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طاشن هزیگنا و  تیوقت  ياهراکهار 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، : هسانشرس

.یتئارق نسحم  طاشن / هزیگنا و  تیوقت  ياهراکهار  : روآدیدپ مان  ناونع و 

[. تساریو 2 :] تساریو تیعضو 

.1392 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت : : رشن تاصخشم 

.ص 143: يرهاظ تاصخشم 

3-29-5421-600-978 لایر :   39000: کباش

( موس پاچ  ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  شزیگنا --  تیقفوم --  : عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  راک --  رد  شزیگنا  : عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  يداش --  : عوضوم

:BP232/65/ق37ر2 1392 هرگنک يدنب  هدر 

297/485: ییوید يدنب  هدر 

2436907: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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رشان نخس 

نسحم نیملسملا  مالسالا و  تّجح  يریوصت  یتوص و  یملق ، راثآ  رشن  فده  اب  لاس 1375  رد  نآرق » زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  »
: هلمج زا  .تسا  هدیناسر  ماجنا  هب  ار  ینوگانوگ  ياه  ّتیلاعف  اتسار  نیا  رد  دیدرگ و  سیسأت  یتئارق 

.دیدج يراتساریو  اب  ناشیا  یلبق  بتک  پاچ  دیدجت  رشن و   - 1

ناریا یمالـسا  يروهمج  لاس  باتک  ناونع  هب  لاس 1376  رد  هک  رون » ریسفت   » ناونع تحت  نآرق  لماک  ریـسفت  هرود  کی  رـشن   - 2
.دش هتخانش 

ناراکمه یخرب  فیلأت  ناناوج » يارب  نآرق  ریـسفت   » و نآرق » زا  هتکن  کیو  رازه   » نوچمه يریـسفت  ینآرق و  بتک  یخرب  رـشن   - 3
.هسسؤم

.ییوتلاپ بلاق  رد  اّزجم و  تروص  هب  ینآرق  هاتوک  ياه  هروس  ریسفت  رشن   - 4

.نید عورف  دیاقع و  لوصا  رازفا  مرن  هضرع   - 5

«. غالب  » ناونع تحت  نآرق  زا  ییاهسرد  همانرب  رازفا  مرن  هضرع   - 6

«. غیلبت هشوت   » ناونع اب  یقیقحت  ياه  شیف  هعومجم  رازفا  مرن  هضرع   - 7

.هدرشف حول  رد  نآرق  فلتخم  ياه  هروس  يریوصت  یتوص و  ریسفت  هئارا   - 8

مالسالا تّجح  بتکو  يریسفت  نوتم  هیلک  هب  یـسرتسد  ناکما  اب   www.Qaraati.ir یناشن : هب  یتنرتنیا  هاگیاپ  يزادـنا  هار   - 9
.نآرق زا  ییاهسرد  ینویزیولت  همانرب  تاقباسم  رد  تکرش  ناکما  یتئارق و 

ص:9
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، یگنهرف ینید ، فـلتخم  ياـه  هنیمز  رد  هک  تـسا  طاـشن  هزیگنا و  تیوـقت  داـجیا و  يارب  راـکهار  هدنرادربرد 110  رـضاح  باتک 
.تسا دمآراک  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ،

هب یماظتنا  يورین  یـسرد  نوتم  عبانم و  لـک  هرادا  شزومآ  تیبرت و  مرتحم  تنواـعم  تاـمحز  زا  میناد  یم  مزـال  دوخ  رب  ناـیاپ  رد 
.میروآ لمع  هب  رکشت  ریدقت و  باتک  نیا  یعوضوم  يدنب  لصف  تهج 

: یناشن هب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  میراد  راظتنا  مرتحم  ناگدنناوخ  زا 

.دنیامن لاسرا  یتسپ 14185/586  قودنص  نارهت - 

نآرق زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم 

ص:10
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: راتفگشیپ

هراشا

: تسا مزال  يدّدعتم  لماوع  هب  هجوت  هزیگنا  هلئسم ي  یسررب  يارب 

ناکاین زا  اه  هزیگنا  اه و  هقیلـس  اه و  هقالع  زا  یـضعب  .دوش  یم  لقتنم  ناسنا  هب  تثارو  هار  زا  اه  یگژیو  یـضعب  تثارو : لماع   - 1
.تسا

.دراد یناور  یحور و  ياه  ناجیه  فطاوع و  هب  یگتسب  روما  یضعب  یناور : لماع   - 2

.دنرثؤم اهراتفرو  اه  هزیگنا  رد  یتیبرتو  یگنهرفو  يرکف  لئاسم  یهاگ  یگنهرف : لماع   - 3

لماوع نیا  زا  مادک  ره  دنک و  یم  هزیگنا  یب  ای  هزیگنا  اب  راک  هب  تبسن  ار  ناسنا  دیاقع ، نامیا و  اهرواب و  یهاگ  یبهذم : لماع   - 4
.دراد یتوافتم  راثآ  توافتم  دارفا  رد  تسا و  فعض  تّدش و  ياراد 

: تسا یسررب  لباق  تهج  دنچ  زا  هزیگنا  ثحب  نینچمه 

.میربب الاب  دنمراک  رگراک و  رد  ار  راک  هزیگنا  هنوگچ  هک  تیریدم ، هیواز ي  زا  * 

.مینک طاشن  اب  قشاع و  ساسح و  میراد  هک  یفده  هب  تبسن  ار  نارگید  هنوگچ  هکنیا  یعامتجا و  هیواز ي  زا  * 

.میشاب هتشاد  يرتشیب  رتهب و  عیزوت  دیلوت و  يداصتقا  ياه  تباقر  رد  اه ، هزیگنا  تیوقت  اب  هنوگچ  هک  يداصتقا  هیواز ي  زا  * 

ص:11
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.میربب الاب  ماظن  زا  تیامح  تاباختنا و  رد  روضح  لثم  یسایس  روما  رد  ار  مدرم  هزیگنا  هنوگچ  هک  یسایس  هیواز ي  زا  * 

.مینک دایز  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  رد  ار  یملع  طاشن  هنوگچ  هک  یگنهرف  هیواز  زا  * 

.مینک دّهعتم  ینید  فیلاکت  دیاقع و  هب  تبسن  ار  مدرم  هنوگچ  هک  ینید  هیواز ي  زا  * 

يرورـض هتکن  نیا  هب  هّجوت  نمـض  رد  .تسا  لیلحت  لباق  روما  همه  رد  یناگمه و  یگـشیمه و  ثحب  کی  هزیگنا  ثحب  لاـحره  هب 
.تسا توافتم  فلتخم ، دارفا  رد  نآ  نوگانوگ  ياه  هیواز  یگزیگنا و  یب  هزیگنا و  داجیا  لماوع  هک  تسا 

.تسا هزیگنا » طاشن و  تیوقت  داجیا و  ياههار   » راتشون نیا  ثحب  عوضوم 

نیاربانب .تسا  يرامیب  تمالع  كرحت ، مدع  تلاسک و  هک  تسا  یهیدب  دنتـسه ، توافت  یب  يورخا  يویند و  روما  رد  مدرم  یخرب 
.دش ایوج  هریغ  یبهذم و  يداصتقا ، یعامتجا ، یناور ، یتیبرت ، تهج  زا  ار  نآ  للع  دیاب  ادتبا  نآ  نامرد  يارب 

هدرک و ناـیب  راتـشون  نـیا  رد  هـک  ما  هدرک  دروـخرب  لـماع  هب 110  نوـنک  اـت  هزیگنا ، لـماوع  هبناـج  همه  یـسررب  زا  سپ  بناـجنیا 
.مهد حرش  ار  اهنآ  زا  یشخب  لقادح  مشاب  هتسناوت  مراودیما 

زاین دروم  تدـش  هب  طاشن  هزیگنا و  تیوقتو  داـجیا  لـماوع  ثحب  ور  نیا  زا  .تسا  هدرم  هعماـج ي  طاـشن ، مکو  هزیگنا  یب  هعماـج 
.تسا مدرم  تداعس  دشر و  هنیمزو 

ندش هزیگنا  یب  ياه  هناهب  ای  لیالد 

.منک یم  راک  دنهد  یم  دزم  هک  يا  هزادنا  هب   - 1

.دنک یمن  تروشم  ام  اب  درادن و  ار  ام  ردق  هک  ام  سیئر   - 2

.مناد یمن  ار  مراک  نایاپ   - 3

؟ منک شالت  ارچ  نم  دهد ، یمن  ماجنا  تسرد  ار  شراک  شدوخ  تسا و  طابضنا  مظن و  یب  مریدم   - 4

ص:12
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.مرادن بسانم  رازبا   - 5

.تسا دودحم  ام  تارایتخا   - 6

.دوش یمن  هدرب  یمان  هک  ام  زا   - 7

.دنا هتخوماین  ام  هب  هک  يدیدج  تراهم   - 8

.متسین انشآ  یبوخ  هب  راک  نیا  اب   - 9

.تسا عنام  زیچ  ای  صخش  نالف   - 10

.تسین راگزاس  نم  هیحور  اب  راک  نیا   - 11

.دور یمن  شیپ  راک  دندایز و  ای  مک  ام  ناراکمه   - 12

.تسین راک  رد  یهدنامزاس   - 13

.تسین راک  رد  تراظن   - 14
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.تسا يدامتعا  یب  ای  رظن  فالتخا  ناریدم  نایم   - 17

؟ دوش یم  هچ  منکن  ار  راک  نیا  رگا   - 18
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دوخ هار  رب  دـندرک و  تمواقم  اهریقحتو  اهدوبمک  اه و  تمهت  اـه و  يرهم  یب  عاونا  ربارب  رد  هنوگچ  هک  ادـخ  ياـیلوا  تالکـشمو 
دندرک يراشفاپ 
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.دنک رتشیب  ناسنا  رد  ار  طاشن  راک و  هزیگنا  دناوت  یم  رگید ، يوس  زا  دندش  قفوم  هرخالاب  ات 

.دنا لماع  نیرت  يوق  اهوگلا  لماع  ینامیا و  يونعم و  لماع  هزیگنا ، داجیا  لماوع  نایم  رد  يرآ ،

: میزادرپ یم  طاشن  هزیگنا و  رد  راذگریثأت  لماوع  یسررب  هب  نونکا 
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يداقتعا ياهراکهار  لوا : لصف 

هراشا
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ادخ هب  نامیا  . 1

هراشا

.دوش یم  بوسحم  هدارا  يارب  یمکحم  هناوتشپ ي  هک  تسا  یغورف  رپ  هلعش  نوچمه  ناسنا  لد  رد  نامیا 

شیپ تداهش  زرم  ات  دندرک و  عورش  یلاخ  تسد  اب  تسا ، رشب  تیبرت  تیاده و  هک  ار  اهراک  نیرت  تخس  يّدام ، شاداپ  نودب  ایبنا 
.دنتفر

، دنک یم  راک  ادخ  يارب  هک  ینمؤم  ناسنا  .تسا  اه  هزیگنا  نیرت  يوق  دنک ، یم  ادیپ  ادـخ  هب  نامیا  هیاس ي  رد  ناسنا  هک  يا  هزیگنا 
.تسا رثا  یب  وا  رد  یفنم  تبثم و  ياه  هبذاج  اه و  هسوسو  .دراد  مارآ  یلد  ادخ  دای  اب 

یمن شراک  زا  دریگ ، یمن  ماقتنا  دندرک ، يرهم  یب  وا  هب  مدرم  رگا  .درادن  يرکشت  رجا و  عّقوت  مدرم  زا  دنک و  یم  هلماعم  ادخ  اب  وا 
.دنک یمن  تراسخ  ررض و  ساسحا  زگره  دنک و  یم  هلماعم  تشهب  اب  ار  شراک  دهد ، یمن  افعتسا  دنک ، یمن  رهق  دهاک ،

یمن یشاداپ  دزم و  امش  زا  ام  دندرک  مالعا  ناشموق  هب  هک  تسا  هدش  نایب  یهلا  ناربمایپ  زا  رفن  شـش  تشذگرـس  ءارعـش  هروس  رد 
.تسا دنوادخ  اب  ام  دزم  میهاوخ ،

.دنک یم  تیوقت  ار  ناسنا  هزیگنا  یعون  هب  دنوادخ ، تافص  زا  کیره  هب  هجوت 

.دهد یم  ار  نارگید  هب  يزرورهم  هزیگناو  طاشنو ، دیما  حور  ناسنا  هب  ادخ ، تمحر  هب  نامیا 
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هجاوم لاعف و  روضح  هزیگناو  تسین  اهنت  هک  دنک  یم  ساسحاو  دهد  یم  تعاجشو  تراسجو  تأرج  درف  هب  ادخ ، تردق  هب  نامیا 
دیوشن تسس   ، 1( َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو �ال  َو �ال  :) دیامرف یم  نآرق  .دوش  یم  تیوقت  وا  رد  نمـشد  اب  ندش 

.دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیتسه  رترب  امش  هک  ارچ  دیوشم ، نیگهودنا  و 

اه �� AيF� ین هب  قیوشتو  اه  �� A يدیلپ زا  هدنرادزاب  لماع  نامیا ،

یم شاداپ  ربارب  دنچ  دـننک ، یم  تبث  ار  نآ  یهلا  ناگتـشرف  دراد و  باتک  باسح و  دـهد ، ماجنا  یلمعره  دـناد  یم  ادـخ  هب  نمؤم 
: اذل دنک ، یم  بلج  ار  یهلا  تیاضر  دریگ و 

مدوخ ياضر  ظیغ ، لامعإ  مشخ و  رد  ادخ و  ياضر  مشخ ، ندرب  ورف  ظیغ و  مظک  رد  دیوگ : یم  دوخ  اب  درک  بضغ  هک  نیمه  . 1
.مروخ یمورف  ار  دوخ  مشخ  هدرک و  رظن  فرص  بضغ  ظیغ و  زا  ادخ  ياضر  رطاخ  هب  سپ  تسا ،

سپ متـسه ، ادخ  هفیلخ  راد و  تناما  نم  ادخ و  تمعن  لام ، تسا و  ادخ  هدنب  وا  دیوگ : یم  دوخ  اب  دـید ، ار  یمورحم  هک  نیمه  . 2
.دنک یم  قافنا 

یم ار  داسف  ولج  اوق  مامت  لد و  نابز و  اب  هتـساوخ و  اپ  هب  دـنک ، یم  نارگن  ار  وا  ادـخ  رهق  دـید ، هعماج  رد  ار  يداـسف  هک  نیمه  . 3
.دریگ

، تسا رت  تخس  رگید  تادیدهت  زا  ادخ  رهق  و  رتهب ، ایند  زا  ادخ  ياضر  دیوگ : یم  دوخ  اب  دمآ ، شیپ  عیمطت  دیدهت و  هک  نیمه  . 4
.دوش یمن  عیمطت  دیدهت و  میلست  سپ 

.دنک یم  ایح  هدید و  رظان  رضاح و  ار  ادخ  دید ، ار  یتّفع  یب  هانگ و  ياه  هنحص  هک  نیمه  . 5
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.منک عافد  رشب  قوقح  زا  دیاب  دنناسکی و  ادخ  ربارب  رد  اه  ناسنا  همه  دیوگ : یم  دوخ  اب  دید ، ار  نامولظم  هک  نیمه  . 6

مزلتسم یتلیضف  لامک و  ره  دناد  یم  وا  .دنک  یمن  تنایخ  هتسناد و  رضاح  ار  ادخ  تفرگ ، رارق  وا  رایتخا  رد  مدرم  لام  هک  نیمه  . 7
.دشاب یم  نآ  لّمحت  رب  رداق  ناسنا  نامیا ، مرها  اب  هک  تسا  ایند  رد  تیمورحم  لّمحت 

یمومع و زگره  دـنهد ، یم  ناـشن  دوـخ  زا  يراکادـف  ًاـتّقوم  دـیدهت  اـی  غـیلبت و  اـی  نیقلت  اـی  دـیلقت  رثا  رد  نمؤـمریغ  دارفا  رگا  هّتبلا 
، تسا هاگترپ  بل  رب  ینامتخاس  نوچمه  درادن ، ینامیا  هشیر  ناسنا و  نورد  زا  هک  یتاکرح  لامعا و  اریز  دوب ، دـهاوخن  یگـشیمه 

1( ٍرا�ه ٍفُرُج  ا�فَش  �یلَع  ُهَنا�ْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  ) .تسُس یکاخ  يور  مه  نآ 

نامیا هجیتن 

نآ تسا ، رادیرخ  ادخ  ار  وا  شالت  دوش و  یمن  دوبان  وا  لامعا  زا  کی  چـیه  تسا و  رظن  ریز  وا  ياهراک  مامت  دـناد  یم  هک  یـسک 
رجا و بوخ ، رکف  رجا و  ّتین  نسح  رطاخ  هب  یتح  هک  ییادـخ  .دـنک  یم  شالت  یمرگلد  قشع و  اب  ناوضر ، تشهب و  تمیق  اب  مه 

.دنک یم  تمحرم  شاداپ 

یم دوخ  نوچمه  یناگدنب  ار  همه  دهد و  یمن  وا  زا  ریغ  یماقم  تردق و  چیه  میلـست  هب  نت  تسا ، هتفریذپ  ار  وا  یگدنب  هک  یـسک 
.نارگید هب  تبسن  ّربکت  هن  دراد و  اه  تردقربا  ربارب  رد  یگتخابدوخ  هن  .دناد 

زا وا ، تیاهن  یب  ملع  تردـق و  هب  یمرگلد  وا ، هب  دـیما  وا ، زا  دادمتـسا  وا ، اب  يوگتفگ  وا ، هب  قشع  وا ، هب  ندرب  هانپ  ادـخ ، هب  لّکوت 
.تسا نامیا  راثآ 

شالت و زا  يا  هرذ  دراد ، ار  متالکشم  ّلح  تردق  دراد ، تسود  ارم  وا  هکنیا 
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، رواب نامیا و  نیا  دریذپ ، یم  ار  ما  هبوت  دناشوپ و  یم  ار  مفالخ  دهد و  یم  ربارب  دنچ  شاداپ  مبوخ  راک  يارب  دور ، یمن  رده  مراک 
.تسین هسیاقم  لباق  يرگید  لماع  چیه  اب  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  يا  هزیگنا  طاشن و 

یـسوم و هب  .میراد  تراظن  وت  راک  رب  ام  ینعی  .زاـسب  یتشک  اـم  مشچ  شیپ  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  دـنوادخ 
.مونش یم  ار  ناتنانخس  منیب و  یم  ار  امش  نم  دیورب ، نوعرف  غارس  هب  دیامرف : یم  نوراه 

