک  دـشر  هب  نارگید ، دوخ و  لاوما  زا  حیحـص  هدافتـسا  رد  ناسنا  هک  تسنیا  هب  يداـصتقا » غولب   »
هنالقاع ار  دوخ  لاوما  دنناوت  یم  دنا و  هدیـسر  مزال  دشر  هب  دینک  ساسحا  هک  دـیهد  لیوحت  نانآ  هب  یتقو  ار  نامیتی  لاوما  دـیامرف :

(74) .دنریگ دتس  داد و  تراجت و  راک  هب 

ياه تیلوئـسم  ماجنا  یگدـنز و  هرادا  ییاـناوت  یفیلکت ، غولب  ّنس  هب  ندیـسر  رب  هوـالع  رـسپ ، رتخد و  هک  تسا  نآ  جاودزا » غولب   »
.تسین یفاک  اشگهار و  ینوناق ، ّنس  یسنج و  غولب  اهنت  هلئسم ، نیا  رد  هک  ارچ  .دنشاب  هتشاد  ارنآ 

رّکذت دنچ   

غلاـبان دارفا  هب  یهاـگ  نآرق  .دنـشاب  اـهر  یّلکب  غلاـبان  دارفا  هک  تسین  نآ  شیاـنعم  یلو  تسا ، فیلکت  طرـش  غوـلب ، هچرگ  فـلا :  
هزاجا اهنآ  زا  ردام ، ردپ و  تحارتسا  تولخ و  ماگنه  دـنوشن و  یلزنم  قاتا و  دراو  هزاجا  نودـب  هکنیا : لثم  دراد ، روتـسد  باطخ و 

: هک دهد  یم  روتسد  شدنزرف  هب  نامقل  ترضح  زین ، و  ( 75) .دنریگب

(76 «) ِرَْکنُْملا ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو  َهوَلَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنبَی   » .نک رکنم  زا  یهنو  فورعمب  رما  ناوخب و  زامن  مکرسپ ! يا   
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صوصخب ینید ، ياه  ّتنـسو  مسارم  اب  غولب ، زا  شیپ  ار  دوخ  نالاهنون  دـیاب  نیدـلاو ، یلو  تسا ، فیلکت  طرـش  غولب ، هچرگ   ب :
.دنریگب هرهب  مه  هیبنت  زا  ...و  زامن  كرت  تبوقع  اهنآ و  نداد  ناشن  يدج  يارب  یهاگ  دننک و  انشآ  هزورو  زامن 

زا مدرم  باـسح  اریز  دـننک ، ناربج  دـیاب  شءاـیلوا  دـناسر ، یلاـم  ناـیز  یـسک  هب  یغلاـبان  رگا  یلو  تسا ، فیلکت  طرـش  غولب   ج :
.تسادج ادخ  باسح 

، دنیوگب ازـسان  ای  دنوش و  بکترم  ییاطخ  رگا  دنراد و  شاداپ  ناشکین  لامعا  ربارب  رد  نالاهنون  یلو  تسا  فیلکت  طرـش  غولب ،  د :
.دنوش یم  هیبنت  زیزعت و  دنهد ، ماجنا  یتشز  لمع  ای 

تردق - 2 

.تسا راظتنا  وا  ناوت  عسو و  هزادـنا  هب  سک  ره  زا  تسین و  فّلکم  .دـشاب  ناوتان  سک  ره  .تسا  فیلکت  طرـش  ییاناوت ، تردـق و   
ار سک  چیه  ( 77 «) اهعَعْـسُو ّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َال  : » دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  هدش  تیاعر  تردق  هدودـحم  نیا  مه  یهلا  فیلاکت  رد 

.مینک یمن  فیلکت  شا  ییاناوت  ردق  هب  زج 

.تسا هدادن  رارق  تمحز  راشف و  یتخس و  امش  رب  نید  رد  دنوادخ ، ( 78 «) ٍجَرَح ْنِم  مُکیلَع  هَّللا  لَعَج  ام  : » دیامرف یم   و 

تالکـشم رـسارس  هک  مه  داهج  دروم  رد  یتح  .تسا  راشف  تمحز و  اب  هارمه  يرادـنید ، هنرگو  ناوت ، ّدـح  زا  جراخ  يراشف  هتبلا   
(79) .تسا طقاس  دنرادن ، داهج  ییاناوت  هک  یناسکو  انیبانو  لیلعو  رامیب  دارفا  زا  تسا ، يراوشدو 

رایتخا - 3 

يدازآ رایتخا و  فیلکت ، طرش  ینعی  .درادن  هذخاؤم  دنوش ، هفیظو  ماجنا  عنام  روز ، هب  ای  دننک ، رابجا  یهانگ  راک  هب  ار  یـسک  رگا   
جح هب  ناناملسم  نتفر  عنام  یتوغاط  هک  اجنآ  لثم  .دوش  یم  رگید  يا  هنوگب  هلئسم  مکح  رابجا ، رارطضا و  طیارـش  رد  .تسا  لمع 

.درادن ییاذغ  رادرم ، زج  تسا و  گرم  لاح  رد  یگنسرگ  زا  یسک  ای  دوش ، یم 

لقع - 4 

دقاف هکنانآ  دریگ و  یم  ماجنا  لقع  يانبم  رب  مه  هذخاؤم  باتک و  باسح و  .تسوا  فیلکت  ناسنا و  تلیضف  كالم  روعش ، لقع و   
.دنرادن شاداپ  رفیک و  هجیتن  رد  فیلکت و  دنلقع ،

، ثیدـح بتک  رد  .دـناد و  یم  لقع  زا  هتـساخرب  ار  یعقاو  تیدوبع  هدـش و  هتـسناد  ادـخ  قولخم  نیلوا  لقع ، تایاور ، یـضعب  رد   
(80) .تسا هدمآ  رگید  ثحابم  رب  مدقم  لقع ، زا  ثحب 
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ددرگ كرد  لقع و  شیازفا  ببس  هک  هچ  ره  هب  تسا و  عونمم  یلکلا ) تابورشم  لثم   ) دوش لقع  فیعضت  ببـس  هچنآ  مالـسا  رد   
...و تروشم  ترفاسم ، هعلاطم ، مّلعت ، میلعت ، دننام : تسا  هدش  قیوشت 
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، تروصنیا ریغ  رد  .دوب  دّبعتم  دیاب  نآ ، لاثما  اه و  تعکر  دادعت  دناوخ ، دنلب  ای  هتسهآ  مامت ، ای  هتسکش  دیاب  اجک  ار  زامن  هکنیا  رد   
امش 98 رگا  .دینک  بحاصت  ارنآ  دیناوت  یم  تسا ، هتفهن  یجنگ  امش  یمدق  دص  رد  دنیوگب : رگا  هکنآ  لثم  .تشاد  دهاوخن  یشزرا 

.دیا هدرب  هدوهیب  جنر  دیسر و  یمن  یجنگ  هب  دینک ، رفح  ار  یمدق  ای 102  یمدق 

رهـش ای  دهد  یم  باوج  رگید  صخـش  دایز ، ای  مک  هرامـش  کی  اب  دـیریگب ، ینفلت  سامت  یناتـسرهش  ای  یـسک  اب  دـیهاوخب  رگا  ای   
دیلک کی  ياه  هنادند  دننام  .دنا  هداد  روتسد  هک  داد  ماجنا  یتروص  نامه  هب  دیاب  ًاقیقد  مه  تادابع  رد  سپ  .دیریگ  یم  ار  يرگید 

.دنک یمن  زاب  ار  لفق  رگید  دوش ، تشرد  ای  زیر  یکدنا  رگا  هک 

: دومرف ههاریب ، زا  هن  دیوش ، دراو  اه  هناخ  رد  زا  اَِهبَْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا  ْاُوتْأَو   » هرقب هیآ 189  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(1) .دینک لمع  روتسد  قبط  دیهد و  ماجنا  هدش و  دراو  شهار  زا  ار  يراک  ره  هک  تسنآ  دوصقم   

تدابع لکش  رییغت  ياه  هزیگنا  - 13

تدابع لکش  رییغت  ياه  هزیگنا  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

نیا هزیگنا  .دندش  یهلا  بضغ  رهق و  راچد  تدابع ، لکـش  رییغت  اب  نیـشیپ ، ماوقا  هنوگچ  هک  دنک  یم  دای  ددعتم  ياه  هنومن  نآرق ،  
: مینک یم  رکذ  ینآرق  هنومن  کی  مادک ، ره  زا  هک  هدوب ، توافتم  اهلکش  رییغت 

تجاجل - 1 

شخبب ار  ام  ایادخ  ینعی   ) دنک يراج  نابز  رب  ار  هّطح »  » هملک سدقم ، نیمزرس  هب  دورو  ماگنه  داد  روتسد  لیئارسا  ینب  هب  دنوادخ   
درک و بضغ  نانآ  رب  ادـخ  مدـنگ .) ینعی  « ) هطنح : » دـنتفگ هداد و  رییغت  تجاجل ، ءازهتـسا و  يور  زا  ناـنآ  زیرب .) ار  ناـمناهانگ  و 

(87) .دومن ناشکاله 

یگدز رکفنشور  - 2 

، هجحیذ هدـعقیذ ،  ) یپایپ هام  هس  رد  يرابجا ، سب  شتآ  نیا  .تسا  عونمم  نآ  رد  ندـیگنج  هک  تسا  مارح  هاـم  راـهچ  مالـسا ، رد   
، تسا هتخاس  عونمم  ار  ندـیگنج  هدرک و  داـی  ( 88 «) مرح هعبرا   » ناونع اـب  ار  همه  نآرق  هک  تسا  بجر )  ) ادـج هاـم  کـی  و  مّرحم )

ولج بقع  دـندرک ، یم  اجباج  ار  مارح  ياههام  هقیلـس ، يور  دوخ و  هنارکفنـشور  رظن  هب  یخرب  .دـشاب  یعافد  تلاح  هک  اجنآ  رگم 
.میگنجن هام  راهچ  یلاس  هک  تسنآ  فده  دنک ، یم  قرف  هچ  دنتفگ : یم  دندرک و  یم 

(89) .تسناد رفک  رد  نتفر  ورف  ارنآ  درک و  شهوکن  ار  مارح  ياههام  رد  رییغت  نیا  نآرق ،
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یبآم سّدقم  - 3 

دنهاوخ یم  هلیسونیدب  دنسر و  یم  دوخ  لد  ياه  هتساوخ  هب  یعرش ، ياه  هلیح  بهذم و  شوپرس  اب  هک  تسا  یناسک  راک  روظنم ،  
.دنراذگب هالک  ادخ  نوناق  نادجو و  رس  رب 

ثادـحا اـب  دوب ، هدرک  میرحت  ناـنآ  يارب  هبنـش  زور  ار  یهاـم  دیـص  دـنوادخ ، نوچ  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ناتـساد  رد  شا  هنوـمن   
زور هک  ام  دـنتفگ : یم  دـنتفرگ و  یم  ار  اه  یهام  دـعب ، زور  یلو  دندیـشک  یم  نآ  نوردـب  ار  اه  یهام  بآ ، رانک  ییاه  هچـضوح 

(1) .تسا هتفرگ  رارق  تّمذم  دروم  هدش و  نایب  نآرق  زا  یتایآ  رد  قوف ، يارجام  ...میا ! هتفرگن  یهام  هبنش 

تادابع یلوبق  طیارش  - 14

تادابع یلوبق  طیارش  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

يونعم دشر  ادخ و  برق  هب  ار  ناسنا  شتاعارم ، هک  هچنآ  ینعی  .دراد  مه  لامک »  » و لوبق »  » طیارش تّحص ، طیارـش  زا  ریغ  تادابع ،
.دراذگ یم  ریثأت  عمج ، درف و  رد  دناسر و  یم 

.تسین شخبافش  هک  ییوراد  لثم  تسین ، روآ  دشر  یلو  تسا ، حیحص  تدابع ، یهاگ   

.دزاس یمن  ادخ  بوبحم  ار  ام  یلو  دناهر  یم  رفیک  زا  تدابع ، یهاگ   

(91) .تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  هدش  نایب  تادابع  لامعا و  یلوبق  يارب  یطیارش  تایاور ، تایآ و  رد   

يداقتعا طرش  - 1 

یسایس طرش  - 2 

یقالخا طرش  - 3 

يداصتقا طرش  - 4 

یعامتجا طرش   - 5 

...و یتشادهب  طرش  - 6 

يونعم شالت  زا  ات  دشاب  هتـشاد  یّـصاخ  تیانع  تدابع  یلوبق  هلئـسم  هب  دیاب  ناسنا  هک  دوش  یم  دـیکأت  دراوم ، نیا  حیـضوت  زا  لبق   
.دربب رتشیب  هرهب  شا 

هّجوت لمع  لصا  زا  شیب  لمع ، یلوبق  هب  ( 92 «) لَمَْعلا یَلَع  مُکنِم  ًهیانِع  َّدَشَا  ِلَمَْعلا  لُوبَق  یلَع  اُونوُک  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع   
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.دیشاب هتشاد 

هب هبحاصم  رد  یلو  دـنک ، لمع  يرهاـظ  تاررقم  قبط  مه  دریگب ، دورو  تراـک  مه  ییاـج ، رد  شریذـپ  يارب  تسا  نکمم  ناـسنا   
هب یلو  دریگ ، ماجنا  تسرد  یهلا ، تاررقم  رظن  زا  تسا  نکمم  مه  تادابع  .دوش  در  ...ای  هقباس  ءوس  ای  قالخا  داسف  دـننام  یلئـالد 

تسنیا هن  رگم  .دوشن  ادخ  لوبق  دروم  یلیالد 
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ِطرش سپ  دوش !؟ یم  مه  داقتنا  نانآ  زا  رّکشت ، ياجب  یلو  دریگ  یم  ماجنا  لوئسم  ریغ  دارفا  فرط  زا  یحیحص  ياهراک  یهاگ  هک 
.تسا رگید  يزیچ  راک ، یلوبق 

: میزادرپ یم  طیارش  نآ  نایب  هب  کنیا 

ادخ هب  نامیا  يداقتعا : طرش  - 1 

(93 «) ُُهلَمَع َِطبَح  ْدَقَف  ِنَمیِْإلِاب  ْرُفُکَی  نَمَو  : » تسا لامعا  یهابت  هیام  نامیا ، نتشادن   

ِمْوَْـیلاَو ِهَّللاـِب  َنَماَء  ْنَم  ِهَّللا  َدِجَـسَم  ُرُمْعَی  اَـمَّنِإ  : » دنـشاب هتـشاد  داـعم  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  دـننک  یم  داـبآ  ار  ادـخ  دـجاسم  یناـسک   
(94 «) ِرِخَْألا

ُهَّنَِییُْحنَلَف ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  ًاِحلَص  َلِمَع  ْنَم  : » دوش یم  كاپ  یگدنز  بجوم  هک  تسا  نمؤم »  » درمو نز  زا  حلاص  لمع   و 
(95 «) ًهَبِّیَط ًهوَیَح 

نوچمه ار  نارفاک  لامعا  میرک ، نآرق  .دشاب  هتـشاد  شاداپ  راظتنا  ات  دنک  یمن  يراک  مه  وا  يارب  درادـن ، لوبق  ار  ادـخ  هک  یـسک   
.دنام یمن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  هک  .دریگ  رارق  داب  ربارب  رد  ینافوط  زور  کی  رد  هک  دناد  یم  يرتسکاخ 

تیالو یسایس : طرش  - 2 

هب دهد و  یم  رارق  یهلا  ریسم  رد  ار  ...و  داهج  ّجح و  زامن و  اه و  یگدنب  ادخ و  ناگدنب  همه  ینامسآ ، حیحص و  يربهر  تیالو و   
، لباقم رد  .دـیامیپ  یم  ار  يدـشر  هب  ور  هار  هیقف ، تیـالو  زا  يرادروخرب  اـب  هک  زورما  ناریا  لـثم  .دـشخب  یم  هتـسیاش  تهج  اـهنآ 

.دنا ّتلذ  رد  يربهر ، یسایس و  طخ  رد  فارحنا  رطاخب  یلو  دنراد  ...و  هزور  زامن و  هکنآ  اب  رگید ، یمالسا  ياهروشک 

ای دشاب  تسم  هدننار  یلو  دنشاب  بّدؤم  بترم و  کیش و  نانیشنرس ، همه  رگا  .تسا  نیشام  کی  رد  هدننار  دننامه  هعماج ، يربهر   
بترمان شوپ و  هنهک  نارفاـسم ، دـنچ  ره  دـشاب ، هبرجت  اـب  ملاـس و  هدـننار ، رگا  یلو  .تسا  شیپ  رد  طوقـس  دـشاب ، فرحنم  هداـج 

.دسر یم  دصقم  هب  رفس  نیا  دنشاب ،

(96 «) ٍلُوبْقُم ریَغ  ُُهیْعَسَف  هّللا  َنِم  َُهل  ماِما  ُهَسْفَن َو ال  اهیف  ُدَهْجَی  ٍهَدابعب  َهّللا  َناد  ْنَم  : » تسا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیدح  رد   

هدیاف یب  ششالت  درادن ، ادخ  فرط  زا  یقیال  ماما  یلو  دهد  یم  ماجنا  مه  اسرف  تقاط  ياه  تدابعو  دراد  نامیا  ادخ  هب  هک  یسک   
.تسا

دـیدرگ و یمن  تافارخ  هب  لیدـبت  ینامـسآ  نیناوق  دـش و  یمن  هدیـشک  یتسرپ  توغاط  هب  ادـخ  شتـسرپ  دوب ، ینامـسآ  ربهر  رگا   
یب نینچ  نیملـسم ، مالـسا و  تّزع  تردق و  رهظم  نیا  جح ، دـیماجنا و  یمن  اه  توغاط  عفن  هب  شهوکـش ، همه  اب  هعمج ، ياهزامن 

.دش یمن  لیدبت  مالسا  زا  رود  ماکح  دوس  هب  ای  رثا 
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ار وا  لامعا  مه  ادـخ  دریذـپن ، ار  ام  يربهر  تیـالو و  سک  ره  ( 97 «) ًالَمَع َُهل  ُهّللا  ِعَفْرَی  َمل  اـنلَّوَتَی  َمل  ْنَمَف  : » میناوخ یم  ثیدـح  رد   
.دنک یمن  لوبق 
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(98) .دوش یم  هتخانش  یفّرعم و  ام  قیرط  زا  ادخ  هار  میتسه و  هللا » باب   » ام دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

ِّالا انَتَیالِو  ُلانَت  ام  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  مه  اوقت  دیاب  شهارمه  یلو  .تسا  تیالو  تادابع ، یلوبق  طرـش  سپ   
(99 «) ِعَرَولاَو ِلَمَعلِاب 

.دشاب اوقت  لمع و  لها  هکنانآ  رگم  تسین ، ام  يربهر  طخ  رد   

اوقت یقالخا : طرش  - 3 

: دیامرف یم  ادخ  .هن  يرگید  دش و  هتفریذپ  یکی  ینابرق  .دندرک  ینابرق  ود  ره  .تسا  هدمآ  نآرق  رد  مدآ  نادنزرف  ناتساد   

.دریذپ یم  اوقت  لها  زا  اهنت  ادخ  ( 100 «) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِإ   »

ریقف هب  ار  نان  رانا و  نآ  سپـس  .رگید  يا  هزاغم  زا  رانا  ود  درک و  تقرـس  نان  صرق  رازاب ، زا  روبع  ماگنه  یـصخش  دـنا  هدرک  لقن   
ود نآ  اب  نم  .دهد  یم  شاداپ  ربارب  هد  ار  باوث  یلو  رفیک  کی  ار  هانگ  ره  دنوادخ  تفگ : تسا ؟ يراک  هچ  نیا  دـنتفگ : وا  هب  .داد 

شـش یـس و  دوش ، مک  هک  باوث  لهچ  زا  هانگ  راـهچ  .مدرب  باوث  لـهچ  مداد ، هک  ریقف  هب  یلو  مدرک  هاـنگ  راـهچ  راـنا ، ود  ناـن و 
تسا یسک  يارب  ربارب ، هد  شاداپ  دنتفگ : وا  هب  .دنام  یم  یقاب  باوث 

«! ...نیقتملا نم  هّللا  لبقتی  امنا  : » هک يا  هدناوخن  رگم  .درادن  شاداپ  یبصغ  لام  زا  قافنا  .دشاب  اوقت  ساسا  رب  شراک  هک 

مدرم قح  يادا  يداصتقا : طرش  - 4 

.دراد نآ  هب  یگتـسب  تداـبع  یلوـبق  یهاـگ  هک  تسا  تیمها  زا  يا  هجرد  هـب  ناـمورحم  قوـقح  يادا  نادـنمزاین و  هـب  یگدیـسر   
.تساه هنومن  نیا  زا  عورشم ، دمآرد  نتشاد  ای  تاکز ، نتخادرپ 

تایلام و   ) تاـکز یلو  دـناوخب  زاـمن  سک  ره  ( 101 «) ُهتولَـص ْلَبُْقت  َْمل  ِكَُزی  مل  یّلَـص و  ْنَم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما   
.دوش یمن  لوبق  شزامن  دزادرپن ، یمالسا )

: دیامرف یم  لیمک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يرگید  ثیدح  رد   

(102) .دنک یمن  لوبق  ار  وت  ندرک  رکش  نتفگ و  حیبست  دنوادخ ، دشابن ، حیحص  دمآرد  لالح و  هار  زا  وت  ياذغ  هاگ  ره   

نارگید هب  تبسن  یهاوخریخ  یعامتجا : طرش   - 5 

، ور نیا  زا  .دراد  يرایسب  ّتیمها  مالـسا ، ناوریپ  نایم  وکینو  هتـسیاش  طباور  ناناملـسم و  نایم  تّوخا  یعامتجا و  ياهدنویپ  ظفح   
بوخ طباور  ندز  مهب  اهدنویپ و  نتسسگ  هب  هک  یلمع  نخس و  ره 
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بجوم هک  دنتـسه  یلاـمعا  فاـصوا و  زا  ...و  یقلخ » دـب  «، » هطبار عطق  «، » یهاوخ دـب  «، » نظ ءوس  «، » تبیغ ، » تساوراـن دوش  رجنم 
.دنوش یم  تدابع  ندشن  لوبق 

َهل َرِفْغَی  ْنَا  ّالَا  ًهَْلَیلَو  ًاموَی  َنیَعبْرَا  ُهَمایِصال  ُهَتالَص َو  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْمل  ًهِملْسُم  ْوَا  ًاِملْسُم  َباتْغا  ِنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
(103 «) ُهبِحاص

ار وا  صخـش ، نآ  هکنآ  رگم  دریذـپ ، یمن  ادـخ  ار  شا  هزور  زامن و  زور  لهچ  اـت  دـنکب ، ار  یناملـسم  درم  نز و  تبیغ  هک  یـسک   
.دشخبب

عطق يرود و  زا  رذوـبا ! يا  ( 104 «) ِنارْجِْهلا َعَم  ُلَّبَقَُتی  َلَمَْعلا ال  َّنِاَف  َکیخَا ، َنارْجِه  َكاِیا َو  رَذاـبَا ! اـی  : » دومرف ترـضح  نآ  زین ،  و 
.تسین هتفریذپ  صاخشا  هنوگنیا  لمع  هک  ارچ  زیهرپب ، ینید  ردارب  اب  هطبار 

هب تبـسن  هک  ینمؤم  ره  ( 105 «) ًءوُس ِهیخَا  یلَع  ٌرِمْـضُم  َوُه  ًالمَع َو  ٍنِمُؤم  ْنِم  ُهّللا  ُلَبْقَی  ال  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   و 
.دنک یمن  لوبق  ار  وا  لمع  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  يدب  ّتین  شا ، ینید  ردارب 

لمع نانچ  مدرم ، اب  یقالخا  دب  ( 106 «) َلَسَعلا ُلِّخلا  دِسُْفی  امَک  َلَمَعلا  ُدِسُْفی  ِقلُخلا  ءوُس  َّنِا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   و 
.ار لسع  هکرس ، هک  دنک ، یم  دساف  ار 

ياهدـنویپ ندـش  تسـس  ثعاـب  هک  نآ  لاـثما  تبیغ و  یتسود ، كرت  مدرم ، هراـبرد  ءوس  ّتین  نارگید ، زا  ییوگ  دـب  هکنآ  هجیتن   
ینید طباور  دـیاب  تدابع ، لها  رازگزامن و  .تسا و  هدـمآ  باسح  هب  تاداـبع  ندـش  لوبق  عناوم  زا  دوش ، یم  ناناملـسم  یعاـمتجا 

.دنشاب اراد  ار  یلوبق  یگتسیاش  شیاه  شتسرپ  ات  دشاب ، هتشاد  ادخ  ناگدنب  اب  یمکحتسم 

يراتفرشوخ یگداوناخ : طرش  - 6 

یگداوناخ روما  رد  .تسا  هدرک  داجیا  مجسنم  يدنویپ  عامتجا ، قالخا و  تسایـس و  تدابع و  نایم  مالـسا ، یلاعتم  سدقم و  نیئآ   
یم تادابع  ندـشن  لوبق  ثعاب  یهاگ  نآ  هب  یهجوت  یب  هک  هتـسناد  مهم  نانچ  ار  رهوش  نز و  لباقتم  قوقح  مارتحا و  تیاـعر  مه 

.دماجنا یم  ینامسآ  دنویپ  عطق  هب  ینیمز ، ياهدنویپ  عطق  .ددرگ و 

...اِهلَمَع ْنِم  ًهَنَسَح  اهَتالَص َو ال  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َمل  ِهیذُوت  ٌهئْرِما  َُهل  َناک  ْنَم  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هنیمز  نیا  رد   
ار نز  نآ  کین  ياهراک  زامن و  دنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  يا  هدـننک  تیذا  راتفر و  دـب  نز  سک  ره  ( 107 «) َِکلذ ُْلثِم  لُـجَّرلا  یَلَع  َو 

( تسا نینچمه  زین  درم   ) .دریذپ یمن 

.تسا تدابع  لوبق  عنام  مه  ردام  ردپ و  هب  نیگآ  مشخ  هاگن  یتح  دراد ، ار  رثا  نیا  سکعرب ، ای  رهوش  اب  نز  يراتفر  دب  اهنت  هن   
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(1)« ًهالَص َُهل  ُهّللا  ِلَبْقَی  َمل  َُهل  ِناِملاظ  امُه  ٍتقام َو  َرَظَن  ِهیَوبأ  یِلا  رَظَن  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

یلوبق ناشن  - 15

یملظ یهاتوک و  نانآ  هب  تبـسن  نیدـلاو ، هچرگ  .دوش  یمن  لوبق  دـننک  یم  هاگن  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  مشخ  اب  هک  ینادـنزرف  زامن   
.دنشاب هدرک 

ای هدـنزغل  خـی  يور  رگا  یلو  .دـشاب  یمکحم  نیمز  يور  نآ ، ياه  هیاپ  هک  میور  یم  جارعم  هب  زاـمن ، ناـبدرن  زا  اـم  یتقو  ...يرآ   
راتفر و نسح  اب  مه  نآ  تادابع ، هیاس  رد  يونعم  لامک  .دزاس  یم  نکمم  ریغ  ای  لکـشم  ار  نتفر  الاب  دوش ، هداد  رارق  تسُـس  نیمز 

بارـش دـننام  تسا ، لامعا  یلوبق  عنام  هک  هدـش  نایب  تاـیاور  رد  مه  يرگید  لـئاسم  .دوش  یم  لـصاح  یعاـمتجا  هتـسیاش  طـباور 
لوبق ادخ  هک  لاح  هک  دوش  رّوصت  دیابن  هتبلا  .نآ  ریغ  ندروخ و 

راتفر و رطاخب  نآ  یـشزرا  مک  لمع و  فعـص  هدنهد  ناشن  تایاور ، هنوگنیا  هکلب  ...و  دریگن  هزور  دناوخن و  زامن  سپ  دـنک ، یمن 
.تسا هدننک  تدابع  تسیاشان  ياه  تلصخ 

یلوبق ناشن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

(109 «) ِرَکنُْملاَو ِءآَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َهوَلَّصلا  َّنِإ   » دناد یم  رکنم  ءاشحف و  زا  نتشاد  زاب  ار ، زامن  هرمث  نآرق ،  

.دهد یمن  رمث  دنک و  یمن  دشر  زغم ، یب  هتسه  .تسا  تادابع  لامعا و  یلوبق  ناشن  زامن و  یلـصا  ياوتحم  زغم و  ّتیـصاخ ، نیا   و 
.تساوتحم یب  تدابع  نامه  اه ، يدب  زا  نتشادزاب  نودب  زامن 

ِنَع ُهتالَـص  ُْهتعَنَم  ْلَه  رُظنْیلَف  لَبُْقت ، َْمل  ْمَا  ُهتالَـص  ْتَِلُبقَا  َمَْلعَی  ْنَا  ّبَحَا  ْنَم  : » دیامرف یم  هناشن ، نیا  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
(110 «) هنِم ْتَِلُبق  ُْهتَعَض  ام  ِردَقبَف  رکنملاَو ؟ ِءاشحَْفلا 

ردق ره  هب  سپ  هن ؟ ای  هتـشاد  زاب  یتشز  هانگ و  زا  ار  وا  شزامن  ایآ  هک  دنیبب  هن ، ای  هدـش  لوبق  شزامن  دـنادب  دراد  تسود  سک  ره   
.تسا هدش  لوبق  شزامن  هزادنا  نامه  هب  هتشاد ، زاب  هانگ  زا  ار  وا  شزامن  هک 
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، دراد مزال  يرتشیب  جنر  هدارا و  تّمه و  تسا و  رتراوشد  هک  یتادابع  یلو  دیآ ، یمرب  سک  همه  زا  ناسآ ، تادابع  اهراک و  ماجنا   
یم شیاتـس  دندرک  يوریپ  يرای و  ار  ادخ  ربمایپ  یتخـس ، نارود  رد  هک  یناسک  زا  نآرق ، .تسا  رت  کیدزن  لامک  هب  رت و  شزرا  اب 

.دشاب هتشاد  يرتشیب  شاداپ  ات  تفر  یم  جح  رفس  هب  هدایپ  یلو  تشاد ، يراوس  بکرم  هکنآ  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ( 111) .دنک
زا ار  دوخ  هک  دنک  یم  دیجمت  یناناوخ  بش  زامن  زا  نآرق ،

(112) .دنزادرپ یم  زامن  شیاین و  هب  هدرک  ادج  مرگ  مرن و  رتسب 

(113 «) ِْهیَلَع َکَسْفَن  َتْهَرْکَا  ام  ِلامعالا  ُلَْضفَا  : » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع   

.ینک راداو  نآ  ماجنا  رب  ار  دوخ  هک  تسنآ  اهراک  نیرترب   

ًاَرْجَأ َنیِدـِعَْقلا  یَلَع  َنیِدِـهَجُمْلا  ُهَّللا  َلَّضَف  : » دـیامرف یم  هتـسناد و  رترب  ار  شوک  تخـس  گرزب و  نادـهاجم  ماقم  شاداـپ و  نآرق ،  
(114 «) ًامیِظَع

دشاب رت  مهم  - 2 

هک هچنآ  هب  اهراک  رد  مالـسا ، تسا و  یـسانش  تحلـصم  یـشیدنا و  تبقاع  لقع و  ناشن  مّهم ،» مها و   » تیاعر اـهراک ، ماـجنا  رد   
.قافنا رد  هچ  تدابع ، رد  هچ  نتخومآ ، رد  هچ  دنک ، یم  قیوشت  تسا  رت  مهم  رتدیفم و  رت و  مزال 

(115 «) جاتُحم ٍمِحَروُذ  َهَقَدَص َو  ال  : » تسا هدومرف  مالسا  ربمایپ   

.تسا شزرا  یب  نارگید  هب  کمک  قافنا و  دنمزاین ، ناگتسب  دوجو  اب   

(116 «) ِِضئارَْفلِاب ْتَّرضَا  اِذا  ِِلفاوَنلِاب  َهبُرق  ال  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   و 

.دوب دهاوخن  ادخ  هب  برق  بجوم  تدابع ، هنوگنآ  دناسرب ، ررض  بجاو  ياهزامن  هب  بحتسم ، ياهزامن  هاگ  ره   

دشاب رترادیاپ  شرثا  - 3 

رذـگدوز و نآ  راثآ  هک  دراد  لامک  تفـص  یتدابع  يراـک و  .تسا  ناـسنا  لـمع و  کـی  راگدـنام  دـیاوف  ناوارف و  راـثآ  تکرب ،  
.دشابن رادیاپان 

(117 «) ٍریثَک ْنِم  یْمنَا  ٍریسَی  َّتُر  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

.دراد يرتشیب  ّومنو  دشر  رایسب  ياهراک  زا  هک  زیچانو ، مک  ياهراک  اسب  هچ   

راـثآ و زا  يرایـسب  هک  دراد  يدوجو  راـثآ  تکرب و  ریخ و  يا  هزادـنا  هب  یتامدـخ  زکارم  هتـسیاش و  تامادـقا  تاـفیلأت و  زا  یخرب   
.تسا تادابع  لامک  طیارش  زا  یکی  زین  تکرب  سپ  .تسنآ  دقاف  لامعا ، اه و  هتشون 
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دشاب ربمایپ  ّطخ  رد  - 4 

ياه ّتنـس  ای  تافیرـشت  ساسا  رب  هن  دشاب ، نید  ءایلوا  ربمایپ و  هریـس  ّتنـس و  طخ  ریـسم و  رد  هک  تسنآ  لامعا ، تادابع و  لامک   
.تسا رتدنمشزرا  دشاب  رت  کیدزن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  شور  هب  هچ  ره  تدابع ، .مدرم  هتساوخ  طیحم و  ای  ناکاین  زا  یثوروم 

دشاب هتشاد  تقبس   - 5 

ِناـمرف رّرکم ، روطب  نآرق ، .تسا  لاـمک  كـالم  روما ، هنوـگنیا  هب  يزاتـشیپ  دراد و  شزرا  هقباـس  کـین ، ياـهراک  تاداـبع و  رد   
َنیِذَّلا َنِّم  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکَئلْوُأ  َلَتَقَو  ِحـْتَْفلا  ِْلبَق  نِم  َقَفنَأ  ْنَّم  مُکنِم  يِوَتْـسَی  اـَل  : » دـیامرف یم  ییاـج  رد  .دراد  اوقباـس »  » و اوعراـس » »

(118 «) یَنْسُْحلا ُهَّللا  َدَعَو  ًاّلُکَو  ْاُولَتَقَو  ُدَْعب  نِم  ْاوُقَفنَأ 

.دندرک هزرابم  قافنا و  هکم  حتف  زا  سپ  هکنانآ  زا  دنراد  يرتشیب  شاداپ  دـندرک ، داهج  قافنا و  هکم ، حـتف  زا  شیپ  هک  یناناملـسم   
.تسا هداد  شاداپ  هدعو  هورگ ، ود  ره  هب  دنوادخ  هچرگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  میناوخ ، یم  یثیدح  رد  .تسا  لامک  ياه  كالم  زا  داهج ) قافنا و   ) هتسیاش ياهراک  رد  تقبس  سپ   

ماـجنا رتدوز  مه  هک  دراد  رتـشیب  شزرا  یناـمز  ریخ ، راـک  ( 119 «) ُهرتس ُهِریغْـصَت َو  هلیْجعَت َو  ٍلاصخ : ِثـالثب  ّـالا  ُفورعملا  ّمتیـال   »
.دریگ ماجنا  رهاظت  زا  رود  یناهنپ و  مه  و  دوشن ) رورغم  نآ  هب  و   ) درادنپ کچوک  ارنآ  هدنهد  ماجنا  مه  دریگب ،

راعـش هک  ناذا  رد  .دوـش  یم  رتـمک  شتلیـضف  دوـش ، رترود  تقو  لّوا  زا  هچ  ره  تسا و  تقو  لّوا  زاـمن  زاـمن ، نیرتـهب  ور ، نـیا  زا   
اهراک نیرتهب  يراگتـسر و  زامن و  يوسب  ِلَمَْعلاْریَخ .» یلَع  َّیَح  ِحالَْفلا ، یَلَع  َّیَح  ِهـالَّصلا ، یَلَع  َّیَح  : » مییوگ یم  تساـم ، یمـسر 

! ...باتشب

دوش ماجنا  راوشد  طیارش  رد  - 6 

رت ناوارف  ریثأتو  دـهاوخ  یم  يرتشیب  يراکادـف  نوچ  دریگ ، ماجنا  اه  توغاط  متـس و  هطلـس  طیارـش  رد  هک  یتداـبع  کـین و  راـک   
، دوش تیدوبع  تدابع و  عنام  ات  دـهد  یم  تسدـب  تسد  نورد ، زئارغ  نوریب و  طیحم  ياهراشف  هک  اـجنآ  .تسا  رتدنمـشزرا  دراد ،

.تسا لامک  شزرا و  ادخ ، شتسرپ  اهراشف و  نیا  رب  هبلغ 

(120 «) ٍِمئ َال  َهَمَْول  َنُوفاَخَی  َالَو  : » دیوگ یم  نیتسار  نانمؤم  زا  شیاتس  رد  نآرق   

.دنرادن ساره  يرگتمالم  چیه  تمالم  زا  ادخ  هار  رد   

یم ار  یهلا  ياه  ماـیپ  ناـنآ ، ( 121 «) َهَّللا اَّلِإ  ًادَـحَأ  َنْوَشْخَی  اـَلَو  ُهَنْوَشْخَیَو  ِهَّللا  ِتَلَـسِر  َنوـُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد   
.دنسرت یمن  دنوادخ  زج  يدحا  زا  دنسرت و  یم  وا  زا  دنناسر و 
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يرتـالاب ماـقم  زا  نوـعرف ) رـسمه  دـننام   ) دـننک یم  ظـفح  ار  دوـخ  نید  دوـخ و  ملاـظ ، هطلـس  دـساف و  طـیحم  رد  هکناـنآ  ...يرآ   
.دنرادروخرب

دشاب هتشاد  ماود  طاشن و  - 7 

طاشن دنتـسیا ، یم  زاـمن  هب  یتقو  هک  دـنک  یم  فیـصوت  نینچ  ار  ناـقفانم  نآرق  .تسا  قاـفن  زا  يا  هناـشن  تداـبع ، رد  یطاـشن  یب   
هک یکدـنا  لامعا  ثیداـحا ، رد  .تسا  نیرفآ  لاـمک  تداـبع ، موادـت  زین  تسا و  شزرا  یگدـنب ، طاـشن  لـباقم ، رد  ( 122) .دنرادن

اه و شاداپ  هدعو  نآرق  .تسا  هدمآ  رامشب  ندرک  اهر  تلالم و  یلبنت و  اب  هارمه  یلو  دایز  تدابع  زا  رتهب  دشاب ، رمتـسم  هتـسویپ و 
تقیرط رد  هک  هداد  یناسک  هب  ...و  رکف  ملع و  رد  دایز  ياه  يدنم  هرهب 

(123 «) ًاقَدَغ ًءآَّم  ْمُهَْنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  ْاوُمَقَتْسا  َِول  نَأَو  : » دنشاب رادیاپ  مالسا ،

درامشن گرزب  ار  دوخ  تدابع   - 8 

تـسنآ تدابع  لامک  طرـش  .دنوش  یم  لامعا  یهابت  راچد  هار ، نیا  زا  دننیب و  یم  مهم  گرزب و  ار  دوخ  تدابع  رورغم ، ياهناسنا   
.دوشن رورغم  دنیبن و  دایز  ار  شتادابع  دباع ، هک 

: دبلط یم  نینچ  دنوادخ  زا  قالخالا » مراکم   » ياعد رد  داّجس  ماما   

.زاسم هابت  بجُع »  » اب ار  متدابع  هدب و  تدابع  قیفوت  نم  هب  ایادخ  ِبْجُعلاب » یتَدابع  ْدِسُْفت  ََکل َو ال  ینْدِّبَع  َّمُهّللا   »

تدابع و زا  نآرق ، رد  دنوادخ  .درامشن  گرزب  ار  دوخ  کین  ياهراک  تادابع و  ناسنا  هک  تسا  نومضم  نیا  هب  يرایـسب  ثیداحا   
زامن تعکر  دنچ  رورغم  نیمز ، يور  ناگدنب  هک  تهج  نیا  هب  دیاش  ( 124) .دنک یم  دای  نانآ  یمئاد  رکذ  ناگتشرف و  رایسب  حیبست 

.دنوشن دوخ  تدابع  و 

دشاب تریصب  اب  - 9 

.تسا مزال  شزرا  دقاف  لمع ، نآ  نودب  تسا و  تادابع  اهراک و  يدنمشزرا  زمر  نید ، رد  هشیدنا  تریصب و  قیمع و  یهاگآ   

(125 «) ٌرُکَفَت اهیف  َْسَیل  ٍهدابِع  ِیف  َریَخ  ال  الَا ، : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

.تسا شزرا  یب  رکف ، تریصب و  نودب  تدابع   

ِْریَغ یلَع  ریثَـکلا  لَـمَعلا  ّنِم  ِهّللاَدـْنِع  ُلَْـضفَا  ِنیقَْیلا ، یلَع  لـیلَْقلا  مئادـلا  َلَـمَْعلا  ّنِا  : » تسا هدـمآ  نـیقی »  » ریبـعت يرگید  ثیدـح  رد   
(126 «) ٍنیقَی

.تریصب نیقی و  نودب  رایسب  راک  زا  دنوادخ ، دزن  تسا  رترب  نیقی ،»  » ساسا رب  یگشیمه  یلو  كدنا  لمع   
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.مینک یم  افتکا  تدابع  لمع و  لامک  طیارش  نایب  رد  رادقم ، نیمه  هب   
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راثآ مه  و  دناد ، یم  ار  هدنیآ  مه  .رت  میکح  رتاناد و  مه  تسا ، رت  نابرهم  مه  دنوادخ ، هک  ارچ  .دننک  لمع  دنریذپب و  دیاب 

.ار راکشآ  ناهن و  ینطاب و  يرهاظ و 

ایرد رد  ار  دوخ  تسد  هکنآ  .میا  هتـشگ  فقاو  رارـسا  همه  رب  مینک  لایخ  دیابن  میتسناد ، ار  ادخ  مکح  رارـسا  زا  يا  هشوگ  رگا  - 7 
نیا ایرد ، بآ  زا  دـیوگب : دـیاب  هکلب  تساـیرد ، بآ  نیا ، دـیوگب : مدرم  هب  شتـسد ، ندروآ  نوریب  زا  سپ  درادـن  قح  درب ، یم  ورف 

زج رگید  تسا و  مامت  هدیمهف ، هچنآ  دنک  لایخ  دناوت  یمن  دمهفب ، ار  یمکح  هفسلف  هکنآ  .تسا  هدیـسر  نم  تشگنارـس  هب  رادقم 
قمع هب  ناوت  یم  یناسنا ، دودحم  رکف  لقع و  اب  رگم  .تسین  يزیچ  نآ 

؟ درب یپ  هتفرگ ، همشچرس  ادخ  ياهتنا  یب  ملع  زا  هک  یماکحا 

اوقت اب  ِناهاگآ  زا  یتسنادـن ، ییاج  رگا  دـیوگ : یم  نامه  دـنک ، یم  توعد  ماـکحا  هفـسلف  ندـیمهف  هب  اراـم  هک  یلقع  ناـمه   - 8 
.تسا نید  ءایلوا  لباقم  رد  دّبعت  نامه  نیا  .سرپب 

.دراد ماکحا  هفسلف  هب  هراشا  هک  مینک  یم  لقن  ثیدح  نآرق و  زا  ار  ییاه  هنومن  تامّدقم ، نیا  زا  سپ  کنیا ،  

: نآرق اّما   

(128) .دراد یمزاب  رکنمو  ءاشحف  زا  ار  ناسنا  زامن ، دیوگ : یم  زامن  هرابرد   

(129) .راداپب نم  هب  هّجوت  دای و  يارب  ار  زامن  دیوگ : یم  رگید  ياج  رد   

(130) .دریگ یم  مارآ  اهلد  ادخ ، دای  اب  رگید : ياج  رد   و 

بضغ و هزیرغ  ناروف  زا  ناـهانگ ، رتشیب  نوچ  ( 131) .دیوش اوقت  لها  هکنآ  ات  دش ، بجاو  امـش  رب  هزور  دـیوگ : یم  هزور  هرابرد   
.تسا توهش 

یم شهاـک  ناـضمر  هاـم  رد  میارج  تاـیانج و  راـمآ  تهج ، نیمهب  .دروآ و  یم  دـیدپ  اوقت  دریگ و  یم  ارنآ  ناـیغط  يولج  هزور ،  
.دبای

يزیچ جح ، یسایس  یعامتجا و  راثآ  دئاوف و  ( 132) .دنروآ تسدب  ناوارف  یعفانم  ات  دنورب ، جح  ترایز  هب  دیوگ : یم  جح  هرابرد   
.دشاب ههبش  کش و  ياج  هک  تسین 

(133) .ینک كاپ  یتسرپ ) ایند  لخب و  حور  زا   ) ار نانآ  ات  ریگب ، تاکز  ناشلاوما  مدرم و  زا  دیوگ : یم  تاکز  هرابرد   

.دزاس یم  رود  ادخ  دای  زا  ارامش  دنک و  یم  رارقرب  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  اهنآ  طّسوت  ناطیـش  دیوگ : یم  بارـش  رامق و  هرابرد   
(134)
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رورپ تیانج  هدرم و  هعماج  نآ  دسرن ، رفیک  هب  راکتیانج ، رگا  هعماج ، رد  هک  ارچ  ( 135) دناد یم  عامتجا  تایح  هیام  ار ، صاصق   و 
.دور یم  نایم  زا  تسا ) یعامتجا  تایح  هک   ) ینمیا دوش و  یم  بوک  مولظم  و 

.تشاد هراشا  یهلا  ماکحا  ياه  تمکح  راثآ و  هب  هک  دوب  نآرق  تایآ  زا  ییاه  هنومن  اهنیا   

: ثیدح اّما   

: مینک یم  هراشا  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانخس  زا  یکی  زا  هلمج  دنچ  هب  اهنت  عوضوم ، نیا  ثیداحا  هوبنا  نایم  زا   
(136)

زا يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دـنوادخ ، ...قزّرِلل » ًابیبست  هوکزلا  ربِکلا و  ِنَع  ًاـهیزنَت  َهولَـصلاَو  كرِـشلا  َنِم  ًاریهطت  ناـمیالا  هّللا  ضرَف   »
...و يزور  قزر و  يارب  يزاس  ببس  ناونعب  ار  تاکز  و  ربکت ، زا  نتخاس  كاپ  يارب  ار  زامن  تخاس و  بجاو  كرش ،

.دخشب یم  تاجن  ناوتان  ياههاگ  هیکت  چوپ و  ياه  قشع  دولآ و  كرش  راکفا  زا  ار  ناسنا  ادخ ، هب  نامیا   

.دیادز یم  ناسنا  زا  ار  ربک  تسا ، تمظع  تردق و  نوناک  زا  دادمتسا  اه و  یگرزب  همه  همشچرس  هب  هجوت  هک  زامن ،  

رهم و دـناسر و  یم  تردـق  اون و  هب  ار  ناگتـسکشرو  نامورحم و  دزادـنا و  یم  راک  هب  ار  هعماج  هداتفا  راک  زا  ياـه  هرهم  تاـکز ،  
هک رادقم  نآ  هوالعب ، .دور  یم  نوریب  هدنهد  تاکز  لد  زا  ایند ، لام و  ّتبحم  دزاس و  یم  هدنز  اهلد  رد  ار  مدرم  هب  تبـسن  تفوطع 

شجرخ هکنآ  تسا  یعیبط  .دـنک  ناربج  ارنآ  هک  دـشوک  یم  رتشیب ، يداصتقا  تیلاعف  اب  هدـش ، مک  شا  ییاراد  زا  تاـکز ، نداد  اـب 
قزر ببس  تاکز ، سپ  .دیازفا  یم  دوخ  راک  هب  دشاب ، دایز 

.تسا

میرحت داهج ، رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  هزور ، دننام  یهلا ، ماکحا  زا  مکح و  تسیب  تمکح  هفسلف و  هب  يولع  ثیدح  نیا  رد   
.تسا هدش  هراشا  ...و  ماما  زا  تعاطا  دودح ، يارجا  انز ، رمخ و 

: ترطف اّما   

، غورد ندوب  مارح  يدـب و  ینامز ، یطیارـش و  ره  رد  یناـسنا  ره  .تسا  فرتعم  فقاو و  ماـکحا  یخرب  هفـسلف  هب  زین  ناـسنا  ترطف   
ار ...و  نارگید  هب  تمدـخ  یکاـپ ، تلادـع ، یبوخ ، دراد و  لوـبق  ار  ...و  یـشورف  مک  متـس ، يدزد ، یـشک و  مدآ  تمهت ، تناـیخ ،

یهلا ماهلا  نیا  دـنک و  یم  كرد  ار  اه  یبوخ  اه و  يدـب  زا  یخرب  ترطف ، تساه و  ناسنا  تاّیرطف  زا  اهنیا  .دـناد  یم  اـجب  بوخ و 
(137 «) اهاوقَت اهروُجف َو  اهَمَهلاَف  : » دومرف هک  تسا 

: ملع اّما   
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هدز رانک  ار  يرایسب  ياه  هدرپ  هدرک و  ماکحا  هفـسلف  نییبت  هب  یتامدخ  فلتخم ، ياه  هتـشر  رد  مولع  تفرـشیپ  هک  دوب  لفاغ  دیابن   
.تسا

نیا .تسین  هدیشوپ  یسک  رب  ناسنا ، ندب  دبک و  يارب  یلکلا  داوم  ياه  نایز  ای  كوخ  تشوگ  رد  نیشیرت  ودک و  مرک  دوجو  ًالثم   
.دهد یم  ناشن  ار  بارش  ای  كوخ  تشوگ  میرحت  هفسلف  زا  يا  هشوگ 

یتحار هب  لوب ، مامت  دوش  یم  ببـس  ندرک  لوب  هداتـسیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ملع  و  هدرک ، یهن  هداتـسیا  لاـح  رد  راردا  زا  مالـسا ،  
دشاب یم  تبانج  لاح  رد  نوخ  راشف  کیتاپمـس و  باصعا  تیلاعف  راثآ  ندودز  يارب  تسا ، لسغ  هرابرد  هک  هچنآ  ای  .دوشن  جراخ 

یهن رانا  تخرد  بوچ  اب  ندرک  لالخ  زا  مالـسا ، رگا  .تسا  دنوادخ  زا  تلفغ  لاح  ندودز  يارب  تبرق ) دصق   ) ادخ هب  هجوت  زین  و 
نیمه هب  .دراد  یصاخ  ّتیساسح  نآ  لباقم  رد  اه  هثل  هک  تسنآ  يارب  هدرک ،

، یکاروخ يراـتفر ، ياـه  هنیمز  رد  تاـهورکم ، تاّبحتـسم و  یتـح  تاـمّرحم و  تاـبجاو و  دروم  رد  مالـسا  ياهروتـسد  تروـص ،
طّـسوت مه  يرایـسب  ياه  باتک  اهنآ  هرابرد  هک  دراد  یقیقد  دـنلب و  ياه  تمکح  همه  همه و  یگدـنز ، لئاسم  لئاسو و  یکاشوپ ،

(1) .تسا هدش  هتشون  ناّققحم  یمالسا و  نادنمشناد 

فیلکت هفسلف  نیرتگرزب  میلست ، - 16

فیلکت هفسلف  نیرتگرزب  میلست ، زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

رد یهلا ، ياه  نامرف  ماکحا و  مامت  رد  تسین  مزال  یلو  تسا ، لیلد  هفسلف و  ياراد  عرـش ، ماکحا  ادخ و  ياهروتـسد  کش ، نودب 
میلـست و هیحور  نیا  دـشاب و  میلـست  یحو ، ِنامرف  ربارب  رد  دـیاب  ناملـسم ، .میـشاب  نآ  یملع  یتشادـهب و  يداصتقا ، لیلد  نتفاـی  یپ 

.تسا یگدنب  میلست و  حور  ندومزآ  يارب  اهروتسد  زا  یخرب  تسا و  یمدآ  لامک  شریذپ ،

.تسا یگدنب  لامک  هناشن  تسنآ و  زا  يا  هنومن  لیعامسا ، ندرک  ینابرق  يارب  میهاربا ، هب  دنوادخ  نامرف   