يارب وا  تسد  هدرک و  يرای  ار  نانمؤم  اهراب  دنک و  یم  لمع  شا  هدعو  هب  هداد و  ترـصن  هدعو ي  دنوادخ  هک  دراد  هدـیقع  نمؤم 
یتیدودحم هنوگ  چیه  .نامیـشپ و  هن  دوش و  یم  هتـسخ  هن  دوخ  فطل  زا  درادـن و  یتّنم  لخب و  تسا و  زاب  دادـما  کمک و  هنوگره 

ار اه  هئطوت  دـنک و  یم  ریزارـس  ار  دوخ  فطل  تاظحل  نیرخآ  رد  یتح  دـنک ، فطل  دـناوت  یم  سکره  هب  درادـن و  دارفا  هب  تبـسن 
.دنک یم  زاب  ار  نالهاان  تشم  دیامن و  یم  یثنخ 

دزرو یم  تداسح  نارگید  هب  دنز ، یم  صرح  درادن ، ادخ  هک  یسک  یلو  .دراد  قشع  دیما و  رون و  درادن ، هچ  دراد  ادخ  هک  یسک 
.تسین یضار  عناق و  هداد  وا  هب  ادخ  هچنآ  هب  زگره  و 

رطاخ هب  یهاگ  .دـنرادن  ربخ  ام  راـک  زا  یهاـگ  مدرم  اریز  .دراد  تسکـش  مدرم  يارب  یلو  درادـن ، تسکـش  ادـخ  يارب  راـک  يرآ ،
يارب هک  یـسک  یلو  دنزرو ، یم  لخب  نداد  دزم  زا  یهاگ  .دـنزادرپب  ات  دـنرادن  يدزم  یهاگ  .دـننک  یمن  حرطم  ار  ام  راک  تداسح 

: دنک راک  ادخ 

.دراد ربخ  وا  یبلق  رارسا  تین و  زا  هکلب  راک  زا  ادخ  ًالوا ؛

.تسین لخب  تداسح و  دنوادخ  رد  ًایناث ؛

.تسا زاب  شاداپ  هنوگره  يارب  وا  تسد  ًاثلاث ؛
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.درخ یم  دیواج ) تشهب   ) نیگنس ياهب  هب  ار  ام  راک  دنوادخ  ًاعبار ؛

.دریذپ یم  مه  ار  مک  راک  وا  ًاسماخ ؛

.میریگ یم  دای  ناماما ) ربمایپ و   ) موصعم زا  ار  راک  یهلا ، راک  رد 

.تسین هدقع  ینامیشپ و  رظن و  دیدجت  یهلا ، راک  رد 

.دنتسه ادخ  يایلوا  ام  ناهارمه  یهلا ، راک  رد 

.تسا هدش  نایب  ام  يارب  نآ  يوگلا  مه  نآ و  فده  مه  نآ و  هویش ي  مه  راک و  لصا  مه  یهلا ، راک  رد 

ُفِّلَُکی �ال  :) دیامرف یم  نآرق  اریز  .دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  یسایس  یگنهرف ، يدام ، یملع ، یمـسج ، ییاناوت  تردق و  یهلا ، راک  رد 
2( ا�ها�تآ ا�م  ّالِإ 

�
ًاسْفَن  ّللا 

�
ُه ُفِّلَُکی  �ال   ،) 1( ا�هَعْسُو ّالِإ 

�
ًاسْفَن  ّللا 

�
ُه

.دنسرب بایماک  دارفا  هجرد  هب  دوخ  هناقداص  تین  اب  دنناوت  یم  تسدیهت  مورحم و  دارفا  یهلا ، راک  رد 

دهد یم  لایر  کی  لایر  هد  زا  هک  یسک  شاداپ  تسا ؛ كالم  اه  تبـسن  ناوت و  هکلب  تسین ، كالم  دادعت  تیمک و  یهلا ، راک  رد 
ياج سپ  .دنا  هدرک  قافنا  ار  دوخ  لام  مهد  کی  ودره  اریز  .تسا  ناسکی  دهد ، یم  نویلیم  کی  نویلیم ، هد  زا  هک  یسک  شاداپ  اب 

.تسین تداسح  ینارگن و 

.تسا داعم  أدبم و  هب  نامیا  اه ، هزیگنا  نیرت  يوق  دیوگ : یم  ام  هب  روما  نیا  هب  هجوت 

.تسا هزیگنا  نتشادن  اه و  یتوافت  یب  یحور و  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  نامرد  يونعم  ياه  هزیگنا 
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داعم هب  نامیا  . 2

هراشا

دنک یم  ادیپ  نیقی  دوش ، یم  رضاح  تمایق  رد  همه  تسین و  یفخم  یهلا  رضحم  زا  ّرش  ای  ریخ  راک  يا  هّرذ  تسا  دقتعم  هک  یصخش 
.دنشابن يو  لامعا  دهاش  مدرم  لمع ، عوقو  نامز  رد  رگا  یتح  دوب ، دهاوخن  رجا  یب  دراد ، یمرب  مدرم  تمدخ  رد  هک  یمدق  ره  هک 

�الَف ) .دناد یمن  ار  نآ  رادقم  يدحا  هک  اجنآ  ات  و  ًافاعـضا » : » ربارب دـنچ  ات  فعِـض » : » دوش یم  عورـش  ربارب  ود  زا  وا  شاداپ  دـناد  یم 
1( ْمَُهل َیِفْخُأ  ا�م  ٌسْفَن  ُمَْلعَت 

2( ُهَرَی ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  :) دیوگ یم  يداد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  ارچ  میسرپب  وا  زا  هک  هاگنآ 

.هدننک ناربج  ینعی  راّبج  تسا ، راّبج  ادخ  هک  دراد  نامیا 

یم ادیپ  هزیگنا  دننکن ، ینادردق  هدشن و  هجوتم  مدرم  هچرگ  دور ، یمن  ییاج  ادخ  دزن  دشکب ، یتمحز  کی  رگا  دناد  یم  هک  یسک 
.دنک

: دراد دوجو  یگدنز  فلتخم  لئاسم  هب  یشخب  هزیگنا  رد  داعم  شقن  هرابرد  هیآ  اه  هد  میرک  نآرق  رد 

يداصتقا لئاسم  رد  داعم  شقن 

دنریگ و یم  هنامیپ  مدرم  زا  یتقو  هک  یناسک  ناشورف ، مک  رب  ياو  دـیامرف : یم  دـنراد  يدتـس  داد و  تراجت و  هک  یناسک  هب  نآرق 
سپس .دنهد  یم  مک  دنشورفب ، دنیامن و  نزو  ای  دنهدب و  هنامیپ  دنراد  انب  هاگ  ره  نکیل  دنریگب ، مامت  دنراد  یعـس  دننک ، یم  دیرخ 

ثوعبم گرزب  رایسب  يزور  يارب  هک  دنناد  یمن  ناشرف  مک  نیا  ایآ   3( ٍمیِظَع ٍمْوَِیل  َنُوثوُْعبَم  ْمُهَّنَأ  َِکئ�لوُأ  ُّنُظَی  َأ �ال  :) دیامرف یم 

ص:22

طاشن هزیگنا و  تیوقت  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


مک ولج  تمایق  يروآدای  اب  نآرق  اـجنیا  رد  دـنهدب ؟ ار  یـشورف  مک  همه  نآ  خـساپ  دـیاب  یهلا  لدـع  هاـگداد  رد  و  دـش ؟ دـنهاوخ 
.دریگ یم  ار  ناشورف 

، ّتیریدـم فرـصم ، عیزوت ، دـیلوت ، زا  ّمعا  يداصتقا  لـئاسم  ماـمت  رد  داـعم  هب  ناـمیا  هنرگ  دوب و  داـعم  شقن  زا  يا  هنومن  نیا  هّتبلا 
.فارسا یجرخلو و  فرصم و  رد  صوصخ  هب  دراد ، یّمهم  شقن  رگید  ّتیلاّعف  عون  ره  تراجت و  یناگرزاب و 

یماظن لئاسم  رد  داعم  شقن 

رگمتـس زواجتم  اب  ادـخ  هار  رد  میراد  انب  ام  دـنتفگ : هدـمآ و  دوخ  ناربمایپ  زا  یکی  دزن  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  دـیامرف : یم  نآرق 
نیا اب  دنتفگ : نانآ  دیشاب ! گنج  درم  امش  هک  منک  یمن  رکف  نم  دومرف : ربمایپ  نآ  .میراد  قیال  هدنامرف  کی  هب  زاین  نکیل  میگنجب ،

هتسیاش يدرف  هک  ار  تولاط  دنوادخ  تفگ : ربمایپ  .میتسه  ادخ  هار  رد  گنج  هدامآ  ام  ًامتح ، میـشک  یم  زواجتم  زا  هک  یمتـس  همه 
.دنک یم  یفّرعم  امش  هدنامرف  ناونع  هب  تسا ، یمزر  لئاسم  هب  انشآ  دنمورین و  و 

: دندش میسقت  هتسد  دنچ  هب  ربمایپ ، نامرف  هدعو و  نیا  ربارب  رد  مدرم  هاگنآ 

ینامرفان لّوا  هلحرم ي  نامه  رد  دـش ، رداص  گنج  نامرف  هک  نیمه  دایز  ياهراعـش  زا  دـعب  گنج  ههبج و  نابلطواد  زا  یهورگ  - 
.دندومن رارف  هدرک و 

.دندز زابرس  ههبج  هب  نتفر  زا  هداد و  رارق  هناهب  ار  هدنامرف  یلام  رقف  رگید  یهورگ  - 

هدرک و يربـص  یب  اـّما  دـننک ، تماقتـسا  دریگ  یم  اـهنآ  زا  دـنوادخ  هک  یـشیامزآ  رد  هک  دـندوب  هداد  لوق  هکنیا  اـب  رگید  هورگ  - 
(1) .دندش دودرم 

ص:23

زج  ) دـیابن دـنک ، یم  شیامزآ  بآ  رهن  کی  اب  ار  امـش  دـنوادخ  دومرف : دوخ  ناهارمه  هب  هدـنامرف  هک  دوب  نیا  شیامزآ  (( . 1 - ) 1
زج دندیسر ، بآ  رهن  هب  هک  نیمه  هنشت  رکشل  نیا  نکل  دیتسین ، نم  نایرکشل  زا  دیدیـشون  مادک  ره  دیـشونب و  نآ  زا  یمک ) رایـسب 

.دندمآ نوریب  دودرم  یهلا  شیامزآ  زا  هلیسو  نیدب  دندیشون و  لماک  روطب  دنداهن و  بآ  رب  رس  همه  یمک  دارفا 
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هتخاب و ار  دوخ  دندید  ار  نمـشد  دـنمتردق  رکـشل  هک  نیمه  اّما  دندیـسرتن ، گنج  نامرف  رودـص  ماگنه  هب  هچرگ  يرگید  هورگ  - 
.میرادن هزرابم  تقاط  زورما  ام  دنتفگ :

هورگ اـسب  هچ  ینعی   1( ّللا
�

ِه ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  :) راعـش اب  دنتـشاد  داعم  هب  نامیا  هک  یکچوک  هتـسد  کـی  اـهنت  - 
.دندروآ رد  ياپ  زا  ار  نمشدو  هدرک  هلمح  نمشد  هب  دنوش ، یم  زوریپ  ادخ  نذا  هب  دایز  هورگ  رب  هک  یمک 

رد يرادـیاپ  يزوریپ و  زمر  هدـش ،) حرطم  هرقب  هروس  ات 251  تایآ 249  رد  تولاج  تولاـط و  ناتـساد  ماـن  هب  هک   ) ارجاـم نیا  رد 
تاقالم هب  نامیا  هک  یناسک   ، 2( ّللا

�
ِه اُوق�الُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلا�ق  :) دیامرف یم  اریز  تسا ، هتـسناد  داعم  هب  نامیا  ار  گنج  ههبج و 

دوخ یهلا  هفیظو  هب  مینک و  هلمح  نمشد  هب  دیاب  تسین ، مک  ای  دایز  ّتیعمج  هب  طوبرم  يزوریپ  دنتفگ : دنتـشاد ، تمایق  زور  ادخ و 
.تسا نارباص  اب  دنوادخ  هک  مینک  لمع 

ار دوـخ  هدـنیآ  هک  يا  هدـنمزر  دراد ، وا  ینیب  ناـهج  دـید و  عوـن  هب  لـماک  یگتـسباو  هدـنمزر ، يروآ  مزر  هّیحور  شـالت و  يرآ ،
یچوپ يدوبان و  ار  دوخ  لتق  هک  يا  هدنمزر  اب  دناد ، یم  یهلا  يایلوا  ادـخ و  لوسر  یگیاسمه  نادواج و  تشهب  يدـبا و  یگدـنز 

.تسین هسیاقم  لباق  دناد ، یم 

ِها�یَْحلِاب ُْمتیِـضَر  َأ  :) دیامرف یم  دنا ، هتـسبلد  يویند  تاّذـل  هب  دـنهد و  یم  ناشن  یتسـس  ههبج  هب  نتفر  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  نآرق 
!؟ دیدش یضار  ایند  یگدنز  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ   3( ِهَرِخْآلا َنِم  ا�ْینُّدلا 
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نایتوغاط اب  دروخرب  رد  داعم  شقن 

هزجعم ناـشیوداج  رحـس و  اـب  اـت  درک  توعد  اهرهـش  همه ي  زا  ار  نارحاـس  دزیرب ، ار  یـسوم  ترـضح  يوربآ  هکنیا  يارب  نوعرف 
.دنیامن یثنخ  ار  یسوم  ترضح 

ا�َنل َّنِإ  اُولا�ق  :) دـنتفگ نوعرف  هب  دنتـشاد و  مشچ  نوعرف  يایادـه  هّکـس و  هب  همه  دنتـشادن ، داعم  هب  ناـمیا  عقوم  نآ  اـت  هک  ینارحاـس 
راک هب  عورـش  نوعرف  تبثم  خـساپ  اب  ناـنآ  یهد ؟ یم  اـم  هب  يدزم  شاداـپ و  میوش ، بلاـغ  زوریپ و  یـسوم  رب  اـم  رگا  اـیآ   1( ًارْجََأل

هتفاب مامت  دش و  اهدژا  تخادنا و  ار  دوخ  ياصع  یـسوم  ترـضح  هک  یماگنه  اما  دنداد ، ماجنا  دنتـشاد  ناوت  رد  هچ  ره  دـندومن و 
یهلا دـصرددص  يراک  هدوب و  جراخ  ناشدوخ  دودـحم  ياهراک  عون  رحـس و  زا  یـسوم  راک  دـندیمهف  درک ، دوباـن  ار  ناـنآ  ياـه 

.دندروآ نامیا  وا  هب  هدیورگ و  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  نوعرف  روضح  رد  تسا ،

امـش ياپ  تسد و  نم  دیروآ !؟ یم  نامیا  نم  هزاجا  زا  لبق  ایآ  تفگ : درک و  دیدهت  ار  نانآ  همه  دوب ، هدـش  كانمـشخ  هک  نوعرف 
.منک یم  ناتنازیوآ  امرخ  تخرد  ياه  هنت  اه و  هخاش  هب  منک و  یم  عطق   (1) رگیدکی سکع  هب  ار 

ربارب رد  داعم ، ادـخ و  هب  نامیا  رطاخ  هب  نونکا  دنتـشاد ، مشچ  ینوعرف  ياه  هزیاج  هب  دنتـشادن و  نامیا  لبق  یقیاقد  ات  هک  ناـنآ  اـّما 
متـس روز و  اریز  هدب ، ماجنا  یهاوخ  یم  يراک  ره   3( ا�ْینُّدلا َها�یَْحلا  ِهِذ�ه  یِضْقَت  ا�مَّنِإ  :) دنتفگ وا  هب  شمارآ  لامکاب  هداتـسیا و  نوعرف 

ا�نِّبَر �یلِإ  ّنِإ 
�
ا َْریَض  اُولا�ق �ال   ) .تسا ایند  نیا  رد  طقف  وت 
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.تسا هجنکش  عون  نیرتدب  نیا  منک و  یم  عطق  تسار  ياپ  اب  ار  پچ  تسد  ای  پچ و  ياپ  اب  ار  تسار  تسد  ینعی  (( . 2 - ) 1
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(1) .میدرگ یمزاب  دوخ  يادخ  يوس  هب  ام  هک  تسین  مهم  ام  نتشک   1( َنُوِبلَْقنُم

مهم اهنآ  يارب  شیپ  هظحل  دـنچ  ات  هک  ییاهـشاداپ  اه و  هّکـس  دروآ ، دوجوب  دارفا  نیا  حور  رد  ییاـغوغ  هچ  داـعم  هب  ناـمیا  یتسار 
یم زیچان  دودحم و  ار  وا  تردـق  روزو و  دـندنخ  یم  نوعرف  شیر  هب  دـنراگنا و  یم  چـیه  هب  هرـسکی  درک ، یم  هولج  هلئـسم  نیرت 

.دنناد

.درب شیپ  تداهش  هب  قشع  ات  ار  اهنآ  دومن و  گرزب  ار  ناشحور  دروآ ، دوجوب  یگنهرف  بالقنا  دارفا  نیا  رد  داعم  هب  نامیا  يرآ ،

نامورحم هب  هّجوت  رد  داعم  شقن 

تیب زا  ات  درک  تساوخرد  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  دوخ  ردارب  تمدـخ  دوب ، يراولایع  درمریپ  هک  لـیقع » »
سرت زا  لیقع  دروآ ، لیقع  تسد  کیدزن  درک و  غاد  ار  ینهآ  ماما  .دهدب  وا  هب  يرتشیب  هیمهـس  دوخ  يدـنواشیوخ  ببـس  هب  لاملا 

.دشک یم  ار  دوخ  تسد 

(2) .مسرت یم  ادخ  يدبا  رهق  باذع و  زا  نم  یسرت ، یم  ایند  هداس  شتآ  نیا  زا  وت  رگا  دیامرف : یم  ماما 

تدایع هب  شباحصا  هارمه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش و  رامیب  یکدوک  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماماو  نسح  ماما 
.دینک رذن  هزور  زور  هس  كدوک  ود  نیا  یتمالس  يارب  تسا  بوخ  هک  دندرک  داهنشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دندمآ ، نانآ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دوخ  رسمه  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دش ، فرطرب  نانآ  يرامیب  هک  یماگنه  تفریذپ و  ماما 
.دنتفرگ هزور  هداوناخ  هیقب  و 

ص:26

.تسا هدش  نایب  ات 72   56 هط ، هروس  ات 51 و   37 ءارعش ، هروس  ات 126 و  تایآ 112  فارعا ، هروس  رد  ارجام  مامت  (( . 2 - ) 1
مالک 215. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  (( . 3 - ) 2
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راطفا دنتـساوخ  هک  نیمه  دوب ، هدـش  هیهت  نان  یمک  رایـسب  تمحز  اب  دوبن و  لزنم  رد  ییاذـغ  هک  یلاـح  رد  راـطفا  ماـگنه  لوا  زور 
نآ دـینک ! کـمک  نم  هـب  متـسه ، دـنمزاین  ریقف و  نـم  دـیوگ : یم  یـصخش  هـک  دندینـش  ار  ییادـص  ار و  هناـخ  رد  يادـص  دـننک ،

.دندرک راطفا  بآ  اب  اهنت  هداد و  ریقف  هب  ار  دوخ  نان  ناراوگرزب 

هس ره  .درک  نان  ياضاقت  رد  تشپ  زا  يریسا  زین  مّوس  زور  و  درک ، نان  ياضاقت  یمیتی  دننک ، راطفا  دنتساوخ  هک  نیمه  زاب  مّود  زور 
ام  1( ...ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  ا�نِّبَر  ْنِم  ُفا�َخن  ّنِإ 

�
ا :) دندرک نایب  هنوگنیا  ار  يراکادف  نیا  لیلد  دـندومن و  راطفا  بآ  اب  نازیزع  نآ  هبترم 

.میسرت یم  تسا  كاندرد  هایس و  هتفرگ و  يزور  هک  تمایق  زور  زا 

.دروآ یم  راب  دّهعتم  لوئسم و  هعماج  نامورحم  ربارب  رد  ار  ناسنا  هنوگنیا  داعم  هب  نامیا  یتسار  هب 

یب نیا  خزود  هب  ام  طوقـس  لماوع  زا  یکی  هک  دـننک  یم  رارقا  تمایق  رد  دنتـسه ، توافت  یب  نامورحم  ربارب  رد  هک  یناـسک  يرآ ،
.میداد یمن  اذغ  اه  هراچیب  نیکسم و  هب   2( َنیِکْسِْملا ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  :) تسا هدوب  اه  یتوافت 

.تسا هدش  ناونع  تمایق  هب  نامیا  نتشادن  نامورحم ، نامیتی و  هب  ییانتعا  یب  لیلد  نوعام  هروس  رد  هکنانچ 

تالام F  � مامت هناوتشپ  داعم ، هب  نامیا 

ناسنا يارب  اه  يراوگان  راشف و  لّمحت  هداس ، یگدـنز  ّتیمورحم ، عون  کی  اب  هارمه  یقـالخا ، لـئاضف  اـهراثیا و  اـه و  لاـمک  رثکا 
نانآ هارمه  هدش و  لصاح 

ص:27
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ناربج تمایق و  هب  نامیا  نامه  درک ، لّمحت  ار  اه  يراوگان  نآ  داد و  تکرح  ار  اه  هنزو  نیا  نآ  اب  ناوتب  هک  یمرها  نآ  .دـشاب  یم 
.تسا زور  نآ  ياه  یفالت  و 

دور و یمن  رود  ياج  يدـید ، یتحاران  راشف و  ایند  رد  يزور  دـنچ  رگا  هک  دـهد  یم  هزیگنا  ناسنا  هب  يورخا ، ياهـشاداپ  هب  نامیا 
.يریگ یم  ربارب  دنچ  نیدنچ و  ار  تامحز  مامت  رجا  تسا ، زاین  زور  هک  تمایق  يادرف 

هب ار  ناسنا  دناوت  یم  ییورین  هچ  ای  دننک ، یم  راثیا  ار  دوخ  تورث  لوپ و  نادنمتورث  دوخ و  ناج  ناگدنمزر  یلماع  هچ  اب  یتسار  هب 
؟ دنک مرگلد  اه  توهش  اهسوه و  ندراذگ  رانک 

؟ دوش هدومیپ  مخ  چیپ و  رپ  ياههار  همه  نیا  يا  هزیگنا  هچ  اب  دشابن ، وا  يایلوا  ادخ و  تاقالم  قشع  رگا 

؟ دورب فیلکت  راب  ریز  ناسنا  ارچ  دشابن ، راک  رد  ییازج  رگا 

؟ دراد زاب  زواجت  زا  ار  ناسنا  ییورین  هچ  دشابن ، یماقتنا  رگا 

هک تسا  ییاه  تراشب  هدـعو و  رطاخ  هب  دـنیامن ، یم  لّمحت  ایند  رد  ار  نارفاک  کلتم  تمهت و  ناـبز و  مخز  همه  نیا  ناـنمؤم  رگا 
راّفک هب  نانمؤم  تسا ) تماـیق  زور  هک   ) زورما  1( َنوُکَحْـضَی ّفُْکلا 

�
ِرا َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  :) دیامرف یم  نآرق  .تسا  هدمآ  نآرق  رد 

.دندنخ یم 

هتخود رگید  ياج  هب  مشچ  وا  نوچ  دوش ، یمن  نوعرف  ياهالط  خاک و  ناونع ، لام ، تردق ، بذـج  یتمیق  چـیه  هب  نوعرف  نز  رگا 
تمحر راوج  رد  يا  هناخ  تشهب  رد  نم  يارب  هد و  تاـجن  نوعرف  خاـک  زا  ارم  ایادـخ !  2( ِهَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  :) تسا

.نک انب  تدوخ 

اذل دوش و  یم  نادنز  شیارب  مه  نوعرف  خاک  درک ، تشهب  ياوه  هک  لد  يرآ ،

ص:28
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هب  ) هک تسا  یسک  مدرم  نیرتراک  نایز   (1)« هرخآلا نع  ًاضَوِع  اینّدلا  یَضَر  نَم  ساّنلا  ُرَسخَا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
.دشاب مرگلد  یضار و  ایند  هب  ترخآ ) ياج 

هنومن دـنچ  هب  اهنت  امو  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یّلک  یئزج و  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  ّتینما و  تناما ، اوقت ، رد  داعم ، هب  نامیا  شقن 
.میدرک هراشا  ییاور  ینآرق و 

دنوادخ رب  لکوت  . 3

رب دومرف : یم  دـیتفیب ؟ رد  تراسج و  ناگدـننک  لّـکوت  .تسادـخ  رب  لّـکوت  دـهد ، یم  يدـج  هزیگنا ي  ناـسنا  هب  هک  ییاـهزیچ  زا 
.منک یم  لّکوت  رداق  يادخ 

رد هکلب  تسین ، رازباو  تامدـقم  زا  ندرکن  هدافتـسا  يرورپ و  نت  ندراذـگ ، تسد  يور  تسد  لّکوت  ياـنعم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
اب هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  یتقو  .دنـساره  یمن  ثداوح  زا  دنراد و  تعاجـش  ندرک  هیکت  شـشوک ، شالت و  هفیظو و  هب  لمع  رانک 

.تسا یهلا  تیاهن  یب  تردق  هب  هاش  حلسم  اپارس  میژر  اب  دیهاوخ  یم  هنوگچ  یلاخ  تسد  اب  هک  دش  یم  هجاوم  لاؤس  نیا 

.دنسرت یم  دننک ، یمن  جاودزا  اّما  دنراد ، مه  لغش  كردم و  دنراد ، هناخ  اهمدآ  یلیخ  تسا ؛ ّرثؤم  رایـسب  ناسنا  تیقفوم  رد  لّکوت 
.دننک یم  جاودزا  تحار  دنرادن و  چیه  هک  دنتسه  ییاه  مدآ  لباقم  رد  و 

پمـال .دوش  یم  نشور  دـش ، لـصتم  قرب  هب  یتـقو  هک  یپمـال  لـثم  دوش ، یم  تیاـهن  یب  هب  لـصو  دراد  لّـکوت  ادـخ  هب  هک  یـسک 
.درادن يرون  چیه  دشابن ، قرب  هب  لصو  رگا  گرزب  پمال  .دوش  یم  نشور  دشاب ، قرب  هب  لصو  رگا  کچوک 
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.دنهد یم  ماجنا  یگرزب  ياهراک  لّکوت  رطاخ  هب  اّما  تسا ، مک  ناشناوت  هّثج و  اه  مدآ  زا  يرایسب 

.دنا هدش  زوریپ  هدومن و  ادخ  رب  لّکوت  اه ، يراتفرگ  تالکشم و  اب  ههجاوم  رد  نانمؤم  هک  میناوخ  یم  اهراب  نآرق  رد 

ادـخ هب  اهنت  نم  تفگ : دوخ  موق  هب  درک ، یگداتـسیا  یهلا  ماـیپ  ندـناسر  يارب  لاـس  رازه  کـیدزن  هک  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح 
(1) .دیریگ راکب  دیراد  يرکم  ره  دوخ  لطاب  نایادخو  اه  تب  اب  مه  امش  منک  یم  لّکوت 

ياههار هب  ار  ام  هک  یتروص  رد  مینکن  لّکوت  دوخ  يادخ  هب  ام  ارچ  دومرف : نایدورمن  هب  یهلا  گرزب  ربمایپ  نآ  مالسلا  هیلع  میهاربا 
(2) .دننک یم  لّکوت  ادخ  هب  نانمؤمو  مینک  یم  ربص  امش  ياهرازآ  رب  ام  تسا ، هدومرف  ییامنهار  تداعس 

نوعرف نماد  رد  ار  یسوم  شدنزرفو  درک  مارآ  ار  شلد  زین  دنوادخ  تخادنا ، لین  دور  رد  ار  شدازون  ادخ  هب  لّکوت  اب  یسوم  ردام 
.دینک لّکوت  وا  هب  سپ  دیا  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  رگا  دومرف : مدرم  هب  زین  وا  درک ، گرزب 

(3) .دنتسکش مهرد  ار  ینوعرف  هلاس  دص  دنچ  ماظن  ادخرب  لّکوت  اب  فعضتسم  مدرم  هک  دوب  نینچ  نیاو 

.دنک رشتنم  ناهج  طاقن  رتشیب  هب  ار  دوخ  نیئآ  تسناوت  تاناکما  نیرتمک  ابو  ادخرب  لّکوت  اب  مالسا  گرزب  ربمایپ 

(4) .نک لّکوت  ادخ  هب  یشاب ، مدرم  نیرتدنمورین  هک  يراد  تسود  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

يارب یمکحم  هناوتشپ  دامتعا  نیاو  ندرک  دامتعا  ادخ  هب  ینعی  لّکوت  يرآ ،
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.دنک یم  نوریب  لد  زا  ار  تسکش  زا  میب  دیادز و  یم  ار  سای  هک  تسا  يدیما  لعشمو  تیلاعف 

شیاین اعد و  . 4

رد  1( َنیِِرفا�ْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  ا�نْرُْصنا  ا�نَما�ْدقَأ َو  ْتِّبَث  ًاْربَص َو  ا�ْنیَلَع  ْغِْرفَأ  ا�نَّبَر  :) دنتفگ یم  گنج  هحوبحب  رد  ناگدنمزر  دیامرف : یم  نآرق 
بلط وا  زا  میراذـگ ، یم  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  ياهزاین  میدـنب ، یم  لد  وا  هب  میبلط ، یم  کمک  وا  زا  مینز  یم  فرح  ادـخ  اـب  اـعد 

ماگ لمع  نادـیم  رد  قوش  طاشن و  اب  دـنک و  یم  داجیا  هزیگنا  ام  رد  اهنیا  مامت  میرب و  یم  هانپ  وا  هب  اـهرطخ  زا  مینک ، یم  شـشخب 
ود نیا  زا  دیریگب و  کمک  زامن  ربص و  زا  اه  نارحب  تالکشم و  رد   2( ِه�الَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  :) دیامرف یم  میرک  نآرق  .میهن  یم 

.دینک هدافتسا  گرزب  مرها 

رس تشپ  مدرم  ياعد  دناد  یم  هک  یـسدنهم  نیـسنکت و  رگراک ، کشزپ ، .دنک  یم  تیوقت  ار  هزیگنا  زین  ناسنا  ّقح  رد  مدرم  ياعد 
.دنک یم  شالت  يرتشیب  يزوسلد  اب  تسوا ،

هب هجوت  .دـنک  یم  دایز  وفع  هب  ار  ناسنا  دـیما  روفغ ، میحر و  يادـخ  هب  هجوت  .تسا  یهلا  فاطلا  امـسا و  تافـص و  هب  هجوت  اـعد ،
.دنک یم  رود  ناسنا  زا  ار  سأی  یهلا ، ياهدادما  تردق و 

.تساه هیحور  ژراش  ثعاب  لصو و  تیاهن  یب  تردق  هب  ار  کچوک  ناسنا  شیاین ، اعد و 

.دادمتسا مه  نیقلت و  مه  تسا و  لّکوت  مه  اعد  رد 
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مسق رذن و  . 5

یتقو هک  دنا  هتفگ  ییاجر  دیهـش  هرابرد ي  .دنک  یم  رادیب  ناسنا  رد  ار  شالت  راک و  هب  تداع  هک  تسا  مازلا  یعون  یعرـش ، دـهع 
ار مزامن  رگا  هک  ما  هتسب  یعرش  دهع  ادخ  اب  تفگ : یم  دوش ، رـضاح  هرفـس  رـس  رب  هک  دنتـساوخ  یم  يو  زا  دش و  یم  هدامآ  راهان 

.مریگب هزور  زور  کی  مناوخن ، تقو  لوا 

زامن دـییوگب  راک  هب  مراد ، راک  دـییوگن  زامن  هب  : » هک تسا  هدـنام  داـی  هب  اـه  هرطاـخ  رد  راوگرزب  دیهـش  نیا  زا  هلمج  نیا  نینچمه 
تیوقت دنگوس  دهع و  رذن و  اب  ار  ناشدوخ  هدارا ي  میمـصت و  هدوب ، فیعـض  نانآ  هدارا  نوچ  هک  ما  هدید  ار  يدّدعتم  دارفا  مراد .»

.دنا هدرک 

رگا ای  دـنک ، حالـصا  ار  دوخ  هاگن  يّدام ، همیرج  رذـن و  اب  دـنک ، لرتنک  ار  دوخ  هاگن  دـناوت  یمن  مرحمان  اـب  دروخرب  رد  هک  یـسک 
رذن دنگوس و  بلاق  رد  یهاگ  هک  دهعت  همیرج و  نیا  .دریگب  هزور  درکن ، لمع  مدرم  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو ي  ای  یهلا و  فیلکت 

.دنک تیوقت  ار  هدارا  دناوت  یم  تسا ، دهع  و 

یهلا ترصن  هب  نامیا  . 6

.تسا هزیگنا  تیوقت  رد  یبوخ  رایسب  لماع  یهلا  ترصن  هب  هجوت 

هروس رد  دنک و  یمن  هبلغ  امـش  رب  یتردق  چیه  دنک ، يرای  ار  امـش  ادـخ  رگا   1( ْمَُکل َِبلا�غ  �الَف  ّللا 
�

ُه ُمُکْرُْـصنَی  ْنِإ  :) دیامرف یم  نآرق 
(1) .تسا تّزع  اب  دنمتردق  دنوادخ  هک  تقیقح  هب  .دنک  یم  يرای  دننک ، يرای  ار  وا  هک  یناسک  دنوادخ  ًامتح  دیامرف : یم  جح 

یسوم شتآ ، لد  زا  ار  میهاربا  ناکرشم ، نایم  زا  ار  ربمایپ  حون  هک  ییادخ 

ص:32
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.درک يرای  داد و  تاجن  هاچ  لد  زا  ار  قیدص  فسوی  ناینوعرف و  نوعرف و  نایم  زا  ار  هّللا  میلک 

ناکرـشم و موس  کـی  ناناملـسم  دادـعت  هک  ربارباـن  یگنج   ) .دومرف يراـی  ردـب  گـنج  رد  ار  ناناملـسم  مرکا و  ربماـیپ  هک  ییادـخ 
ثعاب یهلا  ترـصن  دوب )، كدـنا  رایـسب  ناناملـسم  تاحیلـست  تاـناکما و  هوک ، يـالاب  ناکرـشم  هوک و  نییاـپ  ناناملـسم  تیعقوم 

.دش ناناملسم  يزوریپ 

ار ادخ  رگا  تسا : هدومرف  نآرق  اهراب  .تسا  یهلا  تاروتسد  نیمارف و  زا  تعاطا  کین و  ياهراک  ماجنا  ورگ  رد  دنوادخ  يرای  هّتبلا 
.دنک یم  يرای  ار  امش  دنوادخ  دینک ، يرای 

رد ات  دـننک  ریمعت  ناگیار  هب  ار  یبارخ  راوید  ییاتـسور  رد  ات  دـندش  رومأم  رـضخ ) یـسوم و   ) زیزع ربمایپ  ود  میناوخ : یم  نآرق  رد 
ایند نیمه  رد  یهلا  ترـصن  ینعی  دـننک ، ادـیپ  یـسرتسد  دوب  راوید  ریز  رد  هک  یجنگ  هب  ناکم ، نآ  بحاـص  میتی  ناـکدوک  هدـنیآ 

.دنا هدوب  راکوکین  نانآ  نیدلاو  هک  دش  يدارفا  لاح  لماش 

.دسر یم  نآ  لماع  هب  مه  ایند  رد  ترخآ  رب  هوالع  هک  دراد  لابند  هب  يریخ  راثآ  ریخ ، لمع 

ادـیپ یقیفوـت  چـیه  دـشابن ، نآ  لاـبند  هب  یهلا  هدارا ي  یـشاب ، هتـشاد  مه  ار  نیمز  يور  تورث  ماـمت  رگا  دـیامرف : یم  مـیرک  نآرق 
(1) .درک یهاوخن 

وا یگدنز  تالکشم  دنوادخ  تسا ، ینید  هفیظو ي  لوغشم  جح  رفس  رد  ای  دجـسم  رد  ناسنا  هک  ینامز  ات  میناوخ : یم  تایاور  رد 
.دنک یم  لح  ار 

میبای یمرد  یتحار  هب  درذگ ، یم  نامفارطا  رد  هک  یثداوح  رد  هعلاطم  یمک  اب 
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تاقیفوت دنشاب و  یم  تاناکما  نودب  هک  يدارفا  دنرادن و  ّتیبوبحم  قیفوت و  اّما  دنراد ، مه  یناوارف  تاناکما  هک  دنتـسه  يدارفا  هک 
 ، 1( ِضْرَأـْلا ِءاـ�مَّسلا َو  َنِم  ٍتاـ�کََرب  ْمِْهیَلَع  ـا�نْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  �يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  :) دـیامرف یم  نآرق  دوـش ، یم  ناشبیـصن  ناوارف 

.مینک یم  مدرم  بیصن  نامیا  اوقت و  نتشاد  طرش  هب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب 