هدایپ ای  ییامیپ  هار  لثم  تسا ، فدـه  نتفر » هار   » ِدوخ یهاگ  تسین ، ییاج  هب  ندیـسر  ام  دوصقم  نتفر ، هار  رد  هشیمه  هک  هنوگنآ   
.دجنگ یمن  هدودحم  نیا  رد  نآ  ثحب  هک.ییاج  هب  ندیـسر  هن  تسا  ندـیود  فدـه ، هک  هقباسم  رد  ندـیود  ای  شزرو  يارب  يور 

اه و تمکح  يانبم  رب  همه  یمالسا  ماکحا  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تباث  ار  مّهم  هتکن  کی  عومجم ، رد  یلو 

میشاب هدربن  یپ  نآ  هتفهن  رارسا  هب  زونه  ای  مینادب ، ار  اهنآ  ملع ، لقع و  کمک  هب  ام  هچ  تسا ، راوتـسا  يا  هدش  باسح  ياه  هفـسلف 
.مینک لمع  هتفریذپ و  ارنآ  تسا ، هّللا » ماکحا   » زا يزیچ  میتسناد  یتقو  دنک  یم  باجیا  دّبعت  هیحور  لاح ، ره  هب 
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تعاطا دوبعم و  تیاضر  بلج  يارب  نیرمت  روتـسد و  شریذـپ  میلـست و  فدـه ، یهاگ  مه ، یهلا  ماکحا  يدابع و  ياهروتـسد  رد   
.تسا مسج  تیبرت  يارب  یشزرو  تاکرح  هک  هنوگنآ  تسا ، ناسنا  حور  شرورپ  تادابع ، فده  .تسا  راگدیرفآ  زا  ضحم 

« ًادبَع ََکل  نوُکَا  ْنَا  ًارخف  یب  یفک  : » دنیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماماو  مالسلا  هیلعداّجس  ماما   

.متسه وت  هدنب  هک  سب  نیمه  مراختفا  ایادخ   

« َُّکبُِحا ّینَا  اهَلْهَا  ُتنَلْعَا  َراّنلا  ِینَْتلَخْدَا  ِْنَئل  : » میناوخ یم  هینابعش  تاجانم  رد   

! ...مراد تسود  اروت  نم  هک  درک  مهاوخ  مالعا  نایخزود  هب  ینکفا ، خزود  هب  ارم  رگا  ایادخ   

هتـسیاش ار  وت  هکلب  تسا ، خزود  زا  سرت  ای  تشهب  هب  عمط  يور  زا  هن  نم ، تداـبع  ایادـخ ، هک  دراد  یم  مـالعا  مالـسلا  هیلع  یلع   »
.دنمورحم ادخ  دای  تدابع و  ینیریش  زا  ناراکهانگ  دنرب و  یم  تّذل  وا  تدابع  زا  ادخ  ءایلوا  متسرپ .» یم  ما و  هتفای  تدابع 

تمدخ دوخ  .دشاب  هتشاد  يداصتقا  فده  یلام و  ِتشادمشچ  هکنآ  نودب  .دنکب  ار  یسک  يرازگتمدخ  دراد  هقالع  یـسک  یهاگ   
.یعامتجا ّتیعقوم  هب  ندیسر  ههجو و  بسک  ای  شناد  بسک  یّتح  هن  و  تسا ، دنمشزرا  فده و  شیارب  الاو ، ّتیصخش  نآ  هب 

هتشادن ناشیارب  یعفن  دنچ  ره  دنوش ، یم  لاحشوخ  وا ، اب  سکع  نتشاد  ای  ّتیصخش  کی  رانک  رد  نتـسشن  زا  هک  یناسک  دنرایـسب   
رد ادـخ و  یگدـنب  تساهبنارگ ، روما ، هنوگنیا  ایند ، نیا  رد  اه  ناـسنا  يارب  یتقو  .تسا  بوبحم  ناـشیارب  یکیدزن  نیا  دوخ  .دـشاب 

؟ تسین راختفا  هیام  ندوب  یهلا  رضحم 

؟ قیقحت ای  هناهب  - 17

؟ قیقحت ای  هناهب  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

راب زا  هناش  ات  دـنا  هناهب  یپ  رد  دـنرادن و  میلـست  دـّبعت و  هیحور  هک  دنتـسه  یناسک  هک  دوش  یم  مولعم  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اـب   
یم لیلد  هفـسلف و  لابند  ینید ، روتـسد  ره  يارب  دـننک و  یم  ناونع  ار  قیقحت »  » هلئـسم ور  نیا  زا  .دـننک  یلاـخ  يرادـنید  فیلکت و 
یم تماـیق  هب  داـقتعا  هراـبرد  دارفا  هنوـگنیا  زا  یخرب  هب  تبـسن  میرک  نآرق  .دـننز  یم  اـج  رکفنـشور  ار  دوـخ  مه  یلیخ  دـندرگ و 

: دیامرف

زور دنـسرپ : یم  دنریگ ، شیپ  رد  ار  هانگ  هار  دنهاوخ  یم  یهورگ  ( 139 (»؟ ِهَمَیِْقلا ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْـسَی  ُهَماَمَأ ،  َرُْجفَِیل  ُنَسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب   »
؟ تسا یک  تمایق 

نینچ هرابرد  نآرق  .رگید  يا  هناهب  دـش ، ماجنا  هک  نآ  دـنریگ و  یم  هناـهب  هظحل  ره  هک  دنتـسه  يریگ  هناـهب  ناـکدوک  لـثم  ناـنآ   
: دیوگ یم  یناسک 

، هدرک ضارعا  دننک  هدـهاشم  ءایبنا  تازجعم  ادـخ و  تردـق  زا  يا  هناشن  رگا  ( 140 «) ٌّرِمَتْسُّم ٌرْحِـس  ْاُولوُقَیَو  ْاوُضِْرُعی  ًهَیاَء  ْاْوَرَی  نِإَو   »
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! تسا یگشیمه  یلومعم و  يوداج  رحس و  نامه  مه  نیا  دنیوگ : یم 
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یلو دنرادن ، ارچو  نوچو  دنا  میلست  یناطیـش  تالیامت  سفن و  ياه  هسوسوو  یجراخ  ياهدمو  کشزپو  کیناکم  لباقم  رد  نانیا   
.دنریگ یم  مه  هفایق  دنوش و  یم  لالدتسا  قیقحت و  لها  دسر ، یم  نید  روتسد  هب  تبون  یتقو 

 

دروخرب کی   

دیمهف هک  نیمه  .میهد  ماجنا  دیاب  تسا و  دنوادخ  روتسد  .مناد  یمن  متفگ  تسا ؟ تعکر  ود  حبص  زامن  ارچ  دیسرپ : یسک  يزور   
لاح مدیسرپ : ...و  تسین  حیحـص  ملع  نودب  نید  رگید  زورما  تسا ، ملع  يایند  ایند ، تفگ : تفرگ و  يرکفنـشور  هفایق  مناد ، یمن 

؟ نهپ گرزب و  روگنا  تخرد  گرب  یلو  تسا  کچوک  رانا  تخرد  گرب  ارچ  وگب : وت 

هتـساک شرورغ  زا  یکدنا  ...و  دـنک  تباث  دـیاب  ملع  تسا ، ملع  يایند  ایند ، متفگ : هتفرگ ، ار  هفایق  نامه  مه  نم  مناد ، یمن  تفگ :  
.مینادـب زورما  نیمه  دـیاب  ار  یتسه  رارـسا  همه  هک  ینعم  نیا  هب  هن  یلو  تسا ، ملع  ياـیند  اـیند ، هک  میراد  لوبق  ردارب ! متفگ  .دـش 

كاـخ سانـش و  گرب  زونه ، هک  تسا  راـک  رد  يا  هطبار  ناـشیاه ، هویم  هزم  روگنا و  نهپ  گرب  راـنا و  کـیراب  گرب  ناـیم  ًاـمتح 
دوجو سپ  .تسا  هدرکن  فشک  ارنآ  سانش ، هویم  سانش و  هایگ  سانش و 

.مینک یمن  لوبق  سکچیه  زا  زگره  ار  اهنآ  همه  ندیمهف  ياعدا  یلو  میریذپ  یم  ار  رارسا 

رترب یحو ، دور ؟ یم  اجک  میلست  یتسرپ و  ادخ  سپ  مینک ، لمع  هاگنآ  مینادب ، ار  ماکحا  هفسلف  لّوا  لمع ، زا  لبق  ام  رگا  ...یتسار   
، نید ادخ و  نیناوق  ربارب  رد  یلو  دـنریذپ  یم  ار  همانرب  نوناق و  ره  ارچ  نارکفنـشور  .تسا  يرـشب  شناد  زا  رتزیمآ  رارـسا  ملع و  زا 

؟ دنوش یم  قطنم ! لها  دنریگ و  یم  رارق  انگنت  رد 
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، زامن نوماریپ  یحو  بتکم  ياهرظن  زا  يا  هشوگ  هب  کنیا ، .میسرب  نآ  رارسا  تایئزج و  هب  سپس  میسانشب ، ثیدح ) نآرق و   ) ینید
: دینک هجوت 

: دیوگ یم  شدنزرف  هب  نامقل  ترضح  .تسا  تدابع  قیداصم  نیرتزراب  زا  هدوب و  ایبنا  ياه  شرافس  نیرتمهم  زا  زامن ،  

(141 «) َهوَلَّصلا ِِمقَأ  َّیَُنبَی  : » راد ياپ  رب  ار  زامن  مکرسپ !  

(142  «) يِرْکِِذل َهوَلَّصلا  ِِمقَأ  : » تسا دنوادخ  رکذ  هلیسو  نایسن و  يوراد  زامن ،  

.تسا دنوادخ  نامیپ  زامن ،  

(143 «) هّللا ُدْهَع  ُهولَّصلَا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   

(144 «) ِهولَّصلا ِیف  یْنیَع  ُهَُّرق  : » دومرف هک  تسا  زیزع  ربمایپ  مشچ  رون  زامن ،  

زوریپ اهنآ  رب  دیریگب و  کمک  تالکشم  رد  زامن  ربص و  زا  دیامرف : یم  دنوادخ  .تسا  تالکشم  اهمغ و  رد  تناعتـسا  مرها  زامن ،  
(145 «) وَلَّصلاَو ِه ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْساَو  : » دیوش

ًاهیْزنَت هوَلصلاَو  : » دنک رود  ربک ، زا  ار  ناسنا  ات  درک  بجاو  ار  زامن  دنوادخ ، دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  .تسا  ّربکت  يوراد  زامن ،  
(146 «) ْربِکلا نع 

(147 «) ْرَْحناَو َکِّبَِرل  ِّلَصَف  : » تسوا ياه  تمعن  رب  دنوادخ  زا  رکشت  هلیسو  زامن ،  

(148 «) ْمُِکنید ُهجو  ُهولَّصلَا  : » تسا بتکم  يامیس  زامن ،  

(149 «) ُهالَّصلا ِمالْسِالا  ُمَلَع  : » دومرف ربمایپ  تسا : مالسا  بتکم  هناشن  مرآ و  مچرپ و  هلزنم  هب  زامن ،  

(150 «) مِکنید دُوُمَع  َیِه  َو  : » تسا نید  نوتس  هیاپ و  زامن ،  

(151 «) ِدَسَجلا َنِم  سأَرلا  ِعِضومَک  نیّدلا  َنِم  ِهالَّصلا  ُعِضْوَم  : » دومرف مالسا  ربمایپ  .دشاب  یم  نت  هب  تبسن  رس  هلزنم  هب  زامن ،  

(152 «) ِهَّنَْجلا ُحاتْفِم  ُهالَّصلَا  : » تسا تشهب  دیلک  زامن ،  

(153 «) ٌنازیم ُهالَّصلَا  : » تسا مدرم  شجنس  هلیسو  زامن ،  

(154 «) ِهالَّصلا ...یَلَع  َمالْسِالا  َِیُنب  : » تسا نید  ساسا  زامن ،  

(155 «) هالَّصلا ُْدبَْعلا  ِِهب  ُبَساُحی  ام  ُلَوَا  : » تسا تمایق  رد  لاؤس  نیلوا  زامن ،  
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رگیدو دـنک  یم  وشتـسش  نآ  رد  راب  جـنپ  يزور  ناسنا  هک  هدـش  هیبشت  يرهن  هب  زامن  ثیدـح ، رد  .درب  یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  زامن ،  
(156) .دنام یمن  یقاب  یکرچ 

یم انشآ  زین  تعیبط  اب  ادخ ، اب  ندرک  انشآ  رب  هوالع  ار  ناسنا  دنک و  یم  يونعم  ار  يّدام  ناسنا  تسا ، قلاخ  اب  قولخم  هطبار  زامن ،  
...و تقو  بورغ و  عولط ، هلبق ، كاخ ، بآ ، اب  دزاس ،

هطلـس زا  ناـسنا  یگدازآ  داـیرف  نیرترب  دوش و  یمن  طـقاس  مه  گـنج  ندـش و  قرغ  لاـح  رد  یتح  هک  تسا  یتداـبع  اـهنت  زاـمن ،  
.تسا دنوادخ  ناتسآ  رد  یگدنب  مالعا  نادنمتردق و 
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.تسا مالسلا  مهیلع  يدهمو  نیسحودّمحمو  میهاربا  ّتنس  نتشادهگن  هدنز  زامن ،  

(1)« یقَت ِلُک  ُنابُْرق  ُهالَّصلَا  : » تسادخ هب  ناسنا  ندش  کیدزن  هلیسو  زامن ،  

همه هک  تسا  تافو  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شرافـس  نیرخآ  و  ءایبنالا » ایاصو  ُرخآ  یه  َو   » ءایبنا شرافـس  نیرخآ  زاـمن ،  
تمایق رد  ام  تعافـش  لومـشم  درامـش ، کبـس  ار  زامن  هک  ره  هک  دومن  هیـصوت  درک و  عمج  دوخ  رود  ار  نادنزرف  نادـنواشیوخ و 

(2) .دش دهاوخن 

(3)« َنیِعِشَْخلا یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اَهَّنِإَو  : » تسا نیگنس  راب  راوشد و  ناقفانم  يارب  نیریش و  ادخ  ءایلوا  يارب  زامن ،  

(4)« ناطیَّشِلل ًهرِحدُم  : » تسا ناطیش  هدنبوک  زامن ،  

زامن تّیمها  - 18

زامن ّتیمها  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

هدوب ءایبنا  همانرب  ءزج  زامن ، .دـنک  یم  نایب  ارنآ  هاگیاج  ّتیمها و  زین  ادـخ  ءاـیلوا  راـتفر  دـش ، لـقن  ثیداـحا  تاـیآ و  زا  هچنآ  زج   
.تسا

ِینَصْوَأَو : » تسا هدرک  شرافـس  تاکز  زامن و  هب  متـسه  هدنز  ات  ارم  دنوادخ  دیوگ : یم  هراوهگ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح   
(161 «) ًاّیَح ُْتمُد  اَم  ِهوَکَّزلاَو  ِهوَلَّصلِاب 

.درکن اهر  ار  زامن  مه  نمشد  ياهریت  ربارب  رد  هزرابم و  نادیم  رد  اروشاع  زور  رهظ  یتح  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما   

، تشادـن یهایگ  بآ و  چـیه  ماگنه  نآ  هک  هّکم ، غاد  ياـه  ناـبایب  رد  ار  شیوخ  كدوکو  رـسمه  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح   
ْاوُمیُِقَیل اَـنَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َکـِْتَیب  َدـنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِْریَغ  ٍداَوـِب  ِیتَّیِّرُذ  نِم  ُتنَکْـسَأ  یِّنِإ   : » دـنراد اـپ  هب  زاـمن  اـت  ایادـخ ، تفگ : داد و  نکـسم 

(162 «) َهوَلَّصلا

یهلا هاگـشیپ  رد  روضحو  یهلا  تناما  يادا  تقو  دـندومرف : یم  دـنتخاب و  یم  ار  دوخ  گنر  زاـمن ، ماـگنه  اـم ، موصعم  ناـیاوشیپ   
(163) .تسا

ای تراجت  يارب  هن  ار  زامن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اّما  دنناوخ ، یم  منهج  باذع  زا  سرت  ای  تشهب  عمط  هب  ار  زامن  یـضعب  هچرگ   
(164) .دهد یم  ماجنا  تدابع ، يارب  ادخ  یگتسیاش  رطاخب  هکلب  شتآ ، زا  يرپس 

تـشه ّنس  زا  ًالثم  غولب ، زا  لبق  ار  دوخ  لافطا  هک  هدرک  شرافـس  ناردام  ناردـپ و  هب  مالـسا  هدـنزاس ، همانرب  نیا  هب  ماـمتها  يارب   
(165) .دنهد ناشن  تنوشخ  دوخ  زا  ناش ، ییانتعا  یب  رطاخب  مه  یهاگ  دننک و  زامن  هب  راداو  دنناوت  یم  هک  وحن  ره  هب  یگلاس 
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.دراد طابترا  نامرف  قاتا  اب  هک  ینابلخ  لثم  .تسا  طبترم  یتسه  أدبم  اب  تسا ، زامن  لها  هکنآ   
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َْنبِهْذـُی ِتَنَـسَْحلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  زاـمن ، هـب  روتـسد  زا  سپ  نآرق ، .تساـه  شزغل  راـثآ  ندودز  ناـهانگ و  شزرمآ  ببـس  زاـمن ،  
(1)« ِتاَئِّیَّسلا

نادجو لقع و  هاگدید  زا  زامن ، - 19

نادجو لقع و  هاگدید  زا  زامن ، زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ام هدـهع  هب  نارگید  یکین  ناـسحا و  میـشابن ، ناملـسم  رگا  یّتح  .تسا  نارگید  یکین  تبحم و  زا  ساپـس  یناـسنا ، قوقح  زا  یکی 
.تسا ناسکی  روشک ، ّتیلم و  داژن و  نابز و  ره  هب  تبسن  ّقح ، نیا  .دراذگ  یم  رکّشت  تیلوئسم 

.دریگ ماجنا  رتهب  رتشیب و  دیاب  مه  رکّشت  دشاب ، رتگرزب  هدننک  یکین  رتشیب و  یکین  فطل و  هچ  ره   

يدوجو زین  شدوخ  و  تسا ، رامـشیب  ام  هراـبرد  وا  یکینو  تمعن  هک  ارچ  ریخ ، دراد ...؟ قح  اـم  رب  ادـخ »  » زا رتشیب  یـسک  اـیآ  ...و   
.دشاب یم  ضاّیف  میظع و 

، اوق زئارغ ، ءاضعا ، بآ ، اوه ، ناکم ، ترارح ، رون ، لیبق : زا  دوب ، ام  تاـیح  زاـین  هچ  ره  و  دـیرفآ ، لّولـس  کـی  زا  ار  اـم  دـنوادخ ،  
ار شیوخ  نالوسر  ام ، يونعم  تیبرت  يارب  درک و  مهارف  نامیارب  ...و  هفطاع  لقع و  شوه و  تاناویح ، ناـهایگ و  هدرتسگ ، تعیبط 
، تهج ره  زا  اراـم  یحور » تاـیح   » و يداـم » تاـیح   » دومن و عضو  مارح ، لـالح و  درک و  رّرقم  شخب  تداعـس  ماـکحا  داتـسرف و 

يزورهب و دشر و  طیارش  همه  تخاس و  لامک  لئاسو  رازبا و  زا  رادروخرب 

؟ دشاب قح  يادا  هتسیاش  وا  زا  شیب  هک  هدرک ، یکین  ام  هب  دنوادخ  زا  شیب  یسک  هچ  .دومن  مهارف  ارام  يورخا  يویند و  تداعس 

دوجوم تمعن  ود  یسفن  ره  رد  سپ  تاذ ، حّرفم  دیآ ، یمرب  نوچ  تسا و  تایح  دّمم  دور ، یم  ورف  هک  یـسفن  ره  يدعـس : لوق  هب   
.بجاو يرکش  یتمعن  ره  رب  تسا و 

دیآرب هک  نابز  تسد و  زا   

دیآ رد  هب  شرکش  هدهع  زک 

بهاوم زا  ندرب  هرهب  تردق  وا  هب  درک و  ناسنا  رّخـسم  ار  تعیبط  ناهج و  .تخاس  رادروخرب  نیموصعم  ءایبنا و  تیادـه  زا  ارام  وا   
.داد شیوخ  یگدنزو  حالف  ریسم  رد  نآ  زا  هدافتساو  ناهج  ياهزار  فشک  تعیبط و 

.دنزاس یم  نژیسکا  دنریگ و  یم  ار  اوه  ُنبرک  ناهایگ ، اهگرب و   

.دننک یم  ملاس  فاص و  ار  اوه  ناراب ، تارطق   

.دنوشن وب  دب  اه  بآ  ات  دنعلب  یم  ار  اهایرد  هدرم  نایهام  اه ، گنهن   
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.دریگ یم  زیچ  همه  زا  قیقد  نوگانوگ و  ياهسکع  فلتخم  ياه  هیواز  زا  هظحل ، ره  ام ، ياه  مشچ   

.میتشادن ندز  فرح  تردق  دوبن ، مرن  ام  بل  رگا   

.دش یم  بارخ  هدش ، هدیرفآ  یپ »  » زا هک  ام  مشچ  دوبن ، روش  کشا ، رگا   

.درب یم  نیب  زا  ار  اه  يدب  اه ، یکین.دندییور  یمن  ناتخرد  دوب ، روش  خلت و  اه  بآ  رگا   

39 ص :

هیآ 114. دوه ، ( 166 - 1
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ردپ و رهم  رگا  میتسناد ، یمن  ار  ندیکم  ّدلوت  ماگنه  رگا  دوب ، رت  کیدزن  ام  هب  دیـشروخ  هلـصاف  رگا  و  تشادن ، هبذاج  نیمز ، رگا   
؟ میهد همادا  یگدنز  هب  میتسناوت  یم  ایآ  ...رگید  رگا »  » نارازه و  دوبن ، ردام 

ار یهلا  ياه  تمعن  رگا  دومرف  دوخ  دـنوادخ  هک  مییآ ؛ یمرب  نآ  هدـهع  زا  هن  مییادـخ و  ياه  تمعن  ندرمـش  رب  ددـص  رد  هن  هتبلا   
.دیروآ باسح  هب  ار  اهنآ  دیناوت  یمن  دیرامشب ،

؟ میدوبن وا  رازگساپس  نویدم و  رمع  همه  میدرک ، یم  تفایرد  رگید  یسک  زا  ار  اه  تمعن  نیا  مینویلیم  کی  رگا  ...يراب   

وا میناوخب و  زامن  یکین ، همهنآ  هنارکش  هب  مینک و  ادا  ار  یهلا  ياه  تمعن  ساپس  هک  دنک  یم  باجیا  ام ، ینادجو  یناسنا و  هفیظو   
.میتسرپب ار 

.میوشن برغ  قرش و  هدرب  هدنب و  ات  میشاب  وا  هدنب  مینک و  تدابع  ار  وا  مه  ام  هدیرفآ ، ارام  وا  نوچ   

.درب یم  یپ  زامن  موزل  هب  ینادجو ، اب  لقاع و  ناسنا  ره  تسا و  دنوادخ  زا  رکّشت  زامن ،  

دراو يا  هناگیب  دزد و  رگا  دـنابنج و  یم  مُد  دـنک و  یم  یـسانش  قح  دـنهد ، یم  وا  هب  هک  یناوختـسا  لباقم  رد  گـس ، کـی  یتقو   
هب هک  يرازگـساپس  هیحور  زا  دشاب و  توافت  یب  راگدرورپ ، تمعن  همه  نیا  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  دـنک ، یم  هلمح  وا  هب  دوش ، هناخ 

...!؟ تسین گس  زا  رتمک  یسانشردق  رد  ایآ  دشاب ، هرهب  یب  دوش ، یم  رگ  هولج  زامن »  » تروص

باوج لاؤس و  دنچ  - 20

باوج لاؤس و  دنچ  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

؟ دراد زاین  ام  رکشت  هب  دنوادخ  رگم  لاؤس :  

رگا دشاب ، ام  زامن  هب  ادخ  زاین  ناشن  هکنیا  هن  تسام ، فاصنا  هناشن  تسام و  يارب  یـشزرا  فطل ، کی  زا  ینادردق  زگره ! باوج :  
سرد بوخ  هک  دـنک  لاـیخ  دـیابن  درگاـش  دـیناوخب ، سرد  بوـخ  دـینک و  ینادردـق  نم  تاـمحز  زا  تفگ : شدرگاـش  هب  یمّلعم 

.دناسر یم  ار  درگاش  لامک  هکلب  تسا ، مّلعم  زاین  دروم  ینادردق ، وا و  ندناوخ 

؟ میناوخب زامن  ًامتح  ارچ  مینک ، رکشت  یهلا  ياه  تمعن  زا  تسانب  رگا  لاؤس :  

يرورض کشزپ ، هب  يرامیب  هعجارم  یتقو  .دشاب  روتـسد  قبط  دیاب  نآ  یگنوگچ  میدرک ، لوبق  ار  رکـشت  موزل  لصا  یتقو  باوج :  
، مییوگن هوای  میوشن و  مگردرس  اهرکـشت  رد  هکنیا  يارب  .تسا  کشزپ  روتـسد  عبات  وراد ، فرـصم  یگنوگچ  دش ، هداد  صیخـشت 

تبقارم جرب  اب  تساوخ ؛ هک  ایند  ياجک  ره  رد  تفریذپ ، ار  زاورپ  هکنیمه  نابلخ ، کی  .میهد  ماجنا  ساپـس  ادخ  هتـساوخ  قبط  دیاب 
زا دیاب  ار  رکشت  هوحن  سپ  .دیوگب  نخس  یسیلگنا  نابز  هب  دیاب  دریگب ، سامت 

.میریگب ارف  ادخ  ءایلوا  یهلا و  روتسد 
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؟ دنک رکشت  دیاب  ارچ  وا  دنک ، یم  یگدنز  اه  يراوگان  نایم  رد  هکنآ  یلو  تسرد ، اه  تمعن  ربارب  رد  رکشت  لاؤس :  

40 ص :
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سرد اب  و  میوش ، یم  ضیرم  تشادـهب ، ندرکن  تیاعر  اب  ًالثم  دـیآ ، یم  مهارف  ام  دوخ  تسد  هب  اـه  یتحاراـن  رتشیب  ًـالوا : باوج :  
...و میوش  یم  راتفرگ  مینک ، یمن  تقد  تسود ، باختنا  رد  میدرگ ، یم  یگدنز  رد  دوکر  راچد  یلبنت ، ندناوخن و 

.دزاس یم  افوکش  ار  اهدادعتسا  دراد و  یماو  شالت  هب  ار  ناسنا  هک  ارچ  تسا ، بوخ  مه  اه  يراوگان  ًایناث :  

.دید رامشیب  ياه  تمعن  رانک  رد  ار  اهالب  درک و  باسح  اه  ینیریش  رانک  رد  دیاب  ار  اه  یخلت  ًاثلاث :  

هب هدیرب ، ادخریغ  زا  اهلدو  دوش  یم  يونعم  یقّرت  ببس  ناج و  ندروخ  لقیـصو  حور  لامک  ثعاب  اهالبو ، اه  یتخـس  یهاگ  ًاعبار :  
.دوش یم  هجّوتم  وا 

زامن كرت  - 21

زامن كرت  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

زا تشهب  لها  تماـیق ، رد  .دراد  یخلت  بقاوع  ترخآ ، اـیند و  رد  نیا  تسا و  یتسه  راگدـیرفآ  اـب  ندرک  هطبار  عطق  زاـمن ، كرت   
َنِم ُکَن  َْمل  : » میدوبن زامن  هب  دـنباپ  ام  هک  تسنیا  ناـشیاه  خـساپ  زا  یکی  درک ؟ مّنهج  هناور  ارامـش  زیچ  هچ  دنـسرپ : یم  ناـیخزود 

(167 «) َنیِّلَصُْملا

، دنناوخ یمن  یهاگ  دنناوخ و  یم  یهاگ  دنتسه و  انتعا  یب  راگنا و  لهـس  ناشزامن  هب  تبـسن  هک  ینارازگزامن  هب  رگید ، ییاج  رد   
(168 «) َنوُهاَس ْمِِهتاَلَص  نَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیّلَصُْمِلل  ٌْلیَوَف  : » نانآ رب  ياو  دیوگ : یم 

اهر ار  زامن  هّجوت  اب  دـمع و  يور  زا  هک  ره   (1)« رفَک دَقَف  ًادّمعتُم  هالّصلا  كرت  ْنَم  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
.تسا رفاک  هدش و  جراخ  مالسا  زا  دنک ،

(2)« ِهالَّصلا ُكَْرت  ِرفُکلا  َْنَیب  ِدبَْعلا َو  َْنَیب  : » تسا هدومرف  زین   و 

زامن ندرمش  کبس  - 22

زامن ندرمش  کبس  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسا تاّیونعم  هب  هقالع  قشع و  فعض  لیلد  ییانتعا ، یب  تسادخ و  هب  نامیا  هناشن  زامن ، هب  يراذگ  شزرا 

(171 «) ُهَتالَص َقِرَس  ْنَم  ِساّنلا  َقَرْسَا  ّنِا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

.دندزدب دنهاکب و  ناشزامن  زا  هک  دننانآ  دارفا ، نیرتدزد  نیرت و  قراس   

ار نانآ  ناوت  یم  هن  دننک ، یم  نینج  طقـس  هک  دنتـسه  ینانز  دـننام  دنرمـش ، یم  کبـس  ار  زامن  هک  یناسک  دومرف : رگید  ياج  رد   
(172) .تفگ راد  هّچب  نانآ  هب  ناوت  یم  هن  دیمان و  هلماح 
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.تسین زامن  ندرک  اهر  زا  شیب  يزیچ  رفک ، مالسا و  نایم  زرم   

41 ص :

ص 301. ج 1 ، ءاضیبلاهجحم ، ( 169 - 1
هلمج 1098. هحاصفلا ، جهن  ( 170 - 2
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(1)« ُعَیْضَا اهِْریَِغل  َوُهَف  َهالَصلا  َعَّیَض  ْنَم  : » دومرف زین   و 

.تشاد دهاوخ  يرتشیب  عییضت  زامن ، ریغ  هب  تبسن  دنک ، عیاض  درامش و  کبس  ار  زامن  هک  یسک   

رب ياو  .دوب  دـهاوخ  ناماه  نوراق و  رانک  رد  تماـیق  رد  دزاـس ، هاـبت  ار  دوخ  زاـمن  هکنآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ   
(2) ...دنکن تبظاوم  دوخ  زامن  زا  هک  یسک 

یم نیب  زا  وا  ياهراک  شاداپ  دراد ، یمرب  وا  لام  رمع و  زا  ار  ریخ  هرهب و  تکرب و  دنوادخ  درمش ، کبس  ار  زامن  هک  یـسک  زین :  و 
، خزرب رد  دور ، یم  ایند  زا  یصوصخم  ّتلذ  یگنشت و  یگنسرگ و  ساسحا  اب  گرم ، ماگنه  دوش ، یمن  باجتـسم  شیاهاعد  دور ،

(3) .دوش یم  هدیشک  وا  زا  یتخس  باسح  تمایق  رد  .دشچ و  یم  راشف  تملظ و  هجنکش و 

(4) .تسین نم  تّما  زا  درمش ، کبس  ار  زامن  هک  ره  دومرف :  و 

یم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، یم  هّجوـت  ادـخ  ریغ  هب  زاـمن  رد  ناـسنا  هکنیمه  هک : تسا  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا   
(5) »؟ یْغبَت َيالَخ  ًاداوج  ُُبلْطَت  َياوس  ًابیقَر  َو  ُدیُرت ؟ يریغ  ًّابَرَا  دصقت ؟ ْنَم  یلَا  : » دیامرف

دودرم ياهزامن  - 23

دودرم ياهزامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

دارفا زا  یخرب  زامن  ثیداحا ، رد  .يرتشم  یب  سنج  لثم  دریگن ، رارق  لوبق  دروم  یلو  دـشاب  حیحـص  یلمع  تسا  نکمم  هک  میتفگ   
: دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  دنا ، هدروآ  باسح  هب  دودرم  شزرا و  دقاف  ار 

اه توافت  یب  - 1 

(178) .تسین لوبق  دنتوافت ، یب  هعماج  ناگراوآ  ناگنهرب و  هب  تبسن  هک  یناسک  زامن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

ناراوخ مارح  - 2 

ِءاِنبلاَک ِمارَْحلا  ِلْکَا  َعَم  ُهالَّصلا   » .تسا گیر  رب  ناـمتخاس  ياـنب  لـثم  ناراوخ ، مارح  زاـمن  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   
(179 «) ِلمَّرلا یَلَع 

هناخ رد  نادهعت  یب  - 3 

لد نم  زا  ریغ  يا  هدنـشخب  هب  ایآ  تسا ؟ راک  رد  نم  زج  یبقارم  ایآ  يراد ؟ غارـس  نم  زا  ریغ  راگدرورپ  ایآ  ینک ؟ یم  هّجوت  هک  هب   
...میراد هّجوت  وت  هب  مناگتشرف  نم و  یشاب ، هتشاد  نم  هب  هّجوت  رگا  ...منم  سک  نیرت  هدنشخب  يا ؟ هتسب 

42 ص :
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ص 19. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 173 - 1

ص 19. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 174 - 2
ص 43. ج 2 ، راحبلاهنیفس ، ( 175 - 3

ص 15. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 176 - 4
ص 173. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  كردتسم  ( 177 - 5
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یمن لمع  دوخ  یهلا  تیلوئـسم  هب  یلو  دوش  یم  دـنم  هرهب  رهوش  دـمآرد  زا  هک  ینز  زامن  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   
(1) .تسین هتفریذپ  دنک ،

 

 

تاکز ناکرات  - 4 

ِتاکز هکنانآ  زامن  هک  هدمآ  يرایسب  ثیداحا  رد  و  هدروآ ، زامن  نتشاد  اپ  رب  رانک  رد  ار  تاکز  تخادرپ  دراوم ، رثکا  رد  نآرق  رد   
هکنیا مرج  هب  ار  رفن  هن  دش و  دجسم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور   (2) .دوش یمن  هتفریذپ  دنهد ، یمن  ار  شیوخ  لام 
.دشاب هعماج  نامورحم  اب  هطبار  رانک  رد  دیاب  ادخ  اب  هطبار  يرآ ، .دومن  زامن  هماقا  سپس  درک ، نوریب  دجسم  زا  دنداد ، یمن  تاکز 

یلاباال دارفا   - 5 

(3) .تسین هتفریذپ  دهد ، یمن  ماجنا  بولطم  روط  هب  زامن  رد  ار  شدوجس  عوکر و  ای  تسین ، اوقت  لها  هک  یسک  زامن   

بقاح نقاح و  - 6 

یم یمسج  ياهررض  راچد  هدروآ و  راشف  دوخ  هب  هلیسونیدب  دراد و  یم  هاگن  ار  دوخ  طئاغ  لوب و  هک  یسک  ینعی  بقاح ، نقاح و   
ماما .درب  یم  نیب  زا  ار  بلق  روضح  دوش و  یم  رکف  زکرمت  مدـع  بجوم  مه  زامن  رد  یتمالـس ، يارب  نایز  رب  هوالع  راک ، نیا  .دوش 

(4) .دوش یمن  لوبق  یناسک  نینچ  زامن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص 

بوبحم ریغ  زامن  شیپ  - 7 

رضاح دوخ ، ظفح  رطاخب  وا  یلو  دننکن  لوبق  ار  وا  دنشاب و  هتـشادن  هقالع  يزامن  شیپ  هب  مدرم  تسا  نکمم  يدجـسم ، رد  یهاگ   
یم تعامج  زامن  ندـش  تولخ  دروخرب و  زورب  بجوم  يدروم ، نینچ  هک  تسا  یعیبط  .دـنک  اهر  ار  دوخ  هاگیاپ  ای  دجـسم  دـشابن 

(5) .تسا هدش  هدرمش  دودرم  یناسک  نینچ  تعامج  زامن  تایاور ، رد  .دوش 

نیموصعم ياهزامن  - 24

نیموصعم ياهزامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسوگلا شخب و  ماهلا  هدنزومآ و  سرد  نیموصعم ، نآ  ناوریپ  يارب  نید ، ءایلوا  ندناوخ  زامن  یگنوگچ 

: دوش یم  هراشا  نانآ  زامن  زا  ییاه  هنومن  هب  اجنیا  رد   
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هلمج 54. هحاصفلا ، جهن  ( 180 - 1
ص 317. ج 84 ، راونالاراحب ، ( 181 - 2

ص 253 و 258. ج 84 ، راونالاراحب ، ( 182 - 3
ص 354. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ( 183 - 4

ص 317. ج 84 ، راونالاراحب ، ( 184 - 5
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انحْرَا : » دومرف یم  لالب  هب  ناذا  ماگنه  هک  دروآ ، یم  طاشن  تشاد و  هبذاج  نانچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  يارب  ناذا  يادـص   
یب دونشب و  ار  ناذا  يادص  هک  یسک  دومرف : یم  ترـضح  نآ  .شخب و  ییاهر  یخلت  هودنا  مغ و  زا  ار  ام  لالب : يا  ( 185 «) لالب ای 

(186) .تسا هدرک  افج  دنامب ، توافت 

یلَع ُهّللا  اهَـضَرَع  ٍهَنامَا  ُْتقَو  ِهالَّصلا ، ُْتقَو  َءاج  : » دومرف یم  دیزرل و  یم  دـیرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هرهچ  زا  گنر  زامن ، ماگنه   
(187 «) اْهنَم َنْقَفْشَاَو  اهَْنلِمْحَی  ْنَا  َْنَیبأَف  َلابِْجلاَو  ِضرالاَو  ِتاومّسلا 

.دندیسرت هدرک و  يرود  نآ  لوبق  زا  اهنآ  اّما  درک ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامسآ  رب  ادخ  هک  یتناما  تقو  هدیسر ، زامن  تقو   

: ظفاح لوق  هب  .تسا  رشب  راختفا  نیرتگرزب  یهلا ، تناما  راب  لّمحت  نیا   و 

دیشک تسناوتن  تناما  راب  نامسآ   

دندز هناوید  نم  مان  هب  لاف  هعرق 

درک یم  لایخ  هدننیب  ات  درک ، یم  رارکت  ردقنآ  دیسر ، یم  نیدلا » موی  کلام   » هلمج هب  زامن ، رد  هک  نیمه  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما   
.دش یم  قرع  قرغ  هدجس  رد  زین  و  ( 188) .تسا هتفرگ  رارق  نداد  ناج  هناتسآ  رد  وا  هک 

(189) .دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور ، هنابش  رد  داّجس ، ماما  مردپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

یم ادیپ  یّصاخ  يونعم  لاح  تخانـش و  یمن  ار  یـسک  ایوگ  دیـسر ، یم  ارف  زامن  تقو  هک  هاگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
(190) .درک

(191) .موش یمن  ریس  زامن ، زا  نم  یلو  دوش  یم  باریس  بآ ، زا  هنشت  ریس و  اذغ  زا  هنسرگ  دومرف : یم   و 

.دیـسرپ يو  زا  ارنآ  ّتلع  سابع  نبا  .درک  یم  هاگن  نامـسآ  هب  یهاگ  دوب و  دیـشروخ  بقارم  نیّفـص ، گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع   
(192 !...) يرآ دومرف : الاح ...؟ تفگ : .دورن  متسد  زا  تقو ، لّوا  زامن  هکنیا  يارب  دومرف :

اب هکلب  دنوش  یمن  لولم  هتـسخ و  زامن ، تدابع و  رد  زین  ادخ  ءایلوا  دـنوش ، یمن  هتـسخ  ندرک  انـش  زا  اه  یهام  هک  هنوگنیا  ...يرآ   
.دنبای یم  دنوادخ  هاگرد  هب  شیاین  ّتیدوبع و  تهج  يرتشیب  قوش  یتدابع ، ره 

بش ره  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رّهطم  مرح  رد  ناضمر ، هام  کی  ریدغلا ) باتک  فلؤم   ) ینیما همالع  موحرم  هک  دننک  یم  لقن   
ناگدـنب .دـشاب  هتخومآ  تبحم  قشع و  سرد  هللا ، ءاـیلوا  بتکم  رد  هک  یـسک  شور  تسنیا  ( 193) ...دـناوخ یم  زامن  تعکر  رازه 

، ادخ ءایلوا  هتسراو و 
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، درک یم  رییغت  ناشگنر  دندیشوپ ، یم  ار  شیوخ  سابل  نیرتهب  دندز ، یم  رطع  دنداتسیا ، یم  زامن  هب  ناوارف  یقـشع  اب  زامن ، ماگنه 
فوخ و دنتفر و  یم  زامن  لابقتسا  هب 

.دنشاب هتشادن  هّجوت  عوشخ و  تلاح  زامن  رد  ای  دنریگن ، رارق  ادخ  تیانع  دروم  ادابم  هک  دوب  نآ  زا  ناشساره 

زامن بادآ  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسا رثوم  تدابع  نیا  لامک  رد  ...و ) ادخ  هب  هّجوت  تفاظن ، كاوسم ، نوچمه   ) دوش یم  طوبرم  زامن  بادآ  هب  هک  یتاکن  تیاعر   

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلعرقاب  ماما   

(194 «.) ِْهیَلَع َْتلَْبقَا  ام  اْهنِم  ََکل  ُبَسُْحی  امَّنِاَف  َِکتالَص  یلع  ِلاْبقالِاب  َْکیَلَع   »

.دوش هدناوخ  هّجوت  اب  هک  دوش  یم  لوبق  رادقم  نآ  زامن ، زا  اریز  شاب ، هتشاد  ادخ  هب  هجوت  زامن ، رد   

یم زامن  صقن  ببـس  اهراک ، نیا  همه  اریز  نکم ، يزاب  دوخ  تروص  رـس و  تسد و  اب  زامن ، ماـگنه  دـیامرف : یم  ترـضح  سپـس   
(195) ...تسا ناقفانم  نآ  زا  يزامن ، نینچ  اریز  وشم ، زامن  لوغشم  ینیگنس  باوخ و  تلاسک و  تلاح  رد  دوش ،

: هدش لقن  ربمایپ  زا  یثیدح  رد   

درف زاـمن  تعکر  رازه  زا  رترب  اوـقت ، اـب  ناـسنا  زاـمن  تعکر  ود  ( 196 «) ٍِطلْخَم ْنِم  ٍهَعْکَر  ِْفلَا  ْنِم  ُلَْـضفَا  ٍعرَو  ٍلُـجَر  ْنِم  ِناـتَعْکَر   »
.تسا یلاباال 

دای هب  هد  رارق  ادـخ  هب  ار  تهّجوت  مامت  وش و  سویأم  تسنآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  زامن ، ماگنه  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   
(197) .يریگ یم  رارق  یهلا  لدع  هاگداد  ربارب  رد  هک  شاب  يزور 

.تسا هتفریذپن  ار  وا  زامن  کی  یّتح  دنوادخ ، یلو  درذگ  یم  ناسنا  رب  لاس  هاجنپ  یهاگ  دومرف : زین   و 

نینچ ناش  هیاسمه  اب  رگا  هک  دنناوخ  یم  زامن  دـنیوگ و  یم  نخـس  کبـس  ادـخ  ربارب  رد  نانچ  یـضعب  میناوخ : یم  ثیدـح  رد   و 
(198) .دهد یمن  ار  اهنآ  باوج  دننزب ، فرح 

زاـمن تعکر  ود  ( 199 «) ِكاوس ریغب  ٍهعکر  َنیعبَـس  ْنِم  ُلَْضفَا  كاوِسب  ناتعکر  : » هک هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا   
.تسا رتهب  كاوسم  نودب  تعکر  داتفه  زا  دنک ، كاوسم  هک  یسک 
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هب هجوت  زا  عناـم  يا  هلئـسم  چـیه  تسا و  حرطم  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـجنا  نادـنمزاین و  هب  یگدیـسر  یعاـمتجا و  و 
لئاسم

(1) .تسین رگید 

حور زاورپ  زامن ، - 25

حور زاورپ  زامن ، زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ياضف رد  هکلب  نامـسآ ، زاب  ياضف  رد  هن  زاورپ ، جورع و  نیا  نکیل  .تسا  هدـش  دای  نمؤم » جارعم   » ناونع هب  زامن  زا  ثیداـحا ، رد   
.عافترا رد  اپ  رازه  دنچ  ات  نتفرگ  جوا  هن  تسا ، راگدرورپ » برق   » هب ندیسر  يارب  تسا و  یگدنب  تیونعم 

هسیاقم نامسآ ، رد  امیپاوه  اب  وا  زاورپ  نابلخ و  کی  اب  ار  رازگزامن  کی  ینافرع  جورع  يونعم و  ناریط  ناوت  یم  هسیاقم ، کی  رد   
: دراد دوجو  زاورپ  ود  نیا  رد  هک  ییاه  توافت  اب  درک ،

ياوه رب  هبلغ  راشف ، یتخـس و  نیرتشیب  مه ، زامن  تدابع و  رد  تسا ، نیمز  زا  امیپاوه  ندش  هدنک  ماگنه  راشف ، ورین و  نیرتشیب  - 1 
.تسا تدابع  هب  عورش  سفن و 

نودـب ملاس و  نآ  نایاپ  هک  دراد  شزرا  یتقو  مه ، تدابع  عورـش  .تسامیپاوه  رطخ ، نودـب  ملاس و  دورف  هب  زاورپ ، ره  ّتیمها  - 2 
.دشاب لامعا » طبح   » هعیاض نودب  و  رورغ ، بجُع و  ِتفآ 

همه یفن  صلاخ و  هّجوت  جاتحم  مه ، رازگزاـمن  یحور  جارعم  .دراد  هژیو  صلاـخ  نیزنب  هب  زاـین  دوخ ، تخوس  يارب  اـمیپاوه ، - 3 
.دیآ یم  تسدب  ّتین  صولخ  ادخ ، ریغ  هب  نتفگ  کیبل » ال   » یفن و و  شوگ ، خیب  ات  تسد  ندرب  الاب  اب  هک  .تساه  ّتیدوبع 

تسا مزال  میلس » بلق  ، » زین دنوادخ  رـضحم  هب  نتفای  راب  زامن و  رد  دشاب ، رادروخرب  لماک  تمالـس  زا  دیاب  نابلخ  زاورپ ، يارب  - 4 
« ٍمیلَس ٍْبلَِقب  هّللا  یَتَا  ْنَم  َِّالا  »

اب ملاس  طابترا  ادـخ ، اب  طابترا  اب  هارمه  مه ، زامن  رد  .دریگ  یمن  تروص  یناریط  لاب  کی  اب  و  تسا ، لاب  ود  اب  امیپاوه ، زاورپ   - 5 
َنُوتُؤی  » ًـالومعم َهولَّصلا ،» َنوـمیُقی   » اـب هارمه  نآرق  .درک  ادا  مه  ار  ساـنلا » قـح   » دـیاب هللا » قـح   » يادا راـنک  رد  تسا و  مزـال  مدرم 

.دراد مه  ار  َهوکزلا »

.دشاب هتشاد  نیمز  زا  نتساخرب  ناکما  ات  دراد ، یمرب  رود  دنک و  یم  تکرح  نیمز  يور  يرادقم  زاورپ ، يارب  امیپاوه  - 6 

، مه تابیقعت  رکذ  زامن و  زا  سپ  ياهاعد  .تسا  یتوکلم  زاورپ  نآ  همدقم  زین ، بحتـسم  ياهرکذ  هماقا و  ناذا و  زامن و  تامدـقم   
.تسا دناب »  » رد نتسشن  زا  سپ  نیمز ، يور  ِتکرح 

نیا یئاپرب  هک  دوش  یم  مولعم  دنک و  یم  ادـیپ  يرتنـشور  موهفم  رَْکنُْملاَو » ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َهولَّصلا  َّنِا   » هیآ هک  تساجنیمه  زا   و 
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.ددرگ یم  یمالسا  هعماج  رد  دسافم  عنام  هنوگچ  هضیرف ،

46 ص :

يرایسب لّمزم 20 و  و  نامقل 17 ، هبوت 71 ، لافنا 3 ، هرقب 83 ، درک : هعجارم  تاـیآ ، نیا  هب  قوف  ياـه  هنیمز  رد  ناوت  یم  ( 200 - 1
.رگید تایآ 
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ار ناسنا  ایر ، بجُع و  كرش و  زین ، تدابع  رد  .تسا  يدوبان  اب  هارمه  طوقس ، تسه و  مه  اطخ  نیرخآ  اطخ ، نیلوا  زاورپ ، رد  - 7 
! دوش یم  يدبا  نوعلم  دورطم و  نایصع ، اطخ و  کی  اب  تدابع ، لاس  رازه  شش  هقباس  اب  سیلبا  و  دنکفا ، یم  طوقس  هرد  هب 

یتح و  تسا ، روتـسد  قبط  مه  تدابع  زامن و  .تسا  روتـسد  عبات  دـنک و  یم  تکرح  نامرف  قاتا  جرب و  نامرف  هب  نابلخ ، کـی   - 8 
.دنک یم  لطاب  ارنآ  نوناق ، فالخ  ای  دوز  رید و  هقیقد  کی 

، تدابع شیاین و  رانک  رد  مه  ناسنا  .دوش  یم  سیورـس  زین  امیپاوه  دـنک و  یم  تحارتسا  یهاگ  هدرک و  زاورپ  یهاگ  ناـبلخ ، - 9 
یهاگ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نوچمه  یـسک  دراد و  زاین  شاعم  هب  نتخادرپ  حابم و  ياه  تّذـل  تحارتسا و  هب  مه  یهاگ 

.تفگ یم  اریمُح » ای  ینیمّلک  »

اب طقف  ادـخ ، اب  مه  رازگزامن  طابترا  .دراد  ّتیمـسر  یللملا  نیب  نابز  کی  طقف  لرتنکو ، تبقارم  جرب  اب  ناـبلخ  طاـبترا  يارب  - 10 
.تسا کیبل » مهللا  کیبل   » اب مارحا ، عورش  زین ، جح  تدابع  ردو  تسا  یبرع  نابز 

ياـه یهاـگآ  زین  تداـبع  رد  ...و ) یباـی  تهج  یناوـخ ، هشقن  یـسانشاوه  هب  تبـسن   ) تسا تاـعّالطا  هب  زاـین  زاورپ ، زا  لـبق  - 11 
مث هقِفلَا   » .تسا مزال  ادخ  ماکحا  هب  یئانـشآ  زین  تراجت  رد  یتح  .تسا  شزرا  یب  هقف ، ملع و  نودب  تدابع  تسا و  مزال  یتامّدقم 

.تادابع زامن و  هب  دسر  هچ  ات  رَْجتَْملا »

اب رتـشیب  هچ  ره  مه  یهلا  ناـسنا  .دـنک  یم  هوـلج  رتـکچوک  شرظن  رد  نیمز  دریگ ، یم  جوا  دور و  یم  رتـالاب  هچ  ره  ناـبلخ ، - 12 
: مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هدومرف  هب  .دوش  یم  رتکچوک  شرظن  رد  ادخ  ریغ  دوش ، یم  انشآ  دنوادخ  تمظع 

(201 «) مِهُنیْعَا یف  ُهَنوُدام  َْرغَصَف  مِهِسُْفنا  یف  ُِقلاْخلا  َمُظَع   »

یعمج تروص  هب  هچنآ  مه  تادابعو  زامن  رد  .تسا  رتشیب  نیرفاسم  شمارآو  رتمک  شناـکت  دـشاب ، رتگرزب  هچ  ره  اـمیپاوه ، - 13 
.تسا رت  نوزفا  یلوبق  ناکماو  رتشیب  باوث  جحو ) تعامجزامن  دننام   ) تسا

رد یقتم  لداع و  دارفا  تسا  بوخ  مه ، تعامج  زامن  رد  .يرارطـضا  عقاوم  يارب  تسا ، نابلخ  کمک  نابلخ ، هارمه  ًـالومعم  - 14 
.دنناسرب رخآ  هب  ار  تعامج  زامن  نانآ ، زا  یکی  دمآ ، شیپ  يا  هلئسم  زامنشیپ  يارب  رگا  هک  دنتسیاب  لّوا  فص 