اوُحَفْـصَْیل َأ �ال اوُفْعَْیل َو  (َو  .دنوش رادروخرب  یهلا  وفع  زا  ات  دنهد  رارق  شـشخب  وفع و  دروم  ار  رگیدکی  دیاب  مدرم  دیامرف : یم  نآرق 
2( ْمَُکل ّللا 

�
ُه َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت 

هچ دراد و  یمنرب  تسد  شالت  یعـس و  زا  هدرک و  ادـیپ  يرتشیب  هزیگنا  دراد ، اناوت  يروای  رـصان و  دـنک  ساـسحا  ناـسنا  هک  نیمه 
.دنوادخ زا  رتهب  يروای 

ییارگ فیلکت  . 7

اّما هدرک  عورـش  ار  راک  ریبدـت  همانرب و  اب  هکنیا  اـب  يدراوم  رد  دـسر و  یمن  هجیتن  هب  یهاـگ  يراـک ، ره  ماـجنا  يارب  ناـسنا  شـالت 
يّدام و هبساحم  لباق  لمع  جیاتن  تسا ، يونعم  هلوقم ي  زا  راک  سنج  نوچ  ای  دسر و  یمن  هاوخلد  هجیتن  هب  ای  دروخ ، یم  تسکش 
هفیظو و ماجنا  فدـه ، هک  تسا  نیا  دـشخب  یم  تماقتـسا  ناسنا  هب  دـنک و  یم  تیوقت  ار  هزیگنا  دراوم  نیا  رد  هچنآ  .تسین  یّمک 

.هجیتن هب  ندیسر  هن  دشاب ، فیلکت 

.میسرن ای  میسرب  هجیتن  هب  میتسه ، فیلکت  هب  رومأم  ام  دندومرف : یم  هراومه  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 

شیپ هناعطاق  هبساحم و  ار  حلاصم  رازبا و  ماکحتسا  تردق و  دناوت  یم  دهد ، یم  ماجنا  ار  ینامتخاس  تابساحم  هک  یسدنهم  يرآ ،
اّما .دیوگب  نخس  ینیب و 
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یم هعلاطم  تقیقح  فشک  دصق  هب  ای  دنک ، یم  شالت  هدهاجم و  ادخ  يارب  ای  تسا و  لوغشم  یبهذم  مسارم  ماجنا  هب  ناسنا  یهاگ 
.تسین هبساحم  لباق  یتحار  هب  جیاتن  دراوم  نیا  رد  دنک 

.دراذگ یمناو  ار  شا  هدننک  يرای  دنوادخ  هتساخرب و  ادخ  يرای  هب  تقیقح  رد  دنک ، یم  لمع  فیلکت  هب  هک  یسک  هّتبلا 

یهلا ياهدادما  دای  . 8

گنج مرگامرگ  رد  هکناـنچ  .دوش  یم  شـالت  هزیگنا و  تیوقت  ثعاـب  راـک ، ماـجنا  نیح  رد  وا  ياـه  تمعن  يروآداـی  ادـخ و  داـی 
، درک يرای  دّدعتم  ياه  نادیم  رد  ار  امـش  دنوادخ  انامه   1( ٍهَرِیثَک َنِطا�وَم  ِیف  ّللا 

�
ُه ُمُکَرَصَن  ْدََقل  :) دش لزان  هیآ  ناناملـسم ، تازرابمو 

زوریپ ادخ  فطل  هب  ماجنارـس  یلو  دیدروخ ، تسکـش  ادتبا  دیدوب و  هدـش  دوخ  ّتیعمج  ترثک  رورغم  هک  نینح  گنج  رد  هلمج  زا 
.دیدرک ادیپ  تاجن  دیدش و 

.دهد یم  ناسنا  هب  نوزفا  طاشن  هزیگنا و  وا ، ینابیتشپ  کمک و  ادخ و  هب  هّجوت 

يراودیماو ّنظ  نسح  . 9

سویأم هتخابدوخ و  يدارفا  .تسا  نظءوس  سأی و  هزیگنا ، نتـشادن  اه و  یطاشن  یب  اـه و  تلاـسک  اـه و  یلهاـک  زا  يرایـسب  لـیلد 
سناش مرادن ، تقو  مرادـن ، رازبا  مرادـن ، دای  مرادـن ، تردـق  دوش ، یمن  مناد ، یمن  مرادـن ، لوپ  تسا : نیا  نانآ  نخـس  هک  دنتـسه 

مه مدرم و  هب  مه   2( ِءْوَّسلا َّنَظ  ّللِاب 
�

ِه ّظلا 
�

َنیِّنا ،) دنراد نظ  ءوس  ادخ  هب  مه  دارفا  نیا  .تسا  هتـشذگ  راک  زا  راک  درادن و  يرثا  مرادن ،
هب
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ار نانآ  قزر  دـناوت  یم  دـنوادخ  دنـشاب  درجم  رگا  دـننک  یم  لایخ  دـنرادن ، هزیگنا  جاودزا  لاغتـشا و  رد  یتح  دارفا  نیا  .ناشدوخ 
.دهدب ار  شرسمه  وا و  قزر  دناوت  یمن  ادخ  دوش و  یم  مامت  دنوادخ  تردق  دننک  جاودزا  رگا  یلو  دهدب ،

.تسا هدرب  نظءوس  ادخ  هب  دنکن ، جاودزا  یگدنز  هنیزه  سرت  زا  هک  یسک  میناوخ  یم  ثیدح  رد 

رد ار  یفیعض  كدوک  درک و  ظفح  راغ  رد  ار  شربمایپ  یتوبکنع  رات  اب  دنوادخ  هنوگچ  هک  دننک  هّجوت  خیرات  هب  دیاب  سویأم  دارفا 
.درک قرغ  هناخدور  نامه  رد  ار  دنمتردق  نوعرف  یلو  ظفح ، بآ  يور  قودنص 

يارب کـشخ  تخرد  زا  دـنوادخ  هک  دـننادب  رگا  .دـنا  هدـش  هتـسجرب  قـفوم و  ياـه  هرهچ  زا  اـیند  رد  میتـی  نارازه  هک  دـننادب  رگا 
دنتـشاد ار  هبعک  بیرخت  دصق  هک  ار  یناراوس  لیف  کچوک ، يا  هدنرپ  اب  دـنوادخ  هک  دـننادب  رگا  .دروآ  هزات  بطر  میرم  ترـضح 

رد بآ  رانک  ار  فسوی  یتشک و  رد  بآ  يور  ار  حون  یهام و  مکـش  رد  بآ  ریز  ار  سنوی  دنوادخ  هک  دننادب  رگا  .درک  رام  رات و 
، دـمهفن ار  وا  فالخ  سک  چـیه  ات  تسب  مکحم  ار  اهرد  مامت  هک  اخیلز  هشقن  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  دـننادب  رگا  .درک  ظفح  هاچ  هت 

راک دصق  اب  ام  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدرتسگ  شتمحر  تیاهن و  یب  وا  تردق  زاب و  دنوادخ  تسد  هک  دـننادب  رگا  .دـندیمهف  همه  یلو 
.دنام یمن  يدیماان  سأی و  يارب  ییاج  .دریذپن  ای  دریذپ  ماجنا  راک  نآ  هاوخ  میسر ، یم  شاداپ  هب  ریخ 

.دناد یم  هریبک  ناهانگ  زا  ار  يدیماان  سأی و  مالسا ، .تسا  یگزیگنا  یب  زمر  يدیماان ، و  هزیگنا ، زمر  نظ ، نسح  لاح  ره  هب 
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یتفرعم ياهراکهار  مود : لصف 

هراشا
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ناسنا ماقم  تخانش  . 1

.دهد یمن  رده  تلاسک  اب  ار  شرمع  دبای ، یهاگآ  ناسنا  شزراو  ماقم  هب  تبسن  یسک  رگا 

ناسنا يارب  اه  سونایقا  دـشخرد ، یم  يو  رطاخ  هب  دیـشروخ  تسا ؛ هتخاس  يو  رّخـسم  ار  ناهج  دـنوادخ  هک  دـنک  رواب  یمدآ  رگا 
لماع نآ ، هب  رّکذت  نیقلت و  رواب و  نیا  .دنارذگن  تلفغ  هب  ار  رمع  یمدآ  ات  دنراک  رد  همه  دیـشروخ  هم و  داب و  ربا و  هدمآ و  دیدپ 

.دوش یم  بوسحم  هزیگنا  ندروآ  دیدپ  رد  یمهم 

سدـنهم و ره  هب  ار  یـشزرا  اب  نیمز  هعطق  هاگ  چـیه  دـننک ، یم  يرتشیب  تظفاحم  تمیق  نارگ  ياهزیچ  زا  يرطف  روط  هب  اه  ناـسنا 
یـشزرا ردق و  یناسنا  ماقم  يارب  هک  یناسک  .دنراپـس  یمن  یطایخ  ره  هب  ار  یـسیفن  هچراپ ي  دـننک و  یمن  راذـگاو  ییانب  رامعم و 

.دنربب لامک  هار  رد  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  شیوخ  رمع  زا  دننک  یم  یعس  دنلئاق ،

ادـخ هفیلخ ي  وت  یتـسه ؟ هک  یناد  یم  .میتـسه  یـسک  هچ  دور  یم  ناـمدای  هک  تسا  نیا  مینک ، یمن  راـک  اـم  هک  یلئـالد  زا  یکی 
یم يزاس  نژیسکا  وت  يارب  ناتخرد  وت ؛ يارب  اه  سونایقا  دهد ، یم  رون  دزوس و  یم  وت  رطاخ  هب  دیشروخ  يا ، هتسشن  راکیب  یتسه ،

.دننک

: هک دهد  یم  رادشه  دنک و  یم  رّکذتم  شیعقاو  هاگیاج  هب  ار  ناسنا  دّدعتم  تایآ  رد  دنوادخ 
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.میداد يرترب  تادوجوم  همه  رب  ار  وت  ناسنا ، يا   ، (1)( انلضف )

.میداهن ترس  رب  یگرزبو  تمارک  جات   ، 2( َمَدآ ِیَنب  ا�ْنمَّرَک  )

.میدیرفآ ار  وت  لکش  نیرتهب  رد   ، 3( ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َنا�ْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  )

.میدیمد وت  رد  ینامسآ  يرصنع  زا  یِحوُر ،) ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  (َو 

.میتفگ نیرفآ  دوخ  هب  وت  شنیرفآ  رد   ، 4( َنیِِقلا�ْخلا ُنَسْحَأ  ّللا 
�

ُه َكَرا�بَتَف  )

: دنیوگ یم  یتقو  .دنک  یم  شـشوک  شالت و  هدرک و  ادیپ  هزیگنا  دنمـشزرا ، رایـسب  تسا و  نیرتهب  هک  دمهفب  ناسنا  رگا  یتسار  هب 
نیا راـیتخا  رد  ار  تزغم  یتـسه ، رتـکد  وت  .دروخ  یم  ناـکت  ینک ؟ یم  يزاـب  روساـپ  يا  هتـسشن  ارچ  یتـسه  سناـسیل  قوف  وت  اـقآ 

ای صخش  نیا  رایتخا  رد  ار  تزغم  تسین  فیح  ینیشنب ، تدوخ  زا  رتداوساب  اب  دیاب  وت  ینک ، یم  شوگ  ترپ  ترچ و  يا ، هتـشاذگ 
.دوش یم  رّکذتم  يا ؟ هتشاذگ  ملیفو  باتک  نیا 

قّفوم دارفا  یگدنز  اب  ییانشآ  . 2

دارفا یگدـنز  تشذگرـس  هب  ییانـشآ  دـنک ، یم  دّـهعتم  ار  توافت  یب  تسا و  ناسنا  رد  هزیگنا  داجیا  لـماع  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
.تسا قفوم 

شالت و سح  دـنا ، هدـش  لّمحتم  خـیرات  لوط  رد  گرزب  ياه  تیـصخش  هک  ییاه  جـنر  اـب  ییانـشآ  ناـگرزب و  خـیرات  هعلاـطم ي 
.تسا هدننازیگنارب  زومآ و  تربع  خیرات  رد  هعلاطم  .دزیگنا  یمرب  یمدآ  رد  ار  ششوک 

هنوگنیا زا  میرادن و  لوپ  تسا ، مرگ  اوه  دنیوگ : یم  ًالثم  هدرک و  یشارترذع  ینک ، یمن  هعلاطم  ارچ  دوش  یم  هتفگ  دارفا  یخرب  هب 
یتح دنا و  هدش  دهتجم  فرشا  فجن  رد  امرگ  هجرد  ياوه 50  اب  گرزب  ياملع  هک  یلاح  رد  .اه  ییوج  هناهب 
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دندـش یم  روبجم  باتک  دـیرخ  يارب  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  .دـنا  هتخورف  ار  ناشیابق  باتک  دـیرخ  يارب  یهاـگ 
تـسد زا  مدوب  شدیرخ  ددـص  رد  هک  یباتک  هک  مدیـسرت  رابکی  دـندومرف : یم  ناشیا  دوخ  .دـنناوخب  يراجیتسا  هزور  زامن و  اههام 

ار باتک  نآ  متفر  متخورف و  مدوب  هدرک  هیهت  هزات  هک  ار  میابق  ًاروف  .متـشادن  مه  یلوپ  یفرط  زا  دـشورفب ، ار  نآ  شورفباتک  دورب و 
.مدیرخ

، ناتـسودنه ياهروشک  رد  اههام  بایمک ، مهم  ياه  باتک  زا  يرادرب  هخـسن  يارب  ریدغلا ، باتک  بحاص  ینیما  همّالع  مینادـب  رگا 
.دنک یمن  هزیگنا  یب  ار  ام  تالکشم  دش ، یناوارف  ياه  یتخس  لمحتم  هیکرت ، رصم ، قارع ،

هک دیدرگ  ربخ  اب  تبقاع  .تفاین  ار  نآ  يا  هناخباتک  چیه  رد  دوب و  یباتک  لابند  هب  ناشیا  هک  دنا  هتـشاگن  ینیما  همالع  تارطاخ  رد 
یتح دنتخورف ، یمن  ار  باتک  نآ  اّما  دمآرب ، باتک  نآ  دیرخ  ددص  رد  درک و  رفس  اجنآ  هب  .تسا  دوجوم  ناتسودنه  رد  باتک  نآ 
شـش تّدم  هب  .دنک  یـسیونور  ار  باتکو  دنامب  هناخباتک  رد  هک  دش  روبجم  ناشیا  ماجنارـس  .دندادن  مه  هیراع  تناما و  تروص  هب 

: دومرف ناشیا  .دندیـسرپ  وا  زا  اجنآ  ياوه  بآ و  زا  تشگزاب ، ناریا  هب  ناتـسودنه  زا  یتقو  .دـسیون  یم  تعاس  هدـجیه  يزور  هام ،
.درس ای  تسا  مرگ  اوه  دیمهفن  هک  تسا  هعلاطم  قشاع  نانچ  ینعی  .درـس  ای  دوب  مرگ  اوه  مدیمهفن  هک  مدوب  هعلاطم  رد  قرغ  نانچنآ 

.دوش یمن  نآ  هجوتم  تسا ، ندز  لگ  يزاب و  مرگ  نوچ  دنکش و  یم  ناشیاپ  ناوختسا  یهاگ  هک  اه  تسیلابتوف  لثم 

خیرات اب  ییانشآ  . 3

.ینک یم  ادیپ  رتشیب  هبرجت  رت و  عیسو  دید  يورب ، رتالاب  هچره  تسا ، هوک  هّلق  هب  نتفر  الاب  لثم  خیرات  ندناوخ 
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.تسا تربع  هنیئآ  خیرات ،

: هلمج زا  تسا ، هدومرف  شرافس  ار  خیرات  هب  هجوت  دّدعتم  تایآ  رد  نآرق 

ْمُهُرَثْکَأ َناـ�ک  ُلـْبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاـ�ع  َناـ�ک  َْفیَک  اوُرُْظناَـف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـس  ْلـُق   ،) 1( ِبا�ْبلَْألا ِیلوُأـِل  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناـ�ک  ْدََـقل  )
2( َنیِکِرْشُم

.دنک دایز  ار  هبرجت  دناوت  یم  يررض  ره  اریز  میریگب ، تربع  اه  تسکش  اه و  یماکان  زا 

(1)« ِْنیَتَّرَم ٍرْحُج  ْنِم  ُغَْدُلی  َنِموُْملا ال  َّنِإ   » .دوش یمن  هدیزگ  راب  ود  خاروس  کی  زا  نمؤم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.متفرگ دای  ار  نداد  تسکش  ات  مدروخ  تسکش  ردقنآ  دیوگ : یم  نوئلپان 

تـسکش هار  هک  دـشاب  لاحـشوخ  رتشیب و  شتماقتـسا  هکلب  دروخن ، تسکـش  حور  تسکـش ، تقو  رد  هک  تسا  نیا  راک  نیرت  مهم 
.تسا هتفرگارف  يا  هزات 

.دوب تسکش  نیا  زا  نتفرگ  سرد  هناشن  يدعب  تاحوتف  اّما  دندروخ ، تسکش  ناناملسم  ینامرفان  کی  رثا  رد  دحا  گنج  رد 

راک جیاتن  هب  هّجوت  . 4

.تسا هدنیآ  هب  هجوت  دنازیگنا ، یمرب  ار  یمدآ  هک  يروما  زا  یکی 

، نشور هدـنیآ ي  هب  دـیما  .تسا  راـک  رخآ  هب  هجوت  يرگن و  هدـنیآ  هب  هراـشا  َنیِقَّتُْمِلل » ُهَِبقـا�ْعلا  َو   » نوچمه يریباـعت  میرک  نآرق  رد 
.دنک یم  کیرحت  ار  درف  هدارا ي  هداد و  نیکست  ار  اه  جنر  اهدرد و 

: دـیوگب دـنک و  هزیگنا  یب  ار  درف  دـناشکب و  یتوافت  یب  هطرو ي  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  اـه  یتمرح  یب  اـه و  یتلادـع  یب  یهاـگ 
؟ منک راک  یسک  هچ  يارب 

ص:42
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لاح نامز  رد  زیچ  همه  هکنیا  هب  هجوت  تسا و  مهم  تبقاع  ماجنارـس و  هب  هجوت  هکنآ  لاح  و  دـناد ؟ یم  ار  نم  راک  ردـق  یـسک  هچ 
رد مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  ناگدـنیآ  .تسا  ناگدـنیآ  اب  لـطاب  رب  قح  يزوریپ  رد  تواـضق  دوش و  یمن  هصـالخ 

.دیدرگ بلاغ  نایدیزی  رب  نید  یب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش و  زوریپ  كرشم  دورمن  اب  هزرابم 

هبرجت شناد و  . 5

.تسا راک  عوضوم و  هب  تبسن  صصخت  تفرعم و  یهاگآ و  هزیگنا ، طاشن و  داجیا  رد  یساسا  لماوع  زا 

زا تسا ، صـصخت  ياراد  هک  يدرف  تروـص  نیا  رد  .تسا  هبرجت  هب  نورقم  شناد  شنیب و  هکلب  تسین ، تاـظوفحم  اـهنت  یهاـگآ 
یم هک  يراک  هبرجت  یب  درف  اما  .دـبای  یم  اناوت  ار  دوخ  دـنک و  یم  فشک  ار  دوخ  لمع ، اب  تقیقح  رد  .درب  یم  تذـل  راـک  ماـجنا 
ادا ار  تاملک  فورح و  هلـصوح  لمأت و  اب  دـیاب  هدرکن و  زاب  نابز  زونه  هک  یکدوک  دـننامه  .تسا  هجاوم  تضاـیر  یعون  اـب  دـنک 
مه ار  رختسا  هب  نتفر  هزیگنا  ًالامتحا  دناد ، یمن  انـش  هک  یـسک  .دنزب  فرح  يدایز  تاعاس  دراد  تسود  يریگدای  زا  سپ  اّما  دنک ،

.درادن

تفرعم و اب  يراد ، ار  يراک  ماجنا  دـصق  هاگره  لیمک ! يا  دـندومرف : دایز  نب  لـیمک  هب  یتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
.نک مادقا  شنیب 

، قیمع تخانش  یهاگآ و  ادتبا   (1)« رَجتَملا َُّمث  هْقِفلا   » هدش شرافـس  راّجت  هب  میریگبارف ؛ ار  زاین  دروم  لئاسم  هک  هدش  شرافـس  ام  هب 
.تسا هدش  شرافس  تریصب  هب  زین  غیلبت  رد  .دنشاب  تریصب  اب  ناگدنمزر  دیاب  زین  ههبج  رد  .تراجت  سپس 
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1( ٍهَریَِصب �یلَع  ّللا 
�

ِه َیلِإ  اوُعْدَأ  )

.دنشابن امنهار  نودب  مدرم  هظحل  کی  يارب  یتح  ات  داد  رارق  دوخ  تّجح  ار  درف  نیرخآ  یتسه و  درف  نیلوا  دنوادخ 

3( َنا�ْسنِْإلا َقَلَخ  :) دومرف دعب   2( َنآْرُْقلا َمَّلَع  :) دومرف ادتبا  درک و  حرطم  ناسنا  زا  لبق  ار  بتکم  هار و  مان  نمحّرلا  هروس  رد 

.تکرح دعب  تخانش  لوا  يرآ !