یم ربخ  یب  هتفرگ ، هلـصاف  یگدنز  هناخ و  تالکـشم  لئاسم و  زا  دنتـسه ، جوا  رد  نانیـشنرس  نابلخ و  یتقو  يّدام ، زاورپ  رد  - 15 
ترـضح ياپ  زا  ریت  زامن ، رد  هک  اجنآ  اـت  دوش ، یم  رتمک  تاـیّدام  هب  هّجوت  تفرگ ، جوا  حور ، یتقو  مه ، يونعم  ناریط  رد  .دـنوش 

.دوش یمن  هجّوتم  دنشک و  یم  مالسلا  هیلع  ریما 

هب تبـسن  دنچ  ره  دـنیوگ ، یم  عافترا » ندرک  مک   » ار شمان  دـیآ ، یم  رت  نیئاپ  يرادـقم  جوا ، نآ  زا  هکنیمه  زاورپ ، کی  رد  - 16 
یلو تسا ، جوا  رد  هراوـمه  یلوـمعم ، دارفا  یگدـنب  زاـمن و  هب  تبـسن  هچرگ  زین  هللا  ءاـیلوا  تداـبع  .تـسا  جوا  رد  زوـنه  ناـینیمز ،

ِراربْالا ُتانَسَح   » موهفم تسنیا  .دننک و  یم  رافغتـسا  دنناد و  یم  لزنت  روصق و  یعون  ییاهن ، جوا  نآ  زا  ار  عافترا  شهاک  ناشدوخ 
«. نیبّرَقُْملا ُتائّیَس 
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، دـیآ یم  باسح  هب  زاورپ  کی  تفرعم  لها  يارب  تسا ، يویند  قیالع  زا  ندـنک  لد  یتسه و  قلاخ  هب  هّجوت  هک  زامن  لاـح ، ره  هب   
.نآ زا  رتالاب  وج و  رد  امیپاوه  زاورپ  ای  اضف ، رد  ناگدنرپ  ناریط  زا  رتارف  يازورپ 

: يدعس لوق  هب  تسا : تاوهش  تایّدام و  هب  وا  ياه  یگتسباو  دنک ، یم  ریگ  نیمز  ار  ناسنا  هچنآ   

توهش دنب  ياپ  وت ز  يدید ؟ غرم  ناریط   

ّتیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  ردب 

زامن زا  لابقتسا 

تفاظن يآاپ و  رظن  زا  یحور ، یمسج و  ياه  همدقم  يرسکی  هب  زامن ، هدنزاس  تدابع  هب  دورو  يارب 

.دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  هآ  تسا  زاین  رگید  ياهی  گدامآ  حور و  سابل و  مسج و  رد 

زامن تامّدقم 

، تامّدقم نیا  تسا ، مزال  زامن ، زا  لبق  اهنآ  هّیهت  ای  ماجنا  هآ  تسا  ییاهزیچ  تامّدقم ، زا  دوصقم 

: میزادرپی اهنآ م  هب  هآ  تسا  يروما 

تراهط

مه یطیارش  رد  و  لسغ ، ای  وضو  اب  یهاگ  دنآ ، تراهط  بسآ  تدابع ، نیا  ماجنا  يارب  دیاب  رازگزامن ،

تسین زامن  وضو ، نودب  زامن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ریبعت  هب  تسا و  نامیا  ءزج  وضو  .دنآی  مّمیت م  ال : » 

ٍروُهَِطب ِّالا  هالَص  ناونع «  هب  وضو  زا  تایاور ، یخرب  رد  (1) و  نامیا »  دیلآ  » 

و نامیا »  فصن  » (2) .تسا هدش  ریبعت 

: دیامرف یم  دراد و  وضو  هرابرد  یبلاج  نایب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

1  « - ِِهتاجانُم َْدنِع  ِراّبَْجلا  ِيَدَی  َْنَیب  َماق  اِذا  ًارِهاط  ُْدبَْعلا  َنوُکَی  ْنِال  ات «  تسادخ  ربارب  رد  بدا  کی  وضو ،

.دشاب كاپ  دتسیا  یم  دنوادخ  ربارب  رد  یتقو  زامن ، ماگنه  هدنب ،

2  « - ِهَساّجنلاَو ِسانْدالا  ْنِم  ًِایّقَن  .دشاب «  هزیآاپ  يدیلپو ، اه  یگدولآ  زا 
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3  « - ِساعُّْنلا ِدْرَط  ِلَسَکلا َو  ِباهِذ  ْنِم  ِهیف  ام  َعَم  درط «  تلاسآ و  نتفر  نیب  زا  وضو ، رد  هوالع ، هب 

.تسا طاشن ) داجیا  و   ) یگدولآ باوخ 

4  « - راّبَجلا ِيَدَی  َْنِیب  ِمِایْقِلل  ِداؤُْفلا  ِهَیِآَْزت  َو  هدامآ «)  ار  حور  لد و  (3) و 

.دزاس یم  راگدرورپ  ربارب  رد  نداتسیا 
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تدابع و طاشن  بسک  حور و  یگدامآ  یکاپ و  تفاظن و  ینعی  وضو ، یحور  یمسج و  داعبا  همه  هب  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد  ماما   
.تسا هدومرف  هراشا  تدابع  يونعم  هنیمز  ندروآ  دیدپ 

: دیوگ یم  یناشاک  ضیف  موحرم   

(205) .دزاس یم  هدامآ  مک  مک  ار  ناسنا  نتفرگ ، وضو  یلو  تسا ، لکشم  تیونعم  هب  چوک  ّتیدام و  زا  نتساخرب  هرابکی   

لاح ره  رد  وضو   

ناسنا هک  هدش  دیکأت  تایاور ، رد  ور ، نیا  زا  .تسا  دنمـشزرا  رایـسب  دـیآ ، یم  دـیدپ  وضو  هیاس  رد  هک  ینطاب  يافـص  ّتینارون و   
.تسا هدمآ  باسح  هب  يراد  هدنز  بش  ءایحا و  نوچمه  وضو  اب  ندـیباوخ  و  ( 206) هدش هیبشت  رون  هب  وضو  دـشاب ، وضو  اب  هراومه 

(207)

، وضو نودب  ( 208) .تسا هدـش  وضو  نتـشاد  هب  شرافـس  يدابع ، کین و  ياهراک  زا  يرایـسب  ترایز و  نآرق ، توالت  اـعد ، يارب   
ياه تروص  هب  ادـخ  ماـن  رگا  یتح  ( 209) .تسا عونمم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  ادـخ و  ياه  ماـن  نآرق و  تاـیآ  هب  ندز  تسد 

.دراد ار  مکح  نیمه  یمالسا ) يروهمج  مرآ  لثم  ، ) دیآرد تاسسؤم  اهداهن و  مرآ  فلتخم و 

هدـش نایب  بتک  رد  یّـصاخ  ياـهاعد  مه  نآ  فلتخم  ياـه  تمـسق  يارب  تسا و  راـگدرورپ  روضح  هب  دورو  هزاـجا  هلزنمب  وضو ،  
فارسا ّدح  هب  رگا  وضو ، رد  بآ  فرـصم  هک  دنامن  هتفگان  یلو  .دجنگ  یمن  هعومجم  نیا  رد  هک  تسا  رایـسب  وضو  لئاسم  .تسا 
َکِئلوُاَف ِکلذ  َنّولِقتـسَی  ٌماْوقَا  یتأَیَـس  ٌعاص َو  ُلْسُْغلاَو  ٌّدُم  ُءوضُْولَا  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  .تسا  مارح  دـسرب 

(210 «) یتَّنُس ِفالِخ  یلع 

دنرامش یم  مک  ار  رادقم  نیا  هک  دنیآ  یم  هدنیآ  رد  يدارفا  یلو  .تسا  یفاک  بآ  ولیک  هس  لسغ ، يارب  بآ و  ریس  هد  وضو  يارب   
.دنور یم  نم  هار  فالخ  رب  اهنآ  هک  درک  دنهاوخ  فرصم  دایز  بآ  و 

: دراد یلحارم  زامن ، يارب  تراهط   

.اه یگدولآ  تاساجن و  زا  رهاظ  تراهط  - 1 

.مئارج ناهانگ و  زا  اضعا  تراهط  - 2 

زا ار  ملد  ایادـخ  كرـشلا » نم  یبـلق  رّهَط  یهلا  : » میناوـخ یم  اـهاعد  رد  هـک  هنوـگنآ  ( 211) .یقالخا دـسافم  زا  حور  تراـهط  - 3 
زا ناج ، لد و  هک  تسین  نآ  رت  مزال  ایآ  دشاب ، كاپ  اه  یگدولآ  زا  ندـب  سابل و  هک  دـشاب  مزال  زامن ، رد  یتقو  .زاس  كاپ  كرش ،

؟ تسین قافن  یعون  نطاب ، زا  رهاظ  یگناگود  ایآ  و  دشاب ؟ كاپ  مه  هنیک  دسح و  ایر و  ربک و 
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لسغ  

باتک رد  دـیلقت  عجارم  هک  يروتـسد  قبط  دـیاب  تسا و  تبانج  نآ  دراوم  هلمج  زا  .درک  لسغ  دـیاب  تراـهط ، بسک  يارب  یهاـگ   
ناسنا مادنا  همه  تبانج ، رد  دناسر  یم  ثیداحا  یـضعب  .دوش  هداد  وشتـسش  ندب  مامت  دـنا ، هدرک  نایب  دوخ  لئاسملا  حیـضوت  ياه 

نیا دـیاش  .دوش  هتـسش  ندـب  همه  دـیاب  لـسغ  رد  هک  دـشاب  رطاـخ  نیمهب  دـیاش  »(1) و  ...ٍْرعَـش ِّلُـک  ِتَْحت  ْنم  ، » دوش یم  کـیرحت 
هک دشاب  تبانج  ماگنه  رد  کیتاپمس  باصعا  ّتیلاعف  هب  هراشا  ثیداحا ،

.دنک یم  ّتیلاعف  دراد و  دوجو  ندب  مامت  رد  باصعا  نیا 

مّمیت  

ای تشاد ، ررـض  ناسنا  یتمالـس  يارب  بآ  فرـصم  اـی  دوب ، مک  لـسغ  وضو و  يارب  تقو  اـی  دوبن ، لـسغ  اـی  وضو  يارب  بآ  یتقو   
مّمیت دـیاب  دراوم  هنوگنیا  رد  میتشاد ، مزال  ناج  ظفح  ندـیماشآ و  يارب  ار  بآ  ای  دوب ، نارگ  یّلمحت  لباق  ریغ  ّدـح  رد  بآ ، تمیق 

مه نآ  .دیـشک  اه  تسد  تشپ  یناشیپ و  رب  دز و  كاـپ  كاـخ  رب  ار  اـه  تسد  هدـمآ ، اـه  هلاـسر  رد  هک  يروتـسد  قبط  ینعی  .درک 
میناوخ یم  یثیدح  رد  يا ! هدولآ  كاخ  ره  زا  هن  دشاب ، یتشادهب  كاپ و  هک  یکاخ 

(2) .دومرف یهن  تسا ) هدولآ  ًالومعم  هک   ) اه هچوک  رانک  ياه  كاخ  رب  ندرک  مّمیت  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک 

رازگزامن ناکم  سابل و  - 26

رازگزامن ناکم  سابل و  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

زج  ) ار ندـب  مامت  دـیاب  رازگزامن  نز  اّما  .دـشاب  هدیـشوپ  وناز  ات  فان  زا  تسا  رتهب  دـناشوپب و  ار  دوخ  تروع  دـیاب  رازگزامن ، درم   
(214) .دناشوپب چم ) ات  اهاپ  اه و  تسد  تروص و 

دنک لامعتسا  شوخ  يوب  دشاب و  هزیکاپ  دیفس و  رازگزامن ، سابل  هک  تسا  رتهب  .دشاب  لالح  كاپ و  سابل  اب  دیاب  مه  شـشوپ  نیا   
، یـسجن یکاپ و  رما  هب  تبـسن  یلاباال  دارفا  سابل  ای  گنت  كرچ و  هایـس و  ياه  سابل  زا  و  ( 215) دتـسیاب زامن  هب  قیقع  رتشگنا  اب  و 

(216) .دنکن هدافتسا 

تاکز ای  سمخ  هک  يا  هدرم  ِکلم  رد  فّرصت  .دشاب  لالح  دیاب  دوش  یم  هدناوخزامن  نآ  يور  هک  یتختو  شرفو  ناکم  نینچمه   
مارح و نآ  رد  فّرصت  دنرخب ، یکلم  دنا  هدادن  ارنآ  تاکز  سمخ و  هک  یلوپ  اب  رگا  تسا و  لطاب  نآ  زامن  مارح و  تسا ، راکهدب 

(217) .تسا لطاب  اجنآ  رد  زامن 

تاهج ادـخ ، ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  هیحور  دـّبعت و  تهج  رب  هوـالع  تاـکن ، نیا  .تسا  ناوارف  ساـبل ، ناـکم و  هب  طوبرم  لـئاسم   
: دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  دراد  مه  يرگید 
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ص 105. ج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  ص 308 و  ج 1 ، ءاضیبلاهجحم ، ( 212 - 1
ص 349. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  قیرطلا .» رثا  نم  ٍبارتب  لُجّرلا  مّمیتی  ْنَا  نینمؤملاریما  یهن  ( 213 - 2
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بدا تاعارم  - 1 

دـشاب و سابل  نیرت  كاـپ  نیرتهب و  اـب  زاـمن ، هک  تسنآ  وا ، تمظع  لـالج و  ناتـسآ  رد  نداتـسیا  ادـخ و  ربارب  رد  بدا  ياـضتقم   
ربق يولج  رد  ندـناوخ  زامن  یّتح  .دـشاب  دـنم  هرهب  نطاب  رهاظ و  یگتـسارآ  زا  هدوب و  رادروخرب  بلق  روضح  هّجوت و  زا  رازگزامن ،

(1) .تسا زامن  نالطب  بجوم  یبدا و  یب  یهاگ  مالسلا  مهیلع  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 

نارگید قوقح  تاعارم  - 2

يارب دـشاب ، حاـبم  لـالح و  رازگزاـمن ، ناـکم  ساـبل و  هکنیا  .دوش  یم  طوـبرم  نارگید  قوـقح  تیاـعر  هب  طیارـش ، نیا  زا  یخرب   
اه و هداج  رانک  رد  زامن  یّتح  .تسا  مدرم  ریاس  و  تاکز ) رد   ) هعماج نامورحم  قح  و  سمخ ) رد   ) یمالـسا تموکح  قح  تیاـعر 

(2) .تسا مارح  دشاب ، نارباع  يارب  تمحازم  ببس  رگا  اه  نابایخ  رد 

هلبق - 27

هلبق زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

هچرگ .دراد  مان  هلبق » ، » میزادرپ یم  دنوادخ  شیاین  هب  مینک و  یم  ور  نآ  هب  هک  یتهج  .دوش  یم  رازگرب  سدـقم  هبعک  هب  ور  زامن ،  
يدیحوت طخ  روآدای  دـیحوت و  شخب  ماهلا  هبعک ، دـننام  سدـقم  نوناک  کی  هب  هجوت  یلو  .تسادـخ  هب  ور  میتسیاب ، هک  وس  ره  هب 

.تسا مالسلا  هیلع  میهاربا 

میلـست دّبعت و  حور  دقاف  ام ، تدابع  هنرگو  تسا ، مزال  نآ  ماجنا  دـشاب ، هبعک  فرط  هب  زامن  هک  تسا  نیا  روتـسد  یتقو  هوالع ، هب   
.تسا

تروص هب  هک  ار  هبعک  تساوخ  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر  .دوـب  سدـقملا » تیب  ، » ناناملـسم هلبق  اـهلاس  مالـسا ، زاـغآ  رد   
، ترجه زا  سپ  یلو  .دهد  رارق  تدابع  هلبق  دوب ، هدمآرد  هناختب 

زامن و دنرادن ، تیاضر  هک  مینادـب  یلو  میتسه  یـضار  دـنیوگب  رهاظ  رد  رگا  تسا ، قح  نابحاص  یبلق  تیاضر  تسا ، ربتعم  هچنآ   
.تسا حیحص  زامن  تسا ، یضار  ًابلق  هک  مینادب  یلو  دنک  تیاضر  مدع  راهظا  رهاظ  رد  رگا  سکع  رب  .تسا  مارح  لطاب و  فرصت ،

اه تیولوا  تیاعر  - 3 

طیارش رد  هچرگ  ًالثم  .تساه  ّتیولوا  هب  مالسا  هّجوت  رگنایب  هک  دراد  دوجو  مه  بحتسم  تاکن  يرسکی  یلـصا ، طیارـش  رانک  رد   
دیکأت دروم  اهاج  یـضعب  رد  زامن  یلو  دـشاب ، كاپ  حّطـسم و  تکرح ، یب  حابم ، دـیاب  رازگزامن ، ناـکم  يرارطـضا ، ریغ  يداـع و 

.درک میهاوخ  ثحب  هدنیآ  رد  هراب  نیا  رد  هک  .دجسم  دننام  تسا ، رتشیب 
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هک دوب  ییاه  ناـبز  مخز  نآ ، لـلع  زا  یکی  .تفاـی  رییغت  مارحلادجـسم  هب  سدـقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  هک  دـمآ  شیپ  یطیارش 
هللا یلصادخلوسر  .دیناوخ  یم  زامن  ام  هلبق  يوسب  دیرادن و  هلبق  ناتدوخ  امش  دنتفگ : یم  دندز و  یم  نیملسم  هب  نایدوهی 

ره هک  دمآ  روتـسد  دش و  لزان  نآرق  تایآ  هک  دیـشک ، یم  ادخ  يوس  زا  ار  یـشیاشگ  راظتنا  دوب و  هتفـشآ  عضو ، نیا  زا  هلآو  هیلع 
یم ار  سرد  نیا  ناناملـسم  هب  خـیرات  لوـط  رد  هلبق ، رییغت  تاـیآ  ( 220) .دیناوخب زامن  دیتسیاب و  مارحلادجـسم  هب  ور  دـیتسه ، اجک 

.دننک یگدنز  هنادنمتفارش  دنورن و  مه  يدابع  لئاسم  رد  یّتح  نارگید ، ّتنم  راب  ریز  دنشاب و  دازآ  لقتسم و  هک  دهد 

، هتکن نیا  .دـیناوخ  یم  زامن  ام  هلبق  يوسب  دـیرادن و  هلبق  دوخ  امـش  هک  دـنیوگن  ناناملـسم  هب  ناـیدوهی  هک  دوب  نآ  شرگید  لـیلد   
.دشخب یم  ماهلا  ار  نیملسم  لقتسم  تیصخش  یگنهرف و  لالقتسا 

حبذ .دنـشاب  هلبق  تمـس  هب  تسبوخ  كاروخ  باوخ و  نوچمه  ییاهراک  رد  یتح  دـننک ، هبعک  هب  ور  تدابع ، رد  دـیاب  ناناملـسم ،  
سرد دـیحوت ، هبعک  يوس  هب  روما  همه  رد  يریگ  تهج  نیا  .دوش  یم  مارح  اـهنآ  تشوگ  هنرگو  دـشاب ، هلبق  هب  ور  دـیاب  تاـناویح 

.دنیآرد هب  تلفغ  زا  دنشاب و  هتشاد  دوبعم  بوبحم و  هناخ  هب  هّجوت  هراومه  ات  دهد  یم  ناناملسم  هب  ادخ  دای  نامیا و 

، دنـشاب هک  ایند  ياجره  رد  ناناملـسم ، همهو  دـنیرفآ  یم  ابیزو  تفگـش  یتدـحوو  مظن  هبعک ، يوس  هب  يریگ  تمـس  نیا  هوـالعب ،  
هریاد درگنب ، نیمز  هرک  نارازگزامن  فوفـص  هب  اهنامـسآ  زارف  زا  یـسک  رگا  .دـننک  یمور  ییادـخ  نوناک  نآ  يوس  هب  زاـمن  تقو 

.تسا نیملسم  فوفص  ناج و  لد و  رکف و  زکرمت  هطقن  دیحوت ، تسا و  هبعک  اهنآ  همه  تیزکرم  هک  دنیب  یم  ار  يددعتم  ياه 

.درک دشر  ناناملسم  نایم  رد  زین  یسانش  تهج  ایفارغج و  تئیه و  ملع  هلبق ، هب  هّجوت  رذگهر  زا   

مایق رد  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  .تسا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لیعامـسا و  میهاربا و  يدیحوت  تازرابم  راگدای  هبعک ، ...يرآ   
رارق ناملسم  کی  هلبق  شیاین ، زامن و  رد  هک  تسا  هبعک  نیا  .دزادرپ  یم  ناهج  حالصا  هب  دنک و  یم  هیکت  هبعک  هب  شیوخ ، یناهج 

...دریگ یم 
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یم لـقتنم  وا  هب  ار  ییادـخ  ياهـسرد  نیتسخن  دوش و  یم  هدـناوخ  دازون  شوگ  رد  هک  تسا  یتـالمج  نیلوا  يدـیحوت ، راعـش  نیا   
.تسا تلفغ  زا  يرادیب  يرایشه و  لماع  هراومه  زین ، ناگرزب  يارب  دزاس و 

(221) .دسر یم  ناینامسآ  هب  هک  تسا  ییادص  اهنت  ناذا ،  

، يرامیب ماگنه  صوصخب  اه ، هناخ  رد  هک  هدش  شرافـس  ( 222) .دراد یماو  هرهلد  رارف و  هب  ار  اه  ناطیـش  هک  تسا  ییادـص  ناذا ،  
.دشاب ابیز  يادص  اب  هک  دیشوکب  دیئوگب و  ناذا 

: تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد   

ناوتان دارفا  هب  ارنآ  هدرک و  ریقحت  ار  ناذا  هک  دـمآ  دـهاوخ  ینامز  ( 223 «) ْمِهئافَعُض یلَع  َناذالا  َنوُکْرتَی  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتْأَیَـس   »
.دنرپس یم 

روشحم هتشارفارب  یتماق  اب  مامت ، يزارفارس  اب  نایوگ  ناذا  دنا ، هدنکفارس  تلاجخ  زا  مدرم  رتشیب  هک  تمایق ، زور  تسا : ثیدح  رد   
، دـنیآ زامن  هب  وا  ناذا  رطاخب  هک  یناسک  اـب  شاداـپ ، رجا و  رد  نّذؤم ، .تسا  عیفر  ماـقم  هناـشن  ناـنآ  دـنلب  تماـق  ( 224) .دنوش یم 

.تسا کیرش 

لالب  

لزان یحو  قیرط  زا  ناذا  یتقو  .دیزگرب  ینّذؤم  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  دوب  یتسوپهایـس  ناملـسم  یـشبح ، لالب   
ام يارب  درک ، باـختنا  ییوگ  ناذا  هب  ار  وا  ترـضحنآ ، هکنیا  ( 225) .تشاد ییاسر  يادـص  هک  تخومآ  لالب  هب  ارنآ  ربمایپ ، دـش ،

: هلمج زا  دراد ، ییاهسرد 

.دش تما  يدانم  مالسا و  يوگنخس  هک  دوب  يا  هدرب  لالب  هک  ارچ  .اه  هدرب  هب  نداد  تمظع  تیصخش و  - 1 

.تسین كالم  هرهچ  گنر  هکنیاو  تسوپهایس  هب  نداد  ّتیصخش  - 2 

(226) .دندرک یم  هرخسم  ار  وا  یتح  دنتخورف و  یم  رخف  دندرک و  یم  ییاقآ  لالب ، رب  يزور  هک  یناربکتم  ریقحت  - 3 

صقن نیا  و  درک ، یم  ظفلت  نیـس » «، » نیـش  » ياجب هکنآ  اب  لالب  .دـنک  یم  ناربج  ار  يرهاظ  ياهدوبمک  تقایل ، اوقت و  نامیا و  - 4 
.داد اهب  رتشیب  وا  ینطاب  ییابیز  يونعم و  لامک  هب  مالسا ، یلو  تشاد ، ار  ینابز 

لّمحتم شنامیا ، هار  رد  دروآ و  ناـمیا  يو  هب  ربماـیپ  تثعب  زاـغآ  رد  وا  ( 227) .تفگ ناذا  مالـسا  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  لالب ،  
.تشاد نابز  رب  ار  دحَا » دَحَا ،  » يادن نانچمه  دش و  زاجح  هدیتفت  ياهرازگیر  رب  اه  هجنکش  نیرتدیدش 

(228) .تخیر ورف  ار  اه  تب  تفگ و  ناذا  تفر و  هبعک  يالاب  ربمایپ  نامرف  هب  رهظ ، ماگنه  زین ، هّکم  حتف  زور   
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.تشاد تکرش  قدنخ  دُحا و  ردب ، ياه  گنج  رد  لالب ،  

هدش ردپ  نامز  گنتلد  هک  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  يارب  رابکی  .تفگن  ناذا  نارگید  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  دعب   
(1) .دنداد رس  هیرگ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  مدرم و  ناذا  همین  رد  مه  هاگنآ  تفگ ، ناذا  دوب ،

.دهد رس  هتسیاش  ياوشیپ  راگزور  رد  قح و  هار  رد  مه  ار  ناذا  هک  دوب  ریسم  نیا  رد  لالب ، دروخرب  نیا   

؟ ییوگ یمن  ناذا  وا  نارازگزامن  يارب  ارچ  درک ، دازآ  یگدرب  زاو  دیرخ  ار  وت  هک  رکبوبا  تفگ : لالب  هب  رمع  يزور   

زگره یلو  مشاب  وا  هدرب  زاب  مرضاح  نم  هتشاد ، يرگید  فده  رگا  یلو  درادن ، یبلط  هک  درک  مدازآ  ادخ  ياضر  يارب  رگا  تفگ :  
(2) .میوگن ناذا  تسا ، هتفگن  ار  وا  تفالخ  ربمایپ ، هک  یسک  يارب 

.درادن شلوبق  هک  دشاب  یماظن  تیوقت  ریسم  رد  تسا ، ینید  راعش  کی  هک  شناذا  یتح  دوبن  رضاح  لالب   

(3) .لاملا تیب  راد  هنازخ  و  دوش ، یم  لوسر  تضهن  يوگنخس  هک  دسر  یم  یماقم  هب  نامیا ، هیاس  رد  یشبح  مالغ  نآ  لالب ،  

؟ دنراد یمناو  رکف  هب  ار  ایند  مدرم  دنیوگب ، ناذا  ...و  اکیرمآ  اپورا و  رسارس  نایوجشناد  ناذا ، ماگنه  رگا  یتسار ،  

، دـنلب دایرف  اب  دـیدوب ، اج  ره  برغم ، رهظ و  ماگنه  دوب  هتفگ  شنارای  هب  هک  .مینک  يوفـص  باون  دیهـش  موحرم  زا  يدای  اـجنیا  رد   
یم هک  تسا  ثیدـح  نآ  يانعم  زا  يا  هشوگ  نیا ، .دوب  هدـنکفا  توغاط  ماظن  لد  رد  یتشحو  هک  دوب  اه  ناذا  نیمه  .دـییوگب  ناذا 

(4) .دزیرگ یم  دوش و  یم  ینابصع  ناطیش  ناذا ، يادص  اب  دیامرف :

اه هنذأم  زارف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  مان  ات  دوب : هتفگ  ناملراپ  رد  یـسیلگنا ) رادمتـسایس   ) نوتـسدالگ هک  تسین  تهج  یب   
راوتسا و یمالسا  ياه  نیمزرس  رد  ام  تسایـس  ياه  هیاپ  درادن  ناکما  تسا ، ناناملـسم  يامنهار  نآرق  اپ و  رب  هبعک  ات  و  تسا ، دنلب 

(233) .ددرگ رارقرب 

(5) .دوش هدناوخ  يدیحوت  راعش  نیا  زامن ، علطم  رد  هدش  هداد  دیکا  روتسد  هک  تسا  ناذا  هدنزاس  داعبا  ینغ و  ياوتحم  رطاخب   
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تّین رد  صالخا  - 28

ّتین رد  صالخا  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

تادابع و رد  هلمج  زا  يراک ، ره  رد  شندوب  شزرا  كالم  نآ و  ّتیمها  هب  اـنب  اـّما  تسا ، زاـمن  نتم  رد  بجاو  نیلوا  ّتین ، هچرگ   
، يدابع لامعا  هب  رتشیب  ندیشخب  شزرا  رد  رذگهر ، نیا  زا  ات  میداد  صاصتخا  نآ  داعبا  یـسررب  هب  لّصفم  لّقتـسم و  یلـصف  زامن ،

.میبای قیفوت 

شزرا كالم  تّین ، - 29

شزرا كالم  ّتین ، زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

« هّللا لیبس  یف   » هملک نآرق ، تایآ  رد  ور ، نیمه  زا  .تسوا  فدـه  هزیگنا و  ّتین و  دـهد ، یم  اهب  ناسنا  کی  لـمع  هب  هک  يرـصنع 
يارب هن  دشاب ، ادـخ  هار  رد  هک  دنـشاب  دوخ  تاّین  لامعا و  بظاوم  اه  ناسنا  هک  تسا  يرادـشه  نیا  و  راب )  70  ) هتفر راک  هب  ناوارف 

ادخ یگدنب  دننک ، یم  بصن  نآ  رد  یناوارف  هدـنهد  رادـشه  ياهولبات  هک  یکانرطخ  هداج  دـننام  .یناسفن  ياه  هزیگنا  ای  ادـخ  ریغ 
همه نیا  دراد و  یناوارف  ياه  هاگشزغل  هک  تسا  یهار  مه 

یـشزرا نیرتمک  ییادـخ ، ّتین  و  تبرق » دـصق   » نودـب هک  تادابع ، رد  صوصخب  .تساه  فارحنا  زا  يرود  يارب  رادـشه  دـیکأت ،
.درادن

.تسا لطاب  دشاب ، هتشاد  ییادخ  ریغ  ّتین  ای  دوش ، ماجنا  ّتین  نودب  یلمع  رگا  .تسا  تدابع  نکر  ّتین ،  

.تسا لمع  ساسا  لصا و  ّتین ،  

.دنک یم  ادیپ  رایسب  یشزرا  بوخ ، ّتین  اب  اهراک ، نیرت  هداس  دوش و  یم  دساف  دب ، ّتین  رطاخب  اهراک  نیرت  سّدقم   

: دنایامن یم  وا  هب  ار  شدوخ  ياه  هار  مه  دنوادخ  دنک ، شالت  ادـخ  هار  رد  هک  ره  .تسا  یهلا  فاطلا  بذـج  لماع  ییادـخ ، ّتین   
(234 «) اَنَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  اَنِیف  ْاوُدَهَج  َنیِذَّلاَو  »

.تسا لمع  یلوبق  طرش  ّتین ،  

نم يارب  صلاـخ  ار  هچنآ  زج  ( 235 «) یل ًاِصلاخ  َناک  ام  ِّالا  ْلَْبقَا  َْمل  : » دـنک یم  لقن  لاعتم  يادـخ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   
.مریذپ یمن  دشاب ،

.دنک یم  گرزب  ار  كدنا  راک  ّتین ،  

ُهّللا َیبَا  ِِهلَمَع  ْنِم  ِریثَْکلِاب  َساّْنلا  َدارَا  ْنَم  َدارَا َو  اّمِم  َرَثْکَا  ُهّللا  ُهَرَهْظَا  ِهلَمَع  ْنِم  ِلیلَْقلِاب  َهّللا  َدارَا  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   
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، هتـساوخ هچنآ  زا  شیب  ارنآ  دنوادخ  دهد ، ماجنا  ادخ  رطاخب  ار  دوخ  كدـنا  راک  سک ، ره  ( 236 «) ُهَعِمَـس ْنَم  ِْنیَع  یف  ُهَّللَُقی  ْنَا  ِّالا 
( مدرم يارب   ) ییادخ ریغ  فده  دوخ ، رایسب  راک  زا  سک  ره  .دهد و  یم  هولج  نارگید  مشچ  رد 

.دهد یم  هولج  مک  مدرم ، رظن  رد  ار  وا  دایز  راک  دنوادخ  دشاب ، مدرم  هّجوت  بلج  رکف  هب  ادخ  ياضر  بلج  ياجب  دشاب و  هتشاد 

55 ص :
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شدوخ ات  درک ، راک  وا  يارب  دیاب  سپ  دزاس ، یم  لّوحتم  یـسک  يوسب  ار  اهلد  هک  تسوا  و  تسادـخ ، تسدـب  تلذ  تزع و  يرآ   
.دنک تسرد  ار  اهراک 

لد هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هاگنآ  دراذگ ، یم  هّکم  غاد  ياه  نابایب  رد  ار  دوخ  دـنزرف  رـسمه و  ادـخ ، رطاخب  میهاربا ، ترـضح   
: دیوگ یم  مه  نآرق   (1) .دنادرگ هتفیش  لیامتم و  اه  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  ياه 

(2)« ًاّدُو ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتَِحلَّصلا  ْاُولِمَعَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  َّنِإ   »

.دنک یم  داجیا  ّتیبوبحم  ناشیارب  دنوادخ  دنهد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دنروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  نانآ   

مدرم نایم  رد  بذاک  رذـگدوز و  ياه  ترهـش  زا  ریغ  دادادـخ ، ّتیبوبحم  هتبلا  .تسا  دـنوادخ  يویند  ياه  شاداـپ  زا  یکی  نیا   و 
! ...دنراد ناکم  اج و  مدرم  ناج  قمع  رد  نانچمه  ینامانمگ  و  دنوش ، یم  شومارف  ناشگرم  زا  سپ  روهشم ، يدارفا  اسب  هچ  .تسا 

ادخ يارب  یـسک  رگا  .تسوا  تسد  رد  مدرم  ياه  لد  تسا و  بولقلا  ّبلقم  وا  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  دیاب  مه  ار  ّتیبوبحم  سپ   
(3) .دهد یم  ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  صولخ  ناربج  مه  دنوادخ  دنک ، راک 

.دهدن هار  ار  ادخ  زج  لد ، مرح  میرح و  رد  دشاب و  لد  نابرد  دیاب  ناسنا   

(4)« هّللا ْریَغ  ِهللا  َمَرَح  اُونِکُست  ِهّللا َو ال  ُمَرَح  ُبلَْقلَا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

صالخا زا  ییاه  هنومن  - 30

صالخا زا  ییاه  هنومن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

: دیامرف یم  نیقتم  تفص  رد  مالسلا ، هیلع  یلع 

.دساره یم  دنا  هتفگ  شا  هرابرد  هچنآ  زا  دوش ، یم  شیاتس  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  ( 241 «) َُهل ُلاُقی  اّمِم  َفاخ  مُهُدَحَا  َیّکز  اِذا   »

ِلِیبَـس نَع  َنوُّدُـصَی   » قادـصم دوـخ ، ددرگ  ادـخ  هب  ناـش  هجوـت  عناـم  ناـنآ ، هـب  مدرم  هّجوـت  دـنراد  نآ  زا  ساره  هتـسراو ، نادرم   
! دنوش ( 242 «) ِهَّللا

؟ تسیچ وت  راک  دیـسرپ : رگ  هبحاصم  .دـش  شخپ  هلاس  هدزناش  هدـنمزر  کی  اب  يا  هبحاـصم  یمالـسا ، يروهمج  يامیـس  رد  یبش   
زا تفگ : يا ؟ هدرک  یثنخ  نیم »  » دنچ نونکات  دیسرپ : .نیم  ندرک  یثنخ  تفگ :

.دیزاسن دراو  نآ  رد  ار  ادخ  زج  تسا ، یهلا  مرح  لد ،  

56 ص :
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هیآ 37. میهاربا ، ( 237 - 1
هیآ 96. میرم ، ( 238 - 2

اه نویلیم  مه  دنوادخ  دش ، زوریپ  بالقنا  ات  درک  لمحت  ار  اه  یتخس  دش و  دیعبت  درک و  مایق  ادخ  يارب  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 239 - 3
هزانج عیـشت  رد  رفن  نویلیم  هد  تلحر ، زا  سپ  دـندرک و  شلابقتـسا  رفن  اه   نویلیم  دـمآ  ناریا  هب  یتقو  .تخاس  وا  هتفیـش  ار  ناـسنا 

.دنتفاتش شدقرم  ترایز  هب  هدایپ  روشک ، طاقن  نیرترود  زا  دنتخاس و  مرح  نحص و  شیارب  زور ، لهچ  تّدم  رد  دندرک و  تکرش 
ص 25. ج 70 ، راونالاراحب ، ( 240 - 4
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موش و رورغ  بجع و  راچد  دنزب و  لوگ  ارم  ناطیـش  میوگب ، مسرت  یم  داد : باوج  یناد ؟ یم  ارنآ  ددـع  دیـسرپ : .دایز  ادـخ  فطل 
! ...ربکا هّللا  .دننک  یکچوک  ساسحا  دنا ، هدوب  قفوم  رتمک  هک  مناتسود 

یمرن هب  داتـسا  هچ  ره  .درک  لاکـشا  سرد  رد  يزاریـش ، يداهلادبع  دیـس  هللا  هیآ  موحرم  نادرگاش  زا  یکی  هدش  لقن  رگید : هنومن   
يزاریش 14 موحرم  .دنک  یم  لاکشا  زاب  هدمآ و  داتسا  دزن  درگاش  سرد ، ندش  مامت  زا  سپ  .درکن  لوبق  هناتخـسرس  وا  داد ، باوج 

ارچ مکحم ، ياه  باوج  نیا  اب  امش  دنسرپ : یم  دننیب ، یم  ار  داتسا  یملع  تردق  هک  رگید  نادرگاش  .دهد  یم  يو  هب  یملع  باوج 
، دوب مدای  اه  باوج  نیا  دیوگ : یم  دیدمآ ؟ هاتوک  سرد ، ماگنه  رد 

لاکـشا هنادازآ  وا  هک  مدـید  نآ  حالـص  .موش  رورغ  بجع و  راچد  نم  دوش و  هتـسکش  هبلط  نآ  هیحور  میوگب ، رگا  مدیـسرت  یلو 
.دنامب هدنز  وا  رد  نتفگ  نخس  تماهش  ات  دنک 

لطـس کی  رگا  مه  يا  هدع  دـننک ، یمن  حرطمار  دوخ  تمدـخ ، همه  نآ  اب  یخرب  .دـناسر  یم  ار  صلاخ  ّتین  حور و  یگرزب  نیا   
! ...تسا هدرک  نینچ  ینالف  هک  دننادب  مدرم  ات  دنسیون  یم  نآ  يور  ار  دوخ  مان  دنهد ، یم  يا  هچوک  نابایخ و  يارب  يا  هلابز 

یهلا گنر  هغبـص و  ناشلمع ، ره  دـنزود و  یم  مشچ  وا  شاداپ  هب  اهنت  دـنهد و  یم  ماجنا  ادـخ  يارب  ار  تدابع  راک و  ادـخ  ءاـیلوا   
دوـش یمن  كاـپ  زگره  هـک  رتـهب ، یهلا  گــنر  زا  یگنر  هـچ  ...هللااهغبـص (1) و  ریذـپان : لاوز  راگدـنام و  تـسا  یگنر  هـک  دراد ،

.درادن يرثا  نآ  رد  ترهشو  یمانمگو  تورثو  رقفو  امرسو  ترارحو 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

(2)« َکَتْمُص َکَمالَک َو  َکَکَرت َو  َكَذْخَا َو  َکَضُْغب َو  َکَْملِع َو  َکَلَمَع َو  ِهِّلل  ِْصلْخَا   »

.نادرگ ادخ  يارب  صلاخ  ار ، دوخ  توکس  نخس و  نتفرگن و  نتفرگ و  مشخ و  شناد و  راک و   

ُّلُک : » تسا راگدنام  دـشاب ، هتـشاد  ییادـخ  هرهچ  ههجو و  هک  هچ  ره  دـنام و  یم  یقاب  ناشراثآ  اهراک و  هک  تسا  تروص  نیا  رد   
(3)« ُهَهْجَو ِّالا  ٌِکلاه  یَش ٍء 

تدابع رد  صالخا  - 31

تدابع رد  صالخا  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

زا یکی  زامن ، رد  رگا  ًالثم  .تسا  لطاب  .دشاب  ادخ  ریغ  يارب  نآ  زا  يا  هشوگ  رگا  دریگ و  ماجنا  تبرق  دصق  هب  دیاب  اه  تدابع  همه   
.تسا لطاب  زامن  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  تابجاو ،

دجـسم رد  ای  لّوا  فص  رد   ) نآ ناـکم  و  ندـناوخ ) تقو  لّوا   ) تداـبع ناـمز  اـی  دریگ ، ماـجنا  یئاـیر  مه  تابحتـسم  زا  یکی  رگا   
، دناوخب زامن  مه  دوش و  مرگ  مه  هک  دتـسیاب  يراخب  رانک  ناتـسمز ، رد  رگا  یتح  .تسا  لطاب  زامن  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  ندـناوخ )

یمن ناسنا  يارب  يزیچ  دزاب و  یم  گنر  دشاب ، هتشاد  یبلط  ترهـش  ییامندوخ و  ایر و  گنر  هک  هچنآ  .تسا و  لطاب  شتدابع  زاب 
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.دنام

57 ص :

هیآ 138. هرقب ، ( 243 - 1
.صالخا هژاو  ررغ ، تسرهف ، ( 244 - 2

هیآ 88. صصق ، ( 245 - 3

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


یکیرش وا  يارب  دشاب و  صلاخ  همه  شتایصوصخ ، ّتیفیک و  یناکم و  ینامز و  طیارش  تهج  زا  هک  دریذپ  یم  ار  یلمع  دنوادخ ،  
(246 «) اَدَحَأ ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  : » دوشن هداد  رارق 

نیا لاثما  تعاجـش و  تردق و  راهظا  ای  یگنج  مئانغ  ندروآ  تسدب  ای  بیقعت  رطاخب  ههبج ، رد  يا  هدنمزر  رگا  تسا : ثیدح  رد   
(247) .درادن شزرا  دگنجب ، اه 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  ثیدح  رد  هک  تسا  لکشم  ساّسح و  يردق  هب  ایر ، زا  يرود  صالخا و  نتشاد   

(1) .تسا رتدومن  یب  تخس ، هایس  گنس  يور  کیرات ، بش  رد  هچروم  تکرح  زا  ناسنا  ياهراک  رد  كرش  دورو   

(2): دوش یم  افتکا  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد  يرایسب  نانخس  صالخا ، هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

تّین يویند  راثآ  - 32

ّتین يویند  راثآ  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

یم هراشا  یخرب  هب  هک  دراد  مه  يویند  راثآ  يرـس  کی  .تسا  صالخا  جـیاتن  زا  هک  يونعم  ياه  هرهب  يورخا و  ياـه  شاداـپ  زج   
: دوش

.تسا ییاهن  فده  بولطم و  تیاهن  صلاخ ، ّتین  ٌهَیاغ » ُصالْخْالَا   »

.تسا يراگتسر  صالخا ، ٌزوَف » ُصالْخْالَا   »

.تسا راک  نتخاس  صلاخ  نامیا ، ِلَمَْعلا » ُصالِْخا  ُنامیِالَا   »

.تسا نامیا  هاگیاج  نیرتدنلب  صالخا ، ِنامیالا » َیلْعَا  ُصالْخْالَا   »

« هیف َِصلُْخا  ام  ِّالا  ُءابِه  ُهُّلُک  ُلمعلَا   »

.دشاب صالخا  ياراد  هکنآ  رگم  تسا  داب  رب  اه  شالت  همه   

« لَمَْعلا ُصالِْخا  ِْملِْعلا  ُهرَمَث   »

.دنکن راک  وا  ریغ  يارب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ادخ  تمظع  هب  ملع  هجیتن   

« لامْعالا ُعَفُرت  ِصالْخِالِاب   »

.دراد یگتسب  صالخا  هب  لامعا ، نتفر  الاب  ِیلوبق و   
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« لامْعالا ِتَّکََزل  ُتایَّنلا  ِتَصَلَخ  َْول   »

.دسر یم  یگدنلاب  دشر و  هب  لامعا  دشاب ، صلاخ  اه  ّتین  رگا   

« لامآلا َغََلب  َصَلْخَا  ْنَم   »

.دسر یم  اه  هتساوخ  هب  دنک ، راک  ادخ  يارب  طقف  هک  ره   

اهراک یهد  هرهب  لامعا و  يراذگشزرا  رد  صلاخ  ّتین  صالخا و  يالاو  هاگیاج  هدنهد  ناشن  همه  هک  رگید ، رایـسب  ثیداحا  ...و   
.تسا ترخآ  ایند و  رد 

58 ص :

ص 487. لوقعلا ، فحت  ( 248 - 1
.تسا صالخا  هژاو  مکحلاررغ ، تسرهف  زا  ثیداحا ، نیا  ( 249 - 2
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هعماج ّتیریدم  - 1 

.دوش یم  ارجا  رتهب  تلادع ، هدش و  ماجنا  رتهب  اهراک  دشاب ، یعامتجا  نالوئسم  رد  صولخ  ّتین و  نسح  رگا   

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع   

.ریگب کمک  یعامتجا  تلادع  يارجا  يارب  مدرم ، هب  ّتین  نسح  هلیسو  هب  ( 250 «) هَّیعَّرلا یف  هَِّینلا  ِنسُِحب  ِلْدَْعلا  یَلَع  ْنِعَتِْسا   »

.تسا تلادع  داجیا  مرها  نیرت  يوق  هناصلاخ ، یهاوخریخ  هیحور   

يداصتقا عضو  دوبهب  - 2 

ّتیثیح هناوتـشپ  ناـش  صولخ  دـنرت و  قفوم  مه  راـک  بسک و  يداـصتقا و  روما  رد  یتـح  صلخم ، هاوخریخ و  بلق و  شوخ  دارفا   
هدومرف هک  دـشاب  طوبرم  هلئـسم  نیا  هب  يولع ، مالک  نیا  دـیاش  .تسنانآ  اب  دتـس  داد و  هب  مدرم  دامتعا  يرتشم و  بلج  یعاـمتجا و 

: تسا

.تسوا ّتین  هزادنا  هب  سک  ره  قزر  ( 251 «) ِِهتَِّین ِرْدَق  یلَع  ِءرَْملا  ُقْزِر   »

یعامتجا بوخ  طباور  - 3 

خلت ناش  یگدـنز  ّتین ، نسح  افـص و  رطاخب  دـننکب ، مه  یفالخ  رگا  یتح  دـنراد و  اج  اهلد  رد  ّتین ، شوخ  نطاـب و  شوخ  دارفا   
.دنراد ناشتسود  مدرم  دوش و  یمن 

ّتین نسح  ياراد  هـک  ره  ( 252 «) هتَّدوَم ْتَعَجَو  ُُهتَـشیع َو  َْتباـط  ُُهَتبُوثَم َو  ْتَُرثَک  ُُهتَِّین  تَنُـسَح  ْنَم  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع   
.تسا مزال  وا  اب  یتسود  دوش و  یم  رت  كاپ  شیگدنز  رتشیب و  وا  تیعقوم  دشاب ،

دوش و یم  ناسنا  دوخ  ریگنماد  نآ  ضراوع  .دشاب  موش  ملاسان و  اه  ّتین  رگا  سکع ، رب  .دوب  حلاص  ّتین  بوخ  راثآ  تهج  زا  نیا   
.دراد یپ  رد  مه  یعامتجا  ياهالب  يورخا ، ياه  تبوقع  زا  ریغ 

(253 «) ُهَِّیلَْبلا ِتَعَقَو  ُهَِّینلا  ِتَدَسَف  اِذا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

.دیآ یم  دورف  الب  دوش ، بارخ  ّتین ، هاگ  ره   

هن دشاب ، یهلا  دـنمورین و  هزیگنا ، رگا  .دـشک  یم  ّمهم  ياهراک  مه  ناوتان  ياه  ندـب  زا  یتح  بوخ ، ياه  هزیگنا  يوق و  ياه  ّتین   
یتح باصعا ، فعض  یگتخابدوخ و  ادخ ، ءایلوا  زا  کی  چیه  رد  تهج ، نیمه  هب  .يدرسلد  يدیمون و  هن  تسا ، راک  رد  یگتـسخ 
همه ربارب  رد  دـنریگ و  یم  ددـم  وا  زا  تسا و و  راشرـس  یهلا  صلاخ  ياه  ّتین  اب  ناشناج  لد و  هک  ارچ  دوش ، یمن  هدـید  يریپ  رد 

اه و نارحب  تالکشم و 
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.دنتسیا یم  اه  تردق  اه و  نمشد 

.دروآرد وناز  هب  ار  اه  تردقربا  تشاد و  ادخ  دای  هب  مارآ  یلد  هک  هّرس ) سدق   ) تّما ماما  شا ، هنومن 

یم ینیب  شیپ  ار  شیوخ  هداوناخ  تراسا  دوب و  وربور  اه  تداهـش  اه و  غاد  همه  نآ  اب  هک  اروشاع ، زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   
دنوادـخ هب  تفای و  یم  قشع  زا  رت  هتخورفارب  يا  هرهچ  شدوخ  دندیـسر ، یم  تداهـش  هب  شناراـی  دـش و  یم  رتاـهنت  هچ  ره  درک ،
رـضحم رد  همه  منیب  یم  هک  تسنآ  دـنک  یم  ناـسآ  نم  رب  ار  دـئادش  نیا  هچنآ  ِهّللا » ِنیَعب  ّهنا  یّلَع  َنَوَه  : » دومرف یم  تشاد و  هیکت 

.تسا دهاش  دنیب و  یم  وا  تسا و  دنوادخ 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع   

(1)« ُهِّینلا ِْهیَلَع  تیِوَق  اّمع  ٌنَدب  َفُعَض  ام   »

.دنک یمن  فعض  ساسحا  ندب  دشاب ، راوتسا  يوق و  يزیچ ، رب  تّین  یتقو  لمع  هلزنم  هب  تّین ، - 33

.دشاب ناسنا  لمع  راتفر و  رد  ّتین  یحور  یناور و  راثآ  هب  هراشا  نیا  دیاش   

لمع هلزنم  هب  ّتین ، زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

يزوسلد و دّـهعت و  هناشن  دروآ و  یم  نوریب  یتوافت  یب  تلاـح  زا  ار  ناـسنا  نوچ  نتـشاد ، ریخ  ّتین  کـین و  ياـهراک  هب  میمـصت   
.دهد یم  شاداپ  مه  نآ  هب  دنوادخ  دراد و  لمع  دوخ  نوچمه  یشزرا  تسا ، يزاس  هدنیآ 

: دومرف رذوبا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(255 «) نیلفاغلا َنِم  بَتُْکت  ْالیَِکل  اْهلَمْعَت  َمل  ْنِا  ِهَنَسَْحلِاب َو  ِّمَه   »

.يوشن بوسحم  نالفاغ  زا  ات  يوشن ، ماجنا  هب  قفوم  دنچ  ره  ریگب ، میمصت  هتسیاش  ياهراک  هب   

(256 «) ٌهَنَسَح َُهل  َِبتُک  اْهلَمْعَی  َْمل  ٍهنسَِحب َو  ّمَه  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   و 

.دوش یم  هتشون  هنسح  شیارب  دهدن ، ماجنا  یلو  دریگب  کین  راک  هب  میمصت  سک  ره   

یلَع َتاـم  ْنِا  ِءادَهـشلا َو  َلِزاـنَم  ُهـّللا  ُهَـغََّلب  ٍقدِِـصب  َهَداـهَّشلا  َهـّللا  َلَئَـس  ْنَـم  : » دوـمرف تداهـش ، يوزرآ  دروـم  رد  مالــسا  ربماـیپ   و 
هب ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  دریمب ، رتسب  رد  دنچ  ره  دـبلطب ، تداهـش  دـنوادخ  زا  یتسار ، قدـص و  يور  زا  هک  یـسک  ( 257 «) ِهِشاِِرف

.دناسر یم  نادیهش  هاگیاج 
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ص 205. ج 70 ، راونالاراحب ، ( 254 - 1
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.دسر یم  گرزب  ياه  شاداپ  نامه  هب  ّتین ش ، رطاخب  .دوش  یمن  قفوم  یلو  دنک  یم  مه  ناوارف  شالت  هار ، نیا 

.دنک یم  ّتین  بحاص  هّجوتم  ار  لامعا  ءوس  راثآ  ددرون و  یم  رد  ار  یناکم  ینامز و  طیارش  مه  دب  ياه  ّتین  رگید ، فرط  زا   

.تسا کیرش  ناشهانگ  رد  .ددرگ  یضار  اهنآ  هب  دشاب و  لدمه  رگید ، دارفا  متس  هانگ و  داسف و  اب  ناسنا  رگا   

نآ هب  همه  تسد  هکنآ  اب  دهد ، یم  تبـسن  ربمایپ  نآ  نافلاخم  همه  هب  دوب ، یهلا  هزجعم  هک  ار  حـلاص  ترـضح  رتش  نتـشک  نآرق ،  
.دندوب یضار  نآ  هب  لد  رد  یلو  دوبن ، هدولآ  تیانج 

دزاس و یم  کیرش  نآ  باقع  ای  باوث  رد  دروآ و  یم  نوریب  ناکم  نامز و  هدودحم  زا  ار  ناسنا  رـش ، ریخ و  راک  هب  تیاضر  سپ ،  
.تسا هدش  نایب  يّددعتم  تایاور  رد  بلطم ، نیا 

صالخا هب  ندش  کیدزن  هار  - 34

صالخا هب  ندش  کیدزن  هار  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

: تسا رارق  نیا  زا  لمع ، ّتین و  رد  صالخا  هب  ندش  کیدزن  ياه  هار  زا  يا  هشوگ   

اه شزرا  هب  هّجوت  - 1 

ار يرتشم  ای  .هبنپ  ای  تسا  مشیربا  الط ، ای  تسا  نهآ  هک  دنـسانش  یمن  ار  سنج  اـی  .دنـشورف  یم  نازرا  ار  دوخ  سنج  هک  یناـسک   
.دنربخ یب  جیار ، خرن  زا  دنناد و  یمن  ار  رازاب  تمیق  ای  دنسانش ، یمن 

: تسا هدرک  ییامنهار  هنیمز  هس  ره  رد  .دزاسن  هابت  هدوهیب  ار  شلامعا  دوخ و  ناسنا ، هکنآ  يارب  نآرق ،  

.دراد ییالاو  شزرا  هک  دناد  یم  شنیرفآ  فده  تقلخ و  هراصع  ادخ و  هفیلخ  ار  ناسنا  نآرق ، سنج :»  » اّما  

: دراد زایتما  تهج  دنچ  زا  رگید ، نارادیرخ  رب  درخ و  یم  ار  ناسنا  هتسیاش  لامعا  هک  ( 258) تسا دنوادخ  دوخ  يرتشم :»  » اّما  

( تشهب ياهب  هب   ) .درخ یم  نارگ  فلا )  

(259 «) ُهَرَی ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  نَمَف   » .دریذپ یم  مه  ار  كدنا  ياهراک   ب )

.دهد یم  شاداپ  مه  ریخ  ياه  ّتین  يارب   ج )

« َحیبَقلا رَتَس  َلیمجلا و  رَهْظَا  ْنَم  اَی   » .دنک یم  رادومن  ار  اه  یبوخو  دناشوپ  یم  ار  تشزو  دساف  ياهراک   د )

، نآرق ریبـعت  هب  هدرک و  ررـض  دـشورفب  نیا  زا  رتـمک  هب  ار  دوـخ  هک  ره  تسا و  یهلا  ناوـضر  تـشهب و  ناـسنا ، تـمیق  خرن :»  » اـّما  
« مهسفنا اورسخ   » .دنا هدرک  ررض  هتخاب و  ار  دوخ  ناراکهنگ 
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هدیـشخبن دوس  ناش ، تراجت  ینعی  هدرک ، دای  مُُهتَراِجت » ْتَِحبَرامَف   » ریبعت اـب  دـنا ، یهارمگ  ریـسم  رد  هک  یناـسک  زا  اـهراب  نآرق   و 
.تسا

(260 «) ًانَمَث َکِسْفَِنل  اینّدلا  يََرت  ْنَا  ُرَْجتَْملا  َسِئبل  : » دیامرف یم  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   

! ...ینادب تدوخ  تمیق  خرن و  ار  ایند »  » هکنیا تسا ، یتراجت  دب  هچ   

.دنک راک  ادخ  ریغ  يارب  تسین  رضاح  دشاب ، هاگآ  شیوخ  تمیق  هب  ناسنا  رگا  يرآ ،  

شنیرفآ رد  رکف  - 2 

هب میهد و  یم  ماجنا  وا  يارب  ار  اـهراک  هجیتن ، رد  دـیازفا و  یم  ادـخ  تردـق  تمظع و  هب  ار  اـم  تخانـش  شنیرفآ ، رد  رتشیب  رّکفت   
.میوش یم  رت  کیدزن  صالخا 

ادخ تافص  هب  هّجوت  - 3 

یم وا  ریغ  زا  رظن  عطق  وا و  هب  هّجوت  ببس  نتـشاد ، هاگن  هدنز  نهذ ، رد  ندرک و  همزمز  ار  اهنآ  نتـسناد و  ار  لاعتم  يادخ  فاصوا   
.تسا دیفم  ریبک » نشوج   » ياعد رد  ادخ  فاصوا  یماسا و  هب  هّجوت  تقد و  ًالثم  دنک ، یم  ییادخ  مک  مک  ار  ناسنا  ددرگ و 

 

اه تمعن  هب  هّجوت  - 4 

اونمآ َنیذَّلاَو   » دزاس یم  یهلا  قشع  هناخ  ار  لد  دزاس و  یم  ادـخ  هتفیـش  ار  ناسنا  اـهنآ ، هب  هّجوت  دـنوادخ و  ياـه  تمعن  تخانـش   
رد هلمج  زا  .تسا  هدش  هتخادرپ  اه  تمعن  نیا  دای  نایب و  هب  نیموصعم ، تاجانم  یمالسا و  ياهاعد  رد  ور ، نیمه  زا  و  هِّلل » ًاّبُح  ُّدَشَا 

: دنک یم  هراشا  اه  تمعن  کیاکی  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  یلامث ،» هزمحوبا   » ياع

يدرک مگرزب  هک  مدوب  یکچوک  ایادخ !  

يدیشخب متّزع  هک  مدوب  یلیلذ   

يدرک مهاگآ  هک  مدوب  یلهاج   

یتخاس مریس  هک  مدوب  يا  هنسرگ   

يدیناشوپ ارم  هک  مدوب  يا  هنهرب   

يدومن متیاده  هک  مدوب  یهارمگ   
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يدرک مزاین  یب  مدوب ، ریقف   

يدیشخب میافش  مدوب ، رامیب   
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يدناشوپ مدرک ، هانگ   

قشع هار ، نیا  زا  ات  دزادرپ  یم  قح  ياه  تمعن  رکذ  هب  هفرع  ياعد  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .رگید  ناوارف  ياه  تمعن  ...و   
.دوش کیدزن  صالخا  هبو  دنکن  راک  دنوادخ ، ياضر  وا و  يارب  زج  ادخ ، قشاع  ناسنا  دوش و  هدنز  لد  رد  یهلا 

یعطق دوس  هب  هّجوت   - 5 

ترخآ ادخ و  يارب  هک  یناسک  یلو  .دنـسرن  مه  دیاش  دنـسرب و  دوصقم  هب  دـیاش  دـننک ، یم  شالت  ادـخ  ریغ  ایند و  يارب  هک  نانآ   
.تسا یعطق  ناشراک  هجیتن  دوس و  دننک ، یم  راک 

(261 «) ًاروُکْشَّم مُُهیْعَس  َناَک  َِکَئلْوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  اَهَیْعَس  اََهل  یَعَسَو  َهَرِخَْألا  َداَرَأ  ْنَمَو  : » دیامرف یم  نآرق   

ینادردق ناششالت  زا  یناسک  نینچ  دشاب ، نامیا  اب  هک  یلاح  رد  دهد  رارق  نآ  يارب  ار  دوخ  شالت  دشاب و  ترخآ  یپ  رد  سک  ره   
.دنسر یم  دوخ  يوزرآ  شاداپ و  هب  دوش و  یم 

.تسا شخب  هجیتن  نیقی  هب  ادخ ، يارب  تدابع  شالت و  سپ   

ایند یشزرا  یب  هب  هّجوت  - 6 

دارفا يارب  هک  یتروص  رد  .دراد  شزرا  دـیاب ، هک  هچنآ  زا  شیب  ناشرظن  رد  ایند  هک  دـنراد  یهلا  ریغ  يویند و  ياه  فدـه  یناسک   
یب هک  تسا  نآرق  رد  یتاریبعت  .دننک  راک  نآ  يارب  هک  درادن  یـشزرا  نادـنچ  ادـخ ، ربارب  رد  مدرم  ترخآ و  لباقم  رد  ایند  ریـصب ،

ُعاـتَم : » نوچمه ییاـه  ناونع  هب  اـیند ، زا  دروآ و  یم  داـی  هب  ار  اـیند  ینیرفآ  رورغ  رذـگدوز و  ياـه  هوـلج  یگدـنبیرف و  یـشزرا و 
ِهایْحلا هرْهَز  «، » ٌوَهل ٌبَِعل و  «، » رورُغلا

زا رتهب  ایند  ّتیهام  هب  تسا و  یتسه  راگدـیرفآ  هک  تسا  یـسک  زا  تاریبعت ، هنوگ  نیا  .دـنک  یم  دای  ٌلـیلَق » اینُّدـلا  ُعاـتَم   » و اینُّدـلا »
.دشابن نآ  هب  دنمقالع  ایند و  نوتفم  هتفیرف و  هک  دبای  تسد  صالخا  هب  دناوت  یم  یسک  .تسا  فقاو  نارگید 

تاقولخم یناوتان  هب  هّجوت  - 7 

رارق هّجوت  دروم  هک  تسین  نآ  هتـسیاش  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  نیارباـنب  .تسوا  تسد  هب  اـهراک  همه  تسادـخ و  نآ  زا  قلطم  تردـق   
.دوش ماجنا  ادخ  ریغ  رظن  بلج  يارب  اه  تدابع  دریگ و 

اه بآ  يزور  رگا  دیوگ : یم  رـشب  یناوتان  رد  زین  و  ( 262) .دنناوتان سگم  کی  ندـیرفآ  زا  یّتح  لطاب ، ياهدوبعم  نآرق ، ریبعت  هب   
هک تسیک  دیسرن ، نآ  هب  دینک  رفح  هچ  ره  ار  نیمز  دوش و  کشخ 
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ای دروآ ؟ ییانـشور  رون و  ناتیارب  هک  تسیک  دزاسب ، یگـشیمه  امـش  يارب  ار  بش  ادـخ  رگا  و  ( 263 (؟ دروآ اراوگ  بآ  امـش  يارب 
(264 (؟ دروآ شخب  مارآ  بش  ناتیارب  هک  تسیک  دنک ، یگشیمه  امش  يارب  ار  زور  رگا 

ار ادـخ  ریغ  هک  یناسک  تسین و  هتخاس  نانآ  زا  يراک  .ترخآ  رد  هن  اـیند و  رد  هن  هدـش ، هداد  رارق  ادـخ  يارب  هک  یناکیرـش  یّتح   
هدوب ریثأت  یب  ناوتان و  هک  دنا  هتخادرپ  یناسک  نتخاس  یـضار  هب  هک  ارچ  دش ، دنهاوخ  راتفرگ  ترـسح  هب  تمایق  رد  دـنا ، هدـیتسرپ 

.دنا

ياهدوبعم دّدـعتم و  نایادـخ  نتخاس  یـضار  زا  رت  ناسآ  یـسب  تسا ، اضرلا » عیرـس   » هک ییاـتکی  يادـخ  نتخاـس  یـضار  هوـالعب ،  
.تسا رایسب  ياه  يراوشد  راتفرگ  دشاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  اتکی  يادخ  زا  ریغ  سک  ره  تسا و  رامشیب 

نارگید زا  تربع   - 8 

هک دندش  راتفرگ  یکاندرد  موش و  تشونرس  هب  دندوب ، یلاشوپ  ياهدوبعم  یپ  رد  دندرک و  ادخ  ریغ  هب  هّجوت  هک  نانآ  زا  يرایـسب   
.دزاس یم  نشور  ار  ادخ  ریغ  يرابتعا  یب  دناسرب و  صالخا  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  نانآ ، زومآ  تربع  تشذگرس  هب  هّجوت 

ماک رد  یلو  دوش ، اهر  ناـفوط  جوم و  زا  نآ ، زارف  رب  نتفر  اـب  هک  درک  هوک  هب  هیکتو  دـش  نادرگ  يور  دـنوادخ  زا  هک  حون ، رـسپ   
.دش قرغ  جاوما ،

دوخ ماک  رد  ار  وا  نیمز  یلو  دـش ، رورغم  دوخ  نالک  ياه  تورث  هب  درک و  ییانتعا  یب  یـسوم  ترـضح  ّقح  توعد  هب  هک  نوراق   
(265 «) ُهَنوُرُصنَی ٍهَِئف  نِم  َُهل  َناَک  اَمَف  : » دننک يرای  ار  وا  دنتسناوتن  شناراداوه  زا  سکچیه  دیشک و 

نانآ هب  یکمک  اه ، هتخودنا  همه  نآ  زا  دنتفر و  دنتشاذگ و  دندوب ، هدرک  عمج  ار  هچنآ  همه  يرایسب ، هّفرم  نارادغاب  نادنمتورث و   
ار یلاع  ياه  هاگیاج  اه و  هعرزم  اه و  همـشچ  اه و  غاب  اـسب  هچ  ( 266 «) ٍمیِرَک ٍماَقَمَو  ٍعوُرُزَو  نویُع  ٍتاّنَج َو  نِم  اوُکََرت  مَک  : » دیـسرن

.دنتفر دنتشاذگ و 

تخاس و راکـشآ  ار  نانآ  ّتیهام  ادخ ، یلو  دنداد ، ناشن  راکزیهرپ  صلخم و  ار  دوخ  هناراکبیرف ، یتّدم  هک  یناراکایر  رایـسب  هچ   
.دنک یم  راکشآ  ادخ  دیدرک ، یم  ناهنپ  ار  هچنآ  ( 267 «) َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  اَّم  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  َو  : » دندش اوسر 

ناشتسد دوش و  یم  ناشریگ  نماد  یهلا  رکم  دنهد ، بیرف  ار  ادخ  دنراذگب و  مدرم  رـس  هالک  دنهاوخ  یم  رهاظت ، ایر و  اب  هک  نانآ   
هتـشاد صالخا  ناسنا  ات  تسا ، زومآ  تربع  زین  نانآ  تشذگرـس  .میـسانش  یم  ار  دارفا  نینچ  زا  یناوارف  ياـه  هنومن  .ددرگ  یم  ور 

.دزیهرپب بیرفو ، ایر  زا  دشاب و 

ترخآ رد  راک  ایر  ماجنارس  هب  هّجوت  - 9 
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رایسب تمایق ، رد  ناراکایر  ِگرزب  ییاوسر  روآ و  مرش  يامیس  .دوب  ایند  هب  طوبرم  تاکن  بقاوع و  رتشیب  دش ، هتفگ  نونکات  هچنآ   
لهـس زاـمن ، هب  تبـسن  هک  دـناد  یم  يراـکایر  نارازگزاـمن  يارب  ار  منهج  لـیو  خزود و  نآرق ، .تـسا  رتزیگنا  تربـع  رتراوـشد و 

(1) .دننک یم  يراگنا 

.رساخ رداغ ، رجاف ، رفاک ، دننز : یم  ادص  مان ، راهچ  اب  ار  راکایر  تمایق ، رد  هک  تسا  ثیدح  رد   

.تسا هتفرگ  هدیدان  ار  ادخ  هدیقع ، تهج  زا  هک  ور  نآ  زا  رفاک ،  

.تسا شنیرفآ  فده  یگدنب و  تیدوبع و  زرم  زا  جورخ  ادخ ، ریغ  يارب  راک  هک  تهج  نآ  زا  رجاف ،  

.تسا هدرک  يرگ  هلیح  تلصخ ، نیا  اب  هک  ببس  نآ  هب  رداغ ،  

.تسا هدرواین  فک  هب  يزیچ  هداد و  تسد  زا  ار  يرمع  هجیتن ، رظن  زا  هک  ارچ  رساخ ،  

ياضر يارب  هک  نک  تفایرد  یناسک  زا  ار  دوخ  دزم  زورما ، تسین ، راک  رد  یشاداپ  تشگ و  هابت  تلامعا  دنیوگ : یم  وا  هب  سپـس   
(2) .يدرک یم  راک  نانآ 

ملاس ياه  تّین  - 35

ملاس ياه  ّتین  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

بلاق رد  تسا  نکمم  زین  یهلا  ّتین  تبرق و  دـصق  .دـش  هراشا  یخرب  هب  هک  تشاد  ناوارف  ياه  لکـش  ییایر ، ملاـسان و  ياـه  ّتین   
: تسا نینچ  اه  بلاق  نیا  زا  یخرب  .تسا  رت  شزرا  اب  یضعب  هتبلا  هک  دوش  رهاظ  یفلتخم  ياه 

یهلا هاگداد  ماقم و  زا  سرت  - 1 

.تسا دنوادخ  هب  ییوگ  خساپ  یهلا و  هاگداد  رد  روضح  یتخس  خزود و  زا  سرت  يور  زا  یهاگ  تیـصعم ، كرت  ای  تدابع  ماجنا   
نینمؤملاریما و هناـصلاخ  ماـعطا  هراـبرد  .دـشاب  اـهراک  یخرب  يارب  یمیمـص  هزیگنا  دـناوت  یم  زین  تماـیق  ياـه  يراوـشد  زا  ساره 

(270 «) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  اَنِّبَّر  نِم  ُفاََخن  اَّنِإ  : » دیوگ یم  نآرق  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

! میراد ساره  تمایق  هایس  هتفرگ و  زور  رد  نامیادخ  زا  میداد ) ریقف  میتی و  نیکسم و  هب  ار  دوخ  ياذغ  هک   ) ام  

شاداپ هب  دیما  - 2 

شاداپ ناونع  هب  نآ  ذـئاذل  تشهب و  زا  هیآ  اهدـص  رد  زین  نآرق  .تسا  تدابع  رد  یملاس  ّتین  زین ، یتشهب  ياه  شاداـپ  هب  ندیـسر   
هزیگنا داجیا  اه ، شاداپ  نیا  تسا و  هدش  نایب  حلاص  لامعا  يارب  يورخا  ياه  شاداپ  زین ، يرایسب  تایاور  رد  هدرک و  دای  ناحلاص 

.دنک یم  ناسنا  رد 
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.دنک یم  کیدزن  صالخا  زرم  هب  ار  ناسنا  تمایق ، زور  رد  ناراکایر  ترسح  هب  هّجوت  سپ ،  

65 ص :

هیآ 5 و 6. نوعام ، ( 268 - 1
ص 499. جراحبلاهنیفس 1 ، ( 269 - 2

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


اه تمعن  زا  رّکشت  - 3 

.تسا تدابع  رد  حلاص  ياه  ّتین  زا  زین  یهلا  ّدح  یب  ياه  تمعن  ساپس   

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع   

، داد یمن  مه  باذع  هدعو  شا ، ینامرفان  رب  دنوادخ  رگا  ( 271 «) هِمَِعِنل ًارْکُش  یصُْعی  الَا  ُبِجَی  َناَکل  ِهتَیِصْعَم  یلَع  ُهّللا  ِدَّعوتَی  َْملَْول   »
.دوشن تیصعم  شیاه ، تمعن  ساپس  ناونع  هب  هک  دوب  بجاو 

ءایح - 4 

شیوخ رب  رظان  ار  دنوادخ  دـنادب و  ادـخ  رـضحم  ار  ملاع  ناسنا ، یتقو  .تسا  راگدرورپ  زا  مرـش  یلمع ، كرت  ماجنا  هزیگنا  یهاگ   
: تسا ثیدح  رد  .دنک  یمن  تیصعم  فّلخت و  دنوادخ ، مارتحا  هب  دسانشب ،

« َكارَی هَّنِاَف  ُهاَرت  ْنُکت  مل  ْنِاف  ُهاَرت ، َّکنأَک  هّللاُدبُْعا   »

.دنیب یم  ار  وت  وا  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب ، یم  ار  وا  ایوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ   

ادخ ّتبحم   - 5 

، نادـباع نینچ  هوـسا  .دـننیب  یم  شتـسرپ  هتـسیاش  ارادـخ  هـک  نـیا  تـسا و  تـبحم  قـشع و  هزیگنا  يور  ناـشتدابع ، هـک  یناـسک   
زا یخرب  .تسا  نارجات  تدابع  نیا  دنتـسرپ ، یم  تشهب  دیما  هب  ارادـخ  يا  هّدـع  دـیامرف : یم  هغالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  نانمؤمریما 
یم تداـبع  شیاـه  تمعن  ساپـس  هب  ار  ادـخ  نادرمدازآ ، اـّما  .تسا  ناـگدرب  تداـبع  نیا  دـننک ، یم  تداـبع  خزود  زا  سرت  يور 

(1) .دننک

« کتدبعف ِهدابعِلل  ًالها  َُکتدَجَو  ْلب  : » مدیتسرپ متفای و  تدابع  هتسیاش  اروت  ...ایادخ  هک  دراد  یم  هضرع  یتاجانم  رد   و 

اّمنِا : » تـسا هدوـمرف  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  دــنوش ، یم  هـتخیگنارب  ناـشیاه  تـّین  ساـسا  رب  اـه  ناـسنا  زین ، تماـیق  رد   
(2)« مِهتاّین یلَع  ُساّنلاُرَشُحی 

تمکح هاگشناد  - 36

تمکح هاگشناد  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

، صالخا هیاس  رد  دنسر و  یم  تمکح  یلاع  جرادم  هب  زور ، لهچ  تّدم  رد  نآ  نالیـصحتلا  غراف  هک  تسا  یهاگـشناد  صالخا ،  
.تسا رّوصت  قوف  هک  دنسر  یم  نیقی  تریصب و  زا  يّدح  هب 

: تسا هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  ثیدح ، رد   
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يارب شیاهراک  مامت  زور  هنابـش  لـهچ  سک  ره  ( 274 «) ِهناـِسل یلَع  ِهْبلَق  ْنِم  َهمکِحلا  ُعیباـنَی  ْترَهَظ  ًاحابَـص  َنیعبرا  ِهِّلل  َْصلخَا  ْنَم   »
.دوش یم  يراج  شنابز  رب  شلد  زا  تمکح  ياه  همشچ  هک ) دوش  یم  یهلا  صوصخم  فطل  هدامآ  نانچ  ، ) دشاب ادخ 

صالخا هشیر  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسا هدیسرن  رواب  نیقی و  هلحرم  هب  زونه  دوش ، یم  ایر  راتفرگ  هکنآ   

(275 «) نیقَیلا ُهرَمَث  ُصالخالا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

.تسا نیقی  هجیتن  صالخا ،  

ریثأت نآ  دـسرن ، رواب  نیقی و  هلحرم  هب  ات  ناـسنا ، ملع  یلو  دـشاب ، هتـشاد  ملع  ...و  شاداـپ  تماـیق و  ادـخ و  هب  ناـسنا  تسا  نکمم   
یم هدرم  زا  لاح ، نامه  رد  اه ، یلیخ  اّما  تسین ، يراک  ماـجنا  رب  رداـق  هدرم ، هک  دـنناد  یم  همه  .تشاد  دـهاوخن  ار  مزـال  يراذـگ 

.دنسرت

زا هدیـسرن ، نیقی  هلحرم  هب  نوچ  وا  یهاگآ  یلو  دـشاب ، هاگآ  باتک ، باسح و  تمایق و  ادـخ و  هب  تسا  نکمم  دـنچ  ره  راـکایر ،  
.دیآ یم  مهارف  رایسب  تدابع  هیاس  رد  مه  نیقی  نیا  .دوش  یم  رود  صالخا 

(276 «) ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعاَو  : » دیوگ یم  نآرق   

.دسرب وت  هب  نیقی  ات  نک  تدابع  ردقنآ   

دوس و مک  ییاه  هیامرس  نآ ، ياه  هولج  ایند و  تسوا ، تسد  هب  ّتلذ  تزع و  تسادخ ، رـضحم  ملاع ، هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا   
.میوش یم  هدیشک  لمع  رد  صالخا  هب  تسا ، هدنبیرف  ارذگ و 
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هزور اذغ  یب  زور ، هس  هک  هداوناخ  .دش  رارکت  ارجام  نیا  مه  مّوس  مّود و  زور  .دندرک  راطفا  بآ  اب  دوخ ، دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  نان 
.دندیسر ربمایپ  تمدخ  هدیرپ  گنر  اب  دندوب ، هتفرگ 

َالَو ًءآَزَج  ْمُکنِم  ُدـیُِرن  اـَل  ِهَّللا  ِهْجَوـِل  ْمُکُمِعُْطن  اَـمَّنِإ  : » دراد هناـصلاخ  لـمع  نـیا  هـب  هراـشا  هـک  دـش  لزاـن  ناـنآ  هراـبرد  رهد  هروـس   
.میهاوخ یمن  یساپس  شاداپ و  چیه  امش  زا  میهد و  یم  ماعطا  ادخ ، رطاخب  ار  امش  ام  ( 277 «) ًاروُکُش

ار دوخ  هقالع  دروم  ياذغ  دوب ، نانآ  هیحور  تلـصخ و  ءزج  هک  یـششخب  ماعطا و  دندرک ، ماعطا  ادـخ ، رطاخب  صالخا و  اب  نانآ ،  
.دنتشادن نانآ  زا  مه  رّکشت  تشادمشچ  عقوت و  چیه  دندشن و  تحاران  هتسخ و  لئاس ، ای  نامهم  رارکت  زا  دنداد ،

.دشاب حرطم  هعماج  رد  شراک  دشاب  لیام  یلو  دنک  راک  لوپ ، نودب  یهاگ  تسا  نکمم  ناسنا   

.دهاوخ یم  لد ، رد  یلو  درادن  شاداپ  عّقوت  هک  دیوگ  یم  نابز  اب  یهاگ   

هب مارتحا  وا  زا  شماقم  بسانت  هب  رگا  دوش و  یم  تحاران  درسلد و  دوش ، یمن  ینادردق  شیاه  تیلاعف  بوخ و  راک  زا  رگا  یهاگ   
.ددرگ یم  ریگلد  دیآ ، یمن  لمع 

دـشاب و ریثأت  یب  وا ، فیلکت  هب  لمع  رد  مدرم  دـیجمت  ای  داقتنا  هک  تسا  یـسک  صلخم ، .تسا  صالخا  مدـع  ياـه  هناـشن  اـه  نیا   
.ساپسان دنشاب و  ربخ  یب  ای  دننک ، رّکشت  دننادب و  هچ  دنک ، لمع  هفیظو  هب  ناسنا 

ناونع هن  فیلکت ، هب  هّجوت  - 2 

لوپ و دنچ  ره  هدنام ، نیمز  رب  تسا و  فیلکت  يرورـض و  هک  دورب  يراک  لابند  لمع ، رد  ناسنا  هک  تسنآ  صالخا ، رگید  هناشن   
ای مورحم  قطانم  رد  تمدـخ  لثم  .درواین  مهارف  یعاـمتجا  راـبتعا  دـمآرد و  هاـفر و  ناـسنا ، يارب  دـشابن و  نآ  رد  ترهـش  ناونع و 

، درادـن ینادـنچ  یعامتجا  دومن  هک  یمزال  ياهراک  هب  نتخادرپ  ای  اوه ، بآ و  دـب  تسد و  رود  کـچوک و  ياـهطیحم  اهاتـسور و 
.تسا هفیظو  یلو 

یم رورغ  ساسحا  دندش ، یم  قحلم  نم  هب  ناناوج  رگا  هار ، ریسم  رد  .متشاد  ناناوج  ناکدوک و  يارب  سالک  ود  یناوج  رد  ینامز   
درمریپ .میدرک  یم  روـبع  يا  هچرازاـب  زا  .مدرک  یم  یکچوـک  ساـسحا  یمک  دـنداتفا ، یم  ملاـبند  هب  ناـکدوک  یتـقو  یلو  مدرک ،

، مریگ یمن  لوپ  هک  نیا  ناـنیمطا  هب  مه  نم  یهد ؟ یم  سرد  ادـخ  يارب  اـیآ  تفگ : نم  هب  دـمآ و  نوریب  هزاـغم  کـی  زا  يداوـسیب 
يادخ اب  اه  هچب  يادخ  یهد ، یم  سرد  ادخ  يارب  رگا  تفگ : .يرآ  متفگ :

.يوش تحاران  دیابن  ناکدوک ، يوگ  هّصق  اه و  هچب  مّلعم  دنیوگ  یم  وت  هب  رگا  تسا و  یکی  ناناوج  نالاسگرزب و 

ییاج هب  شاک  .تسا  یکی  نامانمگ ، ناگرزب و  يادخ  داد : یم  ماهلا  نم  هب  هک  متـسناد  یم  یهلا  داشرا  کی  ار ، درمریپ  نآ  مالک   
، دومن یب  دومن و  اب  زکارم  رد  تمدخ  مانمگ ، ای  روهشم  دارفا  دزن  لیصحت  فورعم ، ریغ  فورعم و  تاسلج  رد  تکرـش  هک  میـسرب 

یلاع حوطس  ای  ییادتبا  هداس و  لحارم  سیردت 
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! ...ماقم هالک و  شفک و  سابل و  ترهش و  لوپ و  زا  هن  میهاوخب ، ادخ  زا  ار  تّزع  دشاب و  ناسکی  ام  يارب  ییاهن  و 

راک زا  ندشن  نامیشپ  - 3 

راک دنوادخ  يارب  نوچ  اریز  دوش ، یمن  نامیـشپ  شراک  زا  زگره  درادن ، يراظتنا  نارگید  زا  دنک و  یم  راک  ادخ  يارب  هک  یـسک   
.هن ای  دهدب  بولطم  ییایند و  هجیتن  هچ  تسا ، هدرب  ار  دوخ  رجا  هدرک ،

، دـیوش یمن  نامیـشپ  دـشن ، مهارف  رادـید  ناکما  ای  دوبن  لزنم  رد  و  دـیتفر ، يرامیب  تدایع  ای  ینمؤم  رادـید  يارب  ادـخ  رطاخب  رگا   
.دیا هدرب  ار  شیوخ  باوث  نوچ 

رظن دیدجت  دوخ ، تبرق » دصق   » رد دیاب  میوش ، یم  نامیـشپ  اه  يراکمه  اه و  تمدـخ  اه ، ییاریذـپ  اه ، مارتحا  زا  زور ، ره  ام  رگا   
.مینک

مدرم ییانتعا  یب  ای  لابقتسا  یناسکی  - 4 

شیاتـس و .دـنیامن  دروخرب  ییانتعا  یب  اب  ای  دـننک  لابقتـسا  وا  زا  مدرم  هک  دـنک  یمن  یتوافت  صالخا ، لها  يارب  هفیظو ، ماجنا  رد   
فعـض ناشن  ددرگ ، درـسلد  ناش  ییاـنتعا  یب  زا  دوش و  داـش  مدرم  لابقتـسا  زا  یـسک  رگا  .دـشاب  یم  ناـسکی  ناـنآ  رظن  رد  داـقتنا 

دـنوش و یم  عمج  قـح  رود  مدرم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نم  یلاحـشوخ  هک  دـنک  هیجوـت  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  صـالخا 
نیا زا  هتشذگ  یلو  تسا ، نامیا  نید و  هب  تبسن  مدرم  يدرس  زا  ما  یتحاران 

.درذگ یم  هچ  لد  رد  دید  دیاب  هیجوت ،

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   

(278 «) َّمُذ اِذا  ُصُْقنَی  ِهیلَع َو  یَِنُثا  اِذا  لَمَعلا  یف  ُدیزی  َو  ِساّنلا ، ِیف  َناک  اِذا  ُطَْشنَی  ُهَدْـحَو َو  َناک  اذا  ُلَسْکَی  تامالَع : ُثالث  یئارملل   »
، دنک یم  ادیپ  لمع ) تدابع و  رد   ) طاشن تسا ، مدرم  اب  یتقو  تسا ، یلاح  یب  تلاسک و  اب  تساهنت ، یتقو  دراد : ناشن  هس  راکایر ،

.دنک یم  يراک  مک  دننک ، ییوگدب  رگا  و  دنک ، یم  يرتشیب  راک  دننک ، شفیرعت  رگا 

، دوخ هک  دـنور  یم  اـیند  زا  یـضرم  اـب  هک  میـشابن  یناکـشزپ  نوـچمه  دراد و  نوـصم  كاـنرطخ ، يراـمیب  نیا  زا  اراـم  دـنوادخ ،  
.میورب ایند  زا  كرش  ایر و  اب  دوخ ، یلو  میسیونب  صالخا  هرابرد  ام  هک  دابم  نینچ  و  دننآ ! ِنامرد  صّصختم 

لمع هزیگنا و  موادت   - 5 

فیلکت هک  ار  هچنآ  نیارباـنب  .نآ  نیا و  فرـص  طیارـش و  ّوـج و  هتخاـس  هن  تسا ، یهلا  فـیلکت  هفیظو و  هتخاـس  صلخم ، ناـسنا   
یتح لمع ، نآ  رارکت  زا  دهد و  یم  ماجنا  تخاونکی  رمتسم و  روط  هب  تسوا ،

69 ص :

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


رییغت شا  هزیگنا  شطاشن و  یلو  دـنک ، راک  رتمک  يریپ ، ای  مسج  فعـض  رطاخب  تسا  نکمم  .دوش  یمن  هتـسخ  راـب ، نیمرازه  يارب 
.دنک یمن 

ماقم لام و  ندوبن  عنام  - 6 

هتساوخ زا  ریسم ، نیا  رد  دنک و  یم  فیلکت  يادف  مه  ار  دوخ »  » یتح .تسین  هفیظو  ماجنا  عنام  ماقم ، لام و  صالخا ، اب  دارفا  يارب   
.ددنب یمرب  تخر  صالخا  دـشاب ، هفیظو  ماجنا  عنام  ناتـسود  ناشیوخ و  ماقم و  لام و  هب  یگتـسبلد  رگا  .درذـگ  یم  زین  دوخ  ياه 

: دیوگ یم  نآرق 

ربمایپ و ادخ و  زا  امش  رظن  رد  دنسپلد ، ياه  هناخ  تراجت و  لاوما و  نادنواشیوخ و  نارـسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  رگا   
(279) .دیشاب یهلا  باذع  رهق و  رظتنم  دشاب ، رت  بوبحم  ادخ ، هار  رد  داهج 

.دنیب یم  ار  یهلا  ياضر  طقف  تسین و  دوخ  نکسم و  رسمه و  هفایق و  نامز و  ناکم و  ریسا  صلخم ، ناسنا   

بآ دراو  دوخ  .تشاذگن  بآ  رد  مدـق  بسا  دز ، قّالـش  هچ  ره  درک و  يراک  ره  .دیـسر  یبآ  يوج  هب  يراوس  بسا  دـنیوگ : یم   
دولآ لگ  ار  بآ  يراد  هک  یلیب  بوچ و  اب  وش  بسا  رب  راوس  تفگ : دوب ، اجنآ  یمیکح  دماین ، مه  زاب  دیشک ، ار  بسا  راسفا  دش و 

.تشذگ بآ  زا  یتحار  هب  بسا  درک و  نانچ  وا  .دنک  روبع  بسا  ات  نک 

يور اپ  دوبن  رـضاح  دـید ، یم  يوج  لـالز  بآ  رد  ار  دوخ  سکع  هک  بسا  تفگ : میکح  درم  نآ  .دیـسرپ  ارنآ  لـیلد  راوس  بسا   
! ...درک روبع  دش ، دولآ  لگ  نوچ  یلو  .دراذگب  شدوخ 

نوچ دنشاب ، صلخم  دنناوت  یمن  دشاب ، حرطم  ناشیارب  لغـش  دنزرف و  ماقم و  لام و  هب  هقالع  دنـشاب و  نیبدوخ  هک  یناسک  ...يرآ   
.تشذگ زیچ  همه  زا  دیاب  صالخا ، ریسم  رد 

نطاب رهاظ و  ندوب  یکی  - 7 

شا یـصخش  ینورد و  عضو  ِفلاخم  هک  دنک  ییاهراک  دهد و  ناشن  رهاظت  یعون  یناسک ، دزن  ای  یطیارـش  رد  تسا  نکمم  ناسنا   
هتبلا .دشاب  یم  ایر  یعون  نیا  .دنک  یم  زیهرپ  نآ  زا  نارگید  روضح  رد  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  تولخ ، رد  دشاب و  اهنت  رگا  ای  .دـشاب 

.تسا يرگید  هلئسم  بدا ، تیاعر 

(280 «) َهدابِعلا َصَلْخَا  َهَنامالا َو  يّدَا  ْدَقَف  ُهَتلاقم  ُهلِعف و  ُهتّینالَع َو  ُهُّرِس َو  ِفلَتْخَی  َْمل  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

.تسا هداد  ماجنا  صلاخ  ار  تدابع  هدرک و  ادا  ار  یهلا  تناما  دشاب ، گنهامه  شلمع  هتفگ و  ناسکی و  شنطاب  رهاظ و  هک  یسک   
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مه یتمالم  چـیه  زا  ادـخ ، هار  رد  دـنک و  یم  لمع  هفیظو  هب  نآ ، نیا و  تیاضر  دنـسپ و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  صالخا ، اب  ناـسنا   
(281 «) ٍِمئ َال  َهَمَْول  َنُوفاَخَی  َالَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهَُجی  : » دسرت یمن 

یهورگ بّصعت  نتشادن   - 8 

يدناب ياه  شیارگ  یهاگ  صالخا ، نودب  یلو  .دراد  یماو  ریذپان  یگتسخ  ییاج و  همه  یگشیمه و  شالت  هب  ار  ناسنا  صالخا ،  
، دش جراخ  رادـم  نآ  زا  رگا  تسا و  طاشن  اب  لاّعف و  دـشاب ، هورگ  کی  رد  ّتیوضع  یگتـسباو و  نآ  رگا  .تسا  راک  رد  یهورگ  و 
اب ناـسنا  .دـنک  ینکـش  راـک  دوش و  فلاـخم  یّتـح  اـی  ریگ  هشوـگ  يوزنم و  تسا  نکمم  یتـح  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  یلبق  طاـشن 

رگا دزرو و  یمن  یهورگ  بّصعت  تسین و  ّصاخ  تالیکشت  دناب و  راصحنا  رد  صالخا ،

يا و هقطنم  یگلیبق و  یموق ، زیمآ  كرـش  تابّـصعت  یتسرپ و  هورگ  زا  دریگ و  یم  هرانک  ناـنآ  زا  داد ، صیخـشت  لـطاب  ار  یهورگ 
.دوش یم  رود  تسا ) راگزاسان  صالخا  حرو  اب  هک   ) یبزح

(282  ) یَش ٍء یَلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يَرَصَّنلا  َِتلاَقو  یَش ٍء  یَلَع  يَرَصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  دیامرف : یم  نآرق   

.تسناد یم  چوپ  ار  دوهی  بّصعتم ، ياراصن  تسناد و  یم  شزرا  یب  ار  اراصن  تسرپ ، داژن  دوهی   

.درک تیامح  نآ  زا  دیاب  دوب ، قح  یتالیکشت  هورگ و  ای  بزح  رگا  هتبلا   

.تشادنپ لطاب  ار  نارگید  قح  دید و  قح  ار  دوخ  لطاب  دیابن  هک  تسا  نیا  روظنم   

هدشن ماجنا  ياهراک  زا  لابقتسا  - 9 

یـسک تسا و  سوسحم  نآ  ءالخ  هک  دور  یم  هدـنام  نیمز  مزال و  ياهراک  لابند  ناسنا  دـشاب ، راـک  رد  يزوسلد  صـالخا و  رگا   
.دیآ یمن  باسح  هب  ّمهم  ای  درادن  ینان  مان و  نوچ  دهد ، شماجنا  هک  تسین 

.مه ییوشتسد  مامح و  تسا ، مزال  مه  هدرپ  هسفق و  هشیش و  نامتخاس ، يارب   

هب دـنرادن و  ییابا  هدـنام  نیمز  ياهراک  ماجنا  زا  صالخا ، اب  دارفا  .کمن  مه  تسا ، مزال  ...و  تشوگ  اذـغ و  مه  هرفـس ، کـی  رد   
.دشخب یم  یگرزب  راثآ  تکرب و  کچوک ، بوخ  ياهراک  هب  دنوادخ ، یهاگ  دندقتعم  دنرگن و  یمن  مه  نآ  یگرزب  یکچوک و 

هفـسلف ریـسفت و  سرد  یلو  تسا  رایـسب  لوصا  هقف و  سرد  هک  دید  دـمآ ، مق  هب  فجن  هیملع  هزوح  زا  یتقو  هر )  ) ییابطابط همالع   
اب راـک ، نیا  هک  دـندرک  یم  ضارتعا  یهاوخریخ ، يور  زا  يا  هّدـع  دـنچ  ره  .درک  ملع  ود  نیا  سیردـت  هب  عورـش  .دوش  یمن  هتفگ 
ار نازیملا »  » تخادرپ و هفـسلف  ریـسفت و  هب  هزوح ، تحلـصم  زاین و  صیخـشت  هب  اـنب  وا ، یلو  تسین  راـگزاس  هدـنیآ  ّتیعجرم  نأـش 

.درک فیلأت 

.ناونع هن  تسا ، دارفا  صالخا  هب  دنوادخ ، فطل  ...يرآ   
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اطخ زا  فارصنا  - 10 

يرتهب هار  راک و  هک  داد  صیخـشت  رگا  صالخا ، اب  درف  .تسین  صلخم  دـنک  یم  يراشفاپ  تجامـس و  دوخ ، هابتـشا  راک  رد  هکنآ   
.دراذگ یماو  رت  نادراک  هب  ار  راک  ای  دوش و  یم  فرصنم  اطخ  ریسم  زا  .دراد  دوجو 

ارنآ دنرادرب و  تسد  دنتـسین  رـضاح  دـش ، راکـشآ  نآ  ياطخ  ناشیارب  یتقو  یلو  دـنور ، یم  اطخ  هار  یتّدـم  هک  یناسک  دنرایـسب   
هعـس دنلب و  حور  صلخم ، دارفا  .تسا  يرتگرزب  تسکـش  اطخ ، رب  رارـصا  هک  یلاح  رد  .دـنرادنپ  یم  تسکـش  درگ و  بقع  یعون 

.دوش یم  اه  تراقح  اه و  یتسپ  هب  نداد  نت  عنام  نانآ ، یشنم  گرزب  دنراد و  ردص 

صالخا هجیتن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

یگدنز و ياه  مخ  چیپ و  رد  ار  ناسنا  هک  دراد  هارمه  هب  یتریصب  نطاب و  يافص  ریمـض و  ّتینارون  ادخ ، اب  ناسنا  هناصلاخ  طابترا   
.دنک یم  تیاده  تالکشم ، اه و  تسب  نب 

(283 «) ِرئاصَبلا ُریَنَتْسَت  ِصالخِالا  قیقحت  َْدنِع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

.دیآ یم  نآ  هارمه  هب  شنیب  ّتینارون و  دیآ ، لد  رد  صولخ  هاگره   

: دیامرف یم  زین  و  ( 284) درامش یم  اوقت  جئاتن  زا  ارنآ  میرک ، نآرق  هک  تسا  ناقرف »  » نامه نیا   

(285 «) ِِهب َنوُشْمَت  ًارون  مکل  لَعْجَی  : » دیور یم  ار  دوخ  هار  نآ ، اب  هک  دهد  یم  رارق  يرون  امش  يارب  دنوادخ  دیشاب ، هتشاد  اوقت  رگا   

كرـش ياه  یکیرات  زا  ار  ناسنا  دـیازفا و  یم  ار  ناسنا  ینیب  نشور  هک  دراد  ار  هجیتن  نیا  اوقت ، سفن و  ياوه  زا  يرود  صالخا و   
ُْصلَْخت ْنِا  : » دسر یم  يراگتـسر  زوف و  هب  دشاب  هتـشاد  صالخا  هکنآ  .دـناسر  یم  ملع  دـیحوت و  رون و  ياضف  هب  سوه ، لهج و  و 

(286 «) ْرُفَت

ناضمر هام  ياهرحس  ياهاعد  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  راوشد  رایـسب  لاح ، نیع  رد  دراد و  هداعلا  قوف  یـشزرا  صالخا ،  
: دنادرگ كاپ  ایر  زا  ار  لمع  قافن و  زا  ار  لد  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا 

« ءایّرلا َنِم  یلَمَع  ِقافِّنلا َو  َنِم  یْبلَق  رِّهَط  مهّللا   »

«. یلمع یف  َصالخالو  دبلط ..« : یم  ار  لمع  رد  صالخا  دنوادخ  زا  هفرع ، ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زین ،  و 
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، طیحم ياه  یکاپان  اه و  یگدولآ  يالبال  زا  دیاب  زین  صلاخ  ناسنا  ( 287) .دروآ یم  دیدپ  نوخ  اذـغ و  نایم  زا  ار  اراوگ  صلاخ و 
صالخا هنوگنیا  .دیآ  نوریب  دیفسور  دزاس و  كاپ  ایر  شیالآ  زا  ار  دوخ  لمع  ّتین و  درادهگن و  ملاس  ار  دوخ  ناج 

.تسا مهم  دنمشزرا و  هک  تسا 

راـتفر لاـمعا و  هـمه  رب  ار  یهلا  هزیگنا  دزاـس و  یم  وا  تـّبحم  هناـخ  ار  لد  دراذـگ و  یم  راـگدرورپ  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  صلخم ،  
.دسر یم  يدنلبرس  تّزع و  هب  هار  نیا  زا  دنک و  یم  مکاح  شیوخ 

زامن رد  روضح 

، راگدرورپ هب  بّرقت  دصق  هب  زامن  ییاپ  رب  تسا و  دنوادخ  يارب  تدابع  ماجنا  رب  میمصت  هآ  ّتین ، زا  سپ 

اب هارمه  .میوشی  زامن م  دراو  بلق »  روضح  ریبکت «  راگدرورپ ، هب  لماآ  هّجوت  یحور و  یگدامآ  و 

.تسا زامن  يارب  حور  نوچمه  لد ، روضح  هّجوت و  نیا  .میئوگ  یم 

ربآا هّللا 

كرد و زا  رتارف  وا ، تمظع  .تسام  نایب  ملق و  اب  فیصوت  زا  رترب  ام و  لایخ  رکف و  زا  رتگرزب  رترب و  ادخ 

.تسام رّوصت  تخانش 

زا ار  ناسنا  اه و  هدیدپ  .تسا  عاطم  شنامرف  .دریگ  یم  ماجنا  هظحل  نامه  رد  دنآ ، هدارا  ار  هچ  ره 

ناج تسوا و  يوس  هب  همه  تشگزاب  هدرآ ، تیاده  هداد ، يزور  ار  همه  هدروآ ، دوجو  هب  یتسین 

لیلذ دشخب و  یم  تّزع  هآ  تسوا  .تسوا  تردق  تسد  رد  تادامج ، نارادناج و  همه  یتسهو 

زئارغ دنآ ، یم  يرگریوصت  ناردام ، محر  رد  ار  اه  ناسنا  .دنجاتحم  وا  هب  همه  تسا و  زاین  یب  دنآ ، یم 

، دشخب یم  ناوت  ار  ناناوتان  دهد ، یم  افش  ار  اه  يرامیب  دراذگ ، یم  تعیدو  هب  اهنآ  ترطف  رد  ار  رگتیاده 

اب همه ، رفیآ  شاداپ و  باتآ و  باسح و  تمایق ، رد  .وا  تاذ  رگم  تسا  یناف  یندرم و  زیچ  همه 

هب هکنانآ  تسین و  هتخاس  يراآ  ار  نارگید  تسوا و  هراآ  همه  هآ  دش  دهاوخ  مولعم  زورنآ  .تسوا 

نآرق تایآ  زا  هتفرگرب  هدش ، رآذ  هآ  یفاصوا  همه  ...دنا ( هدرآ  نایز  هتخاب و  دنا ، هدروآ  يور  وا  ریغ  هاگرد 

 ( تسا میرآ 
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.دوش یم  عورش  یمیظع  يادخ  نینچ  مان  اب  نامزامن 

....میوش یم  زامن  دراوو  مییوگی  مارحالاهریبکت م  ّتین ، زا  سپ 

 « ربآا هّللا  »! 
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.تسام هدیقع  بتکم و  يالتعا  يرترب و  راعش  ربکا ، هّللا   

.ددرگ یم  متخ  هللااهمحر »  » اب دوش و  یم  عورش  ربکا » هّللا   » اب زامن ،  

مادـنا و اـب  مه  و  میونـش ، یم  شوگ  اـب  ار  رکذ  دـمح و  مه  دراد ، یناـبز  ياـنث  فیـصوت و  مه  دراد ، یبـلق  هّجوـت  مه  هک  يزاـمن   
.میزادرپ یم  تدابع  هب  ءاضعا  تاکرح 

ای مالـسلا  هیلع  یـسیع  مان  ای  تب ، مان  اب  هک  نایتوغاط ، نایحیـسم و  ناتـسرپ و  تب  لثم  هن  دوش ، یم  زاـغآ  هّللا »  » ماـن اـب  هک  يزاـمن   
.دننک یم  عورش  ار  راک  ناهاش ، اه و  توغاط 

ياهزامن لوط  رد  دـشک ، یم  چوپ  ياه  تردـق  اه و  لـطاب  رب  نـالطب  طـخ  هک  راعـش ، نیا  و  تسا ، ربکا  هّللا  اـب  هارمه  هک  يزاـمن   
تروص هب  فلتخم ، نیواـنع  اـب  مه ، زاـمن  زا  سپ  زاـمن و  زا  شیپ  دوش و  یم  رارکت  راـب  جـنپ  داتـشه و  هنازور ، بحتـسم  بجاو و 

.دوش یم  وگزاب  بحتسم ،

.تساهرارکت نیمه  هیاس  رد  يونعم ، داعبا  رد  ام  تیبرت  دشر و  زمر  دوش و  یم  رارکت  اهزامن  لوط  رد  راعش ، نیا   و 

.تسا زیچ  همه  زا  رتگرزب  ادخ ،  

.دوش كرد  يرهاظ  ساوح  ابو  دوش  هسیاقم  نارگید  اب  هکنآ  زا  رتگرزب   

.ایند ياه  هولج  ناطیش و  ياه  هسوسو  نارگید و  ياه  فرح  ام و  ياه  سوه  زا  رتگرزب   

تردق شیاه ، هبذاج  ایند و  رگید  دیآرب ، رواب ، نامیا و  يور  زا  نامناج و  قمع  زا  ربکا » هّللا   » دـشاب و رتگرزب  ام  رظن  رد  ادـخ  رگا   
.دش دهاوخ  هولج  یب  کچوک و  ام  رظن  رد  ناشیاه ، هولج  اه و 

.دوب دهاوخ  رترب  يزیچ  ره  زا  ام  رظن  رد  وا ، ياضر   

«. وا  » زج دشاب ، کچوک  وت  دزن  یتسه  مامت  دیاب  ییوگ ، یم  ریبکت  زامن ، عورـش  رد  هک  نیمه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
! ییوگغورد وت  دوش : یم  باطخ  هنرگو ،

لوسر يربمایپ  هب  نابز ، هب  ناقفانم  هک  هنوگنامه  دیآ ، یم  باسح  هب  وگغورد  دـشاب ، گرزب  يرگید  زیچ  رازگزامن ، رکف  رد  رگا   
َّنِإ ُدَهْـشَی  ُهَّللاَو  : » دیمان وگغورد  ار  نانآ  دنوادخ  .دنتـشادن  نامیا  دوخ  فرح  هب  یلو  دنداد ، یم  یهاوگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
یم مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ور ، نیا  زا  .تسا  قاـفن  یعون  هدـیقع ، ناـبز و  یگناـگود  هنوگنیا  هک  ارچ  ( 289 «) َنُوبِذََکل َنیِقِفَنُْملا 

نینچ هب  دنوادخ  دیامرف :

َهَّرـَـسَْملاَو یبُرق  ْنـَـع  َکَّنبَجْحــال  يرکِذ  َهَوــالَح  َکــّنَمِرْحال  یلــالَج  یتَّزِع َو  َو  ینُعَدـَْـختا ؟ : » دــنک یم  باــطخ  نارازگزاــمن 
(290 «) یتاجانمب
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ماقم زا  ار  وت  مریگ و  یم  وت  زا  ار  دوخ  دای  رکذ و  ینیریـش  مدوخ ، لالج  تّزع و  هب  دـنگوس  ینک ؟ یم  گـنرین  هلیح و  نم  اـب  اـیآ   
.منک یم  مورحم  متاجانم ، تّذل  شیوخ و  برق 