تلاـصا يارادو  اـیح  هبرجت و  لـها  هک  هد  رارق  دوخ  تسود  ار  يدارفا  هک  دـهد  یم  ناـمرف  رتـشا  کـلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
(1) .دنشاب شیدنارود  فرح و  مک  کین ، هقباس  یگداوناخ ،

دنا هتسیز  یم  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  همه  هزادنا  هب  نم  هک  تسا  تسرد  مرسپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  هکنانچ 
هک اجنادب  ات  متخادرپ  تحایس  ریـس و  هب  اهنآ  راثآ  رد  مدومن و  رّکفت  ناشرابخا  رد  مدنکفا و  رظن  اهنآ  رادرک  رد  اّما  ما ، هدرکن  رمع 

(2) .ما هدوب  هارمه  رخآ  ات  لوا  زا  اهنآ  همه  اب  هدیسر ، نم  هب  نانآ  خیرات  زا  هچنآ  رثا  رد  ایوگ  هکلب  مدش ، اهنآ  زا  یکی  دننامه 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  نینچمه 

.تسا هبرجت  جاتحم  يراکمه  رهو  هشیدنا  دنمزاین  یگرزب  ره 

.تسا هدش  لصاح  ياه  شناد  اه ، هبرجت 

.دیازفا یم  تایبرجت  هب  راگزور  تشذگ 

.یشاب هدومزآ  هکنآ  رگم  نکم  مادقا  يراک  هب 

ص:44
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.تسا بوخ  باختنا  هبرجت  هجیتن 

.تسا رتمک  شرورغ  رتشیب ، شا  هبرجت  هکره 

.دنام یم  نوصماه  بیسآزا  دزاس ، راوتسا  هبرجتاب  ار  شراک  هکره 

.يریگب ماهلا  نآ  زا  هک  تسا  نآ  هبرجت  نیرتهب 

.تسا هتفهن  یسرد  يا  هبرجت  ره  رد 

.تسا هبرجت  هیاس  رد  تیعطاقو  تیعطاق  وترپ  رد  تیقفوم 

.دوب دهاوخ  ناوتان  اهدمایپ  یبایزرا  زا  دنادب ، زاین  یب  نارگید  هبرجت  زا  ار  دوخ  هکره 

(1) .دروخ یم  بیرف  هبرجت ، مک 

باتکو دشاب  یم  ناگتخیهرف  تمدخ  نیرت  گرزب  دعب  ياهلسن  هب  نآ  لاقتنا  .تسا و  يزرودرخ  هناشن  تایبرجت  يروآدرگو  ظفح 
.تسا گرزب  تلاسر  نیا  يارب  رازبا  نیرتهب 

یم ام  رایتخا  رد  یشاداپ ، ضوع و  نودب  یملع ، ياهـشواک  رد  ار  نانآ  تفگنه  ياه  هیامرـس  ناگتـشذگ و  تایبرجت  جیاتن  باتک ،
.دراذگ

غباون امکح و  هفـسالف و  لاجر و  املع و  لامک و  لضف و  بابرا  تاقیقحت  تاـمحز و  راـگزور ، کـی  ياـهبنارگ  لوصحم  باـتک ،
تایح دزاس و  یم  باریـس  یقیقح  تایح  بآ  زا  ار  هدامآ  دعتـسم و  ياهلد  دنک و  یم  لقتنم  دعب  ياهلـسن  هب  ناگیار ، هب  ار ، ناهج 

.دشخب یم  يدبا 

.تسا ناگدنیآ  يارب  ناکاین  ثاریم  نیرت  سیفن  باتک ،

.تسا رشب  ياهلسن  اهداژن و  نیب  طابترا  رظن و  لدابت  هلیسو  نیرت  هداس  نیرتهب و  باتک ،

ص:45
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.تسا زاب  سک  همه  يور  هب  نآ  ياهرد  ناکم ، نامز و  ره  رد  هک  تسا  یتلیضف  اب  هنیجنگ  هناخ و  باتک ،

.دناسر یم  تداعس  لزنمرس  هب  ار  ناسنا  عمطو ، عّقوت  نودب  زاب ، شوغآ  اب  هک  تسا  یلماک  ّیبرم  باتک ،

.دنک یم  نیمضت  ار  نانآ  تداعس  دهد و  یم  قوس  دوخ  یناسنا  یعقاو  ماقم  هب  ار  يرشب  عماوج  باتک ،

هنوگره نودب  دوش و  انـشآ  دارفا  نیرت  فیرـش  نیرت و  لماک  رکف  هشیدنا و  اب  ات  دـهد  یم  تصرف  رـشب  دارفا  نیرت  تسپ  هب  باتک ،
.دنک هدافتسا  نانآ  زا  تافیرشت 

.دناسر یم  لیاضف  لامک و  خماش  للق  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینئمطم  نابدرن  باتک ،

هب ار  وا  تـبحمو  هقـالع  دــیامن و  یم  انــشآ  شفیاـظو  اـب  ار  ناـسنا  دــنک و  یم  راوتــسا  ار  ناـبرهم  قلاـخ  قـلخ و  طـباور  باـتک ،
.دزاس یم  روراب  مکحم و  شراگدرورپ 

اه هطساو  عوضوم و  تسادق  . 6

زامن يّداع و  یلمع  ندروخ ، اذـغ  .دنتـسه  يّداع  یخرب  سّدـقم و  اهراک  یخرب  تسا ؛ فلتخم  لمع  تیهام  رظن  زا  ناسنا  ياهراک 
گنج رد  .دوش  یم  رتشیب  شلمع  قایتشا  هزیگنا و  تسا ، سّدقم  يدابع و  شلمع  عوضوم  یمدآ  هک  هاگنآ  .تسا  سّدقم  ندناوخ ،

ییالبرک البرک و  .دندیگنج  یم  يرتشیب  بلق  توق  اب  اه  هدنمزر  دمآ ، دیدپ  البرک  هار  حتف  عافد و  نایم  يدنویپ  هک  نیمه  یلیمحت 
دنتـشاد ناج  ای  لام  لذب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  رطاخ  بیط  اب  یتحار و  هب  هدوب و  روما  نیرت  سدقم  زا  ام  مدرم  يارب  ندش 

.میشاب هتشاد  يدای  ادهش  هداوناخ  ادهش و  زا  هراومه  دراد  اج  هک 

ص:46
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اهانب نیا  هک  یماکحتسا  نآ  هک  تسا  نشور  .دنتسه  اجرب  اپ  هدننک  هریخ  ییابیز  اب  لاس  اهدص  هک  تسا  یبهذم  ياهانب  رگید  لاثم 
.تسا هتشادن  نارامعم  دوخ  لزانم  یتح  دنراد ،

ًالثم .تسا  شخب  هزیگنا  اه  هطـساو  تسادق  نینچمه  .دروخ  یم  دـنویپ  تیدـبا  هب  اه  هزیگنا  تسا ، سّدـقم  فدـه  راک و  هک  اجنآ 
یهاگ دنک و  یم  داجیا  هزیگنا  عون  کی  هک  دنک ، یم  توعد  يّداع  درف  کی  یهاگ  یمسارم ، رد  تکرش  ای  راک و  هب  توعد  يارب 

.دور یم  الاب  توعد  شریذپ  لوبق و  هزیگنا  هک  دریگ  یم  تروص  سدقم  بوبحم و  هتسجرب و  دارفا  قیرط  زا  توعد 

بوبحم و ياه  هرهچ  نادیفـس و  شیر  یهاگ  دـنوش و  یم  هطـساو  يداع  دارفا  یهاـگ  نداد ، یتشآ  نیبلا و  تاذ  حالـصا  يارب  اـی 
.دنک یم  ادیپ  تّوق  یتشآ  هزیگنا  تروص  نیا  رد  هک  سدقم ،

.تسا يّداع  دارفا  مادقا  زا  رترثؤم  بتارم  هب  دننک  مادقا  بوبحم  دارفا  رگا  جاودزا ، يارب  يرگ  هطساو  رد 

بولطم اب  هسیاقم  . 7

یلبنت یتسـس و  رورغ ، هب  هکنآ  يارب  تبثم  ياـهراک  رد  .تسا  لـمع  شـالت و  هزیگنا و  كّرحم  تبثم  ياـهراک  رد  ندرک  هسیاـقم 
؛ مینک هسیاقم  ناگرزب  لمع  اب  ار  نامدوخ  لمع  دیاب  میوشن ، راچد 

اجک و ام  تدابع  دندومرف : ترضح  دیزادنا ! یم  تقـشم  هب  ار  ناتدوخ  تدابع  رد  هک  دش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب 
! اجک مالسلا  هیلع  یلع  تدابع 

لوسر تدابع  اجک و  نم  تدابع  دندومرف : دیزادنا ! یم  تکاله  هب  ار  ناتدوخ  تدابع  طرف  زا  دنتفگ : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب 
.اجک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ام : » دندومرف تدابع ! همه  نیا  تمصع ، ماقم  نیا  اب  امش  دنتفگ : ربمایپ  هب 
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.اجک دنوادخ  ّقح  يادا  اجک و  نم  تدابع   (1)« کتفرعم ّقح  كانفرع 

بـصانم ماقم و  سابل ، هناخ ، نیـشام ، ضیوعت  رد  هسیاـقم  تسا ؛ یمهو  يراـبتعا و  روما  رد  بلغا  اـم  ياـه  هسیاـقم  هنافّـسأتم  هّتبلا 
.تسا يویند 

یهلا ياه  تّنس  نیناوق و  اب  ییانشآ  . 8

یم همادا  ار  دوخ  راک  هزیگنا  یمرگلد و  تریـصب و  اب  دـشاب ، انـشآ  تسا  هعماج  درف و  رب  مکاح  هک  یهلا  ياه  نوناـق  اـب  هک  یـسک 
2( ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  ) .تسا شیاسآ  یتحار و  تالکشم ، اه و  یتخس  زا  سپ  هک  دناد  یم  تالکشم ، اب  ههجاوم  ماگنه  ًالثم  .دهد 

3( اُونَمآ َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفا�ُدی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ) .دنک یم  عافد  نانمؤم  زا  دنوادخ  هک  دناد  یم  تفرگ ، رارق  ریقحت  تمهت و  دروم  رگا 

4( َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ا�م  ٌجِرُْخم  ّللا 
�

ُه (َو  .تسا دارفا  نورد  رگاشفا  هدننک و  اوسر  دنوادخ  هک  دناد  یم  دش ، وربور  اه  هئطوت  اب  رگا 

5( َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقا�ْعلا  (َو  .تسا يوقت  لها  اب  تبقاع  هک  دناد  یم  دش ، وربور  خلت  ثداوح  اب  رگا 

6( ا�ْینُّدلا ِها�یَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ا�نَلُسُر َو  ُرُْصنََنل  ّنِإ 
�
ا ) .تسا هداد  يرای  لوق  دنوادخ  هک  دناد  یم  تفرگ ، رارق  نمشد  ربارب  رد  رگا 

.دـنراتفرگ تالکـشم  نیا  هب  يدارفا  زین  فلاخم  هورگ  نایم  رد  هک  دـناد  یم  دـش ، ههبج  رد  تحارج  مخز و  یتخـس و  راتفرگ  رگا 
میراد یهلا  رجا  هب  دیما  ام  نکل 

ص:48
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1( َنوُجْرَی ا�م �ال  ّللا 
�

ِه َنِم  َنوُجْرَت  (َو  .درادن فلاخم  هورگ  هک 

دوخ دنتسه  انشآ  نوناق  نیا  اب  نوچ  تسا و  نامیاز  يرادراب و  یتخـس  لّمحت  ندش ، ردام  يارب  یهلا  ّتنـس  هک  دنناد  یم  نانز  همه 
.دنراد هزیگنا  ندش  ردام  يارب  هدرک و  هدامآ  نآ  هب  تبسن  ار 

اه هناشن  راثآ و  ندید  . 9

شقارف رد  هک  یبوقعی  رد  دراد ، فسوی  يوب  هک  ینهاریپ  .تسا  لمع  ياه  هناشن  راثآ و  ندید  درب ، یم  الاب  ار  هزیگنا  هک  يروما  زا 
.دروآ یم  دوجو  هب  ناجیه  هدش ، انیب  مک  ات  هتخیر  کشا  ردقنآ 

.دبای یم  رییغت  ناشتالاح  دتفا ، یم  هفرّشم  دهاشم  ياه  هرانم  دبنگ و  هب  ناشهاگن  هک  نیمه  تابتع  هنیدم و  هکم و  نارئاز 

رگید راثآ  نیـشام و  بکرم و  دنور و  یم  رگیدکی  لابقتـسا  هب  هک  نیمه  دنا ، هدیدن  ار  رگیدکی  اه  تّدم  هک  دـنمقالع  تسود  ود 
.دوش یم  رت  نوزفا  ناشطاشن  دننک ، یم  هدهاشم  ار  ناشتسود  هب  قلعتم 

تاکرب راـثآ و  هک  یماـگنه  تشاد ، ازاـن  میقع و  يرـسمه  دـشن و  دـنزرف  ياراد  يریپ  نارود  اـت  هک  مالـسلا  هیلع  اـّیرکز  ترـضح 
ْبَه ِّبَر  :) تشادرب اعد  هب  تسد  دوخ  ندش  رادنزرف  يارب  دید ، ار  ینامسآ  هدئام  لوزن  میرم و  ترضح  نوچمه  یکدوک  يدوجو 

زا هدـش و  نارگن  برطـضم و  دـش ، هداد  وا  هب  دـنزرف  تراشب  باجتـسم و  شیاـعد  هک  یماـگنه  هّتبلا   2( ًهَبِّیَط ًهَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل 
نتفگ نخـس  تردق  زور  هس  ات  هک  تسا  نآ  هدعو  نیا  تمالع  دومرف : دنوادخ  ًهَیآ ) ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  :) تساوخ راثآ  هناشن و  دنوادخ 

ّنلا
َسا� َمِّلَُکت  ّالَأ 

�
َُکتَیآ  :) دوش یم  هتفرگ  وت  زا 
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.درک مارآ  ار  اّیرکز  هناشن  رثا و  نیا  ندید   1( ّیَأ
ٍما� َهَث�الَث 

2( ِهِذ�ه ْمَُکل  َلَّجَعَف  :) دیامرف یم  هزیگنا  داجیا  يارب  یلو  دـهد ، یم  دـمآرد  يزوریپ و  ترـصن و  هدـعو  نانمؤم  هب  نآرق  رد  دـنوادخ 
.دوش یم  یلمع  اه  هدعو  مامت  دیوش  نئمطم  ات  مداد  رارق  امش  يارب  ماگنهدوز  ار  هدعو  نآ  زا  یشخب 

نافلاخم فادها  تخانش  . 10

، مینادـب ار  اه  ضارتعا  قمع  هشیر و  ام  رگا  .دـنک  یم  مک  راک  هب  تبـسن  ار  ناسنا  هزیگنا  نافلاخم ، ياه  هیالگ  تاضارتعا و  یهاگ 
ْنَم ْمُْهنِم  َو  :) دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  باـطخ  نآرق  .دـش  میهاوـخن  درـسلد  میهد و  یم  همادا  دوـخ  راـک  هـب 

رد اّما  دـننز ، یم  وت  هب  نابز  مخز  شین و  تاـکز  میـسقت  هراـب  رد  مدرم  زا  یـضعب   3( اوُضَر ا�ْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَـف  ِتـا�قَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی 
، دوش هداد  نانآ  هب  تاکز  زا  يرادـقم  رگا  و  دوش ، یمن  ناـنآ  بیـصن  يزیچ  تاـکز  زا  هک  تسا  نآ  يارب  تاـضارتعا  نیا  تقیقح 

.دنوش یم  یضار 

ناگرزب يراکادف  هب  هجوت  . 11

: دینک هجوت  هنومن  دنچ  هب  .تسا  نارگید  راکتشپ  يراکادف و  هب  هّجوت  دنک ، یم  دایز  ار  هزیگنا  هک  يروما  زا 