: دیوگ یم  ثیدح ، نیا  لقن  زا  سپ  یناشاک  ضیف  موحرم   
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رگا و  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  قیدـصت  لوبق و  دروم  امـش  ریبکت  هک  دـینادب  دـیتفای ، ار  تاجانم  ینیریـش  توالح و  زامن ، رد  هاگره   
(1) .دناد یم  وگغورد  ارام  هدرکن و  قیدصت  ار  امش  هتفگ  هدنار و  شیوخ  هاگرد  زا  ار  امش  دنوادخ  هک  دینادب  دوبن ، نینچ 

...اه هشیدنا  اه و  ینتشون  اه و  ینتفگ  همه  زا  رتگرزب  .تسا  رتگرزب  ادخ  ...يرآ   

مه اکیرمآ  هب  یتح  هّرـس ) سدق   ) بالقنا ربهر  لثمو  دوش ، یم  کچوک  وا  رظن  رد  زیچ  همه  دشاب ، هتـشاد  هدیقع  نینچ  هک  یـسک   
.دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  دیوگ : یم 

ادـخ هکنآ  دـیآ ؟ یم  رظن  هب  رتکچوک  نیمز ، ياه  نامتخاس  اه و  هناخ  دور ، الاب  دریگب و  جوا  رتشیب  هچ  ره  امیپاوه ، هکنیا  هن  رگم   
.دنک یم  هولج  رادقم ، یب  شرظن  رد  دنوادخ ، زج  دشاب ، میظع  مهم و  شرظن  رد 

(2)« مِهُنیْعَا یف  ُهنَوُد  امَرُغَصَف  مهِسُْفنَا  یف  ُِقلاخلا  َمُظَع  : » هک درامش  یم  اوقت  لها  فاصوا  زا  ار  نیا  مالسلا  هیلع  یلع   

دمح هروس  - 37

دمح هروس  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

فاصوا نایب  .تسوا و  ياه  تمعن  رب  دنوادخ  دمح  رب  لمتـشم  هک  يا  هروس  .تسا  يرورـض  دمح ، هروس  ندـناوخ  يزامن ، ره  رد 
نوماریپ یتاکن  نایب  هب  کنیا  تسار .» هار   » رد ندز  ماگ  يارب  تسوا ، زا  یبلط  تیاده  و  تمایق ، زور  رد  وا  ّتیمکاح  و  راگدرورپ ،

: میزادرپ یم  هروس  نیا  ياهزارف 

« ِمیِحَّْرلا ِنَمْحَّْرلا  هَّللا  ِمِْسب      »

: مینک یم  عورش  نابرهم ، هدنشخب و  يادخ  يرای  مان و  اب   

همه هب  اـی  دـنرادن ، هشیمه  اـی  دـنرادن ، یفطل  اـی  نارگید ، .تسا  یگـشیمه  یناـگمه و  شرهم  تسا ، همه  هب  شفطل  هـک  ییادـخ   
َِکلَِذلَو َکُّبَر  َمِحَّر  نَم  اَّلِإ  : » تسا ینابرهم  فطل و  ساسا  رب  شندـیرفآ  یتح  دـنوادخ ، یلو  .تسین  ینابرهم  ناشفدـه  ای  دـنرادن ،

.دراد ناشدوخ  هب  یگتسب  دنوش ، یمن  راگدرورپ  تمحر  لومشم  یخرب  رگا  ( 293 «) ْمُهَقَلَخ

.تسا هتسبرد  پوت ، درادن ، يریصقت  ایرد  درکن ، ذوفن  یپوت  هب  ایرد  بآ  رگا   

.رون هن  تسا  راوید  ّتیلباق  مدع  رطاخب  درکن ، روبع  ياروید  زا  دیشروخ ، رون  رگا   

.دندنب یم  دوخ  يور  هب  ار  تمحر  دوخ ، لطاب  رکف  راک و  اب  یناسک  یهاگ  یلو  تسا ، هدرتسگ  یهلا  تمحر   

.تسوا هب  یگتسباو  وا و  زا  دادمتسا  وا و  رب  لّکوت  ادخ و  هب  قشع  زمر  راک ، ره  لّوا  رد  هللا  مسب   

.تسا ناطیش  ياه  هسوسو  زا  زیرگ  و  دنوادخ ، شخب  ماهلا  مان  هب  ماصتعا ، ندز و  گنچ  هللا ، مسب   

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
http://www.ghaemiyeh.com


، راک نیا  (295) .تسا هدوب  هّللا  ماـن  هب  ناـشراک  عورـش  زین ، ناربماـیپ  و  ( 294 ،) هدوب ینامـسآ  ياه  باـتک  ماـمت  سأر  رد  هللا ، مسب   
ادخ هب  هک  نآ  دهد و  یم  رارق  ادخ  تظافح  هانپ و  رد  ار  ناسنا 
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.نامه ( 291 - 1
(. نیقتم فصو   ) مامه هبطخ  هغالبلا ، جهن  ( 292 - 2
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(296 «) ٍمیِقَتْسُّم ٍطَرِص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَمَو  : » دوش یم  نومنهر  میقتسم ، هار  هب  دوش ، هدنهانپ 

یم زاغآ  وت  مان  اب  مراک  ره  رد  ما ، هدرکن  شومارف  ار  وت  ایادـخ ، هکنیا : ینعی  تسوا ، هب  یگتـسباو  ادـخ و  یگدـنب  ناـشن  هللا ، مسب   
.مهد یم  يرارف  ار  ناطیش  وت  کمک  هب  مزاس و  یم  همیب  ار  دوخ  منک ،

مـسب هک  تئارب  هروس  لّوا  رد  .تسا و  تمحر  ناما و  هناـشن  و  ( 297) .تساه هروس  جات  هللا ، مسب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
یتح ار ، راـک  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد  ( 298) .دـشاب تمحر  اب  هارمه  دـیابن  نیا  تسا و  راّـفک  زا  يرازیب  تئارب و  نوچ  هدـماین ، هللا 

(299) .دسر یمن  مامتا  هب  دشابن ، ادخ  دای  اب  يراک  ره  هکنیا : و  دیهد ، ماجنا  هللا  مسب  اب  ار  رعش  تعیب  کی  نتشون 

« َنیِمَلَْعلا ِّبَر  ِهَّلل   ِ ُدْمَْحلَا     »

تکرح شنیرفآ و  ماظن  مسج ، شرورپ  يارب  .دهد  یم  شرورپ  ار  نایناهج  همه  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس ، دـمح و   
.تسا هداد  رارق  ار  يدام  ياه  تمعن  ایرد و  هایگ و  اوه و  دیشروخ و  نیمز و 

.تسا هداد  رارق  ار  ...و  نیریش  خلت و  زومآ  تربع  ثداوح  ینامسآ و  ياه  باتک  ءایبنا و  حور ، شرورپ  يارب   و 

تمعن هدادن و  رارق  تّجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  هداتسرف ، لقع  هب  یّکتم  ترطف و  رب  ینتبم  راوتـسا و  نیناوق  نید و  رـشب ، تیاده  يارب   
ریـس رد  یمظن  یب  ینوگرگد و  يا  هّرذ  رگا  .تسا  هتـشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  ّتنم ، غیرد و  یب  ار ، شناهن  راکـشآ و  رامـشیب  ياـه 

.دزیر یم  مه  هب  زیچ  همه  دنک ، زورب  یتسه  ماظن 

ندـب ياه  هاگتـسدو  زورو ، بشو  لاس  لوصفو  كاخو  بآو  ناشکهکو  متاو  ناـهایگو  اـه  هوک  رد  تقلخ ، نقتمو  راوتـسا  ماـظن   
.تسا نایملاع  يارب  وا  ّتیبوبر  رهاظم  همه  فلتخم ، ياه  تیاده  نوگانوگ و  زئارغو 

شوگو مشچ  ّتیفیک  .تسا  روآ  تهب  هک  دراد  یتفگـش  مظن  یگدیچیپ و  تقد و  نانچ  ام ، رکیپ  ياضعا  ندب و  ءازجا  زا  کی  ره   
.دهد یم  ناشن  ار  یهلا  بیجع  ریبدت  هک  تسا  نانچ  ...و  هناگجنپ  ساّوح  باصعاو و  اهگرو  سفنت  هاگتسد  بلقو و 

.دنک یم  نارفک  رکش ، ياجب  ناسنا ، هک  سوسفا   
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(300 «) ًاروُفَک ُنَْسنِْإلا  َناَکَو   »

.دیامن یم  ضارعا  ادخ ، هب  برق  ياج  هب   و 

(301 «) َضَرْعَأ ِنَْسنِْإلا  یَلَع  اَنْمَْعنَأ  آَذِإ   »

.دنک یم  ینمشد  یتخسرس و  ادخ ، شتسرپ  قشع و  ياج  هب   و 

(302 «) ٌنِیبُّم ٌمیِصَخ  َوُه  اَذِإَف   »

.دنک یم  ملع  دق  هنارورغم  عوضخ ، شنرک و  ياج  هب  هک  سوسفا   

(303 «) ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  اَم  ُنَسنِْإلا  اَهُّیَأَی   »

.دراذگ یم  نایغط  هب  رس  درک ، يزاین  یب  ساسحا  هکنیمه   و 

(304  «) یَنْغَتْسا ُهاَءَّر  نَأ  یَغْطََیل ،  َنَسنِْإلا  َّنِإ   »

.درادنپ یم  دوخ  شالت  هجیتن  ار ، یهلا  ياه  تمعن   و 

(305 «) ْملِع یَلَع  ُُهتِیتوُأ  آَمَّنِإ   »

.دونش یمن  ناج  شوگ  هب  ار  شاب  رادیب  ياه  گناب   و 

(306 «) َنوُرُکْذَی َال  ْاوُرِّکُذ  اَذِإَو   »

یم دای  زا  تسا ، یلصا  تمعن » یلو   » هک ارادخ  اّما  دنک ، یم  يرازگساپس  یکین ، نیرتمک  رطاخب  دارفا ، همه  زا  ساپسان ، ناسنا  نیا   
یم لد  نآ  نیا و  هب  هتـسب و  ار  دوـخ  لد  مشچ و  هدرک ، شوماـخ  ار  ترطف  رکف و  غارچ  هدرک و  مگ  هار  ناـسنا ، هـک  سوـسفا  .درب 

.دنک یم  هیکت  یناطیش  یناسنا و  ياه  تردق  هب  ادخ ، ياج  هب  ددنب و 

یهلا ّتیبوبر  رکّذـتم  هّجوتم و  ار  ام  دروآ و  یم  دای  هب  ار  اه  تمعن  درب ، یم  نیب  زا  ار  اـه  تلفغ  نیملاـعلا ،» ّبر  هّللدـمحلا   » هلمج  
.دنک یم 

(307 «) ْیَش ء ِّلُک  ُّبَر  َوُهَو  : » زیچ همه  و  تاقولخم ، مامت  یتسه ، مامت  راگدرورپ  .تسا  نیملاع  ّبر  ادخ ،  

همه ادـخ ، .دنتخانـش  یم  عوـنلا » ّبر   » کـی يزیچ ، ره  يارب  دنتـشادنپ و  یم  ّتیلهاـج  رد  هـک  هنوـگنآ  هـن  تـسا ، زیچ  هـمه  ّبر   
یم تیبرت  هرادا و  مه  دنیرفآ ، یم  مه  تسا ، همه  ّربدم  ریدم و  کلام و  دراد ، شرورپ  تحت  ار  اه  هدیدپ  تاناویح و  تادوجوم و 

.دنک
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« ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلَا      »

«. هَبَضَغ ُُهتمحَر  ْتَِقبَس  : » تسوا بضغ  زا  شیپ  شیب و  شتمحر ، یتح  تسا ، هدرتسگ  همه  رس  رب  وا ، ماع  تمحر  هیاس   

: دراد یم  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  دریذـپب و  مه  گرم  مد  ات  ار  هبوت  هدـش  دّـهعتم  و  تسا ، هداد  رارق  هبوت »  » هار ناراکفالخ ، يارب   
همه و  ( 309 «) َهَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  : » تسا هتخاس  یمازلا  دوخ ، رب  ار  شیاـشخب  تمحر و  و  ( 308 «) َنِیبَّوَْتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  »

َبُونُّذلا ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَّر  نِم  ْاوُطَنْقَتَال  : » تسا هدناوخارف  شیوخ  تمحر  هب  هتخاس و  راودیما  ار 

(310 «) ًاعیِمَج

(311 «) ٍتَنَسَح ْمِِهتاَئِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  : » دنک یم  لیدبت  یبوخ  هب  ار  اه  يدب  یتح  هک  تسنیا  یهلا ، تمحر  رهاظم  زا   

تالکشم لّمحت  .دزاس  راداو  وپاکت  هب  دنک ، رادیب  تلفغ  زا  ار  ناسنا  ات  تسا ، تمحر  يا  هنوگب  مه ، اهیتخسو  اهالب  اهیخلت ، یتح   
.دنرب یم  شاداپ  اه ، یخلت  ربارب  رد  نوچ  .تسا  نیریش  ادخ  ءایلوا  يارب  زین 
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« نیِّدلا ِمْوَی  ِِکلاَم      »

نایب دـنوادخ ، يارب  شیاتـس  دـمح و  راصحنا  یپ  رد  هدـش و  رکذ  ادـخ  يارب  هک  تسا  يرگید  تفـص  نیا  .تسا  ازج  زور  کلام   
: دنک یم  رّکشت  تلاح ، دروم و  هس  رد  رتشیب  ناسنا ، .تسا  هدش 

هتشذگ فطل  هب  هّجوت  - 1 

یلعف ّتبحم  هب  هّجوت  - 2 

هدنیآ فطل  هب  دیما  - 3 

اه و تمعن  زا  رـضاح  لاح  رد  مه  هدرک ، نیمأت  ار  ام  هتـشذگ  مه  هک  ارچ  دشاب ، ادـخ  نآ  زا  دـیاب  اه  شیاتـس  همه  باسح ، نیا  اب   
.تسوا مرک  فطل و  هب  ام  دیما  مشچ  وا و  اب  ام  راک  رس و  تمایق ، هدنیآ و  رد  مه  میرادروخرب و  وا  فطل  تمحر و 

! شزرا مک  ّتقوم و  يرابتعا و  هن  یعقاو  کلام  تسا ، کلام  وا   

هچ ره  ناهج و  هک  تفای  دنهاوخ  رد  همه  تمایق ، رد  یلو  دنریسا ، ناهنپ  ادیپ و  ياه  كرش  دوپ  رات و  رد  ایند ، رد  هچرگ  اه  ناسنا   
(312 «) ِهَّلِّل ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألاَو  : » تسوا یقیقح  مکاح  قلطم و  ياورنامرف  یتسه و  کلام  تسوا و  زا  تسنآ ، رد 

؟ تسیک نآ  زا  زورما  تموکح ، َمْوَْیلا » ُْکلُْملا  ِنَِمل  : » دوش یم  لاؤس  مدرم  زا  تمایق ، رد   

.دنمورین راهق و  ياتکی  يادخ  نآ  زا  ( 313 «) ِراَّهَْقلا ِدِحَْولا  ِهَِّلل  : » دنیوگ یم   

باسح هب  دیاب  دوخ  ناسنا  دنا ، هدیـسرن  ناسنا  باسح  هب  ات  دزادنا ، یم  تمایق  یـسرباسح  دای  هب  ار  ناسنا  نیدلا ، موی  کلام  هلمج   
(314) .دسرب دوخ 

زاورپ شندـب  زا  حور  دوب  کیدزن  هک  درک  یم  رارکت  ردـقنآ  ارنآ  دیـسر ، یم  زامن  رد  هلمج  نیا  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   
(315) .دنک

رهق و هب  مه  هدـش ، هراـشا  یهلا  محر  هب  مه  هروـس ، نیا  رد  .تسا  شاداـپ  ازج و  زور  کـلام  ادـخ ، .تسا  ازج »  » ياـنعم هب  نید ،»  »
.دوش نشور  رهق »  » و رهم »  » يریگراکب اجر و  فوخ و  نایم  نتسیز  ینعی  حیحص ، تیبرت  زمر  ات  وا ، تلادع 

« ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاّیِإ      »

.میبلط یم  يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  ار  وت  اهنت   

یگدـنب  » دـیاب هدـیقع  نیا  هرمث  سپ ، .دروآ  نابز  رب  ادـخ ، فاـصوا  داـعم و  أدـبم و  هراـبرد  ار  دوخ  دـیاقع  رازگزاـمن ، لاـحب ، اـت   
.دشاب دنوادخ  زا  دادمتسا  و  هناصلاخ »
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تدابع دیاش  .دهد  رارق  ناگدننک  تدابع  نایم  رد  ار  دوخ  ات  دیوگ ، یم  عمج  تروص  هب  ار  هلمج  دـشاب ، اهنت  رگا  یّتح  رازگزامن ،  
.دوش لوبقو  دیآ  باسح  هب  نادنموربآو ، ناصلاخو  نالماک  تدابع  نایم  وا ، صقان 
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يور کت  تسا و  تعامج  هیاپ  رب  زامن ، صوصخب  تادابع ، ساسا  دوش ، ام »  » اه « نم  » دیاب هک  دهد  یم  ار  سرد  نیا  یعمج ، ریبعت   
.تسا شزرا  یب  ّتیدرف  اوزنا و  و 

مینامب و نوصم  يرکف  ياه  فارحنا  زا  میئوجب و  وا  زا  مه  ار  هار  ندرک ، یگدنب  رانک  رد  ات  تسا ، هدمآ  تناعتسا  هارمه  شتسرپ ،  
.تسوا زا  ادخ  تخانش  نامیا و  قیفوت  هک  ارچ  تفرگ ، ددم  وا  زا  دیاب  .میوشن  یتسس  ایر و  بجع ، رورغ و  راتفرگ 

هب ایر ، رورغ و  زا  ام  يرادـهگن  زاـمن و  یلوبق  تسوا ، زا  ماـیق ، تکرح و  تردـق  بآ ، اـب  نتفرگ  وضو  ناهاگرحـس ، ندـش  رادـیب   
ادـخ زا  مه ، تدابع  نیمه  رب  دتـسیا و  یم  ادـخ  تدابع  هب  رازگزامن ، .تسوا  فطل  نیهر  تدابع ، هب  ام  يدـنمقالع  تسوا ، تسد 

.دبلط یم  ددم 

.لام دنزرف و  نز و  هتفیرف  ماقم و  توهش و  میلست  هن  روز ، رز و  هدنب  هن  یتسرپ ، برغ  یتسرپ و  قرش  هن  ...ادخ ! يارب  اهنت  تدابع ،  

یفنار یلاشوپ  ياه  تردق  زا  دادمتـساو  يریذپ  تراقح  هنوگره  .دنک  یم  موکحم  ار  ادخ  ریغ  ّتیمکاح  هنوگره  زامن ، هلمج  نیا   
ياه عیمطت  اهدیدهت و  زا  دنوشن و  ادخ  ریغ  هدرب  هدنب و  ات  دهد ، یم  ادخ » یگدنب  هیاس  رد  تّزع ،  » سرد نارازگزامن ، هب  .دنک  یم 

.دنراذگن رانک  ار  ادخ  هار  دنزغلن و  نارگید ،

« َمیِقَتسُْملا َرِّصلا َط  اَنِدِْها      »

لئاسم رد  .تسا  تسار  هار  هب  تیاده  تساوخرد  دادمتـسا ، یگدنب و  راهظا  انث و  دمح و  زا  سپ  دنوادخ ، زا  ام  تساوخرد  نیلوا   
نیا زا  .تسا  راوشد  لاح ، نیع  رد  مهم و  رایـسب  حیحـص ، هار  تخانـش  اه ، يریگعـضوم  راتفر و  دیاقع و  یگدـنز ، یلمع  يرکف و 

.دنک تیاده  میقتسم » طارص   » هب ارام  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ور ،
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.دتفا نآ  نیا و  ندرک    یضار  رکف  هب  ماقم ، لام و  رطاخب  ناسنا  هک  یبلطایند ، هار  - 6 

.بذاک ّوج  جوم و  ساسا  رب  قطنم و  ناهرب و  نودب  ياه  هار  - 7 

.تسا هدیزگرب  هبرجت  تروشم و  رکف و  یب  ناسنا ، هک  یهار   - 8 

( ناهارمگو نابوضغم  هار   ) تسا هدناشک  تکاله  هب  ار  ناگدنور  هک  یهار  - 9 

.اجبان ياه  تداع  یصخش و  ءارآ  اه و  هقیلس  هار  - 10 

؟ تسا مادک  میقتسم  هار  سپ   

(316 «) ٍمیِقَتْسُّم َرَص ٍط  یَلَع  ّیبَر  َّنِإ  : » ادخ هار   

(317 «) ٍمیِقَتْسُّم ٍطَرِص  یَلَع  َکَّنِإ  : » ءایبنا هار   

(318 «) ٌمیِقَتْسُّم ٌطَرِص  اَذَه  ِینوُُدبْعا  ِنَأَو  : » شتسرپ تیدوبع و  هار   

(319 «) میقَتسُملا ُطارّصلا   ُنحن  هّللاو  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موصعم : ناربهر  هار   

(320 «) َيِدُه ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَمَو  : » وا نوناقو  ادخ  هب  کّسمتو  دنویپ  هار   

رّکذت دنچ   

.دایرف یهاگ  تسا ، توکـس  اجکی  .دوش  یم  تواـفتم  یهاـگ  فلتخم ، طیارـش  اـه و  ناـمز  صاخـشا ، هب  تبـسن  میقتـسم ، هار  - 1 
زا رارف  زیواتـسد  نخـس  نیا  دیابن  هتبلا   ) ...و راک  يرگید  يارب  تسا ، لیـصحت  یـسک  يارب  ناجراثن ، یهاگ  تسا ، لام  لذـب  یهاگ 

( دوش نابلط  هافر  يارب  یعامتجا  ینید و  ياه  تیلوئسم 

راک ادخ ، هار  رد  مه  اهنآ  هک   ) ار نارگید  دیابن  دـنرادروخرب ، يا  هژیو  تاناکما  طیارـش و  زا  دنمیقتـسم و  طارـص  رد  هک  نانآ  - 2 
، دارفا لامعا  تاجرد  تسا و  رایسب  ادخ  ياضر  هب  ندیـسر  ياه  هار  هک  ارچ  .دنهد  رارق  ییوجبیع  داقتنا و  دروم  دننک ) یم  يرگید 

.دننک یط  ار  میقتسم  طارص  فلتخم ، ياه  بکرم  اب  مچرپ ، کی  ریز  همه ، اسب  هچ  دشاب و  یم  توافتم 

شزغل ضرعم  رد  اه  ناسنا  اریز  .تسا  تسار  هار  رد  تکرح  رارمتسا  نآ ، زا  رت  مهم  تسا ، ّمهم  رگا  میقتسم ، طارص  رد  ندوب  - 3 
(321) .هدب رارق  میقتسم  هار  زین ، ار  ام  رمع  هدنیآ  ینعی : هک  هدمآ  هیآ ، نیا  يانعم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  رد  دنفارحنا و  و 

تسا یتاجرد  ياراد  هار ، نیا  اریز  دبلطب ، ار  میقتسم  هار  دنوادخ ، زا  دیاب  مه ) تمصع  یتح   ) لماکت هجرد  نیرتیلاع  رد  ناسنا  - 4 
: دـیامرف یم  ناـگتفای ، تیادـه  يارب  رت  نوزفا  تیادـه  دروم  رد  نآرق  .تسا  شیازفا  لـماکت و  لـباق  تکرح ، ملع و  رون و  لـثم  و 

(322 «) ًيدُه ْاْوَدَتْها  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُدیِزَیَو  »
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هب ار  فدـهو  هتـساوخو  نیقیو  ناـمیا  هک  دـبلط  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  مـه ، قـالخالا  مراـکم  ياـعد  لّوا  رد   و 
.دناسرب هجرد  عون و  نیرتیلاع  نیرتلماک و 
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هدنرب وم و  زا  رت  کیراب  هدنزغل و  کیراب و  یهار  زا  روبع  نوچمه  نآ ، رد  تکرح  تسا و  راوشد  میقتسم  طارـص  صیخـشت   - 5 
.دـنوش یم  هدیـشک  فارحنا  هب  نآ ، ندومیپ  رد  ای  دـنوش ، یم  یهارمگ  راچد  نآ  صیخـشت  رد  ای  مدرم ، رتشیب  .تسا  ریـشمش  زا  رت 

یکی ددرگ ، یم  یضیوفت »  » يرگید دوش ، یم  يربج »  » یکی .دور  یم  ههاریب  لمع ، رد  يرگید  دوش ، یم  فرحنم  دیاقع ، رد  یکی 
یکی  (1)، دنک یم  ّولغ  درب و  یم  الاب  ییادخ  دح  ات  ار  موصعم  ناربهر  زا 

.درامش یم  رحاس  نونجم و  یتح  يداع و  ياه  ناسنا  ّدح  رد  ار  نانآ 

(2) .دناد یم  كرش  ار  نادیهش  ناماما و  ترایز  یکی   

تایاور رد  میقتسم ، طارص  - 38

تایاور رد  میقتسم ، طارص  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

: دیامرف یم  زامن ، هلمج  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما   

زا هک  تسا  یهار  میقتـسم ، طارـص  دبلط و  یم  هتـشذگ  نوچمه  مه  هدـنیآ  رد  ار  یگدـنب  تعاطا و  قیفوت  مالک ، نیا  اب  رازگزامن   
(325) .دشاب رت  نیئاپ  ّولغ ، يزاورپ و  دنلب  زا  رتالاب و  يرکف  هاتوک 

دوش و یتسرپاوه  عنام  دهد و  قوس  وا  نید  ادخ و  ّتبحم  هب  ار  ناسنا  هک  تسنآ  میقتـسم  هار  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
(326) .دنک يریگولج  نید ، رد  یصخش  ءارآ  اه و  هقیلس  يوریپ  زا 

نآ یعقاو  ناوریپ  دـنوادخ و  موصعم  ءاـیلوا  راـهطا و  هّمئا  میقتـسم ، هار  هک  تسا  هراـب  نیا  رد  ثیدـح   56 راونالاراحب ، باـتک  رد   
نامرف قبط  ناشلمع ، رکف و  راک و  تداـبع و  حلـص و  گـنج و  رهم و  رهق و  دـنا و  قح  هار  مّسجت  ناـنآ ، هک  ارچ  .تسا  ناراوگرزب 

رب هک  ترخآ  طارـص  نآ  لثم  تسا ، تیلوئـسم  رپ  راوشد و  يراک  ایند ، نیا  رد  زین  ناـنآ  زا  ّتیعبت  .تسا و  میقتـسم  هار  رد  ادـخ و 
ترخآ طارص  ( 327) .رتزیت ریشمش ، زا  رت و  کیراب  وم  زا  تسا و  منهج  يور 

عیرس ناسآ و  مه ، طارـص  نآ  زا  شروبع  هدوب ، قح  میقتـسم  طارـص  رد  ایند ، نیا  رد  هک  یـسک  .تسایند  طارـص  زا  یمّـسجت  زین ،
، نامیـس تخرد و  هب  یّتـح  يرگید  .دوش  یم  لکـشم  ناـشراک  مه  اـجنآ  دنـشاب ، طـیرفت  طارفا و  لـها  هک  يدارفا  .دوب و  دـهاوخ 
هک دنک  یم  جرخ  ردقنآ  یکی  .دنیزگ  یمرب  ّتینابهر  يرگید  دوش ، یم  قرغ  ایند  رد  یکی  دبلط ، یم  تجاح  ددـنب و  یم  نامـسیر 

ار شنز  يرگید  درب ، یمن  ار  شرسمه  مان  یّتح  تریغ ، طرف  زا  یکی  .ددرگ  یم  لخب  راچد  يرگید  دوش ، یم  راتفرگ  رقف  هب  دوخ ،
.دتسرف یم  نابایخ  هب  باجح  یب 

یتح تسا ، روما  همه  رد  لادتعا  طسو و  قیرط  هنایم و  یهار  هک  دنک ، یم  توعد  میقتسم  طارـص  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  مالـسا ،  
.تسا حرطم  تدابع ) رد  يور  هنایم  « ) هدابعلا یف  داصتقالا   » ناونع تحت  یباب  ثیداحا ، رد  مه ، تدابع  دروم  رد 
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.دنناد یم  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  هک  نانآ  لثم  ( 323 - 1
.اه یباهو  نوچمه  ( 324 - 2
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یم میـسرت  نینچ  دـنا ، هدـش  هدیـشک  طیرفت  طارفا و  هب  میقتـسم ، طارـص  زا  فارحنا  اـب  هک  ار  یناـسک  يامیـس  مالـسلا ، هیلع  یلع   
: دیامرف

.دراد عمط  ایوگ  هک  دور ، یم  دنت  نانچ  وزرآ ، رد   

.تسا صیرح  ایوگ  هک  نانچ  عمط ، رد   و 

.دریم یم  فسأت  زا  دوش ، یم  سویأم  هک  نیمه   

.دنک یم  نافوط  شمشخ  یتحاران ، ماگنه   

.دنک یم  یتسم  دب  يداش ، ماگنه   

.دزاس یم  شا  یغای  يرادلوپ ،  

(328) .تسا زاس  یهابت  وا  يارب  يور ، هدایز  ره  دنمنایز و  شیارب  يدوبمک  ره  .دراد  یماو  عّزَج  هب  ار  وا  يراوگان   

(329 «) اطِّرَفُم وا  ًاطِرفُم  ّالا  لهاجلا  يرتال  : » تسا هدومرف  ترضح  نآ  هک  دریگ  یم  همشچرس  لهج  زا  طیرفت ، طارفا و  هنوگنیا   و 

ای يوردـنت  هب  ار  نارگید  دـناد و  یم  هنـالقاع  هنـالداع و  ار  دوـخ  شور  سک  ره  تسا و  راوـشد  طـیرفت ، طارفا و  صیخـشت  هـّتبلا   
ءایبنا بتکم  ناگدش  تیبرت  ادخ و  ءایلوا  یلو  .دنوش  یم  طیرفت  طارفا و  راچد  مه  نداد  تبسن  نیمه  رد  دنک و  یم  مهتم  یهاتوک 

.دننک یم  لمع  قح  رایعم  اب  مه  ناشیاه  تواضق  رد  یتح 

طیرفت طارفا و  زا  ییاه  هنومن   

: مینک یم  هراشا  طیرفت  طارفا و  زا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  هدش ، نایب  میقتسم  طارص  زا  لودع  زا  يّددعتم  دراوم  ثیداحا ، رد   

: دیامرف یم  نارگید  شیاتس  هراب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 1 

(330 !) تداسح نآ ، زا  رتمک  و  تسا ، ّقلمت  یسولپاچ و  قاقحتسا ، هزادنا  زا  شیب  شیاتس   

: دیامرف یم  شنزرس ، رد  يور  هدایز  هرابرد  - 2 

(331) .دزورفا یمرب  ار  تجاجل  شتآ  تمالم ، رد  طارفا  يور و  هدایز   

: دیامرف یم  قافنا ، نازیم  هرابرد  نآرق ، - 3 

(332 «) ًاماَوَق َِکلَذ  َْنَیب  َناَکَو  ْاوُُرتْقَی  َْملَو  ْاُوفِرُْسی  َْمل  ْاوُقَفنَأ  آَذِإ  َنیِذَّلاَو   »
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.دنراد هنایم  نیا  رد  لدتعم  یهار  هکلب  یهاتوک ، لخب و  هن  دننک و  یم  فارسا  هن  قافنا ، ماگنه  ادخ  ناگدنب   

« ْمِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َرِص َط      »
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.يدیشخب ناشتمعن  هک  نانآ  هار  هب ) نک  تیاده  ار  ام   )

: دیامرف یم  هدرک و  یفّرعم  رت  صّخشم  يرگید  هیآ  رد  میبلط ، یم  دنوادخ  زا  ار  نانآ  هار  هک  یناسک  نینچ   

َِکَلْوُأ َنُـسَحَو  َنـیِِحلَّصلاَو  ِءآَدـَـهُّشلاَو  َنـیِقیدِّصلاَو  َنـیِِّیبَّنلا  َنِّم  ْمِْـهیَلَع  ُهَّللا  َمَْـعنَأ  َنـیِذَّلا  َعَـم  َکــَِلوُأَف  َلوـُـسَّرلاَو  َهَّللا  ِعـُِـطی  ْنَـمَو   »
(333 «) ًاقِیفَر

و ناحلاص ، نادیهـش و  ناقیّدص ، ناربمایپ ، نوچمه  هداد ، تمعن  نانآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  اب  دـنک ، يوریپ  ربمایپ ، زا  هکنآ   
! دنتسه یناقیفر  وکین  هچ  نانیا 

.دهد رارق  هورگ  راهچ  نیا  هرمز  رد  ارام  هک  تسا  دنوادخ  زا  تساوخرد  میناوخ ، یم  ار  هیآ  نیا  راب  دنچ  زور ، هنابش  رد  هکنیا   

: میناوخ یم  هنومن »  » ریسفت رد   

ملاس و یناسنا  هعماج  کی  نتخاس  يارب  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  هراشا  دیاش  نیحلاص ) ادهـش ، نیقیدـص ، ءایبنا ،  ) هناگراهچ لحارم   »
ناشرادرک راتفگ و  هک  وگتـسار  قیّدص و  ناغّلبم  نآ ، لابندب  .دنوش و  نادیم  دراو  ایبنا ، قح و  ناربهر  دیاب  تسخن  نمؤم ، یقّرتم و 

.دنهد شرتسگ  اج  همه  رد  قیرط  نیا  زا  ار  ناربمایپ  فادها  ات  تسا ، گنهامه  رگیدکی  اب 

اهنآ لباقم  رد  دیاب  یعمج  دنراد و  یمرب  رـس  دنّقح ، هار  عنام  هک  اهنآ  هدولآ و  رـصانع  ًاتعیبط  يرکف ، یگدنزاس  نارود  نیا  لابندب   
.ددرگ يرایبآ  دیحوت  تخرد  ناشکاپ  نوخ  اب  دنوش و  دیهش  يا  هّدع  دننک و  مایق 

زا هدـنکآ  هتـسیاش و  كاـپ و  یعاـمتجا  تسا ، ناـحلاص  ندـمآ  دوـجو  هب  اهـشالت  اهـششوک و  نـیا  لوـصحم  مراـهچ ، هـلحرم  رد   
(334 !«) تیونعم

موصعم ناماما  نامه  ناـحلاص ، نیقیدـص و  ادهـش و  لـماک  قادـصم  يدّدـعتم  تاـیاور  رد  راونـالاراحب ، رد  هک  تسا  نیا  بلاـج   
.دبلط یم  قالخا  لمع و  رکف و  رد  ار  هورگ  راهچ  نیا  زا  يوریپ  زامن ، رد  يا  هتساوخ  نینچ  ( 335) .دنا هدش  یفّرعم 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  هک  .دوش  یم  نارگمتس  نابیتشپ  هن  دریذپ و  یم  ّتلذ  هن  دریگ ، رارق  ادخ  ماعنا  فطل و  دروم  هک  یسک   
: تفگ نینچ 

(336 «) َنیِمِرْجُْملِّل ًاریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  آَِمب  ِّبَر   »

.دوب مهاوخن  ناراکمتس  رای  زگره  يداد ، تمعن  نم  هب  هکنآ  ساپ  هب  ادنوادخ !  

ياه ناسنا  نیا  طارـص  رد  نتفای  هار  دـنوادخ ، زا  دوش و  یم  نشور  رازگزاـمن ، ناـسنا  یلمع  يرکف و  يریگ  تهج  اـج ، نیمه  زا   
.دهاوخ یم  ار  الاو 
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« َنیِّلآَّضلا َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ      »

.ناهارمگ هار  هن  دنناگدش و  بضغ  هک  نانآ  هار  هن   
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(1) .دندش كاله  قرغ و  ناش ، یشکندرگ  يدّهعت و  یب  رطاخب  هک  بوضغم ، نادنمتردق  اه و  نوعرف  هار  هن   

كاخ رد  هدـش و  یهلا  بضغ  راچد  ادـخ ، نادرم  ربارب  رد  ناش  یـشکندرگ  رطاخب  هک  لدگنـس ، ناراد  هیامرـس  اه و  نوراق  هار  هن   
(2) .دنتفر ورف 

(3) .دنیادخ مشخ  دروم  هک  تسرپایند ، لمع و  یب  ياملع  نادنمشناد و  هار  هن   

باذع و دروم  دندش و  راچد  یهلا  رهق  هب  هک  درک  هعلاطم  ار  ییاه  تّما  دارفا و  تشذگرس  خیرات و  دیاب  نابوضغم ، تخانـش  يارب   
(4) ...نالتاق ناقفانم و  اه ، توغاط  ناوریپ  طول و  موق  دوهی و  موق  نوچمه  دنتفرگ ؛ رارق  تکاله 

دیحوت هروس  - 39

دیحوت هروس  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ِْمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب   

َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا  ، ُهَّللا  ٌدَحَأ  ،  ُهَّللا  َوُه  ُْلق      

ُدَحَأ ًاوُفُک  ُهَّل  نُکَی  َْملَو      

رتهب زین  تعامج  ماما  يارب  .دراد  يرتشیب  تلیضف  هروس  نیا  اّما  دناوخ ، ناوت  یم  يا  هروس  ره  دمح ، هروس  زا  سپ  زامن ، رد  هچرگ   
.دنک باختنا  هاتوک  هروس  نارگید ، لاح  تیاعر  يارب  هک  تسا 

هب هروس  نامه  ياه  هیآ  زا  یکی  هدـمآ و  اه  هروس  ماـمت  ادـتبا  رد  هبوت  هروس  زا  ریغ  هّللا ، مسب  .تسا  دـنوادخ  ماـن  اـب  هروس  عورـش   
، يرازیب تئارب و  اریز  تسا ، هللا  مسب  نودب  تسا ، ناکرشم  راّفک و  زا  تئارب  داقتنا و  يوتحم  نوچ  زین  هبوت ، هروس  .دیآ  یم  باسح 

.تسا راگزاسان  میحر ، نامحر و  تفص  اب 

یتیبرت گنهرف  تاکن  زا  نیا  تساه و  همانرب  اهراک و  هب  نداد  یهلا  هزیگنا  ییادخ و  تهج  ییادخ  گنر  يارب  ادخ ، مان  اب  عورـش   
! تاناویح حبذ  یتح  دشاب ، دنوادخ  هب  هّجوت  اب  دیاب  راک ، ره  نایاپ  عورش و  .دور  یم  رامشب  مالسا 

دمآ شیپ  هثداح  نیا  یسک  يارب  .دیآ  یم  شیپ  راوگان  هثداح  ادخ ، هب  یهّجوت  یب  رطاخب  یهاگ  و  تسا ، صقان  هللا » مسب   » یب راک   
پوا رس  دش و  نوگژاو  دیزغل و  تخت  هیاپ  نتسشن ، ماگنه  هک 

: دــیوپن ار  ناـهارمگ  هار  زین  و  دــشابن ، ناـنآ  هار  ورهر  هـک  دــهاوخ  یم  ادــخ  زا  اـه ، هورگ  نـینچ  زا  يرازیب  نمــض  رازگزاــمن ،  
«. نیلاّضلاالو »

یم بّصعت  یهارمگ ، نیا  رد  دـندولآ و  كرـش  راکفا  راتفرگ  ناکاین و  ياجبان  دـیاقع  یپ  رد  دـنهارمگ ، لـمع  رکف و  رد  هکناـنآ   
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.دنا « نیلاض  » قادصم دنزرو ،

هک يا  هروس  .تفای  نایاپ  اعد »  » دادمتـسا و اب  دش و  عورـش  دمح »  » اب هک  يا  هروس  .دبای  یم  نایاپ  اجنیا  رد  دمح ، هروس  هب  یهاگن   
.تسا هتفرگ  رارق  یهلا  باتک  هچابید  تسا و  شخب  افش 

84 ص :

هیآ 40. صصق ، میلا .» یف  مهانذبنف  هدونج  انذخاف و  ( 337 - 1
هیآ 81. صصق ، ضرالا .» هرادب  هب و  انفسخف  ( 338 - 2

هیآ 3. فص ، نولعفتال .» ام  اولوقت  نا  هللادنع  ًاتقَم  ُربَک  ( 339 - 3
.دینک هعجارم   93 ءاسن ، 6 و  حتف ، 60 ؛   - 59 دوه ، 74 ؛  رجح ، تایآ : هب  ( 340 - 4
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(341) .یتفگن هللا  مسب  هک  تسنآ  رطاخب  يراوگان  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تسکش 

شتافـص دوـجو و  نوـچ  تساـتمه ، یب  اـتکی و  تـهج  ره  زا  دـنوادخ ، .تساـتمه  یب  يادـخ  ییاـتکی  یفرعم  رد  دـیحوت ، هروـس   
یب دودـحمان و  تحاسم ، تهج  زا  دـهاوخب  رگا  هک  يا  هناخ  لثم  .دـشاب  دـناوت  یمن  یکی  زج  دودـحمان ، دوجو  تسا و  دودـحمان 

.دوش یمن  رتشیب  یکی  هناخ ، نیا  دنام و  یمن  یقاب  رگید  هناخ  يارب  یناکم  نیمز و  دشاب ، تیاهن 

: زیچ همه  رد  تساتکی ، دنوادخ ،  

(342 «) ْیَش ٍء ِّلُک  ُِقلَخ  ُهَّللا  : » تساتکی شنیرفآ ، رد   

(343 «) ْیَش ٍء ِّلُک  ُّبَر  َوُه  : » تساتکی شرورپ ، رد   

(344 «) ِضْرَْألاَو ِتَوَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو  : » تساتکی ّتیکلام ، رد   

(345 «) ِهَِّلل اَّلِإ  ُمْکُْحلا  نِإ  : » تساتکی ّتیمکاح  رد   

 

: تساتکی یسردایرف  رد   

(346 «) َءوُّسلا ُفِشْکَیَو  ُهاَعَد  اَذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  نَّمَأ   »

.تسا ریظن  یب  اهیگژیو  فاصوا و  همه  رد  ...و   

، رییغت باوخ ، كاروخ ، زا  ینعی  تسا ، دمـص  .دننک  یم  هّجوت  وا  هب  دـنیوا و  دـنمزاین  همه  هک  زاین ، یب  يدوجو  .تسا  دمـص »  » وا  
(347) .تسا رود  ...سرت  دلو و  داز و  یگتسخ ، تلفغ ، داسف ، کیرش ، لّوحت ،

هن دراد ، لکـشو  ّدـحو  زرمو  نامزو  ناکمو  هیبش  هن  و  تروص ؛ هن  لاـثم ، هن  تسا ، مسج  هن  ینعی  دمـص ، دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع   
(348) ...رپ هن  تسا ، یلاخ 

زا هک  تسین  هویم  لثم  .دوش  یمن  هتفرگ  شـسّدقم  تاذ  زا  يزیچ  هدشن و  هتفرگ  يزیچ  زا  درادن ، يدلو  داز و  دلوی » مل  دـلی و  مل   »
.دهجب یگنس  زا  هک  يا  هّقرج  ای  دشوجب ، مشچ  زا  هک  یکشا  ای  دوش ، ادج  ناتخرد 

هک نیکرـشم ، ای  دنتـسناد ، یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزُع »  » و یـسیع »  » هک تسا  نایدوهی  نایحیـسم و  لثم  یناسک  دـیاقع  یفن  هلمج ، نیا   
.دنتشادنپ یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف 

(349 «) یش ء هلثمک  سیل   » .درادن لاعفا  تافص و  تاذ و  رد  یهیبش  تسا ، دننام  یب  وا  دحا » ًاوفک  هل  نکی  مل  و   »
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تئارق لاح  رد  شمارآ   
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یللملا نیب  نابز  هب  هک  تاملک ، نیا  ظفلت  دریگ و  ماجنا  حیحـص  تئارق  و  دشاب ، ندب  شمارآ  لاح  رد  دیاب  هروس ، دمح و  ندناوخ   
.دناوخ یم  راکتشپ  تّمه و  یکدنا  تسین ، مه  لکشم  نادنچ  حیحص ، تئارق  نتفرگ  ارف  هتبلا  .دشاب  طلغ  یب  تسا ، یبرع )  ) مالسا

تبحـص یـسیلگنا  هب  هاگدورف ، جرب  اب  سامت  ماگنه  ایند ، ياج  ره  رد  ینابلخ ، ره  هک  نانچمه  .تسا  نآرق  مالـسا و  ناـبز  یبرع ،  
هب دیاب  تسا ، راگدـیرفآ  اب  طابترا  يایوگ  هک  شتالمج  تسا ، نانمؤم  يارب  يونعم  جارعمو  یحور  زاورپ  کی  هک  زامن  دـنک ، یم 

.دوش ادا  حیحص  یبرع 

، نآرق .دوش  ادا  یبلق  عوشخ  اب  دـشاب و  هدجـس  ياج  هب  ناسنا  هاگن  تسبوخ  .تشاد  رکف  زکرمت  بلق و  روضح  دـیاب  زامن ، ماـگنه   
نآ اب  بسانتم  دنـشاب و  هاگآ  هّجوتم و  وا  تمظع  ادخ و  هب  ینعی   (1)، دنشاب عشاخ »  » ناشزامن رد  هک  دناد  یم  راگتـسر  ار  ینانمؤم 

.دنشاب هتشاد  یمسج  یحور و  تلاح  تمظع ، ساسحا 

و دوب ، زامن  هب  شهّجوت  رگا  دومرف : دـنک : یم  يزاـب  دوخ  شیر  اـب  زاـمن ، رد  هک  دـید  ار  یـصخش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر   
(2) .دناوخ یمن  زامن  نینچ  تشاد ، یبلق  عوشخ 

.دراد دوخ  ياج  مه ، نارگید  قوقح  هب  تبسن  تناما  تیاعر  تسا ، راک  هشوگ  کی  بلق ، روضح  عوشخ و  زامن ، یتسرد  رد  هتبلا   

: دومرف لیمک  هب  مالسلا  هیلع  یلع   

(3) .تسین لوبق  تزامن  دشابن ، لالح  ياهدمآرد  زا  وت  ناکم  سابل و  رگا  .یناوخ  یم  زامن  یناکم  یسابل و  هچ  رد  هک  نک  تقد   

عوکر - 40

عوکر زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

هک میوش  مخ  يّدـح  ات  راگدرورپ ، تمظع  نامرف و  ربارب  رد  ینتورف  ادـخ و  میظعت  ّتین  هب  هروس ، ناـیاپ  زا  سپ  هک  تسنآ  عوکر   
هدز شندرگ  ادخ ، هار  رد  هک  تسا  رـضاح  رازگزامن ، ایوگ  دـشاب ، هدیـشک  ندرگ ، دـشاب ، فاص  رمک ، دـسرب ، اهوناز  هب  اه  تسد 

عوکر جـنپ  تعکر ، ره  هک  تایآ ، زامن  و  تسا ، عوکر  یب  هک  ّتیم  زامن  رگم  تسا ، مزال  عوکر  کـی  تعکر ، ره  رد  ( 353) .دوش
.دراد

یگدنب راهظا  عون  نیرتهب  زا  دنک ، یم  لطاب  ار  زامن  وهـس ، ای  دمع  هب  هچ  نآ ، ندـش  دایز  ای  مک  تسا و  زامن  ناکرا  زا  هک  عوکر ،  
.تسا

نومـضم نیا ، .دنـشاب  هدرکن  یهاتوک  بدا ، راهظا  رد  هک  دنوش  یم  کیدزن  ادـخ  هب  یناسک  بُرق و  دوجـس ، تسا و  بدا  عوکر ،  
ُحَلْـصَی ـال  َبدـالا  ُنُـسْحَی  ـال  ْنَـم  ٌبُْرق َو  ِدوجّـسلا  ِیف  ٌبَدَا َو  ِعوـکّرلا  ِیف  َو  : » دوـمرف هـک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  مـالک 

(354 «) ِبرْقلل
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هیآ 1 و 2. نونمؤم ، ( 350 - 1
(. همکحلا نازیم  زا  لقن  هب   ) ص 228 ج 84 ، راونالاراحب ، ( 351 - 2

ص 230. ج 81 ، راونالاراحب ، ( 352 - 3
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.دوش یم  هدنمرش  دوخ ، عوکر  زا  ناسنا  هک  هدش  لقن  نایاوشیپ  دوجس  عوکر و  زا  ییاه  هنومن  تایاور ، رد   

ادخ ءایلوا  عوکر   

(1) .دش یم  رت  شکرابم  ياه  مدق  ریز  يراج و  وا  ياپ  قاس  زا  قرع  هک  تشاد  ینالوط  عوکر  ردق  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   

حیبست هبترم ، ات 60  تسا و  لوغشم  ادخ  حیبست  هب  عوکر ، لاح  رد  ماما  هک  دید  دش ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لزنم  دراو  یـصخش   
(2) .دومن رارکت  ار 

(3) .درک یم  رارکت  راب  زا 30  شیب  دوجس ، عوکر و  رد  ار  ادخ  رکذ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد   

ار نارت  فیعـض  لاح  تاعارم  دـیاب  ماما ، هکنیا  زا  .دوب  تعامج  زامن  رد  راـب ، زا 30  شیب  حیبست  رارکت  دـیازفا : یم  یناشاک  ضیف   
.دندوب نداد  لوط  نیا  ناهاوخ  همه  زامن ، رد  ناگدننک  تکرش  هک  دوش  یم  مولعم  دیامنب ،

َکِّبَر ِمْسِاب  ْحِّبَسَف   » هیآ یتقو  .مینک  یم  شیاتـس  حیبست و  ار  گرزب  يادخ  و  هدمحب ، میظعلا و  یبر  ناحبُـس  مییوگ : یم  عوکر  رد   
(5)« مکِعوُکر یف  اهولَعِجا  : » دومرف ربمایپ  دش ، لزان   (4)« ِمیِظَْعلا

ناگتشرف اب  هارمه   

یلع مالک  نیا  .حیبست  دوجس و  رد  هشیمه  یـضعب  و  عوکر ، رد  هراومه  یخرب  دنیادخ ، شتـسرپ  لاح  رد  هراومه  ادخ ، ناگتـشرف   
: تسا هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع 

عوکر رد  هراومه  نانآ  زا  يا  هّدـع   (6)« َنوُمئْسَیال َنوُحِّبَسُم  َنُولَیازَتَی و  َنوُّفاص ال  َنُوبِـصَْتنَیال َو  ٌعوکُر  َنوُعَکرَی َو  دوجُـس ال  مُْهنِم   »
.یگتسخ نودب  نایوگ  حیبست  ناگدیشک و  فصو  دوجس ، دنا و 

حیبست هب  هک  دوجو ، ملاع  تاّرذ  همه  اب  هکلب  دنا ، یهلا  ناگتـشرف  اب  گنهامه  فصمه و  دـنزادرپ ، یم  عوکر  هب  هک  ینارازگزامن   
(7) .دنلوغشم ناحبس  يادخ 

دوجس - 41

دوجس زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

رتالاب یتلفغ  هچ  و  رتالاب ! نیا  زا  یتّزع  هچ  .تسا و  ّتیدوبع  هجرد  نیرتیلاع  دـنوادخ و  ربارب  رد  يراسکاخ  ّللذـت و  ناشن  هدـجس ،
!... دنشاب هناگیب  دوجس ، عوکر و  زامن و  اب  یناسک  هکنیا  زا 
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ص 110. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 355 - 1
ص 107. ج 2 ، یفاو ، ( 356 - 2

.كردم نامه  ( 357 - 3
.74 هیآ   هعقاو ، ( 358 - 4

ص 160. ج 19 ، نازیملا ، ( 359 - 5
هبطخ 1. هغالبلا ، جهن  ( 360 - 6

هیآ 44. ءارسا ، ( 361 - 7

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


(362 «) ِضْرَْألا ِیف  اَمَو  ِتَوَمَّسلا  ِیف  اِم  ُدُجْسَی  ِهَِّللَو   » دنک یم  یتسه  اب  گنرمه  ار  دوخ  هدجس ، اب  ناسنا ،  

.دوش یم  کیدزن  ادخ  هب  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  نیرتهب  هدجس ،  

رـس مکاخ ، زا  هکنیا  ینعی  لوا ، هدجـس  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ، ناسنا  یگدـنز  هناـگراهچ  ياـه  نارود  زمر  هدجـس ،  
(363) .تسا ندش  روشحم  زمر  نتشادرب ، رس  تسا ، نتفخ  كاخ  هب  ندرم و  زمر  مود ، هدجس  .تسا  ییایند  یگدنز  زمر  نتـشادرب ،

.میروآ یم  ناتنوریب  كاخ ، زا  رگید  راب  مینادرگ و  یمرب  كاخ  هب  میدـیرفآ و  كاـخ  زا  ارامـش  هک : تسا  هیآ  نیا  نومـضم  نیا  و 
(364)

دیابن ادخ ، هب  برق  لاح  رد  مدرم  اریز  .تسا  عونمم  اه  یندیشوپ  اه و  یندروخرب  هدجـس  سپ  تسا ، ّتیدوبع  ناشن  هدجـس ، نوچ   
(365 !) ...دننآ هدنب  زامن ) لاح  ریغ  رد   ) هک دننک  هدجس  يزیچ  هب 

ادـخ و يارب  تدابع  تقیقح  رد  دـنداتفا ، هدجـس  هب  وا  ربارب  رد  مه  فسوی  ناردارب  رگا  ( 366) .تسین زیاج  ادخ  ریغ  يارب  هدجـس   
(367) .دوب هدناسر  تکوش  تّزع و  نآ  هب  هاچ  رعق  زا  ار  فسوی  هک  دوب  وا  هاگرد  هب  ساپس 

ادخ يارب  یتسه  دوجس   

يادـخ يارب  دوجـس  حـیبست و  شیاتـس و  هب  دنروعـش و  ياراد  یعون  هب  تاّرذ ، تانئاک و  همه  یهلا ، ینیب  ناهج  نآرق و  نایب  قبط   
نَمَو ِتَوَمَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  ُدُجْسَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  : » هیآ نیا  هلمج  زا  .تسا  هاوگ  نخس  نیا  رب  يدایز  تایآ  نآرق ، رد  .دنلوغـشم  لاعتم 

َّقَح ٌرِیثَکَو  ِساَّنلا  َنِّم  ٌرِیثَکَو  ُّبآَوَّدلاَو  ُرَجَّشلاَو  ُلاَبِْجلاَو  ُموُجُّنلاَو  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلاَو  ِضْرَْألا  ِیف 

هام دیـشروخ و  زین ، و  دننک ، یم  هدجـس  ادـخ  يارب  دـنا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  نانآ  مامت  هک  يدـیدن  ایآ  ( 368 «) ُباَذَْعلا ِْهیَلَع 
باذع رهق و  نامرف  دننک ) یم  یچیپرس  هدجس  زا  هک   ) مه يرایسب  .مدرم و  زا  يرایسب  ناگدبنج و  ناتخرد و  اه و  هوک  ناگراتس و 

: دیوگ یم  هدرک ، هراشا  ملاع  تاّرذ  قطن  روعش و  هب  دوخ ، راعشا  رد  زین  يولوم  .تسا  یعطق  نانآ  هرابرد  یهلا 

لگ قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن   

لد لها  ساوح  صوصخم  تسه 

ناهن ملاع  رد  تاّرذ ، هلمج   

نابش نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب 

میشُهاب ریصب و  میعیعمس و  ام   

میشُماخ ام  نامرحمان  امش  اب 
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دیوش ناج  ِناج  يوس  يدامج  زا   

دیونشب ملاع  يازجا  هلغلغ 

تدیآ تادامج  حیبست  شاف   

تدیادزب اه  لیوأت  هسوسو 

.تسا حرطم  مه  نآرق  تایآ  رد  يوحن  هب  ینیب ، ناهج  نیا   

.دیمهف یم  ار  ناروم  يوگ  تفگ و  نامیلس ، ترـضح  ( 369) .داد میلعت  ار  ناگدنرپ  نابز  قطنم و  ناربمایپ ، زا  یـضعب  هب  دنوادخ ،  
(370)

نیا رد  لّصفم  ینایب  زا  سپ  یئاـبطابط  همـالع  ( 371) .دیمهف یمن  ار  نانآ  حیبست  امـش  یلو  دـنیادخ  يوگ  حـیبست  تادوجوم ، همه   
(372 «) ّیلاق ٌّیقیقح  ِِعیمَْجلا  ِیف  َحیبسَّتلا  َّنا  ُقَّحلاَو  : » دیامرف یم  هراب ،

(. شنیرفآ هن   ) تسا توص  ظفل و  اب  و  زاجم ) هن   ) تسا تقیقح  کی  تادوجوم ، حیبست  هک  تسنآ  قح   

.دنشاب ناسکی  تاوصا ، ظافلا و  همه  تسین  مزال  هتبلا   

ار نیا  زا  رتالاب  یلو  دـنا ، لاعتم  يادـخ  بیع  یب  ِتاذ  هاوگ  ناشدوجو ، اـب  هک  تسنیا  هب  ینعم  کـی  هب  تادوجوم ، حـیبست  هچرگ   
: زین و  ( 373) .دیوگ یم  ادخ  حـیبست  نوچ  دـینزن ، یلیـس  ناویح ، تروص  هب  تسا : ثیدـح  رد  .دـناسر  یم  تایاور ، نآرق و  تایآ 

(374) .دنک یمن  ادخ  حیبست  فیثک ، سابل  نوچ  دییوشب ، ار  دوخ  سابل 

(375) .دیوگ یم  نخس  نامیلس  هب  دهده »  » ِنداد شرازگ  زا  نآرق ،  

عـضاخ ادـخ ، تمظعو  ناـمرف  ربارب  رد  همه  هک  تسا  دوجو  ملاـع  يازجا  اـب  ییاوآ  مه  رازگزاـمن ، حـیبست  دوجـس و  لاـح ، ره  هب   
.دندجاسو

ادخ ءایلوا  هدجس   

: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  کنیا  .تسا  تدابع  عوشخ و  عوضخ و  شخب  ماهلا  یهلا ، ءایلوا  هدجس  زا  یهاگآ   

ندـب درک ، یم  دنلبرـس  هاگره  هک  داد ، یم  ماجنا  ادـخ  مان  رارکتو  هّجوت  اب  يردـق  هب  ار  دوخ  ياه  هدجـس  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما   
(376) .دوب قرع  سیخ  شکرابم 

(377) .دوب دوجس  لاح  رد  دش ، یم  دنلب  زور  ات  داهن و  یم  كاخ  رب  رس  حبص ، زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   
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(378) .دوب وا  ینالوط  ياه  هدجس  دیسر ، یهّللا » لیلخ   » ماقم مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هکنآ  لیلد   

( مراد تسود  ار  هدجس  اهنت  ایند  یگدنز  زا  ینعی  ( ) 379) .مدرک یم  گرم  يوزرآ  نم  دوبن ، دوجس  رگا  تفگ : یم  یسراف  ناملس   

(380) .دیلام یم  كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  پچ  تسار و  تمس  هلفان ، زامن  ره  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح   

(381) .درک یم  رارکت  ار  هللا » ناحبس   » رکذ هبترم  دصناپ  هدجس ، لاح  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  یصخش   

(382) .دش یم  هدید  ماما  هناگتفه  عضاوم  همه  رد  دوجس ، رثا  هک  دوب  نیا  هدش ، هداد  داّجس »  » بقل مراهچ ، ماما  هب  هک  نآ  لیلد   

.نابرهم مرن و  دوخ ، اب  یلو  دندیدش ، تخس و  نارفاک ، رب  هک : دنک  یم  فیصوت  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  باحـصا  نآرق ،  
ِیف ْمُهامَیِس  : » تسا راکشآ  ناشیامیس  رد  دوجس ، رثا  دنتـسه ، یهلا  تیاضر  لضف و  یپ  رد  ینیب ، یم  دوجـس  عوکر و  لها  ار  نانآ 

(383 «) ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِّم  مِهِهوُجُو 

هدجس راثآ   

.دزاس یم  یتشهب  ار  ناسنا  دنکش و  یم  ار  ناطیش  رمک  دزیر ، یم  ار  ناهانگ  دنک ، یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هدجس ،  

: هراب نیا  رد  ثیدح  دنچ  کنیا   

دایز ار  دوخ  ياه  هدجـس  دومرف : .تسا  كدنا  ملمع  رایـسب و  مناهانگ  تفگ : دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  یـصخش   
(384) .دزیر یم  ار  ناهانگ  مه  هدجس  دزیر ، یم  ار  ناتخرد  گرب  داب ، هک  هنوگنآ  اریز  نک ،

هکنآ ِطرشب  دومرف : ترضح  .دنتشاد  ار  دوخ  نتفر  تشهب  تنامض  ياضاقت  دندیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  یهورگ   
(385) .دینک يرای  ارم  راک  نیا  رب  ینالوط ، ياه  هدجس  اب 

یم دراو  ناسنا  هدجس  ناطیش ، رب  ار  یتحاران  نیرت  تخس  اریز  دینک ، ینالوط  ار  دوخ  ياه  هدجس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
(386) .دش راگتسر  درک و  تعاطا  ناسنا ، یلو  درک  ینامرفان  دش و  مدآ  رب  هدجس  هب  رومأم  دوخ ، وا  هک  ارچ  .دنک 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالسا  ربمایپ   
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(1)« هّللا ِيَدَی  َْنَیب  َدوجُسلا  ِلِطَاَف  َیعَم  ُهّللا  َكرُشحَی  ْنَا  َتْدَرَا  اِذا   »

.شاب هتشاد  ینالوط  ياه  هدجس  ادخ  هاگشیپ  رد  یشاب ، نم  اب  تمایق  رد  یهاوخ  یم  رگا   

البرک كاخ  رب  هدجس   

.تسا هنوگنیا  زین  دیهش  كاخ  .تسا  یشزرا  يونعم و  دنلب  میهافم  روآدای  يّدام ، یعیبط و  ياهزیچ  یخرب  یهاگ   

اه و هسامح  روآدای  مالسلا ، هیلع  نیسح  كاپ  تبرت  رب  هدجس  هک  ارچ  .دنک  هدجس  ءادهشلادیس  ربق  كاخ  رب  ناسنا  تسا  ّبحتسم   
راثیا و يوب  ناوت  یم  ماما ، تبرت  زا  دـنک و  یم  سونأم  انـشآ و  تداهـش ، داهج و  گنهرف  اب  ار  ناـسنا  تسـالبرک و  ياـه  ّتیونعم 

.تفرگ هزور  ره  یسرد  نادیهش ، بتکم  زا  هنوگنیا  درک و  مامشتسا  ار  يراکادف 

هیلع نیسح  كاخ  رب  هدجس  دومرف : یم  ،(2) و  درک یمن  هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  رب  زج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
(3) .دنک یم  هراپ  ار  عنام  ياه  هدرپ  هک  دراد  یتّینارون  مالسلا 

« هّللا َناحبس   » يانعم - 42

« هّللا َناحبس   » يانعم زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسا هتفهن  تهج ، ره  زا  وا  نتسناد  صقن  بیع و  یب  دنوادخ و  سیدقت  هیزنت و  رکذ ، نیا  موهفم  رد   

ادخ و اب  ناسنا  طباور  همه  يانب  ریز  مه ، و  یمالـسا ، تارکفت  دئاقع و  مامت  هشیر  مه ، هک  دنک  یم  نایب  ار  یتقیقح  هللا ،» ناحبـس   »
: حیضوت اما  .تسا  لامک  تافص 

(390 «) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َنَْحبُس  : » کیرش كرش و  زا  وا ، نتسناد  هزنم  ینعی  تسادخ ، حیبست  ساسا  رب  دیحوت »  »

تافآ و تالکـشم و  رگا  و  دنک ، یمن  متـس  یـسک  هب  دنوادخ  .ملظ  زا  دنوادخ  نتـسناد  هزنم  ینعی  تسا ، حیبست  ساسا  رب  لدـع »  »
دوخ ياهراک  لمعلا  سکع  هجیتن و  ای  اهدادعتسا ، نتخاس  افوکـش  يارب  تسا ، شیامزآ  يارب  ای  دیآ ، یم  شیپ  رـشب  يارب  ییاهالب 

اَّنُک اَّنِإ  آَنِّبَر  َنَْحبُـس  : » مینک یم  متـس  هک  میئاـم  تسا ، هزنم  ادـخ  سپ ، (. 391 «) ْمُکیِْدیَأ ْتَبَسَک  ِبَف  امَ ٍهَبیِـصُّم  نِم  مُکَبَـصَأ  آَم   » .تسام
(392 «) َنیِِملَظ

هب وا  تیادـه  و  تیغاوط ، زئارغ و  گنچ  زا  ناسنا  تاجن  يارب  دـنوادخ ، هک  ینعم  نیا  هب  .تسا  حـیبست  ساسا  رب  تماما » توبن و   »
رـشب هکنیا  زا  ادخ ، تسا  هزنم  سپ  .دنک  یمن  اهر  دوخ ، لاح  هب  دتـسرف و  یم  اوشیپ  ربهر و  وا  يارب  تداعـس ، لامک و  قح و  يوس 

.دنک و اهر  تیاده ، نودب  نادرگرس و  جیگ و  ار 
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ص 164. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 387 - 1
ص 608. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  هل » اللذت  نیسحلا  ِهبرت  یلع  ّالا  ُدجسیال  مالسلا  هیلع  قداصلا  ناک  ( 388 - 2

.تسا ات ص 140  زا ص 106  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  طوبرم  تایاور  ص 135 . ج 103 ، راونالاراحب ، ( 389 - 3
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َّقَح َهَّللا  ْاوُرَدَق  اَمَو  : » دنهد یم  یتبسن  نینچ  هک  دنا  هتسنادن  میکح  ار  وا  هتخانشن و  ار  ادخ  ّقح  دنراد ، یلطاب  رادنپ  هکنانآ 

(393 «) ْیَش ٍء نِم  ٍرََشب  یَلَع  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  ْاُولاَق  ْذِإ  ِهِرْدَق 

یگدـنز و رفیک ، شاداپ و  هبـساحم و  يارب  اه  ناسنا  تشگزاب  ترخآ و  نادـیواج  تاـیح  نودـب  .تسا  حـیبست  ساـسا  رب  داـعم »  »
راک رد  يداعم  .دهد و  رارق  هدوهیب  ار  شنیرفآ  هک  تسا  هزنم  دنوادخ ، .دش  دـهاوخن  ادا  اه  ناسنا  قح  دوب و  دـهاوخ  ثبع  تقلخ ،

(394 «) َنوُعَجُْرت َال  اَْنَیلِإ  ْمُکَّنَأَو  ًاثَبَع  ْمُکَنْقَلَخ  اَمَّنَأ  ُْمْتبِسَحَفَأ  : » دشابن

.دزاس اوتحم  یب  چوپ و  نینچ  ار  یتسه  هراصع  نیا  ناسنا ، تشونرس  هک  تسا  يراک  هدوهیب  هنوگنیا  زا  هزنم  ادخ  هللا ! ناحبس   

؟ میشاب هتشادن  ّتبحم  وا  هب  ارچ  سپ  .تسا  صقن  بیع و  یب  دوجو  قلطم و  لامک  وا  اریز  .تسا  حیبست  ساسا  رب  ادخ ،» هب  قشع   »

.تسا ساسا  نیا  رب  ناسنا ،» ياضر   »

.دنک یم  سیدقت  حیبست و  ار  وا  دوجو ، مامت  اب  دریگ و  یمن  بیع  وا  ياهراک  هب  دشاب ، یضار  ادخ  زا  هک  نآ   

.تسا حیبست  يانبم  رب  تعاطا ،»  »

.دنادب صقن  یتشز و  یتساک و  ره  زا  هزنم  لماک و  دوبعم  ار  وا  هک  دوش  یم  یسک  هدنبو  عضاخو  عیطم  ناسنا ،  

فعـض لهج و  ره  زا  ار  وا  دشاب و  دقتعم  وا  ینابرهم  تردق و  هب  هک  دنک  یم  هیکت  ادخ  رب  یـسک  .تسا  حیبست  يانبم  رب  لّکوت ،»  »
.درامشب هّزنم  تواسق ، و 

دناد و یم  ادخ  رـضحم  ار  ناهج  دسانـش و  یم  رگباسح  لداع و  قیقد و  هاگآ و  ار  ادخ  یقّتم ، ناسنا  .تسا  حیبست  ساسا  رب  اوقت »  »
.دیالآ یمن  هانگ  هب  تسد  دنک و  یم  اورپ  وا  زا  ور  نیا  زا  دسانش ، یم  هّزنم  كاپ و  تلفغ ، يربخیب و  ره  زا  ار  وا 

لکوت و یگدنب و  قشع و  تبحم و  ساسا  ادخ ، نتـسناد  هزنم  دراد و  موهفم  ایند  کی  قیمع ، كرابم و  هملک  نیا  حیبست ،»  » ...سپ  
زا .تسا  دمح  شیاتـس و  هتـسیاش  تسا ، هزنم  نوچ  سپ  .تسا  لدـع  تماما و  داعم و  توبن و  دـیحوت و  هب  داقتعا  تعاطا و  اوقت و 

.مییوگ یم  هّللادمحلا  هّللا ، ناحبس  زا  سپ  هلصافالب  هعبرا ، تاحیبست  رد  ور  نیا 

ادخ يارب  دوخ  لایخ  هب  دننک و  شفیصوت  هچنآ  زا  هزنم  و  ( 395 «) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َنَْحبُس  : » دناد یم  کیرش  زا  هّزنم  ار  ادخ  نآرق   
(396 «) َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َنَْحبُسَف  : » دنروآ فصو 

(397 «) ُِّینَْغلا َوُه  ُهَنَْحبُس  : » تسا ندوب  هتسب  تسد  رقف و  زا  هزنم   

(398 «) کَناْحبُس ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  اّنبَر  : » فده یب  چوپ و  شنیرفآ  زا  تسا  هزنم   
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(1)« َنیِِملَّظلا َنِم  َتنُک  یِّنِإ  َکَنَْحبُس  : » دننک یم  متس  شیوخ  هب  دوخ  مدرم  هکلب  ناگدنب ، هب  متس  زا  تسا  هزنم   

(2)« ُهَنَْحبُس ِتَنَْبلا  ِهَِّلل  َنُولَعْجَیَو  : » رتخد نادنزرف  نتشاد  زا  تسا  هزنم   

.تسا دیحوت  زا  یسرد  هک  ...زامن  ریغ  زامن و  فلتخم  تالاح  دوجس و  عوکر و  رد  رکذ ، نیا  ناوارف  رارکت  زار  تسا  نیا   و 

نامرف نیرتشیب  حیبست ،  

.دراد هدهع  رب  ادخ  يوس  زا  مه  يا  هژیو  ياه  همانرب  تسا ، یهلا  ّصاخ  تیبرت  تیانع و  دروم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
و ربمایپ ، هب  دـنوادخ  باطخ  هک  مینیب  یم  میرگنب ، رگا  ار  نآرق  تایآ  .تسا  رگید  ياـه  ناـمرف  زا  شیب  حـیبست ، يارب  وا  هب  ناـمرف 

ریبکت هب  هبترم و  جنپ  ادخ  رکذ  هب  هبترم ، جنپ  تدابع  هب  هبترم ، تشه  رافغتسا  هب  هبترم ، ود  هدجس  هب  هبترم ، تشه  لّکوت ، هب  روتسد 
هدزناش حیبست ، هب  نامرف  یلو  تسا ، هبترم  ود 

نیا زا  .دشاب  هتـشاد  ادخ  هب  هّجوت  هراومه  ربمایپ ، هک  يوحن  هب  نوگانوگ ، طیارـش  فلتخم و  تالاح  رد  مه  نآ  تسا ، هدـمآ  هبترم 
: دراد دوجو  لیبق  نیا  زا  یتالمج  حیبست ، هب  روتسد  رانک  رد  ور ،

.نآ بورغ  زا  سپ  دیشروخ و  عولط  زا  شیپ   (3)« اَِهبوُرُغ َْلبَقَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  - » 1 

.نک حیبست  ار  ادخ  زور ، بش و  تاعاس  رد   (4)« ِراَهَّنلا َفاَرْطَأَو  ْحِّبَسَف  ِْلیَّلا  ِيَآناَء  ْنِمَو  - » 2 

.نک شیاتس  حیبست و  ار  ادخ  زور ، لّوا  بش و  رد   (5)« ِراَْکبِْإلاَو ِّیِشَْعلِاب  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  - » 3 

.نک حیبست  ار  ادخ  نآ ، ریغ  ای  باوخ  زا  نتساخرب  ماگنه   (6)« ُموُقَت َنیِح  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  - » 4 

.دنک یم  نایب  رازگزامن  ناسنا  لمع  رکف و  رد  ارنآ  یگدنزاس  دناسر و  یم  ار  هللا » ناحبس   » رکذ ّتیمها  نیا ،  

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما   

(7)« ٍکَلَم َلُک  هیلَع  یّلص  هّللا ، َناحبُس  ُدبعلا : َلاق  اذا   »

تونق - 43

تونق زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

لباقم ات  ار  تسد  هک  تسا  تاّبحتـسم  زا  یکی  زاـمن ، رد  .تسا و  زاـمن  رد  عوشخ  ادـخ و  هب  هّجوت  اـعد ، تعاـطا ، تونق ،»  » ياـنعم
رب ناگتشرف  همه  دیوگب ، هللا  ناحبس  يا  هدنب  هاگ  ره  .تسا  هتـسناد  بجاو  ارنآ  قودص ، موحرم  هچرگ  .دننک  اعد  هدروآ و  تروص 

.دنیوگ یم  دورد  وا 
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ماما هدومرف  هب  تسین و  مزال  یّصاخ  ياعد  تونق  رد  .تسا  هدش  رتشیب  دیکأت  برغم ، حبـص و  زامن  هعمج و  زامن  رد  تایاور ، قبط   
.تسا هدش  رتشیب  شرافس  اهاعد  یخرب  یلو  ( 406 ،) تسا بوخ  دش  يراج  نابز  رب  هک  ییاعد  ره  مالسلا  هیلع  قداص 

لحارم رد  ناسنا  فوقو  یناسآ  ببـس  ار  نیا  دیهد و  لوط  ار  تونق  اهزامن ، رد  هک  هدرک  شرافـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   
هک تسا  تیاور  رد  زین  و  ( 407 «) فقوملا یف  ِهَمایقلا  موَی  هَحار  مُکلَوْطَا  اینّدلاِراد  یف  ًاتوُنق  مَُکلوْطَا  : » تسا هتسناد  تمایق  یسرباسح 

(1) .دشاب رت  ینالوط  شتونق  هک  تسنآ  زامن ، نیرتهب 

دّهشت - 44

دّهشت زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

هک دـناوخ ، دهّـشت  تسـشن و  دـیاب  زین ) مّوس  تعکر  رد  برغم ، زامن  رد  و   ) تعکر ود  ره  زا  سپ  .تسا  زاـمن  تاـبجاو  زا  دهّـشت ،  
.تسا تاولص  ربمایپ و  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  نداد  یهاوگ  لماش 

پچ تمـس  هب  ندب  ینیگنـس  تسا  رتهب  دریگ و  رارق  پچ  ياپ  فک  يور  تسار ، ياپ  ِتشپ  هک  يا  هنوگب  تسـشن ، وناز  ود  دـیاب   
.دشاب

هک لاؤس  نیا  باوج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا ، لطاب  لبمـس  پچ ، قح و  رهظم  تسار ، ینآرق ، حالطـصا  رد  هک  اجنآ  زا   
.راد ياـپ  رب  ار  قح  ناریمب و  ار  لـطاب  ایادـخ  هک : تسا  نیا  شلیوأـت  دومرف : دوـش ، یم  هداد  رارق  پچ  ياـپ  يور  تسار  ياـپ  ارچ 

(409)

طخ يروآداـی  يارب  نیا  دـش و  هتفگ  هماـقا  ناذا و  رد  زاـمن  زاـغآ  رد  هک  تـسا  يراعـش  تداهـش و  ناـمه  ندرک  وگزاـب  دهّـشت ،  
توبن و دـنویپ  هدـمآ و  مه  رانک  رد  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  دهـشت  رد  ( 410) .میتـفگ لّوا  رد  هک  تسا  یحیحص 

.دناسر یم  تیدوبع  دیحوت و  اب  ار  يربهر 

دیاش .تسا  مهد ) یم  تداهـش   ) صخـش لّوا  نابز  هب  دهّـشت  رد  میدرک ، یم  تناعتـسا  تیدوبع و  راهظا  عمج ، نابز  هب  دـمح ، رد   
، لوسر ادخ و  اب  ار  شیوخ  تعیب  درادب و  راهظا  دوخ  قیمع  داقتعا  یهاگآ و  اب  دیاب  سک  ره  ار  یهاوگ  نیا  هک  دـشاب  نیا  يایوگ 

.دنک دیدجت 

.تسا رتهب  دوش ، رکذ  رت  یلاعتم  ياه  ینتـساوخ  رتهب و  ياهاعد  هچ  ره  تسادـخ ، زا  تجاح  بلط  شیاین و  تلاـح  هک  تونق ، رد   
تسا و ینالوط  یـسب  هک  .دـناوخ  یم  ار  ریبک » نشوج   » ياعد دوخ ، بش  زامن  ِتونق  رد  يراوزبس ) يداه  الم  جاح   ) املع زا  یخرب 

.تسوا اب  تاجانم  هب  هقالع  ادخ و  هب  قشع  ناشن  زامن ، هنوگنیا  .تسا  دنوادخ  تفص  مان و  رازه  لماش 
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هب تداهش  دنوادخ ، هک  هتفهن ، ترضح  نآ  ماقم  تمظع  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تیدوبع  تلاسر و  هب  تداهش  رد   
مّدقم مه  و  دناسر ، یم  وا  زا  ینادردق  یهلا و  يربهر  طخ  اب  ار  رازگزامن  دـنویپ  مه  تسا ، هداد  رارق  دـیحوت  رانک  رد  ار  وا  تلاسر 

هدـیزگرب يربمایپ  ماقم  هب  هدوب  ادـخ  هدـنب »  » نوچ و  تسوا ، ّتیدوبع  ربمایپ ، تلاسر  زمر  هک  دـناسر  یم  ُهلوُسر )  ) رب ُهُدـْبَع )  ) ندوب
.تسا هدش 

.تسا تاولص » ، » دهّشت رگید  زارف   

.تسا صقان  نآ ، نودب  زامن  تسا و  هعیش  صوصخ ، هب  مالسا و  راعش  وا ، نادناخ  ربمایپ و  رب  نداتسرف  دورد   

: تسا هدورس  نینچ  يرعش  رد  ّتنس -  لها  ناربهر  زا  یعفاش - » ماما   » یلو دنناوخ ، یمن  دهّشت  رد  ار  هلمج  نیا  ّتنس ، لها  هچرگ   

ره هک  سب  نیمه  امـش  ردق  تمظع  رد  .تسا  هدرک  لزان  نآرق  رد  ار  نیا  ادخ  تسا و  ضرف  ام  رب  امـش  ّتبحم  ربمایپ ! نادـناخ  يا   
(411) .تسین زامن  شزامن ، دتسرفن ، تاولص  امش  رب  سک 

هدمآ زین  ّتنس  لها  ثیدح  هقف و  ریسفت و  بتک  رد  يّددعتم  ياه  ثیدح  نآ ، لصا  رد  زین  شلآ و  ربمایپ و  رب  تاولص  ّتیفیک  رد   
: دومرف میتـسرفب ؟ تاولـص  هنوـگچ  اـم  دندیـسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  تسا  تیاور  يراـخب » حیحـص   » رد یّتـح  .تسا 

(412 «) ٍدمحم لآ  یلَعو  دّمحم  یلع  ّلص  مهّللا  : » دیئوگب

!! دنک یم  فذح  ترضح ، نآ  رب  تاولص  نتشون  ماگنه  ار  دّمحم » لآ   » هملک ثیدح ، نیمه  لقن  رد  هنافسأتم   

(413) .تسا هدمآ  ربمایپ  مان  رانک  رد  دمحم » لآ   » زین يرگید  ثیداحا  رد   

، دننک یمن  دای  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  رب  تاولـص  ماگنه  هک  هدش  یناسک  زا  شهوکن  یثیداحا ، رد   و 
(414 «) ِهنَجلا َحیر  ْدِجَی  مل  ِهلآ  یلع  ِلَُصی  مل  و  دّمحم ، یلع  هللا  یّلص  َلاق  ْنَم  : » نوچمه

نایب نانآ  يارب  ربمایپ  هب  برق  تعافـش و  شاداپ  دنتـسرف و  یم  دورد  زین  ربمایپ  تیبلها  رب  هک  هدـش  یناسک  زا  قیوشت  لـباقم ، رد   و 
َدارَا ْنَم  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  نوچمه  هتشگ ،
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(1)« ْمهیلَع َرورُسلا  ِلِخُْدی  یتیب َو  لهَا  یلَع  ِّلَُصْیلَف  ِهَمایقلا  َمْوَی  اهب  َُهل  ُعِّفَُشا  ُدَی  يْدنِع  َُهل  َنوُکت  ْنَا  َّیِلا َو  َلُّسوَتلا 

ار تیبلها  و   ) داتسرف یم  تاولص  ربمایپ  رب  اهنت  هدنابسچ و  هبعک  هب  ار  دوخ  هک  یصخش  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا : تیاور  رد   و 
(3) .تسا هدش  هدرمش  مامتان  رتبا و  تاولص ، هنوگنیا  یتایاور ، رد  (2) و  .تسام هب  ملظ  نیا ، دومرف : درک و  باطخ  تفگ ) یمن 

ترـضح نآ  دوـخ  هیـصوت  هب  لـمع  ربماـیپ و  ناـمدود  زا  یـسانشردق  ناـشن  تاولـص ، رد  ربماـیپ » لآ   » زا ندرک  داـی  لاـح ، ره  هـب   
(4) .تسا

هب ام  ياهدورد  دنک و  یم  نشور  ار  امـش  تمایق  طارـص  هک  دوش  یم  يرون  ثیداحا ) قبط  ، ) وا لآ  دمحم و  رب  تاولـص  دوخ  ...و   
اَنل و ًهَیکزت  مکیلع  انتاوَلَص  َلَعَجَو  : » تسام هیکزت  ببس  ناهانگ و  هراّفک  تاولـص ، .دهد  یم  خساپ  ترـضح ، نآ  دسر و  یم  ربمایپ 

(5)« انبونُِذل ًهَراَفَک 

(6) .دوش نک  هشیر  امش  نایم  زا  قافن  ات  دیتسرفب ، تاولص  دنلب ، يادص  اب  یعمج و  هتسد  هک : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد   

دـشر یکاپ و  راگدرورپ و  تیاضر  اـعد و  تباجتـسا  ببـس  نم ، رب  امـش  تاولـص  تسا : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   
(7) .دوش یم  ناتلامعا 

زا تمایق ، زور  رد  دنتـسرف و  یم  تاولـص  وا  رب  مه  ناگتـشرف  ادـخ و  دتـسرفب ، تاولـص  ربمایپ  رب  سک  ره  هک  هدـمآ  یتایاور ، رد   
(8) .تسا ربمایپ  هب  دارفا  نیرتکیدزن 

مالس - 45

مالس زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسا مالس  هس  زامن ، نایاپ  رد  دهّشت ، زا  سپ 

، ادخ لوسر  هب  تسخن ، مالس 

ادخ هتسیاش  ناگدنب  رب  ام و  دوخ  هب  مّود ، مالس 

...و نانمؤم  ناگتشرف ، همه  رب  مّوس ، مالس 

.تسا تکرب  ریخ و  یتمالس و  يراتساوخ  مالس ،

تکرب فطل و  ریخ و  مینک ، یم  تفایرد  دـنوادخ  زا  هچنآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  و  ( 423) تسا راگدرورپ  ياه  مان  زا  یکی  مالس ،
(424) .تسا

نیا زا  يرادروخرب  يارب  مه  ام  هدـمآ ، مه  زامن  دهّـشت  رد  هک  سب  نیمه  شتیمها  رد  دراد و  شاداـپ  همه  نیا  تاولـص ، هک  لاـح   
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« دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  : » مینک یم  رارکت  اه ، شاداپ 

96 ص :

ص 1221. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 415 - 1

ص 1218. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 416 - 2

ص 1222. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 417 - 3
.دوش هعجارم  دلج 91  راونالاراحب ، هب  ص 488 و 489 و  ج 1 ، لامعلازنک ، باتک  هب  ( 418 - 4

ص 492. ج 1 ، لامعلازنک ، زین : هریبک ، هعماج  ترایز  ( 419 - 5
.لمجلاراصق ( 420 - 6

ص 64 و 65. ج 91 ، راونالاراحب ، ( 421 - 7

ص 64 و 65. ج 91 ، راونالاراحب ، ( 422 - 8
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.تسا مالس  لکش  نیرتهب  نیا  تسا و  یهلا  تاکرب  تمحر و  اب  هارمه  میهد ، یم  ربمایپ  رب  زامن ، رد  هک  یمالس 

هتاکرب هّللاهمحر و  ّیبّنلا و  اهّیا  کیلع  مالسلا 

.تسا هتخاس  طبترم  انشآ و  ادخ  اب  هدرک و  تیاده  ار  ام  هک  تسوا  تامحز  زا  یسانشردق  ربمایپ ، هب  ام  مالس 

تسین و اهنت  هک  دنک  یم  ساسحا  دهد ، یم  مالـس  شدوخ  رب  حـلاص و  ناگدـنب  نانمؤم و  همه  هب  زامن ، مالـس  رد  یتقو  رازگزامن ،
.دنک یم  یگتسبمه  ساسحا  نیمز ، ياج  ره  رد  ادخ  نادرم  اب  تسا و  مالسا  گرزب  تّما  داحآ  زا  یکی 

مالس هب  یهاگن 

بدا و ترشاعم و  بادآ  زا  یکی  یمالسا ، هعماج  رد  ناناملسم  ياهدروخرب  رد  زامن ، زا  ریغ  مالس ،

و تسا ، ینتورف  عضاوت و  ناشن  مه  دنآ ، یم  یتسود  ّتبحم و  بلج  مه  هآ  دیآ ، یم  رامشب  قالخا 

.دراد رایسب  شاداپ  مه 

رد هآ  دهد  یم  روتسد  ربمایپ ، هب  (1) و  .دتسرف یم  مالس  تشهب ، لها  رب  دنوادخ ،

(2) .دهدب مالس  نانآ  هب  نانمؤم ، اب  دروخرب 

(3) .دنهد یم  مالس  ناراگتسر ، هب  زین  ناگتشرف 

دنیوگ یم  مالس  رگیدکی  هب  اهدروخرب ، رد  زین  نایتشهب  ٌمَلَس : »  اَهِیف  ْمُُهتَّیَِحت   » (4)

هلئسم هآ  دوب  یتایآ  زا  يا  هشوگ  اه ، نیا  مالس »  .تسا «  حرطم  اهنآ  رد 

: تایاور رد  اّما 

ناوت یم  یثیدح  بتآ  رد  هآ  هدش  دراو  نآ  ّتیفیآ  نآ و  شاداپ  مالس و  هرابرد  یناوارف ، رایسب  ثیداحا 

هرابرد یتاکن  يواح  هآ  هنومن ، دنچ  هب  اهنت  اجنیا  رد  .درآ  هظحالم  مالس »  مینآ « : یم  افتآا  تسا ،

 « مالَّسلاب َلَِخب  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْخبَا   » (5)

.دشاب لیخب  نداد  مالس  رد  هآ  تسا  یسآ  دارفا ، نیرت  لیخب 

رورغ و نتشادن  و  عضاوت ، ياهه  ناشن  زا  یکی  ار ، سآ  ره  هب  ندرآ  مالس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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تیقل نَم  یلع  مّلست  نأ  عضاّوتلا  نِم  .درامش ( یم  ّربکت   .» (6)

باسح هب  رکنم  زا  یهن  خیبوت و  یعون  ندادن ، مالس  تسا و  قیوشت  هلیسو  نداد ، مالس  یهاگ 

.دیآ یم 

.دینکن مالس  ...و  زاب  رامق  زاس ، همّسجم  تسم ، دارفا ، رب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

(7)

97 ص :

هیآ 58 سی ، - 1
هیآ 54 ماعنا ، - 2
هیآ 24 دعر ، - 3

هیآ 23 میهاربا ، - 4
ص 4 ج 73 ،  راونالاراحب ، - 5
ص 3 ج 73 ،  راونالاراحب ، - 6
ص 8 ج 73 ،  راونالاراحب ، - 7

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 165 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_97_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/369/AKS BARNAMEH/#content_note_97_7
http://www.ghaemiyeh.com


مالـس ادـتبا  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ ، فطل  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قالخا  هب  دارفا  نیرت  کـیدزن  تسا : ثیدـح  رد  و 
(1) .دنک

رد دـنوادخ  دراذـگب ، قرف  ینغو  ریقف  نایم  نداد ) مالـس  باوج  ای   ) ندرک مالـس  رد  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
(2) .دنک یم  بضغ  وا  رب  تمایق 

هب تبـسن  رتشیب  ّتیحت  اب  رتمرگ و  مالـس ، باوج  هک  تسا  رتهب  تسا و  بجاو  نآ  خـساپ  یلو  تسا ، بحتـسم  ندرک  مالـس  هچرگ 
: دیامرف یم  نآرق  .دشاب  مالس  لصا 

(3)« آَهوُّدُر ْوَأ  آَْهنِم  َنَسْحَِأب  ْاوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمْتیِّیُح  اَذِإَو  »

.دینک مارتحا  دیهدب و  نآ  دننامه  ای  رتهب ، باوج  امش  دنداد ) مالس  امش  هب  و   ) دیتفرگ رارق  فطل  ّتیحت و  دروم  هاگ  ره 

یّتح همه ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دروآ  یم  ّتیبوبحم  تّزع و  هکلب  تسین ، ندش  کچوک  ببـس  اهنت  هن  ندرک ، مالس 
(4) .دومن یم  راختفا  راک ، نیا  هب  درک و  یم  مالس  ناکدوک  هب 

یم هدـنهد  خـساپ  يارب  رجا ، کـی  تسا و  هدـنهد  مالـس  هب  باوث  هک 69  تسا  باوث  داـتفه  مالـس ، کـی  يارب  تسا : ثیدـح  رد 
(5) .دشاب

كاپ كرابم و  هک  دنوادخ  يوس  زا  یتّیحت  مالـس و  دـینک ، مالـس  دوخ  رب  دـیوش ، یم  اه  هناخ  دراو  یتقو  دـهد : یم  روتـسد  نآرق 
، نادنزرف رسمه و  هک  ارچ   (7) .تسا هناخ  لها  هب  درف  ندرک  مالس  روظنم ، دیامرف : یم  نآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   (6) .تسا

یگتسخ هدنرب  نیب  زا  یگدنز و  يافـص  ّتبحم و  ناشن  تسا و  كرابم  كاپ و  نآرق  رظن  زا  دروخرب ، هنوگنیا  دنناسنا و  ناج  نوچ 
.تساه

هورگ رب  مک  هورگ  هداتـسیا ، رب  هدـنور  رتگرزب ، رب  کچوک  هک  تسا  رتهب  یلو  راـع ، هن  تسا ، راـختفا  بجوم  ندرک ، مالـس  هچرگ 
(8) .دننک مالس  دایز 

.میهد رارق  نانمؤم  ریما  زا  یتیاور  ار ، مالس  شخب  نایاپ 

.درک یم  مالس  نادرم  نانز و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :

زا شیپ  و  دراذـگب ، رثا  نم  رد  نانآ  مرن  باوج  مسرت  یم  دومرف : یم  و  درک ، یمن  مالـس  ناوج  نانز  رب  مالـسلا ، هیلع  یلع  دوخ  اّما 
.متفیب هسوسو  ماد  هب  مسرب ، مالس  شاداپ  هب  هکنآ 

: دسیون یم  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  یسلجم  همالع 

هنرگو .دـننک  مک  ار  ناوج  نانز  اب  سامت  مدرم ، ات  هدوب  تّما  هب  نداد  دای  يارب  تفگ : یم  نینچ  درک و  یم  نینچ  هک  ترـضح  نآ 
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(9) .ددرگ یمن  هسوسو  راچد  زگره  موصعم ، ماما 

98 ص :

ص 12. ج 73 ، راونالاراحب ، ( 432 - 1
ص 321. ج 1 ، لمجلاراصق ، ( 433 - 2

هیآ 86. ءاسن ، ( 434 - 3
ص 10. ج 73 ، راونالاراحب ، ( 435 - 4
ص 11. ج 73 ، راونالاراحب ، ( 436 - 5

هیآ 61. رون ، ( 437 - 6
ص 553. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  ( 438 - 7
ص 538. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  ( 439 - 8

ص 335. ج 40 ، راونالاراحب ، ( 440 - 9
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لفاون تابیقعت و  - 46

لفاون تابیقعت و  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

.تسا هدناوخ  ارف  نآ  هب  ار  ناگدنب  يو ، هک  تسا  يونعم  یتفایض  رد  تکرش  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  روضح  زامن ،

ره نامهم  دیآ و  یم  لمع  هب  هقردب  لابقتـسا و  نامهم ، هب  تبـسن  دراد و  یبادآ  تامّدـقم و  ینامهیم ، کی  رد  روضح  هک  نانچمه 
.تسا نینچ  زین  یهلا  هضیرف  يادا  دریذپ ، یم  تروص  رتهوکش  اب  هقردب ، زاوشیپ و  مسارم  دشاب ، رتزیزع  هچ 

هب اه  تّدـم  زین ، زامن  زا  سپ  دـنتخاس و  یم  نآ  ياّیهم  ار  دوخ  زامن ، تقو  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  مالـسلا  مهیلع  ام  موصعم  ناـیاوشیپ 
.دنتفات یمنرب  هلبق  زا  هرهچ  دنتسب و  یمن  وا  يانث  زا  بل  دندنک و  یمن  ادخ  دای  زا  لد  دنتخادرپ و  یم  زامن  بیقعت 

؟ دشوپ یم  مشچ  نآ  زا  دنک و  یم  مشچ  رون  زا  لد  یناسآ  هب  ناسنا  رگم  دنتسناد ؟ یم  دوخ  مشچ » رون   » ار زامن  هکنآ  هن  رگم 

.نآ هقردب  تابیقعت ، تسا و  زامن  زا  لابقتسا  یعون  هماقا ، ناذا و 

.تسا زامن  دوخ  هب  یگقالع  یب  ناشن  زامن ، زا  سپ  ياهاعد  تابیقعت و  هب  ییانتعا  یب 

، ار زامن  رظتنم  هدش و  شرافس  قیوشت و  ندیشک ، ار  زامن  عورـش  راظتنا  دجـسم و  هب  نتفر  رتدوز  هب  تبـسن  تایاور ، رد  هک  هنوگنآ 
.تسا هدش  شرافس  زین  زامن  مامتا  زا  سپ  ییاهاعد  تابحتسم و  ماجنا  هب   (1) .دنا هتفگ  ادخ » نامهم  »

: دیامرف یم  نآرق 

(2)« ْبَغْراَف َکِّبر  یِلاَو  ْبَصناَف  َتْغَرَف  اَذِإَف  »

زامن بیقعت  - 47

زامن بیقعت  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیامرف یم  و  ( 443) .شاب لوغشم  زامن  بیقعت  اعد و  هب  يدش ، غراف  بجاو  زامن  زا  هک  نیمه 

يوـس هب  زادرپـب و  يرگید  راـک  هب  يدـش ، غراـف  هک  نـیمه  ( 444) .دوـش یم  باجتـسم  برغم ، رهظ و  حبــص و  زاـمن  زا  سپ  اـعد 
.امن تبغر  تراگدرورپ 

: میزادرپ یم  تابیقعت  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یخرب  رکذ  هب  کنیا 

99 ص :
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ص 336. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 441 - 1
هیآ 7. حارشنا ، ( 442 - 2
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(445) .تسا رتهب  دنوادخ  دزن  بحتسم ، زامن  تعکر  رازه  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  زین : و 

ندرک دای  دایز  ياـنعم  هب  هک  ( 446 «) ًاریثَـک ًاَرکِذ  َهّللاوُرُکْذاَو   » هیآ هب  دـیوگب ، ار  تاـحیبست  نیا  سک  ره  میناوخ : یم  ثیدـح  رد  و 
(447) .تسا هدرک  لمع  تسا ، دنوادخ 

دنرادـنپ یم  یـضعب  .تسین  رگیدـکی  عنام  مادـکچیه  .دوخ و  ياج  هب  مه  شالت  راک و  همادا  و  دوخ ، ياج  هب  تابیقعت  اـعد و  هتبلا 
.دنرت قفوم  رت و  بایماک  دنورب ، راک  غارس  اعد ، ياج  هب  رگا 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر 

.تسا رتّرثؤم  ِقزر ، بلج  یگدنز و  يارب  حبص ، زامن  زا  سپ  ياعد  ( 448 «) ِقّزِرلا بَلَط  ِیف  ُغَْلبَا  ِرجفلا  ِهالَص  َدَْعب  ُبیقعتلا  »

نیرفن دورد و 

يدیلپ كرش و  رهاظم  رب  نیرفن  نعل و  و  يرَشب ، لامک  ياه  هدبز  ناکین و  رب  نداتسرف  تاولص  دورد و  یتابیقعت ، ياهراک  هلمج  زا 
.تسا متس  رفک و  ِنارادمدرس  و 

هـشوگ نیا ، نعل و  زا  يدراوم  هب  همه  میروخ ، یمرب  تاولـص »  » زا يدّدعتم  دراوم  هب  مه  هدـمآ ، بیقعت  ياهاعد  ناونع  هب  هچنآ  رد 
.تسا راد  تهج  هدنز و  بتکم  کی  رد  يربت  یلوت و  زا  يا 

زا یکی  ناونع  هب  دّمحم ،» لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا   » دوخ یناوارف ، ياه  هنومن  رد  یتح  دوخ ، ياج  هب  هدش  لقن  هک  اه ، تاولص 
.تسا هدش  نایب  اهزامن  تابیقعت 

: نعل دروم  رد  اّما 

بجاو زامن  هاگ  ره  ( 449 «) َهّیما یَنب  ِنَْعل  ِفارْصنِاب  ِالا  ْفِرَْحنَت  الف  ٍهبوتکَم  ٍهالَص  ْنَع  َْتفَرَْحنا  اِِذا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.نکن تکرح  دوخ  ياج  زا  هّیما ، ینب  نعل  اب  زج  يدرک ، مامت  ار 

ربمایپ لآ  موصعم و  ناربهر  ّطخ  اب  تفلاخم  ياـه  هرهچ  نیرتزراـب  زا  اـه و  توغاـط  هنومن  راـکهبت ، نیگنن و  ناـمدود  نآ  هک  ارچ 
! نیرفن ترفن و  هنوگ  ره  ّقحتسم  دندوب و 

یم نیرفن  نعل و  دندوب ) تماما  ماقم  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک   ) نز راهچ  درم و  راهچ  هب  زامن ، ره  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(450) .درک

ءزج مه  ار  اه  توغاط  نادـسفم و  نارگمتـس و  زا  يرازیب  شیوخ ، یهلا  يدابع و  ياـه  هماـنرب  راـنک  رد  هک  یمالـسا  تساـبیز  هچ 
(451) .تسا ناقفانم  ناکرشم و  راّفک و  زا  رّفنت  مالعا  تئارب و  اب  هارمه  نآ ، ّجح  تادابع و  زامن و  هتخاس و  دوخ ، ياه  همانرب 
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.تسا یهلا  يربهر  طخ  نافلاخم  ادخ و  نانمشد  رب  تنعل  دایرف  یعون  زا  رادروخرب  زامن ، تابیقعت  سپ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست 

هبترم هّللدـمحلا و 33  هبترم   33 ربـکا ، هللا  هبترم   34  ) .تسا مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاـحیبست  زاـمن ، تاـبیقعت  زا  رگید  یکی 
نتفگ رب  داد و  میلعت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  تاحیبست  نیا  زامن ) ره  زا  سپ  هّللا  ناحبس 

.دراد رایسب  شاداپ  تسا و  هدش  شرافس  رایسب  نآ ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اهیلع همطاف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، رگا  و  تسین ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  زا  رتهب  اه ، شیاتس  نایم  رد 
(452) .داد یم  میلعت  مالسلا 

نتفگ رکذ  هکنیا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  كاخ  زا  يا  هناد  ِحیبست 34  نتـشاد  هارمه  هب  هدش  دیکأت  يددعتم ، تایاور  رد 
(453) .تسا بوخ  دنمشزرا و  مه  رکذ  نودب  نآ ، ندنادرگ  یتح  دراد و  دایز  باوث  نآ ، اب 

(454) .دنیوگ یم  رکذ  اه  هناد  نآ  دوخ  هک : تسا  یثیدح  رد  و 

، داهج یهلا ، يربهر  اب  ار  ناسنا  سنا  تسا و  تداهـش » گنهرف   » رگایحا البرک و  ياه  هسامح  روآداـی  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  تبرت 
.دنک یم  رتشیب  ار  ناملاظ  زا  ماقتنا  متس و  اب  هزرابم  ءادهشلادیس ، راثیا ، تداهش ،

مادکچیه یلو  ( 455 ،) هدمآ زین  تنـس  لها  یثیدح  بتک  رد  یتح  دـش ، هتفگ  هک  یبیترت  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست 
!!!... تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  تاحیبست ، نیا  مان  هک  دنا  هتفگن 

رکش هدجس 

رایسب اه ، تمعن  زا  يرازگرکـش  هلئـسم  هب  تایاور ، تایآ و  رد  .تسا  یگدنب  بدا و  تفرعم و  ناشن  یلاعتقح ، ياه  تمعن  ساپس 
(456) .دنادرگ یم  نوزفا  مادتسم و  ار  یهلا  ياهتمعن  دنک و  یم  دایز  ادخ  هب  ار  ناسنا  تبحم  اه ، تمعن  دای  هکنیا  هدش و  شرافس 
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تمعن و ناسحا و  رازگـساپس  دناوت ، یم  هک  ردق  ره  هب  دـیاب  ناسنا  یلو  تسا ، نوریب  رـشب  تقاط  ناوت و  زا  اه ، تمعن  رکـش  هچرگ 
نتفگ رکش  دنوادخ و  ربارب  رد  نداهن  كاخ  رب  یناشیپ  ندرک و  كاخ  رب  هدجـس  رکـش ، ياهلکـش  زا  یکی  .دشاب  راگدرورپ  یکین 

.تسوا

(1) .تسا هدمآ  باسح  هب  زامن  تابیقعت  زا  یکی  رکش » هدجس   » و

، ثیدح هداد و 63  صاصتخا  زامن  تابیقعت  تایاور  هب  رخآ ) هحفص  دنچ  زج   ) ار راونالاراحب  دلج 83  مامت  یسلجم ، همالع  موحرم 
.تسا هدرک  لقن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  رکش ، هدجس  نوماریپ 

(2) .تسا زامن  ماجنا  قیفوت  هنارکش  زامن ، زا  دعب  هدجس 

، دیوگب ّبر » ای  ّبر ، ای   » سفن کی  ِلوط  هب  ناسنا  رگا  تسا : ثیدح  رد  یلو  تسا ، یفاک  ِهِّلل » ًارکـش   » هبترم هس  رکـش ، هدجـس  رد 
: دیامرف یم  باطخ  وا  هب  دنوادخ 

؟(3) مهد ماجنا  ات  تسیچ  وت  تجاح  کتجاحام »؟ کیّبل ! »

ناگتشرف ندمآ  شوخ  باجعا و  ادخ و  ياضر  زامن و  ندش  لماک  لیلد  زامن ، زا  دعب  رکش  هدجس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ره و  وا ، لکـشم  ّلح  وت ، تشهب  وت ، تمحر  دنیوگ : یم  تسیچ ؟ رکاش  هدـنب  نیا  شاداپ  دـسرپ ، یم  نانآ  زا  اهراب  دـنوادخ  .تسا 

دنوادخ تسیچ ؟ هدجس  نیا  شاداپ  میناد  یمن  ام  دنراد : یم  هضرع  ادخ  هب  دنونش ، یمن  یباوج  دنیوگ ، یم  ناگتشرف  هک  ار  يریخ 
رکشت وا  زا  مه  نم  درک ، رکشت  نم  زا  وا  هکنانچمه  دیامرف : یم 