اُولوُأ َرَبَص  ا�مَک  ِْربْصاَف  ) .دـندرک ربص  وت  زا  لبق  مزعلااولوا  ناربماـیپ  هک  هنوگ  ناـمه  نک  ربص  دـیامرف : یم  شربماـیپ  هب  دـنوادخ   - 1
4( ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا 

ِیف ْمَُهبا�صَأ  ا�ِمل  اُونَهَو  ا�مَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتا�ق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  :) دیامرف یم  نآرق   - 2
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دـندرک و رازراک  هوبنا  ياه  هدوت  وا  هارمه  هک  یناربمایپ  رایـسب  هچ  )1 و  َنیِِربا�ّصلا ُّبُِحی  ّللا 
�

ُه اُونا�کَتْسا َو  اَم  اوُفُعَـض َو  ا�م  ّللا َو 
�

ِه ِلِیبَس 
ار نایابیکش  دنوادخ  دندیدرگن و  نمشد )  ) میلـست دندشن و  ناوتان  دندیزرون و  یتسـس  دیـسر ، ناشیا  هب  ادخ  هار  رد  هچنآ  ربارب  رد 

.دراد تسود 

زا یعمج  هک  دـندرک  داـجیا  يراـجفنا  نارهت ، هاگـشناد  رد  هـعمج  زاـمن  نارازگزاـمن  ناـیم  رد  لدروـک  ناـقفانم  شیپ  ناـیلاس   - 3
.داد همادا  ار  هبطخ  تبالص  نامه  اب  یمالسا  يروهمج  ربهر  یلو  دندش ، دیهش  زین  نارازگزامن 

تّدش هب  سرد  ّلحم  هک  دـش  نارابمب  نانچ  یقارع  ياهامیپاوه  طسوت  مق  رهـش  يزیربت ، داوج  ازریم  هّللا  تیآ  سیردـت  ماگنه   - 4
.دنداد همادا  ار  سرد  سپس  و  هّللا » ّالا  هلا  ال  : » تفگ هملک  کی  طقف  ناشیا  دیزرل ،

رد دـیتساوخ ، دـیرادن و  يرگید  سرد  رگا  دومرف : شنادرگاش  هب  سیردـت  زا  دـعب  دـمآ و  سرد  لـحم  هب  يداـمتعا  هّللا  تیآ   - 5
.منک لیطعت  ار  امش  سرد  مردام  توف  رطاخ  هب  مدشن  رضاح  نم  .دینک  تکرش  مردام  هزانج  عییشت 

ایند زا  دوب و  راـمیب  مرـسمه  تفگ : نادرگاـش  هب  سرد  زا  سپ  دـمآ و  سرد  هب  رید  یمک  لومعم  فـالخ  رب  هدوتـس  هّللا  تیآ   - 6
هزانج عییـشت  هب  هدـش  مامت  سرد  هک  نونکا  مدـمآ و  سرد  ّلحم  هب  ریخأت  هقیقد  دـنچ  اب  دوشن  لیطعت  امـش  سرد  مدرک  رکف  تفر ،

.مور یم 

زا هک  يریقف  هار  رد  .دنورب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مرح  هب  مه  اب  ات  درک  رادیب  رحـس  ماگنه  ار  شدنزرف  مولعلارحب  هّللا  تیآ   - 7
.تسا هدوب  ام  زا  رتزیخرحس  لوپ  یمک  رادقم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ریقف  نیا  دومرف : داد و  ناشن  وا  هب  ار  درک  یم  ییادگ  مدرم 
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یتسه یهارمه  . 12

تادامج تاتابن و  تاناویح و  دـیوگب  ناسنا  هب  ات  هدروآ  نایم  هب  نخـس  تادوجوم  تعاطا  هدجـس و  تونق ، حـیبست ، زا  اهراب  نآرق 
نودب هتسویپ و  زین  موصعم  ناگتشرف  دنتسه و  ادخ  یگدنب  لوغشم  یگمه  دنا ، هدش  هدیرفآ  امـش  يارب  دنتـسه و  وت  زا  رت  نییاپ  هک 

.ینک یم  یلاخ  هناش  ادخ  یگدنب  تدابع و  زا  یتوافت  یب  اب  هک  یتسه  وت  اهنت  .دنتسه  تدابع  تعاطا و  لاح  رد  یگتسخ  یتسس و 

.دنک رتشیب  ادخ  یگدنب  يارب  ار  ناسنا  هزیگنا  دناوت  یم  دنیادخ ، نامرف  عیطم  یتسه  همه  هکنیا  هب  هّجوت  يرآ ،

روما زار  هفسلف و  ندیمهف  . 13

يزیچ رارـسا  تاکرب و  راثآ و  هک  تسا  نآ  يارب  یگزیگنا  یب  تلاسک و  یهاگ  .تسین  رگید  ذئاذل  رد  هک  تسا  یتّذل  ندیمهف  رد 
اـضر ماما  .مینک  رارقرب  ار  هطبار  نیا  دـیاب  ارچ  میناوخب ، ار  سرد  نیا  دـیاب  ارچ  مینکب ، ار  راکنیا  دـیاب  ارچ  میناد  یمن  .میناد  یمن  ار 

(1) .دندرک یم  يوریپ  ام  زا  ًامتح  دنتسناد ، یم  ار  ام  مالک  شزرا  ییابیز و  یبوخ و  مدرم  رگا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع 

يرثا هچ  زامن  میناوخب ؟ زامن  دیاب  ارچ  تفگ : دنهاوخ  میـسرپب ، ار  ناشراک  لیلد  دننک  یم  یلهاک  زامن  هب  تبـسن  هک  يدارفا  زا  رگا 
تیلوئسم نیا  دنا و  هدیشچن  ار  زامن  ینیریـش  هزم و  دنهاگآان و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دراد ؟ نآ  هب  يزاین  هچ  دنوادخ  دراد ؟

.دنناشچب نارگید  هب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ار  فئاطل  رارسا و  ندیمهف  هزم  هک  تسا  رنه  ملق و  ملع و  لها  شود  هب 
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اه تمعن  ربارب  رد  رکـشت  ینادجو  لقع و  ره  تسوا و  ياه  تمعن  زا  رکـشت  تدابع  زامن و  دـیامرف : یم  زامن  هب  توعد  يارب  نآرق 
ادخ دای  )2 و  يِرْکِِذل َه�الَّصلا  ِِمقَأ  (َو  .تسادخ دای  زامن ، دیامرف : یم  رگید  ياج  رد   1( ْمُکَقَلَخ يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ) .دناد یم  مزال  ار 

3( ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ّللا 
�

ِه ِرْکِِذب  �الَأ  ) .تساهلد شمارآ  هلیسو  اهنت 

4( ئِّیَّسلا
ِتا� َْنبِهُْذی  ِتا�نَسَْحلا  َّنِإ  ) .تسا ناهانگ  وحم  ببس  زامن ، دیامرف : یم  رگید  هیآ  رد 

نامه يرآ ،  5( ِرَْکنُْملا ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت  َه�الَّصلا  َّنِإ  ) .دراد یمزاب  رکنم  اـشحف و  زا  ار  ناـسنا  زاـمن ، دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد 
میهاوخ يرود  اه  یگدولآ  زا  يرایسب  زا  میدش  زامن  لها  ام  رگا  مینیشن ، یمن  فیثک  نیمز  يور  دشاب  دیفس  ام  سابل  رگا  هک  هنوگ 

کـش یب  دراد ، مولع  نیا  هب  يزاین  هچ  هدنیآ  رد  دناوخب و  یمیـشو  یـضایر  دیاب  ارچ  هک  دـنادب  وجـشناد  زومآ و  شناد  رگا  .درک 
.دش دهاوخ  تیوقت  لیصحت  رد  وا  هزیگنا 

تصرف نارذگ  یهاتوک و  هب  هّجوت  . 14

زا نارگن  دنتسه و  هدنز  هشیمه  دننک  یم  لایخ  دنا ، لهاک  تسس و  اهراک  رد  ای  دنرادن  راک  يارب  يا  هزیگنا  هک  يدارفا  زا  يرایـسب 
یم رگیدمه  يارب  ار  رصع  هروس  زور  ره  ناناملـسم  هک  دوب  هدش  موسرم  مالـسا  ردص  رد  .دنتـسین  دوخ  ناوت  تصرف و  نداد  تسد 

هک دندرک  یم  دزشوگ  رگیدکی  هب  دندناوخ و 
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.دنتسه ینتفر  رذگ و  لاح  رد  اه  تصرف 

(1)« عّدوم هالص  ّلص   » .دشاب یم  وت  زامن  نیرخآ  ایوگ  هک  ناوخب  زامن  هنوگنآ  هدش  شرافس  مالسا  رد 

.دسر یمارف  ناشگرم  ناهگان  ینعی  هدمآ  هتغب »  » هملک اهراب  نآرق  رد 

نآ دندومرف : ترضح  دنا ؟ هداد  ناج  هتسب  مشچ  اب  یضعب  زاب و  مشچ  اب  ناگدرم  یضعب  ارچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.تسا هتشادن  ندرک  زاب  تصرف  تسا ، هتسب  شمشچ  هکنآ  هتشادن و  نتشاذگ  مهرب  نتسب و  تصرف  تسا ، زاب  شمشچ  هک  یسک 

، يرادن زا  لبق  ار  يزاین  یب  يرامیب ، زا  لبق  ار  یتمالس  يریپ ، زا  لبق  ار  تیناوج  رذوبا ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(2) .نادب ردق  گرم ، ندیسر  زا  لبق  ار  یگدنز  يراتفرگ و  زا  لبق  ار  تصرف 

ار شماجنا  ناوت  مه  يدـعب  نامز  دـنراد و  ینالوط  رمع  هک  دـنراد  ربخ  اـجک  زا  دـنزادنا ، یم  ریخأـت  هب  ار  کـین  راـک  هک  یناـسک 
؟ تشاد دنهاوخ 

یم الاب  رت  عیرس  رتشیب و  رتهب و  ماجنا  يارب  ام  هزیگنا  مینک ، هجوت  اه  تصرف  نداد  تسد  زا  رمع و  نارذگ  یهاتوک و  هب  رگا  يرآ ،
.مینک یم  هدافتسا  رتشیب  رتهب و  میراد ، هک  ییاه  تصرف  تاناکما و  زا  دور و 

یفنم تاغیلبت  اب  هزرابم  . 15

مک ار  ینوریب  تکرح  ینورد و  هزیگنا  هک  تسا  مدرم  لد  رد  فعض  سأی و  سرت و  داجیا  خیرات ، لوط  رد  نمشد  فادها  زا  یکی 
.دنک تیوقت  ار  دوخ  هزیگنا  هیحور و  هدرک و  لثم  هب  هلباقم  دیاب  دوخ  هیحور ي  ظفح  يارب  نمؤم  .دنک 
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: مینک هجوت  نآرق  رد  هدش  رکذ  ياه  هناهب  اه و  هسوسو  زا  ییاه  هنومن  هب 

یم نانمؤم  هب  رگیدـکی و  هب  دـننک و  داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ياه  ناج  لاوما و  اب  هک  دنتـشاد  تهارک  كوبت ، گنج  زا  نافّلختم 
رگا تسا  رت  غاد  خزود  شتآ  وگب : نانآ  هب  دـسر : یم  باطخ  دـیورن ! گـنج  ههبج  هب  مرگ  ياوه  رد   1( ِّرَْحلا ِیف  اوُرِْفنَت  �ال  :) دنتفگ

! دنتسناد یم 

دوخ رارف ، يارب  امـش  یـشارت  هناهب  رذع و  نیمه  دیوگ : یم  نآرق   2( یِِّنتْفَت َو �ال  ،) میتفا یم  هانگ  هنتف و  هب  اـم  ههبج  رد  دـنیوگ : یم 
.تسا طوقس  شماجنارس  هک  تسا  يا  هنتف 

( ُها�شْخَت ْنَأ  ُّقَحَأ  ّللا 
�

ُه (َو  .دیسرتب هک  تسا  رتراوازس  ادخ  دیامرف : یم  نآرق   3( ّنلا
َسا� َنْوَشْخَی  ،) نمشد زا  سرت  ياقلا  ربارب  رد 

تسیب  5( ِْنیَتَئاِم اُوِبْلغَی  َنوُِربا�ص  َنوُرْشِع  :) دیامرف یم  نآرق   4( ْمَُکل اوُعَمَج  ْدَق  ّنلا 
َسا� َّنِإ  ،) نمشد تیعمج  ندوب  هوبنا  هسوسو  ربارب  رد 

.تمواقم طرش  هب  هّتبلا  تسا ، زوریپ  تسیود  رب 

یناـمتخاس رد  هچرگ  دـیآ  یم  ناتغارـس  هـب  گرم  دـیامرف : یم  )6 و  ُرا�رِْفلا ُمُـکَعَْفنَی  ْنـَل  :) دـیامرف یم  نآرق  هـهبج ، زا  رارف  ربارب  رد 
7( ٍجوُُرب ِیف  ُْمْتنُک  َْول  (َو  .دیشاب مکحم 

زور دیامرف : یم  نآرق   8( َنوُکَحْـضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُونا�ک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ،) نانمؤم هب  نامرجم  زیمآ  ریقحت  ياـه  هدـنخ  ربارب  رد 
راّفک هب  نامیا  لها  تمایق 
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1( َنوُکَحْضَی ّفُْکلا 
�
ِرا َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  ) .دیدنخ دنهاوخ 

« ّلجأ یلعأ و  هّللا  ّلجأ ، یلعأ و  هّللا  : » دوب نیا  ناناملسم  راعش  لَبُه »! لعا  لَبُه ، ُلُعا  ، » لَبُه تب  زا  تیامح  راعش  ربارب  رد 

« مکل الوم  انالوم و ال  هّللا  : » دنداد راعش  مکل » يّزُع  يّزعلا ال  انل  ّنا  ، » دیرادن امش  میراد و  يّزُع  تب  ام  هک  ناکرـشم  راعـش  ربارب  رد 
.دیرادن ار  تسرپرس  نیا  امش  تسام و  تسرپرس  ادخ 

.درک ظفح  لثم  هب  هلباقم  اب  ار  اه  تکرح  اه و  هزیگنا  دیاب  نمشد ، هدننک  فیعضت  غیلبت  تکرح و  ره  ربارب  رد  هصالخ 

تمینغ و ار  قافنا  هک  دنک  یم  یفّرعم  ار  يرگید  هورگ   ، 2( ًامَْرغَم ،) دنرادنپ یم  ررض  تمارغ و  ار  قافنا  هک  یناسک  ربارب  رد  نآرق 
(1)( امنغم  ) .دنناد یم  تمایق  هریخذ 

دنهاوخ ادیپ  شیور  هدش و  بذج  یهورگ  ضوع  رد  هک  دـیزابن  ار  دوخ  دـیامرف : یم  دارفا  یخرب  شزیر  تشگرب و  ربارب  رد  نآرق 
.درک

يرگن هدنیآ  . 16

زا دراد ، هراـشا  عوضوم  نیا  هب  يدّدـعتم  تاـیآ  نآرق  رد  .تسا  هدـنیآ  هب  هجوـت  دـهد ، یم  هزیگنا  ناـسنا  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
، ناراکمتس راک  نایاپ   6( ّظلا

�
َنیِِملا َّنَِکلُْهَنل  ) .تسا يوقت  لها  يوقت و  نآ  زا  هدـنیآ   5( َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقا�ْعلا  َو   ،) 4( �يْوقَّتِلل ُهَِبقا�ْعلا  َو  :) هلمج

.تسا تکاله 

.دنک كاله  ار  ناملاظ  هک  هداد  لوق  دنوادخ 
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.دش میهاربا  اب  هدنیآ  دورمن ، مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  گنج  رد 

.دش یسوم  ترضح  اب  هدنیآ  نوعرف ، مالسلا و  هیلع  یسوم  نیب  گنج  رد 

.دش ربمغیپ  اب  هدنیآ  ناکرشم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نایم  گنج  رد 

.دش نیسح  ماما  اب  هدنیآ  دیزی ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  گنج  رد 

(1) .داتفا دهاوخ  نانآ  تسد  هب  ناهج  رما  مامز  هک  تسا  هداد  هدعو  حلاص  نانمؤم  هب  دنوادخ 

ایند رد  راک  راثآ  . 17

تاکرب ایند  نیمه  رد  ام  دـیامرف : یم  نآرق  .دور  یم  الاب  شا  هزیگنا  دـنک ، هدـهاشم  ایند  نیمه  رد  ار  شیوخ  راک  راـثآ  رگا  ناـسنا 
2( ٍتا�کََرب ْمِْهیَلَع  ا�نْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  �يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  (؛ مینک یم  لزان  اوقت  نامیا و  لها  رب  ار  دوخ 

.دراد یمرب  ام  هار  رس  زا  ار  عنام  دنچ  دنوادخ  مدرم ، هار  رس  زا  یعنام  نتشادرب  رطاخ  هب  یهاگ 

هب لخب  )3 و  ْمُکِسُْفنَِأل ُْمْتنَـسْحَأ  ُْمْتنَـسْحَأ  ْنِإ  :) ریظن تسا ، دوخ  هب  ناسحا  مدرم  هب  ناسحا  هک  میناوخ  یم  دّدعتم  تایاور  تایآ و  رد 
تقیقح رد  دنز ، یم  هعدخ  نارگید  هب  هک  یـسک   4( ِهِسْفَن ْنَع  ُلَْخبَی  ا�مَّنِإَف  ْلَْخبَی  ْنَم  َو  ،) دراد لاـبند  هب  ار  راـک  ندروخ  هرگ  مدرم ،

(2)« ّشُغ ّشَغ  نَم   » .تسا هدز  هعدخ  دوخ  هب  هتفیرف و  ار  دوخ 
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هجیتن هن  هفیظو ، ماجنا  . 18

تسا نیا  فده  دیوگ : یم  مالسا  .میدیسرن  هجیتن  هب  دیاش  تسیچ ، شالت  همه  نیا  هدیاف  دنیوگ  یم  دنرادن ، هزیگنا  هک  اه  یـضعب 
.دشاب دهاوخ  یم  هچ  ره  شا  هجیتن  مینک و  لمع  هفیظو  هب  هک 

هیلع نیسح  ماما  هکنانچ  .میـسرن  ای  میـسرب ، يزوریپ  هب  الاح  مینک ، لمع  هفیظو  هب  میهاوخ  یم  گنج  رد  ام  دومرف : یم  ینیمخ  ماما 
.دش هعطق  هعطق  البرک  رد  هچرگ  درک ، لمع  شا  هفیظو  هب  مالسلا 