تالکـشم ّلـح  تمحر و  تشهب و  زا  رتـالاب  وا ، زا  یهلا  ساپـس  اـضر و  هـک  دـنامهف  یم  ناگتـشرف  هـب  هـلمج  نـیا  اـب  و  مـنک ، یم 
(4) .تسا

زامن زا  دعب  هک  دوب  ییاه  هدجـس  مدرک ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  وت  هکنآ  لیلد  دومرف : یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  تسا : ثیدح  رد 
(5) .یتشاد

( لفاون  ) بحتسم ياهزامن  - 48

( لفاون  ) بحتسم ياهزامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

دراد و باوث  رایسب  تسا و  بحتـسم  اهنآ  ماجنا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  ياهزامن  تعکر ،)  17  ) هنازور بجاو  ياهزامن  زج  هب 
(. تسا نوزفا  دیاز و  يانعم  هب  لقن ،  ) دوش یم  هتفگ  لفاون  هلفان و  اهنآ  هب  تسا ، بجاو  زامن  رب  هفاضا  اهزامن ، نیا  نوچ 

ود حبـص ، زامن  هلفاـن  - 1: حرـش نیدـب  تسا ، تعکر  ینعی 34  بجاو ، تاـعکر  ربارب  ود  بحتـسم ، ياـهزامن  ياـه  تـعکر  دادـعت 
.حبص زامن  زا  لبق  تعکر ،
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ص 200. ج 83 ، راونالاراحب ، ( 458 - 2

ص 1071. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 459 - 3
ص 123. ج 2 ، یفاو ، ص 1071 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 460 - 4

ص 200. ج 83 ، راونالاراحب ، ( 461 - 5
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.ءاشع زامن  زا  دعب  هتسشن ، تعکر  ود  ءاشع ، زامن  هلفان   - 5

کی و  عفـش ،»  » مان هب  شتعکر  ود  دراد ، مان  بش » هلفاـن   » نآ تعکر  تشه  هک  حبـص ، ناذا  زا  شیپ  تعکر ، هدزاـی  بش ، هلفاـن  - 6
(462) .تسا رتو »  » مان هب  شرگید  تعکر 

(463) .دوش یم  هتفریذپ  تروص  ره  رد  تسا و  هّیده  هلزنم  هب  هلفان ، ياهزامن  هک : تسا  ثیدح  رد 

شدوخ رب  ناسنا ، دشاب و  قشع  هقالع و  يور  زا  دیاب  اهنآ  يادا  تسا ، یبحتسم  ياهزامن  ماجنا  هرابرد  هک  یقیوشت  دیکأت و  همه  اب 
.دزادرپب اهنآ  ماجنا  هب  هاگنآ  دبایب ، یبلق  ششک  هقالع و  یحور و  یگدامآ  ءادتبا  هک  دنک  یعس  .دنکن  لیمحت  ار  اهنآ 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(464) .دیهد ماجنا  تسا  هدامآ  اه  لد  هک  یتقو  ار  تدابع  .هن  یهاگ  و  دنراد ، یگدامآ  لابقا و  یهاگ  اه ، لد 

، يریگ ناسآ  نیا  .تسین  بجاو  ياهزامن  رد  هک  دراد  دوجو  یتالیهـست  اه و  قافرا  یخرب  بحتـسم ، ياهزامن  رد  لـیلد ، نیمه  هب 
: هکنیا هلمج  زا  .تسا  دارفا  رتشیب  بذج  يارب 

.هتسشن مه  دناوخ ، هداتسیا  ناوت  یم  مه  ار ، بحتسم  زامن  - 1

.تفر عوکر  هبو  دناوخ  ار  دمح  هروس  طقف  ناوت  یم  بحتسمزامن ، رد  - 2

.دراذگب مادک  ره  رب  میمصت  دناوت  یم  رازگزامن  دنک و  یمن  لطاب  ار  زامن  مّود ، لّوا و  تعکر  نایم  ّکش  بحتسم ، زامن  رد  - 3

.درادن وهس  هدجس  بحتسم ، زامن  رد  یهابتشا  ياهدایز  مک و  ماجنا  - 4

.تسین يروتسد  نینچ  لفاون ، هرابرد  یلو  دورب  دجسم  هب  ناسنا  تسا  رتهب  بجاو ، ياهزامن  يارب   - 5

تـسناوتن شتقو  رد  یـسک  ار  بحتـسم  زامن  رگا  یتح  .تسا  هدـنزاس  ياـه  تداـبع  نیا  هب  دارفا  قیوشت  يارب  اـه  يریگ  هداـس  نیا 
هب دیامرف : یم  هدرک و  تاهابم  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  ثیدـح ، قبط  تروصنیا ، رد  هک  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یم  ارنآ  ياضق  دـناوخب ،

مریگ یم  دهاش  ار  امـش  هک : هدش  هدوزفا  يرگید  ثیدح  رد  و  ! ) دنک یم  اضق  ما ، هدرکن  بجاو  وا  رب  هک  ار  يزیچ  دیرگنب ! ما  هدنب 
(465 () مدیزرمآ ار  وا  هک 

(466) .تسا بجاو  ياهزامن  رد  هک  تسا  یصقاون  هدننک  ناربج  هلفان ، زامن  هدمآ : یثیدح  رد 

(467) .دزادرپ یم  ناسنا  هک  تسا  يا  هقدص  نوچمه  ...و 
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بش زامن 

زا شیب  بتارم  هب  تسنآ ، هرابرد  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  هک  یناوارف  دـیکأت  دراد و  یّـصاخ  هاگیاج  بش » زامن  ، » لفاون نایم  رد 
یم بش  همین  تدابع  دّجهت و  هب  دنتـشاد و  تبظاوم  تموادم و  نآ  رب  ادخ  ءایلوا  تهج ، نیمه  هب  تسا و  بحتـسم  رگید  ياهزامن 

نامرف نینچ  هتخاس و  بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شبوبحم  هدـنب  رب  دـنوادخ ، ار  بش  زامن  هک  اجنآ  ات  .دـنتخادرپ 
ًهَِلفاَن ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّلا  َنِمَو  : » دوب هداد 

.نک يزیخرحس  زادرپب و  دّجهت  هب  هلفان  ناونعب  ار  بش  زا  یشخب  ( 468 «) َکَّل

رد ناگدننکرافغتسا  ( 469 «) ِراَحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْسُْملا  : » دیامرف یم  دنا ، بشزامن  لهاو  بش  نارگشیاین  هک  یناسک  فیصوت  رد  نآرق ،
.اهرحس

.دننک یم  يراد  هدنز  بش  ادخ  يارب  مایق ، دوجس و  لاح  رد  هک  نانآ  ( 470 «) ًامِیقَو ًادَّجُس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلاَو  »

.دندیباوخ یم  ار  بش  زا  یمک  رادقم  ادخ ، نادرم  ( 471 «) نوُعَجْهَی ام  ِلیّللا  َنِم  ًالیلَق  اوناک  »

بـش زامن  هب  دنریگ و  یم  هلـصاف  مرگ  رتسب  زا  بش ، زامن  ناهاگرحـس و  شیاین  ماجنا  يارب  ادـخ  نادرم  میناوخ : یم  رگید  هیآ  رد 
ینشور بجوم  هک  هدرک  هریخذ  ناشیارب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  ...و  نایروح  تشهب و  زا  ریغ  نانآ ، شاداپ  دنوش ، یم  لوغشم 

(472 «) ٍُنیْعَأ ِهَُّرق  نِّم  مَُهل  َیِفْخُأ  آَّم  ٌسْفَن  ُمَْلعَتاَلَف  : » تسا ناشناگدید 

هدومن شرافس  بش  زامن  هب  ار  یلع  ترضح  هبترم  نیدنچ  ادخ  لوسر  و  ( 473) هدوب ءایبنا  مامت  تیانع  دروم  بش ، زامن  ور ، نیا  زا 
: تسا هدومرف  و 

.بش زامن  داب ، وت  رب  ( 474 «) لیللا هالصب  کیلع  لیللا ، هالصب  کیلع  لیللا ، هالِصب  کیلع  »

.تسوا بش  زامن  هب  نمؤم  فرش  ( 475 «) لیَّلاب ُُهتالَص  ِنمؤملا  ُفرش  : » تسا ثیدح  رد  و 

دزن اـه  هناـخ  نآ  ددرگ ، یم  توـالت  نآرق  دوش و  یم  هدـناوخ  بش  زاـمن  هک  ییاـه  هناـخ  رد  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و 
(476) .دنناشخرد اه  هراتس  نوچمه  ناینامسآ ،

ِلیللا ُمایق  : » هک تسا  ثیدـح  رد  تسا و  روآ  طاشن  ندـب ، يارب  ماگنه ، نآ  دـیفم  ياوه  زا  هدافتـسا  يزیخرحـس و  نآ ، زا  هتـشذگ 
.دنک یم  تسردنت  ار  ندب  يراد ، هدنز  بش  ( 477 «) ِنَدَْبلا ُهَحِصُم 

ْنَع ِءاّدــلا  ُهدرطُمو  تــسا ...« : هدــش  ناــیب  نآ  يارب  ییادز  درد  تیـــصاخ  نآ ، يوــنعم  راــثآ  رب  هفاــضا  يرگید  ثیدــح  رد  و 
(478 «) مکِداسْجَا
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، بش همین  زاین  زار و  هب  دنک و  یم  ادج  باوخ ، زا  ار  ناسنا  هقالع ، نیا  تسا و  راگدیرفآ  هب  ناسنا  تبحم  قشع و  ناشن  بش ، زامن 
رد دـیوشب و  تسد  تحارتسا  زا  یکیرات ، ییاـهنت و  رد  يا ، هزیگنا  هچ  اـب  ناـسنا  دـشابن ، قشاـع  نآ  رگا  و  دراد ، یماو  بوبحم  اـب 

؟ دزادرپب قوشعم  اب  وگتفگ  هب  هنافراع ، یتولخ 

: میناوخ یم  دنوادخ ، لوق  زا  یسدق  ثیدح  کی  رد 

(1) »؟ ِهبیبَح َهَْولَخ  ُّبُِحی  ٍّبُِحم  ُّلُک  َْسَیلَا  یّنَع ، َمان  ُلیَّللا  ُهَّنَج  اذِاَف  ینُّبُِحی  ُهَّنَا  َمَعَر  ْنَم  َبِذَک  »

، یقـشاع ره  هکنیا  هن  رگم  اـیآ  دـباوخ ، یم  دـسر ، یم  ارف  ار  وا  بش  یتـقو  یلو  تسا ، نم  تـّبحم  یعّدـم  هـکنآ  دـیوگ  یم  غورد 
...؟ دراد تسود  ار  قوشعم  اب  تولخ 

.دیبلط ادخ  زا  دیاب  مه  ارنآ  هک  دهاوخ  یم  یقیفوت  بش ، زامن 

.دوش یم  هتفرگ  ناسنا  زا  شیاین ، تدابع و  ینیریش  ددرگ و  یم  بش  زامن  زا  ناسنا  ّتیمورحم  ببس  اه ، غورد  ناهانگ و  یهاگ 

زا ببـس  نیمه  هب  و  دـیوگ ، یم  غورد  یـسک  یهاگ   (2)« ِْلیَّللا ِهالَـص  ْنَع  اِهب  ُمَرُْحیَف  َهبْذِْکلا  ُبِذْـکََیل  َلُجَّرلا  ّنِا  : » تسا ثیدـح  رد 
.دوش یم  مورحم  بش  زامن 

هک دـسرب  ادـخ  هب  برق  سفن و  يافـص  لامک و  زا  یماقم  هب  دـناوت  یم  هنابـش ، ياه  تدابع  دّـجهت و  بش و  زامن  موادـت  اب  ناسنا ،
ییاعد ره  هک  دـسرب  اجنآ  هب  و  دـنکن ) لمع  قح ، زج  دونـشن و  قح  زج  دـنیبن ، قح  زج   ) دـنک ادـیپ  ییادـخ  ِتسد  شوگ و  مشچ و 

(3) .ددرگ باجتسم  دنک ،

...و تعامج  زامن  - 49

...و تعامج  زامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

زا يرایـسب  رد  یگچراپکی ، عّمجت و  تدـحو و  راثآ  تاکرب  هب  تیانع  اـب  تسا و  رادروخرب  یمّهم  یعاـمتجا  دـعب  زا  مالـسا ، نیئآ 
.تسا هدرک  دیکأت  هیکت و  دعب ، نیا  رب  شیاه  همانرب 

زاـمن  » تیمها هـب  اـجنیا  رد  .تساـه  هماـنرب  نـیا  زا  یکی  یهورگ ، تعاـمج و  ِتروـص  هـب  زین  بـجاو  هـنازور  ياـهزامن  يرازگرب 
: مینک یم  هراشا  نآ  نوگانوگ  راثآ  و  تعامج »

تعامج زامن  تّیمها  - 50

تعامج زامن  ّتیمها  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

هب اجنیا  رد  هک  هدش  نایب  نآ  يارب  یمیظع  ياه  شاداپ  دش ) دهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هک   ) تعامج زامن  یعامتجا  يدرف و  راثآ  زا  ریغ 
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.دوش یم  هراشا  تایاور ، زا  یضعب 
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ص 204. ج 3 ، نیلقثلارون ، ( 480 - 2

ص 88. لامعالا ، باوث  ( 481 - 3
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(482 «) هل َهالَص  الَف  ٍهّلِع  ِریغ  ْنَم  ُْهبُِجی  ْمَلَف  َءادّنلا  َعِمَس  ْنم  : » هک هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

.درادن یشزرا  دنکن ، تکرش  ناناملسم  تعامج  زامن  رد  لیلد ، یب  دونشب و  ار  ناذا  يادص  هک  یسک  زامن 

(483 «) هّللاُرّقَُحی اّمنِاَف  ُهَرَّقَح  ْنَم  : » تسا هدمآ  رامشب  دنوادخ  ریقحت  هلزنم  هب  تعامج ، زامن  ریقحت  ثیدح ، رد 

دجسم تعامج و  زامن  يوس  هب  هک  یماگ  ره  يارب  و  ( 484) .دنک یم  همیب  ندـش  قفانم  زا  ار  ناسنا  تعامج ، زامن  رد  مئاد  تکرش 
(485) .تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  هنسح  باوث و  دوش ، هتشادرب 

درب یم  رـس  هب  تعامج  زامن  راظتنا  رد  دجـسم ، رد  اـی  دوش ، یم  جراـخ  لزنم  زا  تعاـمج  زاـمن  رد  تکرـش  يارب  یـسک  هک  نیمه 
(486) .تسا هدوب  لوغشم  زامن  هب  تّدم ، نیا  رد  هک  دراد  ار  یسک  شاداپ 

هک تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مالک  نیا  .تسا  رتشیب  نآ  شاداپ  دـشاب ، رتشیب  هچ  ره  تعامج ، زامن  رد  نارـضاح  دادـعت 
(487 «) هّللا یلا  ُّبَحَا  َوُهَف  َُرثَک  ام  : » دومرف

ثیدح مامت  همجرت  هک  هدـشرکذ  مه  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  تعامج  زامن  تیلـضف  نایب  رد  یبلاج  ثیدـح 
: تسا نینچ 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 150  دشاب ، رفن  هدننک 1  ادتقا  رگا 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 600  دشاب ، رفن  هدننک 2  ادتقا  رگا 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 1200  دشاب ، رفن  هدننک 3  ادتقا  رگا 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 2400  دشاب ، رفن  هدننک 4  ادتقا  رگا 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 4800  دشاب ، رفن  هدننک 5  ادتقا  رگا 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 9600  دشاب ، رفن  هدننک 6  ادتقا  رگا 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 19200  دشاب ، رفن  هدننک 7  ادتقا  رگا 

.دوش یم  هداد  زامن  شاداپ 36400  دشاب ، رفن  هدننک 8  ادتقا  رگا 

، تشذگ رفن  هد  زا  دارفا  ددع  هک  نیمه  یلو ، .دراد  ار  زامن  شاداپ 72800  دندیسر ، رفن  هب 10  تعامج  ماما  ناگدننک و  ادتقا  رگا 
(488) .دناد یمن  یسک  ادخ  زج  ارنآ  باسح 

(489) .دنراد یم  تسود  ار  وا  ناگتشرف  ادخ و  درادب ، تسود  ار  تعامج  زامن  هک  ره  تسا : رگید  ثیدح  رد 
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تخادرپ یم  دارفا  زا  دّقفت  وجتسج و  هب  ترضح  نآ  دندش ، یم  مک  تعامج  زامن  دارفا  هاگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد 
(1) .تسا رت  نیگنس  زیچ  ره  زا  ناقفانم  رب  ءاشع  حبص و  زامن  رد  تکرش  دومرف : یم  و 

تعاـمج رد  روضح  يزیخرحـس و  اریز   (2) .تسا هدرک  نایب  ار  زامن  ماـگنه  تلاـسک  یلاـح و  یب  ناـقفانم ، فاـصوا  زا  زین ، نآرق 
.تسا رازگزامن  ِقشع  نامیا و  رد  تقادص  هناشن  امرس ، امرگ و  رد  رود و  ياه  هار  زا  مه  نآ  نیملسم ،

نآ رد  روضح  تعامجزامن و  رکف  هب  تسا  بوخ  دـشاب ، هک  اج  ره  رد  ناسنا  .تسین  هقطنم  کی  ّصاخ  تعامج ، زاـمن  رد  روضح 
: دومرف تعامج ، ّتیمها  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دشاب  نارگید  قیوشت  و 

ٌهالَـص هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  ٍمْوَی ؟ ُهالَـص  ِهّللا ! َلوُسَر  ای  َلـیق : .ٍهَنَـس  َنیَعبْرَا  ِِهْتَیب  یف  ِِهتالَـص  ْنِم  ٌریخ  ٍهعاـمج  یف  ِلُـجَّرلا  ُهالـص  »
(3)« ٌهَدحاو

.زامن کی  هکلب  دومرف : زامن ؟ زور  کی  ایآ  دندیسرپ : .تسا  هناخ  رد  يدارف  زامن  لاس  لهچ  زا  رتهب  تعامج ، اب  زامن  کی 

(4) .تسا مراهچ  نامسآ  رد  ناگتشرف  ياه  فص  دننامه  تعامج ، زامن  ياه  فص  دندومرف : یم  و 

یلع ترضح  ردارب   ) راّیط رفعج  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تکرـش  ادخ و  لوسر  تماما  هب  دش ، اپ  رب  هک  مه  یتعامج  زامن  نیلّوا 
: تفگ رفعج  شرگید  دنزرف  هب  هدرک ، ادتقا  ربمایپ  هب  هک  دید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدـنزرف  بلاطوبا ، هک  نیمه  .دوب  مالـسلا ) هیلع 

نتخاس ینلع  هب  نامرف  هک  دوب ، رَمؤتامب » ْعَدـصاف   » هیآ لوزن  زا  سپ  يرفن ، هس  ود  تعاـمج  نیا  .نک و  ادـتقا  مرکا  ربماـیپ  هب  زین  وت 
(5) .داد یم  غیلبت  توعد و 

تعامج زامن  راثآ  - 51

تعامج زامن  راثآ  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

تما یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  دـش ، دای  هک  یناوارف  ياـه  شاداـپ  زا  ریغ  یعمج ، هتـسد  تروص  هب  ینید  ياـه  هضیرف  ییاـپرب 
يونعم راثآ  - 1: دوش یم  هراشا  یخرب  هب  هک  دراد  یناوارف  تبثم و  راثآ  زین ، ناملسم 

رحـس ات  مالـسلا  هیلع  یلع  یبش ، هک  تسا  تیاور  .دش  هتفگ  هک  تسا  یهلا  ياه  شاداپ  نامه  تعامج ، زامن  يونعم  رثا  نیرتگرزب 
.درک تحارتسا  دناوخ و  یئاهنت  هب  ار  حبص  زامن  دش ، حبص  نوچ  .دوب  لوغشم  تدابع  هب 
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ص 256. ج 8 ، لامعلازنک ، ( 490 - 1
هیآ 142. ءاسن ، یلاسُک » اوماق  هولصلا  یلا  اوماقا  اذا  و  ( 491 - 2

ص 488. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 492 - 3
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.كردم نامه  ( 493 - 4
ص 373. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 689 ، كردم ، نامه  ( 494 - 5
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بش زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .تفر  وا  هناخ  هب  دیدن ، حبـص  تعامج  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زامن رد  ندرکن  تکرش  رطاخب  هک  یشاداپ  دومرف : ربمایپ  .تفگ  نخس  دجـسم  هب  ندماین  زا  وا  رذع  مالـسلا و  هیلع  یلع  يراد  هدنز 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 495) .تسا بش  مامت  تدابع  شاداـپ  زا  شیب  تفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  زا  حبـص ، تعاـمج 

: تسا هدومرف 

مرظن رد  مناوخب ، تعامج  هب  ار  حبـص  زاـمن  رگا  ( 496 «) َحبُْصا یّتَح  یتَْلَیل  َیّلَُـصا  ْنَا  ْنِم  َّیلَا  ُّبَحَا  ٍهعامَج  یف  حَبُـصلا  َیّلَُـصا  ْنال  »
.تسا حبص  ات  يراد  هدنز  بش  تدابع و  زا  رت  بوبحم 

اهایرد و  ذـغاک ، اه  نامـسآ  ماـمت  رگا  دوش ، رتشیب  رفن  هد  زا  نارازگزاـمن  دادـعت  رگا  هک  تساـه  شاداـپ  تلیـضف و  نیمه  رطاـخب 
(497) .دنسیونب دنناوت  یمن  ارنآ  تعکر  کی  شاداپ  دنسیونب ، ناگتشرف  دوش و  ملق  اه  تخرد  بّکرم و 

(498) .تسا تقو  لّوا  رد  يادارف  زامن  زا  رتهب  ریخأت ، اب  تعامج  زامن  و 

یعامتجا راثآ  - 2

و تافیرـشت ، یب  بایغ  روضح و  یعون  .تسا  تّوخا  حور  هدننک  تیوقت  اهلد و  یکیدزن  فوفـص و  تدحو  همدقم  تعامج ، زامن 
.تسا دارفا  یئاسانش  هار  نیرتهب 

تالکـشم زا  یهاگآو  یناّجم  دیدزابو  دـید  یعونو  تسایند  تاعامتجا  نیرت  جرخ  مکو  نیرتکاپ  نیرتشیب ، نیرتهب ، تعامجزامن ،
.تسا نیملسم  داحآ  نیب  یعامتجا  نواعت  زاس  هنیمزو  رگیدکی  ياهزاین  و 

یسایس راثآ  - 3

.تسا فوفص  ماجسنا  اهلد و  تفلا  نیملسم و  تردق  هدنهد  ناشن  تعامج ، زامن 

.تسا ناهاوخدب  مشچ  راخ  دزاس ، یم  سویأم  ار  ناقفانم  دنکفا ، یم  نانمشد  لد  رد  میب  دیادز ، یم  ار  اه  هقرفت 

.دشاب یم  تّما »  » و ماما »  » دنویپو هنحص  رد  روضح  شیامن  تعامج ، زامن 

یتیبرت یقالخا ، راثآ  - 4
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افـص و دور و  یم  رانک  ...و  یلام  ینابز ، يداژن ، یفنـص ، موهوم  تازایتما  دنریگ و  یم  رارق  فص  کی  رد  دارفا  تعامج ، زامن  رد 
دیما تردق و  یمرگ و  لد  ساسحا  تدابع ، فص  رد  رگیدکی  رادید  اب  نانمؤم ، دوش و  یم  هدنز  اهلد  رد  یتسودـعون  ّتیمیمص و 

.دننک یم 

.تسا یسانش  تقو  طابضنا و  مظن و  لماع  تعامج ، زامن 

.دراد رب  رد  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  اب  هزرابم  یعون  درب و  یم  نیب  زا  ار  يریگ  هشوگ  اوزنا و  ییارگدرف و  هیحور 

هب صاخـشا ، نیرت  قیال  نیرتراکزیهرپ و  دَیاب  هک  اجنآ  زا  دزومآ و  یم  ار  ماما  فده و  تهج ، راتفگ ، رد  تدحو » ، » تعامج زامن 
.تسا تلادع  اوقت و  ملع و  هدنهد  ماهلا  شزومآ و  یعون  دتسیاب ، زامن  تماما 

، زامن لها  هعماج  رد  ار  عوضخ  ّتیدوبع و  شناد و  حطـس  درب و  یم  نایم  زا  ار  اه  ّنظءوس  اه و  ترودک  اه و  هنیک  تعامج ، زامن 
.دهد یم  شیازفا 

تساوخ هزاجا  ربمایپ ، روضح  زا  یتقو  ییانیبان  یتح  .تسا  هدش  هیـصوت  همه  نآ  تعامج ، زامن  هب  هک  تسا  راثآ  همه  نیا  رطاخ  هب 
(1) و .دناسرب تعامج  زامن  هب  ار  دوخ  نآ ، کمک  هب  ددنبب و  ینامسیر  دجسم ، ات  هناخ  زا  دومرف : ترضح  نآ  دیاین ، دجـسم  هب  هک 

(2) .دومرفن هزاجا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتساوخ ، زامن  رد  تکرش  كرت  هزاجا  هک  ینایانیبان  زین 

نآ یگدنزاس  ّتیمها و  رب  يرگید  ناشن  دنهد ، یمن  ّتیمها  تعامج  زامن  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  دیدش  دروخرب  رگید ، فرط  زا 
(4) .دیوشن نانآ  فّرعم  (3) و  دیهدن رسمه  ناسک ، نانچ  هب  هک  تسا  ثیدح  رد  .تسا 

تعامج ماما  - 52

تعامج ماما  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

ماظن رد  .دنیوگ  یم  اوشیپ »  » وا هب  زین  یـضعب  .دراد  مان  ماما » ، » دننک یم  ادـتقا  وا  هب  مدرم  دتـسیا و  یم  ولج  هکنآ  تعامج ، زامن  رد 
ات دشاب ، رادروخرب  اه  يرترب  اه و  تلیـضف  يرـس  کی  زا  دـیاب  دراد ، هدـهع  هب  ار  یعمج  ییاوشیپ  هکنآ  مالـسا ، یـسایس  یعامتجا 

نارگید زا  رترب  تلادـع ، اوقت و  لمع و  ملع و  رد  دـیاب  زامن ، شیپ  زین ، تعامج  زامن  رد  .دـشاب  زین  نارگید  شخب  ماهلا  وا ، لیاضف 
.دشاب

.دینک ادتقا  ناتدوخ  نیرتهب  نیرت و  تلیضف  اب  هب  ینعی  ( 504 «) مُکَرایخ اومِّدَقَف  و« ( 503 «) ْمُکَلَْضفَا اُومِّدَقَف  : » میناوخ یم  ثیدح  رد 

: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  .تسا  رایسب  هراب ، نیا  رد  ثیداحا ،

(505) .دنشاب هتشاد  نانیمطا  وا  دّهعت  نامیا و  هب  مدرم  هک  دشاب  یسک  دیاب  تعامج ، ماما 

یم ادتقا  سک  هچ  هب  هک  دیرگنب  سپ  درب ، یم  ادخ  يوس  هب  ارامش  هک  تسا  يربهر  تعامج ، ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(506) .دینک

(507) .دیهدن رارق  قساف  هیفس و  دارفا  زا  ار  ناتدوخ  عیفش  سپ  .تسامش  عیفش  تمایق ، رد  امش ، ماما  دومرف : رذوبا 

هانگ رطاخب  هعماج ، رد  هک  يدارفا  ( 508) .تسا هدش  یهن  دننک ، یم  ّولغ  تماما ، ای  نید  رد  هک  نانآ  هتخانـشان و  دارفا  ندرک  ادـتقا 
(509) .دنرادن ندش  تعامج  ماما  ّقح  دنا ، هدمآ  ایندب  عورشمان ، قیرط  زا  ای  دنا ، هدروخ  قّالش  ینلع ،

109 ص :

ص 377. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 499 - 1
ص 255. ج 8 ، لامعلازنک ، ( 500 - 2

.تعامج ج 1 ، راحبلاهنیفس ، ( 501 - 3
.كردم نامه  ( 502 - 4
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هارمه ار  دوخ  تنیز  دجـسم ، هب  نتفر  ماـگنه  ( 511 «) ٍدِجْسَم َلُکَْدنِع  ْمُکَتَنیز  اوُذُخ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(512) .تسا دجسم  تعامج  ماما  هتسیاش و  ياوشیپ  دجسم ، تنیز  دومرف : .دیشاب  هتشاد 

.تسا هدمآ  دجسم » تنیز   » ناونع هب  یتایاور  رد  زین  ...و  ندز  رطع  راقو و  نتشاد  كاپ و  سابل  ندیشوپ  هتبلا 

(513) .دشاب رکف  بحاص  دنمشیدنا و  دارفا  زا  دیاب  تعامج  ماما  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زامن میهاربا ، ترـضح  نم و  رـس  تشپ  ایوگ  دناوخب ، زامن  ملاع  ماما  رـس  تشپ  هک  یـسک  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(514) .تسا هدناوخ 

(515) .دهدن لوط  ار  زامن  دنکب و  ار  دارفا  نیرت  فیعض  تاعارم  دیاب  تعامج ، ماما 

.دوش یم  هتخانش  تعامج  تماما  ساسح  ّتیعقوم  ثیداحا ، نیا  عومجم  زا 

تعامج ماما  باختنا 

هب هک  دنتـشاد  ارنآ  یگتـسیاش  رفن  دـنچ  یتّیعقوم ، رد  رگا  تسا ، طرـش  نارگید  رب  تلیـضف  يرترب و  تعامج ، ماما  رد  هک  اـجنآ  زا 
اهـشزرا و هب  شیارگ  تسا و  هدـنزومآ  هک  تسا  حرطم  تایاور  رد  تیّولوا  ناونع  هب  یطیارـش  فاصوا و  مه  زاب  دوش ، ادـتقا  نانآ 

: هلمج زا  .دزومآ  یم  ار  رتهب  باختنا 

« مهئْرقا  » .دشاب رتهب  شزامن  تئارق  هک  یسک  - 1

« ًهرَجِه مهُمَْدقَا   » .دشاب مدقشیپ  ترجه ، رد  هک  یسک  - 2

.دشاب رترب  یملع  بتارم  رد  رت و  سانش  نید  هک  یسک  - 3

« نیّدلا یف  ْمُهَهَْقفَاو  ِهنُسلاب  مهُمَلْعَا  »
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« ًاّنِس مهُرَبْکَاَف   » .دشاب هتشاد  يرتشیب  ّنس  هک  سک  - 4

.دشاب رتشیب  نآرق  اب  وا  سنا  هک  یسک   - 5

(516) .دشاب رتورشوخ  رتابیز و  هک  یسک  - 6

.تسا مّدقم  ندش  تعامج  ماما  رد  نامهم  زا  لزنم ، بحاص  - 7

.تسا مّدقم  دجسم ، هب  دراو  هزات  دارفا  رب  یمئاد ، تعامج  ماما   - 8

یعون هک  يدراوم  همه  رد  ّتیملعا ، ییاـناد و  نیا  .تسا  هدـش  هیکت  يزیچ  ره  زا  شیب  ندوب ) ِملاـع   ) هلئـسم هب  تازاـیتما ، ناـیم  رد 
َیِلا مهُْرمَا  ْلَزَی  َْمل  ُْهنِم  ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  مهیف  ٍموقب َو  یّلَص  ْنَم  : » تسا ثیدح  رد  .تسا  زایتما  طرش و  تسا ، راک  رد  ییاوشیپ  يربهر و 

(517 «) ِهمایقلا موی  یلا  ِلافِّسلا 

ات هعماج  نآ  عضو  دـشاب ، مه  وا  زا  رتاناد  نانآ ، نایم  هک  یلاح  رد  دریگب ، هدـهع  هب  ار  یهورگ  ییاوشیپ  زاـمن و  تماـما  هک  یـسک 
.تسا یتسپ  طوقس و  هب  ور  هراومه  تمایق ،

یکاپ و ملع و  هار  زا  ّتیلوبقم ، نیا  .دـشاب  مدرم  لوبق  شریذـپ و  دروم  دـیاب  تعامج  ماما  تشذـگ ، یثیدـح  رد  هک  ناـنچمه  هتبلا 
.دیآ یم  تسدب  وکین  قالخا  عضاوت و  تلادع و 

تمهت و هعیاش و  اب  ار  یتعامج  ماما  تیناحور ، مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  يارب  قافن ، لها  نانمـشد و  یهاگ  هک  تشاد  تلفغ  دـیابن 
هب دـیابن  یـسک  رـس  تشپ  .تسا  یناطیـش  هشقن  نیا  هدـننک  یثنخ  مدرم ، يرایـشه  .دنـشکب  اوزنا  هب  ار  وا  ات  دـننک  یم  ماندـب  غورد ،
زا ار  وا  نمـشد ، زومرم  ياه  تسد  هکنآ  هن  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیلوبقم  يراتفردب ، هانگ و  قسف و  اب  هک  داتـسیا  تعامج 

!... دشاب هتخادنا  اهرظن 

تعامج ماما  رد  تلادع 

.تسا ندوب  لداع  تعامج ، ماما  طیارش  زا 

: دنیامرف یم  هّرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  هلمج  زا  ردقنارگ ، ياهقف  .دنا  هدرک  فیرعت  یهقف  بتک  رد  ار  تلادع 

.دراد زاب  هریغـص  ناهانگ  هب  تبـسن  رارـصا  رارکت و  و  هریبک ، ناهانگ  باکترا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  ینورد  تلاـح  کـی  تلادـع ،
(518)

باسح هب  تازایتما  زا  یکی  یمالـسا  ماظن  رد  تفـص ، نیا  ّتیمها  هب  انب  .تسا  تلادـع  ياه  هناشن  زا  هاـنگ ، زا  يرود  اوقت ، یکاـپ ،
روشک مّهم  ياهراک  تسا و  طرش  ساّسح ، لغاشم  هیاپ و  دنلب  نالوئسم  يارب  نآ  نتشاد  یـساسا ، نوناق  یمالـسا و  هقف  رد  هدمآ و 

.دریگ ماجنا  لداع  دارفا  تسدب  دیاب  مدرم ، روما  و 
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: دینک هجوت  تسا ، طرش  تلادع  هک  دراوم  نیا  زا  یخرب  هب 
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.دشاب لداع  دیاب  تعامج  ماما  يدابع ، لئاسم  رد 

.دشاب لداع  دیاب  هعمج  ماما  بیطخ و  هعمج ، زامن  لثم  يدابع ، یسایس  لئاسم  رد 

.تسا ربتعم  نابهگن » ياروش   » مانب یلداع  ياهقف  رظن  نیناوق ) بیوصت  سلجم و  یگدنیامن  نوچمه  ، ) یقوقح یسایس و  لئاسم  رد 

.دشاب لداع  دارفا  یهاوگ  اب  دیاب  شبحاص ، هب  قح  ره  نداد  نتفرگ و  یقوقح ، لئاسم  رد 

تداهـش وا  هانگ  فالخ و  هب  لداـع ، دارفا  هک  تسا  یتقو  راـکفالخ ، ملاـظ و  بیدأـت  یمالـسا و  دودـح  يارجا  یتیبرت ، لـئاسم  رد 
.دنهد

.دشاب لداع  دارفا  تسد  دیاب  لاملا  تیب  يداصتقا ، لئاسم  رد 

رگم درک ، ناوت  یمن  دامتعا  قساف ، دارفا  ربخ  هب  دشاب و  لداع  دارفا  تسد  دیاب  اهربخ ، رـشنو  شخپ  یگنهرفو ، یعامتجا  لئاسم  رد 
.صّحفت قیقحت و  زا  سپ 

یتموکح ماظن  رد  مهم  ناکرا  زا  تلادـع  سپ  .تسا  نآ  طرـش  تلادـع  هک  تسا ، يربهر  اب  اوق ، ّلـک  هدـنامرف  یماـظن ، لـئاسم  رد 
.تسا یگدنز  روما  میظنت  یعامتجا و  ياه  تیلوئسم  يراذگاو  مالسا و 

تلادع تخانش  هار 

یگدنز و رد  هک  ییاه  هناشن  مئالع و  اب  یلو  تسا ، دارفا  ینورد  روما  زا  هانگ ، كرت  هکلم  نتشاد  و  تلادع ، زا  يرادروخرب  هچرگ 
دروخ و یم  مشچ  هب  مئـالع  نیا  زا  یخرب  تاـیاور ، رد  .درب  یپ  دارفا ، رد  نآ  دوـبن  دوـب و  هب  ناوـت  یم  دـنک ، یم  زورب  دارفا  لـمع 

.درمش لداع  ار  یسک  ناوت  یم  اهنآ ، دوجو  اب  هک  هدش  نایب  اه  كالم  یضعب 

؟ تسیک لداع  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

زا ار  شنابز  مرحمان ، زا  ار  شمـشچ  هک  یـسک  ( 519 «) ِملاظَْملا ِنَع  ُهَّفَک  ِِمثأَْـملا و  ِنَع  ُهناـِسلَو  ِمراـحَملا  َنِم  ُهَفْرَط  َّضَغ  اِذا  : » دومرف
.دنک ظفح  ملظ ، زا  ار  شتسد  و  هانگ ،

ْمُهِْملْظَی ْمَلَف  َساّنلا  َلَـماع  ْنَم  : » دـنک یم  یفّرعم  نینچ  ار  لداـع  درمناوج و  ناـسنا  یثیدـح  رد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
، تالماعم رد  مدرم ، اب  هک  یـسک  ( 520 «) ...ُُهَتلادَع ْتَرَهَظ  ُُهتَّوُُرم َو  ْتَلُمَک  ْنَّمِم  َوُهَف  مهِْفلُْخی  ْمَلَف  مُهَدَعو  مُْهبِذْـکَی َو  ْمَلَف  ْمُهثَّدَـحَو 

شتلادع لماک و  شتّورم  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دنکن ، فّلخت  شیاه  هدعو  رد  دیوگن و  غورد  نخس ، رد  دنکن و  متس 

.تسا راکشآ 

؟ میسانشب اجک  زا  ار  ناسنا  تلادع  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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لثم یگرزب  ناهانگ  زا  و  دیالاین ، هانگ  هب  ار  دوخ  توهش ، راتفگ و  كاروخ و  رد  دشاب و  تفع  ایح و  لها  یـسک  هک  نیمه  دومرف :
رد زج  و  دزیهرپب ، تسا ) نآرق  دیدهت  دروم  هک  ،... ) گنج زا  رارف  بارش ، ابر ، انز ،
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رب وا  تبیغ  وا و  بویع  زا  شیتفت  تسا و  لداع  یناسنا  نینچ  دنکن ، يرود  نیملسم  تعامج  رد  تکرـش  زا  دراد ، رذع  هک  يدراوم 
(521) ...تسا مارح  مدرم 

.دیریذپب ار  وا  یهاوگ  دیـشاب و  نیبشوخ  دناوخب ، تعامج  هب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  سک  نآ  هب  میناوخ : یم  يرگید  تایاور  رد 
(522)

تعامج مسارم و  رد  شروضح  اب  هک  دـشاب  نیمه  دـننک ، یم  نایب  تلادـع  رد  يرهاظ » نسُح   » ناونع هب  ءاـهقف ، هک  ار  هچنآ  دـیاش 
.دنسانشب يراک  تسرد  لداع و  ِناسنا  قیرط ، نیا  زا  ار  وا  دوش و  مدرم  دامتعا  هیام  هانگ ، داسف و  زکارم  رد  شندوبن  نیملسم و 

: دیامرف یم  نانز  تلادع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ياه يرگ  هولج  دنـسپان و  ياهراک  زا  درک و  یم  تعاطا  شیوخ  رهوش  زا  دوب و  مرتحم  ياه  هداوناخ  زا  باـجح و  لـها  هک  نیمه 
(523) .تسا لداع  تشاد ، زیهرپ  اوران 

هب روهشم  مدرم  نایم  ای  هدروخ ، قّالش  هعماج  رد  ینلع ، ِتشز  ناهانگ  رطاخ  هب  هک  دناد  یم  یناسک  ار  قساف » ، » تایاور یـضعب  رد 
یهانگ بکترم  رمع ، لوط  رد  هک  تسین  نآ  رفن ، کی  رد  تلادـع  ياـنعم  هتبلا  ( 524) .دنـشاب نظ  ءوس  دروم  ای  يراکدب  فالخ و 

، میـشاب هدیدن  یگرزب  هانگ  وا  زا  رهاظ ، رد  ام  هک  نیمه  یلو  تسا ، موصعم  ءایلوا  ءایبنا و  رد  اهنت  یگژیو ، نیا  هک  ارچ  دشاب ، هدشن 
.تسا یفاک 

اب لداع و  ار  وا  مدرم  اّما  متسین ، لداع  نم  هک  دیوگب  مدرم  هب  یّتح  و  دناد ، یمن  لداع  ار  دوخ  یـسک  رگا  هک : دنامن  هتفگان  زین  نیا 
یچیپرس دیابن  دنشاب ، ادتقا  هب  لیام  مدرم ، رگا  دننک و  ادتقا  وا  هب  دنناوت  یم  زین  مدرم  دوش و  تعامج  ماما  دناوت  یم  دنـسانشب ، اوقت 

دنا هدناوخ  وا  رـس  تشپ  هک  ار  ییاهزامن  هدوبن ، لداع  تعامج ، ماما  هک  دوش  مولعم  تعامج ، زامن  زا  سپ  رگا  یّتح  و  ( 525) .دنک
(526) .تسین مزال  هداعا  تسا و  حیحص 

؟ دنور یمن  تعامج  هب  یضعب  ارچ 

هک میدـهاش  فسأـت ، اـب  دـنمورحم و  گرزب  ضیف  نیا  زا  یخرب  دراد ، دوـجو  تعاـمج  زاـمن  يارب  هک  يراـثآ  اهـشاداپ و  هـمه  اـب 
دنوش یمن  رضاح  نیملسم  تعامج  رد  یلو  دنرب ، یم  رس  هب  دجسم  یگیاسمه  رد  یتح  دنا و  تبغر  مک  انتعا و  یب  نآ  هب  يرایسب ،

.تسا تولخ  يروآدرد  هدننک و  تحاران  تروص  هب  یهاگ  اهدجسم ، و 

رد یلو  تسا ، ینتفریذـپ  ناشلیلد  دـنراد و  رذـع  ًاعقاو  یـضعب  .تسا  نوگانوگ  تعامج ، ياـهزامن  رد  دارفا  ندرکن  تکرـش  ّتلع 
: مینک یم  اه  هناهب  لیالد و  هنوگنیا  هب  يرورم  .تسین  رتشیب  چوپ ، ییاه  هناهب  دراوم ، يرایسب 

113 ص :

زامن رارسا  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنلفاغ تعامج ، زامن  ياهشاداپ  زا  یضعب ،

.دنوش یم  تبغر  یب  تعامج  زامن  هب  دجسم ، رد  نارازگزامن  یخرب  يراتفردب  زا  یخرب ،

.دنروآ یم  باسح  هب  وا  تلادع  اب  یفانم  ارنآ  دنهد و  یم  رارق  دوخ  تکرش  مدع  هناهب  ار ، تعامج  ماما  یقالخا  دب  اهنت  یضعب ،

رد تکرـش  زا  ...و  صاخـشا  تاعوضوم و  هب  تبـسن  نانآ  یـسایس  ياههاگدـید  اـب  تعاـمج ، ماـما  ندوبن  رکفمه  رطاـخب  یـضعب ،
.دننک یم  يرود  تعامج ،

.دنوش یم  مورحم  تعامج  زامن  میظع  ياهشاداپ  زا  هّرمزور ، ياهیراتفرگو  یعامتجاو  يداصتقا  ياه  تیلوغشم  رطاخب  یضعب ،

.دنور یمن  رگیدو  هدش  درسلد  دجسم ، دارفا  درس  دروخرب  زا  یضعب ،

.دنرادن لوبق  ار  وا  دنراذگ و  یم  وا  باسح  هب  ار  تعامج  ماما  ناکیدزن  ناگتسب و  ياه  بیع  یضعب ،

هکنآ یب  دنراد ، زیهرپ  نآ  زا  دنناد و  یم  هعماج  رد  زامنشیپ  ندش  گرزب  تیوقت و  هیام  ار ، یتعامج  زامن  رد  دوخ  تکرش  یضعب ،
.دنشاب هتشاد  تعامج  ماما  یتلادع  یب  رب  نشور  یلیلد 

.دننک تکرش  قیال ، دهعتم و  كاپ و  اّما  هداز ، ریقف  ای  ناوج  ماما  کی  تعامج  زامن  رد  دنتسین  رضاح  رورغ ، يور  زا  یضعب ،

هب دنناد و  یمراب  دـننادب ، راک  هکنآ  ياجب  ار ، تعامج  زامن  دـنا و  لسک  هلـصوح و  یب  تادابع ، رد  دـنا و  لبنت  رورپ و  نت  یخرب ،
.دندنویپب زامن  رد  ناناملسم  عمج  هب  دنشکب و  رگید  ياهراک  زا  تسد  دنرضاح  یتخس 

.دنزیرگ یم  دجسم  زا  تعامج ، زامن  ندیشک  لوط  زا  زین ، یضعب 

.دنیآ یمن  تعامج  زامن  هب  ور  نیا  زا  دیآ ، یمن  ناششوخ  دجسم ، ناراکردنا  تسد  ای  ّیلوتم  زا  زین ، یضعب 

لباق ریغ  ییاه  هناهب  اهنیا ، رتشیب  دیدید ، هک  روطنامه  .دوب  تعامج  زامن  رد  روضح  هب  تبسن  یخرب  يدرـس  للع  زا  يا  هشوگ  اهنیا 
یفوفص رد  یلدمه ، صولخ و  اب  و  دنراذگب ، رانک  ار  هدش  دای  لماوع  هک  دسرب  يّدح  هب  مدرم  ینید  دشر  یهاگآ و  رگا  .تسانتعا 

هانگ .دننادن  وا  تلادع  اب  ریاغم  ار ، زامنـشیپ  یقلخ  دب  دنـشاب ، هتـشاد  هّجوت  تعامج ، میظع  ياه  شاداپ  هب  دننیـشنب ، مه  رانک  مظنم 
تاکرب و هب  ...و  .دنراذگن  وا  باسح  هب  ار  وا  ناگتسب 

ياـهزامن یتولخ  تفاـی و  دـهاوخ  يرتشیب  قنور  دـجاسم ، هک  دـید  میهاوخ  دنـشیدنیب ، ینید » ییاـمهدرگ   » نیا ناوارف  تبثم  راـثآ 
.تفر دهاوخ  نایم  زا  تعامج ،

تکرـش اب  زیمآ  مارتحاو  هتـسیاش  دروخربو  دجاسم ، ندوب  هدنزومآ  مرگ و  طیحمو  زامنـشیپ ، یقالخاو  یملع  ياه  تیحالـص  هتبلا ،
تدحو نوناک  نیا  دجـسم ، هب  نانآ  بذـج  رد  يا  هدـمع  مهـس  دـناوت  یم  ناناوجون ، ناناوج و  اب  صوصخ  هب  زامن ، رد  ناگدـننک 
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.تسا مّهم  هنیمز ، نیا  رد  زین  روشک  یتیبرت  یغیلبت و  یگنهرف ، نالوئسم  مهس  .دشاب  هتشاد  تیونعمو 
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، دنتسیاب زامن  هب  نادنزرف  نادرگاش و  ربارب  رد  دننک و  تکرش  اه  تعامج  رد  دوخ  ناردام ، ناردپ و  نامّلعم و  مرتحم و  نایبرم  رگا 
.دوب دنهاوخ  زین  نارگید  شخب  ماهلا  دنورب ، دجاسم  هب  ای 

.دیآ یم  باسح  هب  یلیهست  تعامج ، ياهزامن  رد  نازومآ  شناد  روضح  يارب  دوش ، هتخاس  دجاسم  رانک  رد  سرادم ، رگا 

رفاسم زامن 

، ترفاسم رد  یتح  تسین ، طقاس  ناسنا  زا  لاح  چیه  رد  هآ  تسا  یّمهم  رایسب  تابجاو  زا  زامن ،

دوخ هب  یفلتخم  ياه  تروص  ّصاخ ، طیارش  هب  انب  هتبلا  ...و  ندش  قرغ  لاح  رد  گنج ، نادیم  يرامیب ،

.تسا بجاو  ناسنا  رب  هراومه  یلو  دریگ ، یم 

، سوبوتا راطق ، رد  .دنآ  تبظاوم  شیوخ  ياهزامن  رب  دیاب  مه  هار  لوط  رد  رفس و  ماگنه  ناملسم  کی 

.درپس یشومارف  هب  ار  نآ  يادا  درمش و  کبس  ار  زامن  دیابن  هلجع ، تقو و  یگنت  رد  امرگ ، امرس و  رد 

رگا .دناوخ و  مه  ار  زامن  تفاتش و  دیاب  دراد ، یم  هگن  اذغ  فرص  ای  زامن  يارب  راطق ، ای  سوبوتا  یتقو 

.درادهگن ات  تساوخ  هدننار  زا  درکن ، یفقوت 

رصق زامن  طیارش 

هتسکش و دیاب  ار  دوخ  یتعآر  راهچ  ياهزامن  طرش ، تشه  اب  هار ، رد  ترفاسم و  تّدم  رد  رفاسم ،

حیضوت هآ  تسا  يرایسب  تایئزج  لئاسم و  ياراد  طیارش ، نیا  زا  کی  ره  دروآ (: اجب  تعآر ) ود   ) رصق

 ( دینآ هعلاطم  هلاسر  زا  ار  اهنآ 

.دشابن یعرش  خسرف  تشه  زا  رتمآ  وا  رفس  هکنآ  لّوا : طرش 

.دشاب هتشاد  ار  خسرف  تشه  دصق  رفس ، لّوا  زا  هکنآ  مّود : طرش 

.ددرگنرب دوخ  دصق  زا  هار ، نیب  رد  هکنآ  مّوس : طرش 

رتشیب ای  زور  هد  ای  درذگب ، دوخ  نطو  زا  خسرف ، تشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  دهاوخن  هکنآ  مّراهچ : طرش 

.دنامب ییاج  رد 
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.دشابن تیصعم  رفس  شرفس ، دنکن و  رفس  مارح  راآ  يارب  هکنآ  مجنپ : طرش 

.دشابن درگ  نابایب  نانیشنارحص  زا  هکنآ  مشش : طرش 

.دشابن ترفاسم  وا  لغش  هکنآ  متفه : طرش 

راوید رگید  ناسنا  اجنآ ، هب  ندیسر  اب  هآ  ییاج  ینعی  صخرت  دح  ّصخرت ( ّدح  هب  هکنآ  متشه : طرش 

دسرب ماما ) ) ترضح  لئاسملا  حیضوت   ) دونشن ارنآ  ناذا  يادص  دنیبن و  ار  رهش 

زور هد  تماقا 
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.دناوخب مامت  ار  شیاهزامن  دیاب  دشاب ، هتشاد  اجکی  رد  رتشیب  ای  مامت  زور  هد  ندنام  دصق  ناسنا  رگا  ترفاسم ، رد 

.دناوخب مامت  دنک و  زور  هد  دصق  رهاظ  رد  دناوت  یمن  تسا ، زور  هد  زا  رتمک  ندنام  وا ، یعقاو  ّتین  رگا 

دیاب مه  ار  هدنامیقاب  ياهزور  تفرگ ، تشگزاب  هب  میمـصت  دـش و  ضوع  ناسنا  میمـصت  یلیالد  هب  زور ، هد  ندـش  مامت  زا  لبق  رگا 
.دناوخب مامت 

دوخ نطو  زا  هکنآ  رگم  .تسا  مامت  شیاـهزامن  دـنامب ، زور  هد  زا  رتمک  دـنچ  ره  دورب ، دوخ  نطو  هب  دـنک و  ترفاـسم  یـسک  رگا 
.دراد رفاسم  مکح  هک  دشاب ، نتشگنزاب  رب  شیانب  هدرک و  ضارعا 

یم باختنا  یمئاد  تماقا  يارب  ناسنا  هک  مه  ار  يرگید  ّلحم  .دنک  ضارعا  اجنآ  زا  هکنآ  رگم  تسوا ، یلـصا  نطو  ناسنا ، هاگداز 
، ناسنا ات  .دوش  یم  بوسحم  وا  نطو  اج  ود  ره  دنک ، یم  یگدنز  اج  ود  رد  هک  یسک  .دیآ  یم  باسح  هب  وا  یلصا  ریغ  نطو  دنک ،

ردقنآ ندنام ، ِدصق  نودب  هکنآ  رگم  دوش ، یمن  باسح  وا  نطو  دشاب ، هتشادن  یلصا  نطو  زا  ریغ  ییاج  رد  یگـشیمه  ندنام  دصق 
.تسوا نطو  اجنآ  دنیوگب  مدرم  هک  دنامب 

دّدرت رد  هراومه  هک  تسا  رفس  اب  طابترا  رد  يا  هنوگ  هب  شلغش  ای  ...و ) نانابلخ  ناگدننار ، لثم   ) تسوا لغـش  ترفاسم ، هک  یـسک 
(1) .دناوخب مامت  دیاب  ار  شیاهزامن  تسا ، دمآ  تفر و  و 

-4 هفوک ، دجسم  - 3 یبنلادجسم ، - 2 مارحلادجسم ، - 1 دناوخب : مامت  مهو  هتـسکش  مه  ار  شزامن  دـناوت  یم  اج  راهچ  رد  رفاسم ،
(2) .ترضح نآ  مرح  هب  لصّتم  دجسم  ءادهشلادیس و  مرح 

اضق زامن  - 53

اضق زامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

دوخ بجاو  زامن  هک  یسک  .تسا  بجاو  فّلکم  ناسنا  رب  نآ ، عقوم  هب  تسرد و  ماجنا  تسا و  ناسنا  هدهع  رب  ادخ  قوقح  زا  زامن ،
لهـس يور  زا  ای  رابجا ، يور  زا  ناکما و  مدـع  اـی  یتسم ، یـشوهیب ، یـشومارف ، دـننام : تسا ، هدـناوخن  نآ  تقو  رد  لـیلد  ره  هب  ار 

، هدروآ اجب  لطاب  ای  هدناوخن  هک  ار  اهزامن  نآ  دـیاب  تسا ، هدـیمهف  ًادـعب  هدوب و  لطاب  یلو  هدـناوخ  هکنآ  ای  و  تیـصعم ، يراگنا و 
.دنک اضق 

.درادن اضق  دنناوخ ، یمن  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نانز  هک  ار  يا  هنازور  ياهزامن  هتبلا 

.دروآ اجب  ارنآ  يروف  تسین  بجاو  یلو  دنکن ، یهاتوک  نآ  ندناوخ  رد  دیاب  دراد ، اضق  زامن  هک  یسک 

.دیامن اضق  ار  وا  ياهزامن  دناوت  یمن  يرگید  دشاب ، زجاع  دوخ  ياهزامن  ندناوخ  زا  هچ  رگا  تسا ، هدنز  ات  ناسنا 

.دناوخب مامت  ار  شزامن  تسا  زاجم  رفاسم  نکاما ، نیا  تایونعم  زا  ندرب  رتشیب  ضیف  يارب  دراوم ، نیا  رد 
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تعامج رد  ار ، حبـص  زامن  ياضق  ناوت  یم  ًالثم  .دـشاب  یکی  ود  ره  زامن  تسین  مزال  .دـناوخ و  تعامج  اـب  ناوت  یم  ار  اـضق  زاـمن 
.سکع رب  ای  دناوخ ، ءاشع  برغم و  زامن 

ياضق ترفاسم ، رد  دناوت  یم  ناسنا  ًالثم  .دوش  اضق  دـیاب  تروص  نامه  هب  تاعکر ، دادـعت  رظن  زا  هدـش ، توف  ناسنا  زا  هک  يزامن 
هب ار  نآ  دـیاب  نطو  رد  هدـش ، اضق  ناسنا  زا  رهظ  زاـمن  ترفاـسم ، رد  ًـالثم  رگا  .دـناوخب و  ماـمت  تروص  هب  ار  یتعکر  راـهچ  زاـمن 

.دنک اضق  یتعکر  ود  تروص 

(. دینک عوجر  لئاسملا  حیضوت  هب  اضق ، زامن  رفاسم و  زامن  رتزیر  لئاسم  اب  ییانشآ  يارب  )

رگید ياهزامن  - 54

رگید ياهزامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

نیا هک  هدش ، ثحب  زین  اضق  زامن  رفاسم و  زامن  دـش ، رکذ  تابیقعت  اب  هارمه  هک  هنازور ، لفاون  یبحتـسم و  ياهزامن  زا  ریغ  نونکات ،
.دوب تقو ) جراخ  رد  ای  رفس ، رد   ) صاخ یطیارش  رد  هنازور  ياهزامن  نامه  زین ، ود 

هب مه  اهنآ  هب  زاـمن ، ياـه  ثحب  لـیمکت  يارب  تسا ، دّـکؤم  بحتـسم  یـضعب  بجاو و  یخرب  هک  تسه  زین  رگید  زاـمن  دـنچ  اـّما ،
.دوش یم  هتخادرپ  ارذگ  ِتروص 

هعمج زامن  - 55

هعمج زامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

نیملـسم و تدـحو  رهظم  هکلب  تدابع ، کی  اهنت  هن  دراد و  ییـالاو  هاـگیاج  هعمج » زاـمن  ، » نیملـسم یعاـمتجا  یگتفه  مسارم  رد 
.ددرگ یم  بوسحم  یسایس » يدابع ، زامن   » درب و یم  الاب  ار  نآرق  ناوریپ  یهاگآ  تسا و  مالسا  تمظع  هوکش و 

ْاوُرَذَو ِهَّللا  ِرْکِذ  َیلِإ  ْاْوَعْـساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  نِم  ِهوَـلَّصِلل  َيِدوـُن  اَذِإ  ْاوـُنَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأَی  : » دـیامرف یم  هعمج ، زاـمن  هراـبرد  میرک ، نآرق 
(531 «) َْعیَْبلا

.دینک اهار  ار  دتس  داد و  دیباتشب و  ادخ  دای  يوس  هب  دوش ، یم  هداد  ادن  هعمج  زور  زامن  هب  یتقو  ناگدروآ ! نامیا  يا 

هعمج زامن  ّتیفیک 

.رهظ زامن  ای  دناوخب  هعمج  زامن  دناوت  یم  ناسنا  تسا و  يرییخت  بجاو  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن 
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اهنآ رد  بیطخ ، هک  تسا  بجاو  هبطخ  ود  زامن ، زا  شیپ  .دوش  هدناوخ  تعامج  تروصب  دیاب  ًامتح  تسا و  تعکر  ود  هعمج  زامن 
.دنک حرطم  دیاب  مه  ار  ناناملسم  یسایس  یعامتجا -  لئاسم  اوقت ، هب  توعد  رب  هوالع 

.دشاب یمن  اور  رترید  نآ  زا  تسا و  ناذا  زا  سپ  تعاس  کی  دودح  ات  رهظ  زاغآ  زا  نآ ، تقو 

خـسرف کی  زا  رتمک  دیابن  هعمج ، زامن  ود  هلـصاف  .تسا  رفن  جـنپ  دوش ، یم  لیکـشت  هعمج  زامن  نانآ  روضح  اب  هک  يدارفا  لقادـح 
.دشاب

.تسا قافن  هناشن  هعمج ، زامن  رد  رذع ، نودب  ندرکن  تکرش  .تسا  بجاو  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  هب  نداد  شوگ 

.ار نیقفانم  هروس  مود ، تعکر  رد  دناوخب و  ار  هعمج  هروس  دمح ، زا  سپ  لّوا ، تعکر  رد  هعمج ، ماما  هک  تسا  رتهب 

هللا یلـص  ربمایپ  ور ، نیا  زا  تسا ، هتـشاد  یمارگ  ار  نانمؤم  هعمج ، هروس  اب  دنوادخ  تسا : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(532) .تسا هتخاس  مزال  ار  نیقفانم  هروس  ناقفانم ، خیبوت  ناونعب  هدرک و  ّتنس  ار  هعمج  نانآ ، تراشب  ناونع  هب  هلآو  هیلع 
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رد هچنآ  .دننیـشن  یم  مه  رانک  فلتخم  ياهداژن  اه و  گنر  اـب  دـنیآ و  یم  درگ  ّالـصم  عمجم و  کـی  رد  اـج ، ره  زا  همه ، هک  ارچ 
.دراد دوجو  ناناملسم  یگتفه  عّمجت  نیا  هعمج ، زامن  رد  رت  يوق  رتشیب و  بتارم  هب  دوب ، تعامج  زامن 

مالسا ياهورین  لّکشت  - 2

یثنخ مالسا و  نانمـشد  باعرا  هیام  دشخب و  یم  یگچراپکی  لّشکت و  زامن ، تدابع و  روحم  رب  ار  ناناملـسم  یعون  هب  تدابع ، نیا 
.تسا نانآ  ياه  هعیاش  هنانکفا و  هقرفت  ياه  هئطوت  ندش 

ناملسم یسایس  يرکف -  دشر  - 3

یم ربخ  اب  ناهج  دوخ و  روشک  یسایس  لئاسم  زا  مدرم  دوش ، یم  نایب  هعمج  ياه  هبطخ  رد  هک  یـشخب  یهاگآ  بلاطم  ياضتقم  هب 
.دنبای یم  رتشیب  روضح  عامتجا  هنحص  رد  شیوخ ، یعامتجا  فیاظو  هب  ییانشآ  اب  دنوش و 

یعمج هیحور  تیوقت  - 4

لباقتم و طابترا  اب  همه  دروآ و  یم  درگ  سونایقا ، کی  رد  ار  یناسنا  دارفا  هدـنکارپ  ياه  هرطق  هک  تسا  هعمج  زامن  راثآ  زا  زین  نیا 
.دور یم  نیب  زا  ییارگدرف  اوزنا و  دننک و  یم  ادیپ  یعامتجا  هیحور  مه ، ییاسانش 

مدرم جیسب  ّتیزکرم   - 5

هب یناسر  يرای  یعاـمتجا و  تالکـشم  ّلـح  عاـفد و  داـهج و  يارب  ندـش  جیـسب  هب  مدرم  توعد  ياـج  نیرتهب  هعمج ، زاـمن  رگنس 
لوسر زین ، مالسا  ردص  رد  هدوب و  هّجوت  دروم  هراومه  دوش ، یم  یّلجتم  هعمج  زامن  رد  هک  یمدرم  میظع  تردق  نیا  .تسا  نارگید 

یم داهج ، ياه  ههبج  هب  هدرک و  جیسب  ار  دارفا  اه ، هبطخ  زا  سپ  دجاسم و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
.دنداتسرف

(1) ...رگید راثآ  يرایسب  و 

نید ءایلوا  هریس  - 56

نید ءایلوا  هریس  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

هـضیرف نیا  هب  مامتها  ترورـض  نآ و  ّتیمها  رگنایب  هعمج ، زامن  هرابرد  موصعم  نایاوشیپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شور 
.تسا

119 ص :
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هکنآ يارب  دومرف : ارچ ؟ دندیسرپ : دیروخن ، هدننک ) فیعـض  ياه  ) اود هبنـشجنپ ، زور  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تیاور  رد 
(537) .درادن زاب  هعمج  زامن  رد  روضح  زا  ارامش 

نآ ربمایپ ، نارای  ( 538 «) ِتقَْولا ِقیِضل  ِسیمَخلا ، َموی  ِهعْمُْجِلل  َنوُزّهَجَتَی  ِیبّنلا  ُباحـصَا  َناک  َو  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسا گنت  تقو  دراد ) هک  ییاهراک  رطاخب   ) هعمج هک  ارچ  دندش ، یم  هدامآ  هعمج  يارب  هبنشجنپ  زور 

زامن رد  ات  دروآ ، یم  نوریب  هعمج  زامن  يارب  ار  ...و  تمهت  يراکهدب ، ياه  هدـنورپ  نامهّتم  ناینادـنز و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
، هعمج زامن  رد  تکرـش  يارب  مه  ار  ینادنز  ناقـساف  .دندرگرب  هک  دندرک  یم  تنامـض  نانآ  ءایلوا  و  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  هعمج 

(1) .تبقارم لرتنک و  اب  داتسرف ، یم  نوریب 

رد ار  اهـشفک  دـش و  یم  رـضاح  هعمج  زامن  يارب  هنهرباپ  رئاعـش ، نیا  میظعت  هعمج و  زامن  تشادـگرزب  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
یم ماجنا  دـنوادخ  ربارب  رد  عضاوت  يور  زا  ار  راک  نیا  و  تسا ، یهلا  ّصاخ  هاگیاج  زامن ، نیا  دومرف : یم  تفرگ و  یم  پچ  تسد 

(2) .داد

.دنزرو تلفغ  يدابع  یسایس  هنحص  نیا  رد  روضح  زا  دیابن  دّهعتم  ناناملسم  دوش و  یم  راکشآ  هضیرف  نیا  ّتیمها  باسح ، نیا  اب 

: تسا هدومرف  تّما  ماما 

میظع و ّتلم  ...دوش  هماقا  رتاوتحم  رپ  رتهوکش و  اب  هچ  ره  دیاب  تسا ، مالسا  یعامتجاو  یـسایس  تردق  زا  یـشیامن  هک  هعمجزامن ،
نانئاخ و ياه  هئطوت  نآ ، تکرب  هب  ات  دیامن ، ظفح  رت ، هیاپ  دنلب  رتمیظع و  هچ  ره  ار  یمالسا  رگنس  نیا  دیاب  دوخ ، تکرش  اب  زیزع ،

(3) .دوش یثنخ  نادسفم  ياه  هسیسد 

دیع زامن  - 57

دیع زامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

يرایسب يارب  تسا و  ناناملسم  رکف  یگدنز و  رد  وا  دای  هدننک  هدنز  لاعتم و  يادخ  هب  هّجوت  هنیمز  یمالسا ، فلتخم  ياه  تبسانم 
.تسا هدش  نایب  زامن ،»  » هلمج زا  یصوصخب ، ياهاعد  لامعا و  اه ، تبسانم  نیا  زا 

.دوش یم  هدناوخ  نابرق » دیع   » و رطف » دیع   » رد هک  تسا  یتعکر  ود  زامن  دیع ، زامن  زا  روظنم 

، زامن اب  هارمه  یمالسا ، دیع  تسا ، تاوهـش  اه و  ینارـسوه  اه ، تلفغ  هب  هتخیمآ  هک  نارگید ، دایعا  زین  اه و  نشج  ریاس  فالخ  رب 
: میزادرپ یم  دیع  ود  نیا  زامن  نوماریپ  يرصتخم  حیضوت  هب  کنیا  .تسا  ...و  تراهط  لسغ و  تاقدص ، قافنا و  اعد ،

120 ص :
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رطف دیع  زامن 

، زامن نیا  .دناوخ  دیاب  زامن  قیفوت  نیا  هنارکش  هب  هزور ، تدابع و  هام  کی  زا  سپ  تسا ، رطف » دیع   » هک لاّوش ، هام  زور  نیتسخن  رد 
.تسا ّبحتسم  ام  نامز  رد  یلو  دوش  هدناوخ  تعامج  هب  دیابو  تسا  بجاو  مالسلا  هیلع  ماماروضح  نامز  رد 

.دنناوخب باتفآ  ندش  دنلب  زا  سپ  زور ، زاغآ  رد  هک  تسا  رتهب  یلو  تسا  رهظ  ات  دیع ، زور  باتفآ  لّوا  زا  نآ ، تقو 

یم ییاعد  ره  تونق ، رد  .تفرگ  تونق  ریبکت ، ره  زا  سپ  تفگ و  ریبکت  جنپ  دـیاب  هروس ، دـمح و  ندـناوخ  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد 
، ریبکت ره  زا  سپ  هک  تسا ، ریبـکت  راـهچ  مّود  تعکر  رد  .تسا  ...همظعلاو » ءاـیربکلا  لـها  مهللا   » ياـعد رتـهب ، یلو  دـناوخ ، ناوت 

.تسا مزال  تونق 

دزاس و یم  داجیا  اه  لد  رد  رافغتـسا  هبوت و  تلاح  دـنک ، یم  ادـخ  هّجوتم  ار  اه  لد  دراد ، هک  یّـصاخ  تیونعم  اـب  رطف ، دـیع  زاـمن 
زامن هب  نامـسآ  ریز  رد  زاب و  ياضف  رد  و  دـناوخب ، ار  یّـصاخ  ياهاعد  دـنک ، لسغ  دـیع ، زامن  زا  شیپ  ناـسنا ، هک  تسا  بحتـسم 

.دتسیاب

ّلجوّزع ِهِّلل  َنوُزُْربَـی  هیف و  َنوُعِمَتْجَی  ًاـعمتُْجم  َنیِملـسُمِلل  َنوُکِیل  ُدـیعلا ، رْطِفلا  ُمْوَی  َلـِعُج  اـّمنا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
(542 «) ٍعُّرَضَت َمْوَی  ٍهبْغَر و  َمْوَی  ٍهاکز َو  َمْوَی  ٍعامتجا َو  َموَی  ٍدیع و  َموَی  ُنوُکَیَف  مهیلَع ، َّنَم  ام  یلَع  ُهَنودّجُمیَف 

، دنوادخ ربارب  رد  دنوش و  عمج  زورنآ ، رد  هک  دنشاب  هتشاد  یعمجم  ناناملسم ، ات  داد ، رارق  دیع »  » ببـس نیدب  ار  رطف  زور  دنوادخ ،
.تسا شیاین  تبغر و  تاکز و  عّمجت و  دیع و  زور  زورنآ ، سپ  دنزادرپب ، میظعت  دیجمت و  هب  شیاه ، تمعن  اه و  ّتنم  رطاخب 

: تسا هدرک  نایب  ریز ، ياهروحم  رد  ار  دیع  زامن و  نیا  هفسلف  فیرش ، ثیدح  نیا  رد 

ییامهدرگ عامتجا و  - 1

ارقف هب  یگدیسر  تاکز و  - 2

ادخ هب  شیارگ  تبغر و  - 3

راگدرورپ هاگرد  هب  ندیلان  عّرضت و  - 4

مدرم هب  هک  دراد  يدـئاوف  یعامتجا و  راثآ  هب  هّجوت  مه  تسا ، يدابع  مسارم  زامن و  نیا  ینافرع  يونعم و  دـعب  هب  رظان  مه  اـهنیا ، و 
شاـعم نیمأـت  رظن  زا  ظاـحل ، کـی  هـب  دـنناسر و  یم  ییاوـن  هـب  ار  دنمتـسم  ناـیاونیب  هرطف » تاـکز   » ِتـخادرپ اـب  مدرم  دـسر و  یم 

.دوش یم  بوسحم  ارقف » دیع  ، » رطف دیع  نامورحم ،

(543) .تسا یمالسا  تّما  تردق  تکوش و  ناشن  دراد و  هنالاس  میظع  عامتجا  نیا  هک  یسایس  یعامتجا و  راثآ  رب  هفاضا 
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یهلا هزیاج 

تاعاط یلوبق  اب  دیع ، نیا  نتخاس  كرابم  یهلا و  ترفغم  شزرمآ و  دوش ، یم  هتساوخ  ادخ  زا  زامن ، نیا  رد  هک  يزیچ  نیرت  هدمع 
.دنک یم  اطع  راد ، هزور  نارازگزامن  هب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هزیاج  نیرتهب  نیا ، تسا و 

کی دسر ، یم  ارف  رطف ) دیع   ) لاوش هام  لّوا  زور  هاگره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دهد یم  ادن  دنوادخ  يوس  زا  يدانم 

«! مکِِزئاوَج یِلا  اوُدُْغا  َنونمؤُملا ! اهُّیا  »

.ناتیاه هزیاج  يوس  هب  دیباتشب 

زور زورما ، تسین ...! ناهاشداپ  نیا  ياه  هزیاج  لثم  ادـخ ، زیاوج  رباج ! يا  دومرف : هدرک ، رباج  هب  ور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاـگنآ ،
(544 !) تساه هزیاج 

تمایق زا  يا  هنحص  رطف ، دیع 

دای هب  ناسنا  فقس ، یب  يالـصم  رد  هنادنمزاین ، روضح  ییاعد و  عامتجا  نآ  رد  هک  تسنآ  رطف ، دیع  زامن  هدنزاس  یتیبرت و  راثآ  زا 
، زورنآ رد  تمایق  يروآدای  .دوش  یم  مّسجم  اهرظن  رد  تمایق  هنحـص  دتفا و  یم  یهلا  تمحر  هب  شیوخ  يدنمزاین  تمایق و  ادخ و 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شرافس 

! مدرم يا  دومرف : مدرم  هب  باطخ  دناوخ ، هک  يا  هبطخ  رد  يرطف  زور  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تیاور  رد 

.دنریگ یم  شاداپ  ناکین ، هک  تسا  يزور  امش ، زور  نیا 

.دننک یم  نایز  ناراکدب ، زور ، نیا  رد 

.تسامش تمایق  هب  زور  نیرت  هیبش  زور ، نیا 

.دیروآ دای  هب  ار  اهربق  زا  ناتندمآ  نوریب  الصم ، هب  اه  هناخ  زا  ناتندمآ  نوریب  اب 

.دیروآ رطاخ  هب  تمایق  رد  ار  ادخ  روضح  رد  فّقوت  زامن ، راظتنا  الصم و  رد  دوخ  فقوت  اب 

(545) .دیروآ دای  هب  منهج  ای  تشهب  رد  دوخ  ياه  هناخ  هب  ار  ناتتشگزاب  اه ، هناخ  هب  دوخ  تشگزاب  اب  و 

: دومرف شیوـخ  ناـهارمه  هب  دـندوب ، لوغـشم  يزاـب  هدـنخ و  هب  هک  دروـخرب  يا  ّهدـع  هب  رطف ، دـیع  زور  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما 
ناوضر تمحر و  هب  یبایتسد  هقباسم و  يارب  ینادیم  ار ، ناضمر  دنوادخ ،
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هب شاداپ ، زور  نیا  رد  هکنآ  زا  تفگش  .دنتخاب  هدنام و  بقع  مه  يا  هّدع  دندرب ، هتخات و  شیپ  يا  هّدع  هک  دوب ، هداد  رارق  شیوخ 
(546) ...تسا لوغشم  يزاب  هدنخ و 

نابرق دیع  زامن 

زا یکی  .دراد  یّـصاخ  ياهاعد  لامعا و  هک  تسا  یمالـسا  دایعا  نیرتگرزب  زا  و  یحـضا ) دـیع   ) نابرق دـیع  زور  هّجحیذ ، مهد  زور 
طیارـش نامه  اب  تقو و  نامه  رد  تروص و  نامه  هب  تسا و  تعکر  ود  رطف ، دـیع  زامن  لثم  هک  تسا  ناـبرق » دـیع  زاـمن  ، » اـهزامن

.دوش یم  هدناوخ 

هتفگ ییاهریبکت  دـیعزامن ) زا  سپ  زامن  هد  ات  ناـبرق ، دـیع  زاـمن  رد   ) نآ زا  سپو  زاـمن  زا  شیپ  ناـبرق ، هچو  رطف  دـیع  زور  رد  هچ 
هک هنوگنآ  دـیع  زاـمن  تونق  رد  ( 547) .تسا تیاده  تمعن  رب  رکـشو  وا  شیاتـسو  دـیحوتو  ادـخ  ندرمـش  گرزب  همه ، هک  دوش ،

تمحر و وـفع و  توربـج  تمظع ، هـب  ار  ادـخ  اـعد ، نـیا  رد  ( 548) .تسا رتهب  ...همظعلا » ءاـیربکلا و  لـها  مهللا   » ياـعد تشذـگ 
ناناملسم دیع  هک  گرزب ، زور  نیا  تلزنم  قح و  هب  وا ، زا  مینک و  یم  دای  میسانش و  یم  ششخب 

اهریخ و زا  ار  اـم  دتـسرف و  دورد  وا » لآ  دـمحم و   » رب هک  مینک  یم  تساوخرد  تسوا ، نادـناخ  ربماـیپ و  راـختفا  تفارـش و  هیاـم  و 
.دزاس دنم  هرهب  شیوخ  تاکرب 

: هک میهاوخ  یم  راگدرورپ  زا  .دیبلط  ادخ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یتساوخرد  نیرت  عماج  هدمآ ، اعد  نیا  رد  هک  يا  هلمج 

.نادرگ لخاد  زین  ارم  یتخاس ، دراو  زور ، نیا  رد  ار  دمحم  لآ  دمحم و  هک  يریخ  ره  رد  ایادخ ،

.نادرگ جراخ  زین  ارم  یتخاس ، نوریب  زور ، نیا  رد  ار  دمحم  لآ  دمحم و  هک  يدب  ره  زا  و 

.دنا هتساوخ  وت  زا  وت ، حلاص  ناگدنب  هک  مبلط  یم  ار  اهزیچ  نیرتهب  وت  زا  نم  ...ایادخ 

! دنا هدش  هدنهانپ  وت  هب  نآ  زا  تصلخم ، ِناگدنب  هک  يدب  ره  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  و 

يربهر ّقح  دیع ، زامن 

، رگمتـس ياه  تردق  رگا  تسا و  یمالـسا  يربهر  قح و  تموکح  هب  هتـسباو  ياه  بصنم  زا  دـیع ، هعمج و  ياه  نیئآ  مالـسا ، رد 
.تسا هدوب  هنابصاغ  دنتفرگ ، یم  شیوخ  فادها  مادختسا  رد  ار  اهنآ 

، ور نیا  زا  .تسا  رما  تیالو  تموکح و  نوئـش  تاراـیتخا و  زا  ...و  جـح  مسارم  دـیع و  هعمج و  زاـمن  هماـقا  يارب  دارفا  بصن  یّتح 
تقیقح نیا  هب  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  روآ  نزح  دمحم ) لآ   ) يارب ناقیالان ، هرطیس  رایتخا و  رد  روما  هنوگنیا  ندوب 

هیلع لاق  کلذ ؟ َِمل  َو  َلیق : ٌنْزُح ، ٍدَـمُحم  ِلـال  هیف  ُدّدَُـجی  َوُه  ّـِالا َو  ٍرِطفـالَو ، یحـضَا  َنیملـسُْمِلل ، ٍدـیع  ْنِم  اـم  : » تسا هدومرف  هراـشا 
ْمهَّنَال مالسلا :
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یم دیدجت  نوزفا و  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هودنا  هکنآ  رگم  تسین ، يرطف  دیع  نابرق و  دـیع  چـیه  ناناملـسم ، يارب 
!... دننیب یم  نارگید  تسد  رد  ار  شیوخ  ّقح  مالسلا ، هیلع  تیبلها  هک  نآ  يارب  دومرف : ارچ ؟ دندیسرپ : .دوش 

قح و بصغ  هرطاخ  دشاب و  رابهودنا  نانآ  يارب  مه  یمالـسا  دایعا  یتح  هک  نیا  زا  رتالاب  تمـصع ، نادـناخ  يارب  یتیمولظم  هچ  و 
! دروآ دایب  ار  هعماج  يربهر  ریسم  فارحنا 

تایآ زامن 

تشحو بجوم  یهاگ  دراد ، يداع  ریغ  ِتلاح  دهد و  یم  خر  تعیبط  رد  هآ  ییاهه  دیدپ  یخرب 

نالفاغ نالهاج و  ناهذا  رد  ار  يدولآ  كرش  یفارخ و  راکفا  تسا  نکمم  زین  یهاگ  دوش و  یم  اه  ناسنا 

.دروآ دیدپ 

کی ناونع  هب  ناهذا ، فارحنا  زا  يریگولج  اهنآ و  یلصا  لماوع  هب  اه  هشیدنا  نداد  هّجوت  هآ  تساجنیا 

.دنآی هولج م  قح ، نایدا  يارب  هفیظو 

نیرفآ یتسه  يادخ  هب  هّجوت  مدرم ، ات  هدش  بجاو  یّصاخ  زامن  اهه ، دیدپ  هنوگنیا  يارب  مالسا ، رد 

زامن نیا  مان  .دنسانشب  یهلا  تردق  ار ، ثداوح  تارییغت و  نیا  أشنم  دننآ و  ادیپ  تایآ ، »  زامن  تسا « ،

.تسا ناهج  رد  یهلا  ياهه  ناشن  تایآ و  زا  هآ  دوشی  رازگرب م  یثداوح  زورب  يارب  هآ  ارچ 

: دوشی بجاو م  زیچ  راهچ  هطساو  هب  تایآ ، زامن  هآ  میناوخ : یم  اه  هلاسر  رد 

( فوسآ  ) دیشروخ نتفرگ  - 1

( فوسخ  ) هام نتفرگ  - 2

.هلزلز - 3

نآ لئاسم  یخرب  هب   ) .دنسرتب مدرم  رتشیب  هآ  روآ ، تشحو  خرس  هایس و  ياهداب  قرب و  دعر و  - 4

(. دش دهاوخ  هراشا 

دیحوت زا  یسرد  تایآ ، زامن 

رامش هب  نایادخ  مشخ  تعیبط و  رهق  یعون  ناشن  ناحاول ، هداس  ناهذا  رد  ثداوح ، هنوگنیا  زورب 
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هّجوتم ناج  یب  تعیبط  هب  دندشی و  لفاغ م  ادخ  زا  دنتشادن ، ربخ  نآ  للع  ّتیفیآ و  زا  نوچ  دمآ و  یم 

.دندرآ یم  ادیپ  یّصاخ  راکفا  ناتسرپ ، هام  ناتسرپ و  دیشروخ  صوصخ ، هب  .دندش  یم 

يادخ ینعی  تعیبط ، ياهینوگرگد  شنیرفآ و  یلصا  أشنم  هب  نداد  هّجوت  يارب  تایآ ، زامن  ندناوخ 

.دزومآی مدرم م  هب  دیحوت  زا  یسرد  تساناوت و 

دوخ اب  مدرم  .تفرگ  دیشروخ  ربمایپ ، کچوآ  دنزرف  میهاربا ، تشذگرد  ماگنه  هآ  تسا  تیاور 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  نادقف  رطاخ  هب  یگتفرگ ، دیشروخ  فوسآ و  نیا  هآ  دنتفگ  یم 
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: دومرف راگدرورپ ، يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  اه  تشادرب  راکفا و  حیحصت  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .تسا 

ْوَا اتفَـسَْکنا  اَذاَف  ِِهتایَِحل ، ٍدَحَا َو ال  ِتْوَِمل  ِنافِـسَْکنَی  َُهل ال  ِناعیطُم  ِهْرمأب  ِنایرْجَی  ِهّللا ، ِتایآ  ْنِم  ِناتَیآ  َرَمَْقلاو  َسْمَـشلا  َّنِا  ُساّنلااهُّیا ! »
« اوُّلَصَف امُْهنِم  ٌهدِحاو 

یگدـنز ای  گرم  رطاخب  و  دـنیوا ، عیطم  دـنراد و  نایرج  وا  نامرف  هب  دـنا ، یهلا  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  هاـم ، دیـشروخ و  مدرم ! يا 
.دیراذگب زامن  تفرگ ، ود  نآ  زا  یکی  ای  ود  ره  رگا  سپ  .دنوش  یمن  هتفرگ  یسک ،

(550) .دناوخ فوسک ،» زامن   » مدرم اب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  نخس ، نیا  زا  سپ 

: میزومآ یم  ربمایپ  دروخرب  نیا  زا  سرد  ود 

هک دنامهف  یم  نیا  و  داتسیا ، زامن  هب  سپس  تخادرپ ، یعیبط  هدیدپ  نوماریپ  راکفا ، يرگنشور  هب  ادتبا  ترـضح ، نآ  هک  نآ  یکی ،
.تسا زامن  تدابع و  رب  مدقم  هشیدنا ، مهف و 

ماوع رگ و  هلیح  هکناـنآ  فـالخ  رب  .داد  هّجوت  ادـخ  هب  ار  مدرم  تفگ و  ار  قح  دوب ، قح  هب  لوـسر  یهلا و  درم  نوـچ  هکنیا  رگید ،
ریـسم رد  ار  یعیبـط  ثداوح  یّتـح  .دـننک و  هدافتـسا  ءوس  ههجو ، بسک  دوـخ و  عـفن  هب  دـیاش  يا ، هثداـح  نینچ  زا  هک  دـنا ، بیرف 

.دنیامن لیوأت  لیلحت و  هیزجت و  یناسفن ، ياه  هتساوخ 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب دـیدید ، ار  اهنیا  زا  یکی  هاگ  ره  .تسا  تمایق  ياه  هناشن  زا  از ، تشحو  تخـس و  ياهداب  دیـشروخ و  هام و  یگتفرگ  اه و  هلزلز 
(551) .دیناوخب زامن  دیرب و  هانپ  اهدجسم  هب  دیتفیب ، تمایق  یئاپ  رب  دای 

یم لـیمکت  ییارگادـخ »  » نیا زاـمن ، اـب  تیاـهن  رد  تسا و  تعیبط  يادـخ  هب  تعیبط ، زا  مدرم ، ناـهذا  نداد  هّجوت  زین ، تیاور  نیا 
.دوش

تایآ زامن  یگنوگچ 

.دیناوخب هیلمع  ياه  هلاسر  رد  ارنآ  رتشیب  حیضوت  .دوش  یم  هراشا  هلئسم  دنچ  هب  طقف  تایآ ، زامن  دروم  رد 

تفر و عوکر  هب  هروس ، دـمح و  زا  سپ  ناوت  یم  تعکر ، ره  رد  .دراد  عوکر  جـنپ  تعکر ، ره  تسا و  تعکر  ود  تایآ ، زاـمن  - 1
هب ار  دـیحوت  هروس  تایآ  دـناوخ و  دـمح  کی  تعکر ، ره  رد  ناوت  یم  .هبترم و  جـنپ  ات  عوکر ، هروس و  دـمح و  هرابود  تساخرب ،

مّود و عوـکر  رگید و  يا  هیآ  سپـس  و  تفر ، عوـکر  هب  دـناوخ و  ار  هروـس  زا  شخب  کـی  عوـکر ، ره  زا  لـبق  درک و  تمـسق  جـنپ 
.دوش مامت  عوکر  جنپ  ات  نینچمه 

...و هلبق  تراهط ، دننام  دشاب ، یم  بجاو  تسا ، مزال  هنازور  ياهزامن  رد  هچنآ  مه ، تایآ  زامن  رد  - 2
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، دیـشروخ هام و  هک  یتقو  زا  یگتفرگ ، دیـشروخ  هام و  رد  .تخادنا  ریخأت  هب  دـیابن  تسا و  يروف  بجاو  تایآ ، زامن  ندـناوخ  - 3
وا رب  رمع  رخآ  ات  تسا و  هدرک  هانگ  هدـناوخن ، تایآ  زامن  یـسک  رگا  .دـناوخ  ار  تاـیآ  زاـمن  ناوت  یم  دـنک ، یم  نتفرگ  هب  عورش 

.دشاب یم  ادا » ، » دناوخب تقو  ره  تسا و  بجاو 

.رگید ياهرهش  هن  تسا  بجاو  اجنامه  مدرم  يارب  ...و ) هلزلز  ًالثم   ) دتفیب قافتا  يرهش  رد  تایآ ، زامن  بوجو  لماوع  رگا  - 4

تایآ زامن  لاحود ، ره  رد  یئزجای ) یّلک  فوسکو  فوسخ   ) نآ زا  یتمـسق  ای  دریگبدیـشروخ ، ای  هام  مامت  هک  دنک  یمن  یقرف   - 5
.تسا بجاو 

ّتیم زامن 

زامن وا  رکیپ  رب  دیاب  ندرآ ، نفآ  نداد و  لسغ  زا  سپ  دور ، یم  ایند  زا  كدوآ ، دنچ  ره  یناملسم  یتقو 

مان هچرگ  .دناوخ  ّتیم »  زامن  دوجس «  عوآر و  اریز  تسین ، شیب  ییاعد  عقاو  رد  یلو  هدش ، هتفگ  نآ  رب 

مزال مه  رازگزامن  ندب  ندوب  كاپ  تسین و  طرش  نتشاد  مّمیت  لسغ و  وضو و  درادن و  مالس  دهشت و  و 

.دشاب هتشاد  ار  زامن  طیارش  تسا  رتهب  هچ  رگا  .دشاب  یمن 

.دوش ماجنا  تعامج  تروص  هب  هآ  تسا  رتهب  مسارم ، نیا 

ناملسم هزانج  رب  زامن  ندناوخ  ییافآ ، »  بجاو  رگا «  تسا و  بجاو  نیملسم  همه  رب  ینعی  .تسا 

.تسا طقاس  نارگید  زا  دنناوخب ، يدارفا  ای  درف 

ناگتسب و ناتسود و  هآ  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  .تسا  هدرم  يارب  ترفغم  تمحر و  نتساوخ  زامن ، نیا 

تسا و ّتیم  رب  تمحر  ببس  مه  زامن ، نیا  .دنراذگب  زامن  وا  رب  هتفای و  روضح  ات  دننآ  ربخ  ار  نینمؤم 

(1) .دوش یم  نارازگزامن  يارب  رجا  بجوم  مه 

هزادنا اّما  .دوش  یم  هدناوخ  بّحتسم  تروص  هب  یّصاخ  تالمج  اهاعد و  زامن ، نیا  ندناوخ  رد  ًالومعم 

: تسا تروص  نیا  هب  تسا  يرورض  ناملسم  ره  يارب  شنتسناد  هآ  نآ ، بجاو 

.دراد ریبکت  جنپ  ّتیم  زامن 

دنیوگب لّوا  ریبکت  زا  سپ  هّللا : »  لوسر  ًادّمحم  ّنا  هّللا و  ّالا  هلا  نَا ال  دهشا  .» 
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دنیوگب مّود  ریبکت  زا  سپ  دّمحم : »  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهّللا  .» 

دنیوگب مّوس  ریبکت  زا  سپ  تانمؤملاو : »  نینمؤملل  رفغا  مهّللا  .» 

مراهچ ریبکت  زا  سپ  تیملا : »  اذهل  رفغا  مهّللا  ِّتیملا « )  هذهل  رفغا  مهّللا  ای : تسا ) درم  تیم ، رگا  .» 

( تسا نز  تیم ، رگا  )

.تسا مامت  زامن  مجنپ ، ریبکت  زا  سپ 

.دنناباوخب تشپ  هب  وا  لباقم  رد  ار ، ّتیم  و  دشاب ، هلبق  هب  ور  دیاب  دناوخ ، یم  زامن  ّتیم  رب  هآ  یسآ 

.دشاب وا  پچ  فرط  هب  شیاپ  رازگزامن و  تسار  فرط  هب  وا  رس  هآ  يروطب 

126 ص :
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ظفح دیاب  لاصتا  یلو  درادن  یعنام  رگید  تارفن  ندوب  رود  دشاب ، تعامج  تروص  هب  رگا  یلو  .دشابن  رود  ّتیم  زا  دـیاب  رازگزامن 
.دوش

وا ربق  رب  ندش  نفد  زا  سپ  هدوب ، لطاب  زامن ، هک  دوش  مولعم  ًادعب  ای  یـشومارف ) يور  زا  ای  دمع  هب   ) دوشن هدناوخ  زامن  یتیم  رب  رگا 
(553) .دناوخ دیاب 

ناراب زامن 

لوزن يارب  دیآ ، دیدپ  بآ  دوبمآ  دکشخب و  اهت  انق  اه و  همشچ  دوش و  عطق  ناراب )  ) یهلا تمحر  یتقو 

.تسا ناراب  زامن  ای  ءاقستسا  زامن  زامن ، نیا  مان  .دنناوخی  زامن م  ناراب ، ندمآ  یهلا و  تمحر 

یطحق یلاسکشخ و  رد  اریز  تسا ، یهلا  تمحر  تردق و  هب  نداد  هّجوت  يدیحوت و  سرد  کی  زین ، نیا 

ناراب ياهربا  نداتسرف  اب  دناوتی  هآ م  تسادخ  اهنت  دیآ ، یمنرب  يراآ  سکچیه ، تسد  زا  یبآ ، یب  و 

.درتسگب مدرم  رس  رب  ار  شیوخ  تمحر  از ،

: دیامرف یم  دنوادخ 

 « نیعم ٍءاِمب  مکیتأَی  نَمَف  ًاروَغ  مُکئام  حَبصأ  نِا  ُمتیأرأ  ُلق  هیآ 30 «)  کلم ، ) 

؟ دروآ یم  اروگ  بآ  امش  يارب  یسآ  هچ  دکشخب ، امش  بآ  رگا  وگب :

مدرم هآ  تسا  یناهانگ  ببس  هب  یهاگ  ادخ و  رهق  هناشن  ناراب ، ندماین  هقطنم و  کی  یبآ  یب 

دنوادخ دوشی  ببس م  عرضت ، هبوت و  سامتلا و  هیرگ و  ادخ و  هب  هّجوت  سپ  .دنهد  یم  ماجنا  هعماج 

.تسا دنوادخ  تمحر  بلج  يارب  ناراب  زامن  .دزاس  فرط  رب  ار  یبآ  مآ  دنآ و  تیانع 

ناراب ندماین  ّتلع 

.تسا یهلا  هیبنت  تبوقع و  یعون  مدرم و  یصاعم  هجیتن  یناراب ، یب  یهاگ  دش ، هراشا  هکنانچمه 

: تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هاتوآ اهرمع  دوش و  یم  نارگ  اهخ  رن  دتسرفن ، نانآ  رب  باذع  دنآ و  بضغ  یتّما  رب  دنوادخ  یتقو 

مدرم زا  ناراب  دوش و  یمن  بآ  رپ  اهرهن  دنهد و  یمن  هویم  اه  تخرد  دنرب و  یمن  دوس  راّجت  ددرگ ، یم 
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(1) .دنبای یم  ّطلست  نانآ  رب  رارشا  دوشی و  عطق م 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید ، ثیدح  رد 

 ...« ءامَّسلا َنِم  ُرطَقلا  کِسما  ِءاضَقلا  ِیف  ماکُحلاَراج  اِذا  َو  » (2)

.دوشی عطق م  نامسآ  زا  ناراب  دننآ ، متس  یسرداد  رد  نامآاح ، نارادمامز و  هاگ  ره 

، هلیح ملظ و  یشورفم ، آ  قوقح ، عنم  تمعن ، نارفآ  هانگ ، عویش  دش ، دای  هچنآ  زا  ریغ  تایاور ، قبط 

(3) .دوشی ناراب م  عطق  ببس  یهاگ  زین ، ...و  تاآز  ندادن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت 
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زا یکی  هک  دروخرب  يا  هچروم  هب  هار ، رد  .تفر  یم  نوریب  ناراب  زامن  يارب  دوخ  باحـصا  اب  نامیلـس ، ترـضح  هدمآ : ثیدـح  رد 
ببـس هب  سپ  میتسین ، زاین  یب  وت  يزور  زا  میتسه و  وت  فیعـض  تاقولخم  ام  ایادخ ! دیوگ : یم  هدرک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شیاهاپ 

.ناسرم تکاله  هب  ار  ام  مدآ ، ینب  ناهانگ 

(558 !) ...دیدش باریس  ناتدوخ  ریغ  ياعد  رطاخب  انامه  دیدرگرب ! دومرف : باحصا  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 

یهاگ یّتح  .دـنک  یم  لزاـن  ناگدـنب  رب  ار  دوخ  تمحر  يا ، هچروم  هتـساوخ  هب  یهاـگ  دـنوادخ  دوب ، رورغم  دـیابن  مه  یلیخ  سپ 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  تسا  ثیدح  رد  .دـنک  یم  اطع  ار  بآ  یناوارف  ناراب و  دریذـپ و  یم  ار  نوعرف  نوچ  يرفاک  ياعد 

نانآ زا  نوعرف  .دـش  دـهاوخ  ام  تکاله  ثعاب  نیا  هک  ندرک  راهظا  دـنتفگ و  نخـس  وا  شیپ  لین  بآ  شهاک  زا  نوعرف  ناراـی  هک 
يوس هب  تسد  تفر و  لین  دور  نایم  هب  دش ، هک  بش  .دندرگرب  زورنآ  هک  تساوخ 

هک حبص  .هدب  بآ  ام  هب  سپ  درادن ، ندروآ  بآ  ناوت  یـسک  وت ، زج  هک  مناد ، یم  هک  یناد  یم  ایادخ ! تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ 
(559) .دش بآ  زا  راشرس  دز و  ناروف  لین  دور  دش ،

دندش نمیا  ان  دندید و  ینمیا 

...دندش نمشد  ارم  مدرک ، یتسود 

میرورپ یم  نینچ  ار  نمشد  هک  ام 

(560 (؟ میرب یم  نوچ  رظن  زا  ار  ناتسود 

زا یندروآ  يور  لابقا و  دیاب  طقف  دراذـگ ، یمن  خـساپ  نودـب  هرهب و  یب  ار  نانآ  عّرـضت  ناگدـنب و  ياعد  نابرهم ، يادـخ  ...يرآ 
.ددرگ لماش  یهلا  فطل  ات  دشاب ، ناگدنب  يوس  زا  هناصلاخ  لد و  میمص 

: يدعس لوق  هب 

بیغ هنازخ  زا  هک  یمیرک  يا 

يراد روخ  هفیظو  اسرت  ربگ و 

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

(561) يراد رظن  نانمشد  اب  هک  وت 

ناراب زامن  ّتیفیک 

هدـناوخ تعامج  اـب  هک  تسا  رتهب  دراد و  تونق  راـهچ  مّود  تعکر  تونق و  جـنپ  لّوا ، تعکر  تسا و  تعکر  ود  دـیع ، زاـمن  لـثم 
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.دوش

لبق دشاب و  هدش  ناراب  بلط  دنوادخ ، زا  نآ ، رد  هک  دوش  هدناوخ  ییاعد  تسا  رتهب  یلو  دـناوخ ، ناوت  یم  ییاعد  ره  اه ، تونق  رد 
.دوش هدناوخ  دنلب  شا  هروس  دمح و  هک  تسا  بحتسم  .دوش  هداتسرف  شلآ  ربمایپ و  رب  تاولص  اعد ، ره  زا 
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زاین يراز و  ّتقر و  ِتلاح  همه ، هک  هدش  رکذ  يروما  نآ  تاّبحتسم  رد  تسا ، راگدرورپ  تمحر  بلج  يارب  زامن ، نیا  هک  اجنآ  زا 
: هلمج زا  دنک ، یم  تمحر  بلج  دناسر و  یم  ار  ناگدنب 

.دنناوخب زامن  دنور و  ارحص  هب  مّوس  زور  دنریگب و  هزور  زور ، هس  مدرم 

.دنوش عمج  نامسآ  ریز 

، دنشاب هنهرب  اپ 

، دنربب دوخ  اب  مه  ار  نایاپ  راهچ  ناکدوک و  ناریپ و  .دنشاب  هارمه  مه  اه  نذؤم  دنربب ، ارحص  هب  دوخ  اب  ار  ربنم  مدرم ،

.دوش دایز  هّجض  هیرگ و  يادص  ات  دننک  ادج  ناردام  زا  ار  اه  هچب 

، دنوش دوخ  هارمه  راّفک  نتفر  نوریب  عنام 

...دـننک باختنا  زامن ، يارب  ار  یکاپ  ياج  دـنور ، نوریب  ناـبایب  هب  تساوخرد ، راـقو و  عوشخ و  لاـمک  رد  مدرم ، تعاـمج و  ماـما 
(562)

، دـنلب يادـص  اب  دـنکفا ، شود  رب  ور  تشپ و  ای  هنوگژاو  ار  دوخ  يابع  و  دور ، ربنم  هب  زامن  شیپ  دیـسر ، نایاپ  هب  زاـمن  یتقو  زین ، و 
هدرک و يور  پچ  فرط  مدرم  هب  سپـس  دیوگب ، هللا  ناحبـس  دنلب ، راب  دص  هدرک ، تسار  تمـس  مدرم  هب  ور  دیوگب ، ریبکت  راب  دص 
، دننک رارکت  زامنشیپ ، لابندب  ار  اهراعـش  نیا  دنلب ، يادص  اب  مه  مدرم  هک  درادن  یعنام  دیوگب ، هللا  ّالا  هلا  ال  دنلب ، يادص  اب  راب  دص 

.دنک یم  بلج  رتهب  ار  ترفغم  تمحر و  هک  ارچ 

هبطخ تعامج ، ماما  و  دـنهاوخب ، دـنلانب و  دـننک و  اعد  ساـمتلا و  رایـسب  و  دـنرادرب ، اـعد  هب  تسد  مدرم ، تعاـمج و  ماـما  هاـگنآ ،
دننام .دوش  هدافتـسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  هک  ییاه  هبطخ  زا  تسا  رتهب  .دـنک و  ناراـب  بلط  دـنوادخ ، زا  دـناوخب و 

.تسا هدش  لقن  ( 564) مالسلا هیلع  داّجس  ماما  و  ( 563) مالسلا هیلعریما  ترضح  زا  هچنآ 

ناراب زامن  هقباس 

ار نامیلس  ترضح  نتفر  نوریب  هنومن   ) تسا هدوب  مه  هتـشذگ  ءایبنا  نامز  رد  ناراب  زامن  دیآ ، یمرب  یخیرات  تایاور  زا  هک  هنوگنآ 
(. دیدناوخ

هب طوبرم  ياه  هبطخ  اب  هدش ، لقن  ناراب  زامن  ندناوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  هویـش  هرابرد  هک  مه  ییاه  ثیدح  اهاعد و 
لمع تنـس ، نیا  هب  هک  تسا  نیا  يایوگ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ياعد  زین  و  هدش ، لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  زامن  نیا 

(565) .تسا هدش  یم 
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.دنا هتفرگ  ناراب  ادخ ، زا  هدرک و  مادقا  زامن  نیا  يرازگرب  هب  مه  گرزب  ياملع  زا  یخرب  خیرات ، رد 

یگدنمرـش هیاـم  دتـسرفن ، ناراـب  دـنکن و  باجتــسم  ار  اـهاعد  دـنوادخ ، رگا  هـک  دراد  ّتیــساسح  تـهج  نآ  زا  زاـمن ، نـیا  هـتبلا 
وربآ زا  نتشاذگ  هیام  ّدح  رد  يراثیا  تأرج و  زامن ، نیا  هب  مادقا  تهج ، نیا  زا  .دومنن  هّجوت  نانآ  هب  ادخ  هک  دوش  یم  نارازگزامن 

.دبلط یم 

.تسا هیلع ) هللااهمحر   ) يراسناوخ یقت  دمحم  دّیس  یمظعلا  هللا  تیآ  زامن  ام ، رصاعم  خیرات  ناراب  ياهزامن  نیرت  فورعم  زا  یکی 

عرازم اهغاب و  دـیرابن و  ناراـب  مق  رد  دـندوب ، هدرک  لاغـشا  ار  ناریا  نیقفتم ، هک  یلاـس  ناـمه  يرمق  لاس 1363  رد  هک  دـنا  هتـشون 
.درک یم  دیدهت  ار  مق  مدرم  یلاسکشخ  یطحق و  رطخ  دیکشخ و 

نادـقتعم ریغ  ءازهتـسا  دروم  هچرگ  تکرح ، نیا  تفر ، مق  فارطا  ياهنابایب  هب  ناراب  زامن  يارب  یلاوتم  زور  ود  راوگرزب ، عجرم  نآ 
سافنا راثآ  زا  نیا  داتفا و  هار  هب  اهرابیوج  دـش و  ناور  اهلیـس  هک  دـمآ  ناراب  ناـنچ  مّود ، زور  رد  یلو  دوب ، یبیغ  يونعم و  روما  هب 

(1) .دوب یهلا  درم  نآ  یسدق 

رگید ياهزامن  - 58

رگید ياهزامن  زامن »  رارسا  زا  يوترپ 

: لیبق زا  .تسا  شرافس  دروم  يرایسب  ياهزامن  ادخ ، هدنب و  نایم  هطبار  داجیا  يارب 

.هلیفغ زامن  - 

.تجاح زامن  - 

( نفدلاهلیل  ) ربق لوا  بش  زامن  - 

.هام لّوا  زامن  - 

نایاپ هب  ار  هتشون  نیا  اجنیمه ، رد  .دننک  هعجارم  اجنآ  هب  نادنمقالع  تسا و  حرطم  اعد  بتک  رد  هک  رگید  ياهزامن  يرایـسب  ...و  - 
.ددرگ نارگید  دوخ و  يارب  دیفم  يراک  ترخآ و  هشوت  هر  هک  دیما  نیا  هب  میرب ، یم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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