یهاگ تدم و  زارد  رد  یهاگ  يروف و  یهاگ  راک  هجیتن  هکنآ  لاح  دـنرادن و  يا  هزیگنا  دنتـسه ، هجیتن  لوصح  لابند  هب  هک  یخرب 
دنوادخ زا  هک  ار  ینامرف  دـیاب  ام  تسا ، يونعم  یناهنپ و  یهاگ  يدام و  یندـید و  یهاگ  راک ، هجیتن  .تسا  هدـش  لوکوم  تمایق  هب 

.مینکن ای  مینک ، ساسحا  ایند  رد  ار  نآ  هجیتن  هاوخ  مینک ، لمع  صالخا  هقالع و  اب  دش ، رداص  میکح 

هسیاقم . 19

هزیگنا کیرحت و  يارب  یهاگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنانچ  .تسا  هدرک  هسیاقم  نارفاک  ناـنمؤم و  ناـیم  يرایـسب  تاـیآ  نآرق  رد 
قح هار  رد  امـش  دـنراد و  تمواقم  لطاب  هار  رد  نانآ  دومرف : یم  درک و  یم  هسیاقم  هیواعم  ناراـی  اـب  ار  ناـنآ  دوخ ، ناراـی  هب  نداد 

.دیتسه تسس 
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یتیریدم ياهراکهار  موس : لصف 

هراشا
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َّلُک ّنِإ 
�
ا (؛ تسا هدیرفآ  مظن  اب  هزادنا و  هب  ار  زیچ  همه  ناهج  شنیرفآ  رد  دنوادخ  .دشاب  یم  ایشا  رد  بسانت  مظن و  لوصحم  ییابیز ،

دیشروخ و زور و  بش و   2( َنا�زیِْملا َعَضَو  ا�هَعَفَر َو  َءا�مَّسلا  (َو  .داد رارق  رایعم  نازیم و  تشارفارب و  ار  نامسآ  )1 و  ٍرَدَِقب ُها�نْقَلَخ  ْیَش ٍء 
.درک فیرعت  همانرب  مظن و  وترپ  رد  ار  ناسنا  یلاعت  دشر و  داد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  مادکره  هام 

رد جـح  صاخ ، یهام  رد  هزور  صاـخ ، ییاـه  تقو  رد  زاـمن  .تسا  هدومرف  میظنت  یـصاخ  مظن  بلاـق  رد  ار  تاداـبع  زیزع  مالـسا 
زا دـعب  زامن  تسا و  باوث  يرـسک  لومـشم  ریخأت  اب  زامن  تسا و  نیرتهب  تقو  لوا  زامن  لطاب و  تقو  زا  لبق  زامن  صاخ ، یمـسوم 

.دراد تازاجم  تقو 

.دنک یم  تیوقت  نانآ  رد  ار  لمع  هزیگنا  تسا و  نارظان  دنیاشوخ  دارفا ، یگدنز  رد  مظن 

.دنک یم  دایز  ار  ناسنا  تقو  يزیر ، همانرب  تسا : هتفگ  یگرزب 

.درب یم  الاب  ار  يرو  هرهب  يراک ، ره  رد  يزیر  همانرب  مظن و  تقیقح  رد 

لرتنک تراظن و  . 2

ربمایپ .دنک  یم  دایز  دارفا  رد  ار  هزیگنا  يریگیپ ، تراظن و  دارفا و  بایغ  روضح و  هب  هجوت  هژیو  هب  تالیکـشت و  نامزاس و  نتـشاد 
بیاغ یـسک  رگا  درک و  یم  بایغ  روضح و  ار  تیعمج  ناشهاگن  اب  دـندناوخ ، یم  حبـص  زاـمن  هاـگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.تفر یم  شتدایع  هب  دوب  رامیب  رگا  درک و  یم  اعد  شیارب  دوب  ترفاسم  رگا  دش ، یم  ایوج  ار  شلیلد  دوب ،

يارب تسا ، راک  رد  یتراظن  هجوت و  دنتسناد  یم  مدرم  هک  نیمه  لاح  ره  هب 

ص:62

طاشن هزیگنا و  تیوقت  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندرک یم  ادیپ  يرتشیب  هزیگنا  تعامجزامن  روضح 

رب یتـح  تشاد ، قیقد  تراـظن  دـندوب  شناـمرف  تحت  هک  يدارفا  ماـمت  رب  نامیلـس  دـیامرف : یم  نامیلـس  ترـضح  هصق ي  رد  نآرق 
رد یمهم  لماع  لرتنک  تراـظن و  نیا  ؟(1)  منیب یمن  ار  دهده  ارچ  تساجک ؟ دـهده  دومرف : دوب ، بیاغ  دـهده  يزور  .ناگدـنرپ 

.تسا هعماج  دارفا و  رد  دهعت  هزیگنا و  ظفح 

تاناکما هب  یسرتسد  . 3

.تسا يرثؤم  لماع  هزیگنا  ظفح  داـجیا و  رد  تاـناکما ، لقادـح  نتـشاد  ور  نیا  زا  .تسا  یتامّدـقم  هب  زاـین  يراـک  ره  ماـجنا  يارب 
ادخ نانمشد  ندناسرت  يارب  دیامرف : یم  نآرق  .ددرگ  یم  تسـس  شا  هدارا  كدنا و  شطاشن  تسا ، هرهب  یب  تاناکما  زا  هک  یمدآ 

2( ٍهَُّوق ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  (َو  .دینک هدامآ  دیراد  ناوت  رد  هچره 

ار ناگدنرپ  ادخ  دیامرف : یم  اجکی  رد  نآرق  .درادن  یتافانم  تازیهجت  تاکرادت و  هیهت  اب  یهلا ، ياهدادما  صالخا و  لّکوت و  هّتبلا 
ُریِطَی ٍِرئاـ�ط  ـ�ال  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ٍهَّباَد  ْنـِم  ـا�م  َو  :) دــیامرف یم  رگید  ياـج  رد  )3 و  ُن�مْحَّرلا َّالِإ  َّنُهُکِـسُْمی  ـا�م  ) .دراد یم  هگن  نامـسآ  رد 

لاب ود  طسوت  تظافح  نیا  اّما  دنک ، یم  ظفح  اضف  رد  ار  هدنرپ  دنوادخ  هچرگ  نیاربانب  .دنک  یم  زاورپ  لاب  ود  اب  هدـنرپ   4( ِْهیَحا�نَِجب
.تسوا دوخ  ندز  لاب  و 

نانآ یماـظن  رازبا  زا  اـت  دنداتـسرف  يا  هقطنم  هب  ار  ناناملـسم  زا  یعمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  میناوخ  یم  خـیرات  رد 
.دنهد دای  ناناملسم  ریاس  هب  دنریگارف و  ار  نآ  يریگراکب  هویش  هدرک و  دیدزاب 
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دنک و یم  رت  عیرس  رتشیب و  رت و  ناسآ  راک  هب  تبسن  ار  ناسنا  هدارا  اه ، تراهم  تازیهجت و  تاناکما و  هب  یسرتسد  هیهت و  نیاربانب 
.درادن دنوادخ  تظافح  اب  یتافانم 

دنمقالع ناراکمه  . 4

دنزرف رگا  هکنیا  لثم  .دـهن  یم  شیازفا  هب  ور  راک  یهدزاب  دنـشاب ، ناراکمه  رگید  امرفراک و  راک و  هب  دـنم  هقالع  ناراـکمه ، رگا 
هب رثا  اـه  هزیگنا  حطـس  ندرب  ـالاب  رد  یحور  یفطاـع و  رظن  زا  یبسن  هطبار ي  هک  تسا  نشور  دـشاب ، شدرگاـش  راـکمه و  ناـسنا 

.دراد ییازس 

هب هقـالع  اریز  .دـشاب  نیمه  دـشاب ، شراـکمه  شدـنزرف  هک  تسا  نیا  یمدآ  تداعـس  زا  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هـکنیا  دـیاش 
تـسا نکمم  هّتبلا  .تسا  راک  یفیک  یّمک و  شیازفا  ببـس  تسا و  تاناکما  تقو و  نداد  رده  يراکدـب ، يراک ، مک  عنام  امرفراک 

.داد رییغت  ار  دارفا  طیارش و  دیاب  دراوم  نآ  رد  هک  دننکب  زین  هدافتسا  ءوس  ندوب  قیفر  ای  ندوب  لیماف  زا  يدارفا 

نامز تّیریدم  یسانش و  تقو  . 5

یتسس تلاسک و  راچد  یصاخ  راک  رد  هک  یهاگ  دراد ؛ تیمها  نآ  ماجنا  نامز  اب  لمع  بسانت  یـسانش و  تقو  اه  يزیر  همانرب  رد 
.دش دهاوخ  يرتشیب  هزیگنا  داجیا  بجوم  راک ، کی  نامز  رد  رییغت  نوچ  .میهد  رییغت  ار  راک  نآ  ماجنا  نامز  تسا  رتهب  میوش ، یم 

: تسا هدش  ینوارف  دیکأت  نامز  تیریدم  یسانش و  تقو  تقو و  تیمها  هب  مالسا  رد 

زامن تاقوا  دننام  ار  ییاه  نامز  گرزب  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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.تسا هدیزگرب  ناضمر  هام  لثم  ار  ییاههام  ردق و  بش  لثم  ار  ییاه  بش  جح و  ماّیاو  هعمج  زور  لثم  ار  ییاهزور  هدیزگرب و 

ار ناضمر  هام  ود  نیب  ناهانگ  ناضمر  هامو  هعمج  ات  هعمج  ناـهانگ  هعمجزاـمن  دـنک و  یم  كاـپ  ار  زاـمن  ود  ناـیم  ناـهانگ  زاـمن ،
(1) .تسین هجحلا  يذ  لوا  ههد  بشو  زور  زا  رتهب  ایند  رد  یبشو  زور  چیه  دنک و  یم  فرطرب 

ات مدرک  تیبرت  ار  وت  یکدوکرد  مدنزرف  دیوگ : یم  شدـنزرف  هب  میکح  نامقل  .تسا  یکدوک  نارود  تیبرت ، میلعت و  نامز  نیرتهب 
.يربب ار  شا  هرهب  یگرزبرد 

مالـسلا هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا : یلاسگرزب  نارود  زا  رت  ناسآ  بتارم  هب  یکدوک  رد  تیبرت 
وت بلق  هکنیا  زا  شیپ  نم  تهج  نیمه  هب  .دریذـپ  یم  دوش ، هضرع  وا  رب  هچره  تسا ، هاـیگ  یب  نیمز  دـننامه  كدوک  بلق  دوـمرف :

(2) .مدومن مادقا  وت  بیدأت  هب  ددرگ ، لوغشم  تلد  دوش و  تخس 

(3) .درادن یتفرشیپ  یگرزب  رد  دنیبن ، شزومآ  یکدوک  رد  هکنآ  دومرف : زین  و 

یلاسگرزب رد  ات  دـینیبب  شزومآ  یکدوک  رد  دومرف : اـی   (4) .تسا راگدـنام )  ) گنـس رب  شقن  نوچمه  یکدوک ، رد  ملع  دوـمرف : و 
(5) .دینک يرورس 

بادآ و دیامرف : یم  دراد و  يراشفاپ  نآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  یمهم  رایسب  تاکن  زا  بسانم ، نامز  اب  راک  بسانت 
(6) .دنوش یم  هدامآ  امش  نامز  اب  توافتم  ینامز  يارب  نانآ  هک  ارچ  دینکن ، لیمحت  ناتنادنزرف  هب  ار  دوخ  نامز  راتفر 

ص:65

ص 15. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  (( . 1 - ) 1
ص 197. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  (( . 2 - ) 2

.مکحلاررغ (( . 3 - ) 3
ص 319. ج 1 ، دئاوفلازنک ، (( . 4 - ) 4

ص 267. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (( . 5 - ) 5
.نامه (( . 6 - ) 6

طاشن هزیگنا و  تیوقت  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14723/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14723/AKS BARNAMEH/#content_note_65_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14723/AKS BARNAMEH/#content_note_65_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14723/AKS BARNAMEH/#content_note_65_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14723/AKS BARNAMEH/#content_note_65_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14723/AKS BARNAMEH/#content_note_65_6
http://www.ghaemiyeh.com


ناکم تّیریدم  يزاساضف و  . 6

.دراذـگ یم  بولطمان  ای  بولطم  رثا  ام  لمع  هیحور و  رد  میتسه ، نآ  رد  ام  هک  یناکم  .دـنک  یم  دایز  ار  هزیگنا  یهاگ  ناکم  رییغت 
، تازیهجت يونعم و  یحیرفت ، یخیرات ، راثآ  ندوب ، نمأان  نمأ و  ندوب ، کیدزن  رود و  امرس ، امرگ و  رون ؛ ییانـشور و  یگتـسارآ ،

.دراد یمهس  هدارا  ماکحتسا  هزیگنا و  طاشن و  داجیا  رد  کیره 

لحم تحارتساو  باوخ  ناکم  تیلاعفو ، راک  ناکم  هعلاطم ، ناکم  تدابع ، ناکم  دـشاب ؛ راک  نآ  اب  بسانتم  دـیاب  يراک  ره  ناـکم 
.دهد شیازفا  ار  راک  رد  هزیگنا  ات  دبلط  یم  ار  دوخ  ياهدرادناتسا  اه و  یگژیو  مادک  ره  حیرفتو ، شدرگ  لحم  هرکاذمو ، وگتفگ 

بانج یمالـسا  گرزب  دنمـشناد  اب  دـنزاسب ، یناتـسرامیب  رهـش  زا  يا  هطقن  رد  دنتـساوخ  یم  یناـمز  رد  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
اجک ره  دینک ، نازیوآ  رهـش  هقطنم  راهچ  ردو  دینک ، تمـسق  راهچ  ار  یتشوگ  هعطق  دومرف : ناشیا  .دـندرک  تروشم  يزار  يایرکز 

.دیزاسب ناتسرامیب  اجنآ  رد  تسا ، رتهب  اجنآ  ياوه  تسادیپ  دش ، دساف  رترید  تشوگ  نیا 

توارط و اب  ار  شزومآ  هشیدـنا و  رکف و  لحم  مینک و  تسرد  هناخباتک  دراد ، دوجو  زبس  ياضف  كراپ و  هک  ییاـهاج  رد  دـیاب  اـم 
.مینک هدهاشم  نانآ  رتشیب  تیقفوم  رد  ار  شریثأت  مینک و  هجوت  نادنزرف  ياه  هدکشزومآ  هسردم و  زبس  ياضف  هب  .مینک  زبسرس 

اّما مینک ، یم  تسرد  لصفم  میراد ، نامهم  راب  دـنچ  یلاس  هک  ار  ییاریذـپ  قاتا  بسانمان ، یلحم  رد  ار  هناـخباتک  اـم  هکنآ  لاـح  و 
.بسانمان گنت و  دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  لاس  لوط  رد  هک  ار  نامنادنزرف  سرد  هعلاطم و  قاتا 
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هقیلس مه  ناتسود  . 7

.دننک یم  تیوقت  ار  رگیدکی  ياه  هزیگنا  هقیلس ، مه  رکف و  مه  ياقفر 

نایم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   (1) .درک تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  نوراه  شردارب  يراکمه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
نیب نینچمه  شدوخو و  یلع  ماما  رمعو ، رکبوبا  رذوبا ، ناملـس و  دننام  دندناوخ ؛ يردارب  دقع  دنتـشاد ، تیخنـس  مه  اب  هک  يدارفا 

.دندش یم  کیرش  مه  اب  هقیلس  مه  دارفا  اهراک ، اهدماشیپ و  رد  اذل  .دندناوخ  يرهاوخ  دقع  هقیلس ، مه  رکفمه و  ناوناب 

ای يرتکد  كردم  رگا  یتسار  .تسا  نانآ  هداوناخ  نارـسمه و  يراکمه  يرکفمه و  رطاخ  هب  ناگتخیهرف  تاقیفوت  زا  یمهم  شخب 
.دوش هداد  وا  زاس  هنیمز  رکف و  مه  لدمه و  رسمه  هب  مه  يراختفا  يارتکد  کی  تسا  راوازس  دنهد ، یم  يدرم  هب  ار  داهتجا 

لیعامـسا رجاه و  میهاربا و  ترـضح  همطاف ، ترـضح  یلع و  ماما  هجیدـخ ، ترـضح  مرکا و  ربمایپ  ریخ : راـک  رد  يرکفمه  هنومن 
.دشاب یم  شرسمه  بهلوبا و  ّرش ، راک  رد  يرکفمه  هنومن  مهیلع و  هللا  تاولص 

دیورب و مادک  ره  قدنخ و  ندنک  هب  دینک  عورـش  دیوش و  رفن  هد  رفن  هد  دومرف : دنکب  قدنخ  ار  هنیدم  رود  تساوخ  یم  ادخ  لوسر 
.دینک ادیپ  ار  ناتدوخ  لثم  رفن  هد 

هدـفه هرمن  تسود  نآ  رگا  الثم  .تسا  دوخ  زا  رتالابو  رتهب  تسود  نتـشاد  دـنک ، یم  دایز  ار  ناـسنا  کـین  هزیگنا  هک  ییاـهزیچ  زا 
دشر و تبثم و  تباقرو  هقباسم  داجیا  ینعی  .مروایب  تسیب  مه  نم  دروآ ، تسیب  وا  رگا  مروایب ، هدفه  هرمن  مهاوخ  یم  مه  نم  دروآ 

شدوخ زا  شقیفر  رگا  اّما  .تالامک  رد  یقرت 
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.دنوش یم  رت  لاعف  مه  اهنآ  تسا ، لاعف  ناشبیقر  تسود و  دندید  یتقو  دارفا  دراوم  زا  يرایسب  رد  .دوش  یم  تسس  دشاب ، رت  نییاپ 

ریدم تیلوبقم  . 8

هدرک و ادیپ  ياج  نانآ  بلق  رد  دوخ  هب  دوخ  تسا ، رادروخرب  يراتفر  ینامیا و  یملع ، تیلوبقم  زا  شنانکراک  دزن  رد  هک  يریدـم 
.دنک یم  تیوقت  ظفح و  راک ، يارب  ار  شنادنمراک  هزیگنا 

، درادن یهاگیاج  شناتـسدریز  نهذ  رد  هک  يریدم  اّما  .دنـشاب  هتـشاد  لوبق  ار  يو  هک  دننک  یم  تعباتم  یـسک  زا  ًاترطف  ناتـسدریز 
.تسین راظتنا  زا  رود  طیحم  نآ  رد  یتسس  هحماسم و  يراک ، مک 

رتشیب اهنآ  رد  تفرشیپ  يارب  شالت  ندناوخ و  سرد  هزیگنا  تسا ، نانآ  لوبق  دروم  بوبحم و  ناشملعم  ریدم و  هک  ینازومآ  شناد 
.تسا

یلغش تینما  . 9

زور هب  زور  ندرک ، راک  يارب  شا  هزیگنا  دور ، یمن  رده  شراک  دنک و  یم  يرادیرخ  ار  شلوصحم  تلود  دناد  یم  هک  يزرواشک 
بارطـضا هغدـغد و  ینهذ  یحور و  رظن  زا  تشاد ، دـهاوخ  دـمآرد  ینیعم  غـلبم  هاـم  ره  دـناد  یم  هک  يدـنمراک  .دوـش  یم  نوزفا 

.دهد یم  ماجنا  ار  شراک  لاب  غارف  اب  تشاد و  دهاوخن 

يو يا ؟ هدرک  یط  يو  اب  دزم  ردـقچ  دومرف : شرگراکرـس  هب  ترـضح  .درک  یم  راک  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هناـخ  رد  يرگراـک 
مدوب هتفگن  وت  هب  نم  رگم  دندومرف : دندش و  تحاران  ترـضح  .دنک  یم  لوبق  یهدب  يو  هب  هچره  هک  تسا  يا  هراچیب  مدآ  تفگ :

.زادرپب هفاضا  مه  يزیچ  یهدب  ار  شدزم  یتساوخ  هک  راک  نایاپ  رد  هّتبلا  .نک  صخشم  ادتبا  زا  ار  شدزم  هک 
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تعاجش تأرج و  . 10

تذل لمع  مادقا و  زا  عاجش  ياه  ناسنا  .تسا  شخب  هزیگنا  تراسج ، تأرج و  اّما  دنک ، یم  فیعضت  ار  هزیگنا  بارطـضا ، سرت و 
.دنساره یم  یگدننار  زا  ای  دنا ، هدرکن  جاودزا  دنا و  هدنام  درجم  هک  يدارفا  رایسب  هچ  .دنرب  یم 

نودـب رجاـت  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  .دریگ  یمن  قنور  شتراـجت  هاـگچیه  وسرت  رجاـت  تسا ، تراـسج  يراـک  ره  رد  تیقفوم  طرش 
.تشاد دهاوخن  یگنسرگ  زج  يرمث  تأرج ،

.دنا هدوب  یسامح  هیحور  ياراد  ینید ، نایاوشیپ  یهلا و  يایبنا 

زا ار  نانآ  اه ، تقافر  اه و  هبرجت  اه و  نیرمت  عاونا  اب  دننک و  تیبرت  تأرج  اب  عاجـش و  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  تسا  مزال  نیدـلاو  رب 
.دنیامن رود  اجبان  سرت  تلاجخ و 

.تسا رتشیب  لمع  دوخ  زا  نآ ، سرت  نوچ  هدب ، رارق  نآ  رد  ار  دوخ  یسرت ، یم  يراک  ره  زا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.تسا یهاو  یلایخ و  دسرت ، یم  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب 

تب ربارب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  مـیهاربا  ترـضح  دـننام  تـسا ؛ هدوتـس  ار  ناـنآ  هدرک و  فـیرعت  ریلد  عاجـش و  ياـه  ناـسنا  زا  نآرق 
1( ْمُکَما�نْصَأ َّنَدیِکََأل  ّللاَت 

�
ِه (َو  .تسکش ار  اه  تب  همه  دزاس و  دوبان  ار  اه  تب  هک  درک  دای  دنگوس  ناتسرپ ؛

ریلد ناوجون  نیا   2( َهَمْکِْحلا َْکلُْملا َو  ّللا 
�

ُه ُها�تآ  َتُولا�ج َو  ُدُوا�د  َلَتَق  َو  (؛ رگمتس تولاج  ربارب  رد  ناوجون  دواد  ترـضح  تعاجـش  ای 
هب ار  وا  تشاد  هک  یتراسج  تأرج و  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  تشک و  ار  رفک  ربهر  هک  درک ، هلمح  نانچ 
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.دناسر یهاشداپ  توبن و  ماقم 

یفطاع ياضف  طیحم و  . 11

هضرع ار  ناش  یعقاو  ناوت  رنه و  دارفا  همه  دشاب ، رارقرب  تقافر  تیمیمص و  دارفا  نایم  رگا  یعامتجا ، یهورگ و  راک  ياهطیحم  رد 
ینادنچ هزیگنا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنریگب ، یـشیپ  رگیدکی  زا  هفیظو  ماجنا  رد  دنراد  یعـس  هدرکن و  ساسحا  یگتـسخ  دـننک ، یم 

.دوش یم  رتدایز  ناشتذل  یشوخ و  هدش و  رتشیب  يراکمه  هزیگنا  ترفاسم ، رد  یتح  .دنرادن  شالت  یعس و  يارب 

رگیدـکی هب  کمک  يارب  هداوناخ  ياضعا  دـشاب ، مکاح  يرتشیب  یفطاع  طباور  هداوناخ  نایم  هک  یگداوناخ  ياهطیحم  رد  نینچمه 
.دنرب یم  تذل  رگیدکی  هب  یناسرریخ  زا  هدرک و  نادنچود  شالت 

، دننک راک  يدادرارق  هدش  صخشم  فیاظو  ساسارب  اهنت  تیمیمـص و  هفطاع و  نودب  دننک ، یم  راک  رگیدکی  اب  هک  یعمج  رگا  اّما 
.دوب دنهاوخن  قفوم  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  مه  فیاظو  ماجنا  دح  رد  یتح 

تلادع . 12

نآ رد  هک  يا  هداوناخ  .تسا  تفرـشیپ  هب  نورقم  راـکتبا  دـیلوت و  هژیو  هب  ندرک  راـک  تسا ، مکاـح  تلادـع  نآ  رد  هک  يا  هعماـج 
راک هک  یـشالت  دادعتـسا و  ردق  هب  سکره  هک  یهاگراک  دنـشاب ، هدش  باختنا  تقایل  ساسارب  شدارفا  هک  يا  هرادا  دشابن ، ضیعبت 
زور هب  زور  راک  رد  هقباسم  سح  هدـش و  رتشیب  راک  طاشن  هزیگنا و  ییاه  هعومجم  نینچ  رد  دوش ، دـنم  هرهب  نآ  عفاـنم  زا  دـنک  یم 

ار ناـنآ  هیحور  یلبنت  سأـی و  درگ  هدـش و  غورف  مک  اهدادعتـسا  دـشاب ، رارقرب  ضیعبت  ملظ و  رگا  لـباقم  رد  .ددرگ  یم  رترو  هلعش 
ياج هطبار  یتقو  .دریگ  یمارف 
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.دنیب یم  همطل  تّدش  هب  اه  هزیگنا  دریگب ، ار  هطباض 

: تسا هزیگنا  داجیا  رد  لدع  شقن  هدنهد  ناشن  هنیمز ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رخاف  ياه  تمکحو  دنلب  نانخس  هب  هجوت 

« هایح ُلدَعلا   » .تسا یگدنز  لدع ،

« هَّیِربلا ُِحلُصی  ُلدَعلا   » .تسا هعماج  حالصا  لماع  لدع ،

« لدَعلا ِلثِِمب  نادُلبلا  ترمع  ام   » .درادن لابند  هب  ینادابآ  لدع ، لثم  زیچ  چیه 

« تاکرَبلا ُفَعاضَتَت  ِلدَعلِاب   » .دوش یم  ربارب  دنچ  تاکرب  لدع  اب 

ُهَّللا َرَـشَن  ِدالِبلا  ِیف  َلَدَع  نَم   » .دزاس یم  ریگارف  ریزارـس و  وا  رب  ار  شتمحر  دنوادخ  دنک ، راتفر  تلادع  لدـع و  ساسا  رب  سک  ره 
« هَمحَّرلا هیلَع 

« همکُح َذَفَن  َلَدَع  نَم   » .دوش یم  راذگریثأت  شنامرف  دنک ، راتفر  لدع  اب  سکره 

« هُردَق َمُظَع  َلَدَع  نَم   » .دوش یم  رتشیب  شتیبوبحمو  تلزنم  دنک ، راتفر  لدع  هب  هک  یسک 

(1)( هکُلم ُهّللا  نصَح  ِلدَعلِاب  َلمَع  نَم   » .دراد یم  هگن  ظفح و  ار  شیرادمامز  دنوادخ  دنک ، راتفر  لدع  ساسا  رب  هک  یسک 

نیا زا  .دنراد  يا  هنیمز  ره  رد  شالت  راک و  يارب  يرتشیب  طاشنو  هزیگنا  نادنزرف  دنراد ، هنالداع  راتفر  نیدلاو  هک  يا  هناخ  رد  یتح 
راتفر لدع  هب  امـش  اب  دیراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دینک  راتفر  لدع  هب  ناتنادنزرف  نیب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ور 

(2)« مکنیب اولدعی  نأ  نّوبحت  امک  مکدالوأ  نیب  اولدِعا   » .دوش

ص:71

.مکحلاررغ (( . 1 - ) 1
ص 220. قالخالا ، مراکم  (( . 2 - ) 2
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يرایمه . 13

.تسا یعامتجا  يدرف و  ياه  هزیگنا  لماع  يراکمه ، نواعت و 

وا راک  کمک  دـنک و  لابقتـسا  نآ  زا  هناخ  درم  رگا  دریگارف ، ار  يا  هفرح  ای  دـنک  لیـصحت  دـهاوخب  يراد  هناخ  مناخ  دـینک  ضرف 
.دوش یم  رباربدنچ  شـشالت  هزیگنا و  زین  ردام  يراکمه ، ّوج  نینچ  رد  دننک ، لّبقت  ار  ردام  ياهراک  زا  یـشخب  زین  نادنزرف  دشاب و 

.ددرگ یم  هتساک  وا  شالت  هزیگنا و  زا  دشاب ، یفنم  هداوناخ  لمعلا  سکع  رگا  اّما 

دنهاوخ مکحم  يا  هدارا  دقاف  یگدنز  رد  دنتـسه ، تافالتخا  ضقانت و  داضت و  راتفرگ  اهرتگرزب  هک  يا  هداوناخ  ياه  هچب  نینچمه 
.تشاد دنهاوخن  يوق  راوتسا و  هزیگنا  ناشراک  رد  تروص  نیا  رد  دوب و 

هگن هزیکاپو  هبعک  يزاسزاب  نتخاس و  رد  میهاربا  شردپ  لیعامـسا و  يراکمه  هب  نادـنزرفو  نیدـلاو  يراکمه  هرابرد  میرک  نآرق 
(1) .دنک یم  هراشا  ناگدننک  تدابع  يارب  دجسم  نتشاد 

(2) .دنک يراکمه  اه  یبوخ  رد  شدنزرف  اب  هک  يردپرب  ادخ  تمحر  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم نادیهـش  ناوـید  رد  ار  شماـن  دـنوادخ  دـنک ، یم  کـمک  هناـخ  روـما  هب  هک  یـسک  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
(3) .دسیون
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هقباسم تباقر و  داجیا  . 14

.دراد هزیگنا  تیوقت  شیادیپ و  رد  ییوکین  رایسب  ریثأت  تبثم ، ياه  تباقر 

.دشابن نظؤس  تمهت و  يریگ و  ماقتنا  نارگید و  بیرخت  ریقحت و  هانگ و  نآ  رد  هک  یتباقر  هّتبلا 

ياضعا نایم  هناخ و  رد  مینک  یعـس  دیاب  .دراد  دیکأت  یگدـنز  فلتخم  ياه  هبنج  رد  هقباسم  هب  مالـسا  تسا و  هقباسم  نادـیم  ایند ،
.دیآ دیدپ  تباقر  هقباسم و  ياضف  هناخراک ، هاگشناد و  هسردم و  یعامتجا ، طیحم  هرادا و  رد  هداوناخ ،

یم امش  زا  کی  مادک  دومرف : درک و  داجیا  تباقر  دوخ  نارازگراک  نایم  أبس ، هقطنم  زا  سیقلب  تخت  ندروآ  يارب  نامیلس  ترضح 
يرگید  1( َکِما�قَم ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ) .مروآ یم  ار  نآ  تهاگیاج  زا  ندـش  دـنلب  زا  لبق  تفگ : یکی  دروایب ؟ ار  نآ  رت  عیرـس  دـناوت 

2( َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ) .مروآ یم  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  تفگ :

هیلع یلع  ترضح  تسا و  هدرک  حرطم   5( اوُعِرا�س  ) )4 و اوُِقبَتْساَف  ،) 3( اوُِقبا�س  ) تالمج اب  نآرق  ار  ریخ  ياهراک  رد  تباقر  هب  قیوشت 
ایادخ نیقباسلا » نیدایم  یف  کیلإ  حرسأ  یتح   » .دنک تکرـش  هقباسم  نادیم  رد  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا 

.میآرتدوز تهاگرد  هب  ناگدنباتش  همه  زا  مریگ و  تقبس  ناینیشیپ  همه  رب  تاقباسم  ياه  نادیم  رد  نم 

قیوشت یتشک  انش و  يراوس ، بسا  يزادناریت ، هقباسم  هب  مالسا  نینچمه 
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یم هزیاج  یفرـصم  لیاسو  لادـم و  ای  نادـلگ  ای  پاک ، کی  هدـنرب  هب  زورما  ياـیند  رد  .دراد  هزیاـج  عون  هب  يا  هژیو  هجوت  هدرک و 
تخرد ای  هلماح و  رتش  نوچمه  .درک  یم  ادـها  دـیفم  يدـیلوت  يدربراک و  زیاوج  تاـقباسم ، ناگدـنرب  يارب  اـم  ربمغیپ  اـّما  دـنهد ،

.راد هویم  يامرخ 

هنیک و زا  هدولآ  ییاضف  رد  یفنم و  الومعم  تاقباسم  ملاس ، تباقر  تفرـشیپو و  دـشر  ياج  هب  هزورما  هک  تسا  فّسأت  رایـسب  ياج 
دوخ ییاراد  ندیـشک  خر  هبو  یمـشچ  مه  مشچو  ییارگ  لمجت  رد  دنرگیدکی و  فیعـضتو  بیرخت  لابند  هب  همه  هدوب و  تداسح 

.دنریگ یم  تقبس  رگیدکی  زا 

َنوُعِرا�ُسی :) دیامرف یم  دباع  نانمؤم  فیـصوت  رد  ای   1( ِتا�ْریَْخلا اوُِقبَتْـساَف  ،) دیریگب تقبـس  مه  زا  ریخ  ياهراک  رد  دیامرف : یم  نآرق 
، دناوخ یم  زامن  دناوخ ، یم  ار  شـسرد  وا  .مهدن  ماجنا  ارچ  نم  دـنک ، یم  تمدـخ  ینالف   2( َنیِِحلا�ّصلا َنِم  َکـِئ�لوُأ  ِتا�ْریَْخلا َو  ِیف 

؟ مشابن نینچ  ارچ  نم  دراد ، ادخ  اب  هطبار 

مدقم دوخ  رب  ار  نارگید  دنتـشذگ و  دوخ  زا  يا  هّدـع  کی   ، 3( ٌهَصا�صَخ ْمِِهب  َنا�ک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  �یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  :) دـیامرف یم  نآرق 
.یهار ياجک  دوخ  رگنب  لاح  .دنتشاد 

داجیا هزیگنا  یندب  تیبرت  شزرو و  رد  یشزومآو و  یملع  يونعم ، فلتخم  لئاسم  رد  هقباسم  يرازگرب  قیرط  زا  مالسا  زیزع  ربمایپ 
.درک یم 

(1) .داد یم  هزیاج  تاقباسم  نآ  رد  ای  درک و  یم  تکرش  يزادناریت  يراوس و  بسا  تاقباسم  رد  دوخ  ترضح ، نآ 

هب مدرم  نادنفسوگ  هب  دربتسد  دصق  هب  ناکرشم  زا  يا  هدع  هک  دیسر  ربخ 

ص:74
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هار رد  .دنداد  يرارف  ار  ناکرشم  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  نانآ  یبوکرس  يارب  باحـصا  زا  یعمج  ربمایپ و  .دنا  هدمآ  هنیدم  فارطا 
(1) .دش هدنرب  ربمایپ  دنداد و  هقباسم  .هلب  دومرف : ربمایپ  میهدب ؟ هقباسم  مه  اب  دیلیام  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  هداتق  تشگرب ،

دوب راوس  نآ  رب  هک  یبسا  اب  ربمایپ  رابکی  يرآ ، تفگ : دیتشاد ؟ هقباسم  امـش  ادخ  لوسر  نامز  رد  ایآ  دندیـسرپ : کلام  نب  سنا  زا 
(2) .دوب لاحشوخ  رایسب  ندش  هدنرب  زا  سپ  دراذگ و  هقباسم 

: تفگ ترـضح  نآ  هب  دوب ، روهـشم  وزاب  روز  تردـق و  هب  هک  یناـپوچ  تفر و  ارحـص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
زوریپ وا  رب  تفرگ و  یتشک  وا  اب  ربمایپ  .دنفـسوگ  کی  تفگ : دـشاب ؟ هچ  هزیاج  دیـسرپ : ترـضح  يریگب ؟ یتشک  نم  اب  يرـضاح 

.دش

تفرگ و یتشک  وا  اب  هرابود  ترضح  .رگید  يدنفسوگ  تفگ : تسیچ ؟ هزیاج  دومرف : ترـضح  رگید ؟ رابکی  تفگ : یبارعا  ناوج 
، ربمایپ .نک  هضرع  نم  رب  ار  تنید  نونکا  دنزب ، نیمز  هب  ارم  تشپ  دوب  هتسناوتن  یسک  نونکات  تفگ : نیـشن  هیداب  .دز  نیمز  رب  ار  وا 

(3) .دنادرگزاب وا  هب  ار  شدنفسوگ  ود  ترضح  نآ  دش و  ناملسم  وا  درک و  هضرع  وا  هب  ار  مالسا 

اه شزغل  زا  یشوپ  مشچ  . 15

نادنچ ود  يا  هزیگنا  اب  درف  ات  تسا  یتصرف  هدادن ، ماجنا  تسرد  هتشاد و  هدهع  رب  ار  یتیلوئسم  هک  یـسک  هب  تبـسن  ضامغا  وفع و 
.دریگ رس  زا  ار  راک 

نومزآ رود  کی  نایم  رد  ات  دنوش  لمع  نادیم  دراو  دیاب  ناناوجون  ناکدوک و 

ص:75
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.دنرذگرد نانآ  ياهاطخ  زا  اهرتگرزب  دنزومایب و  هبرجت  اطخ ، و 

ریز دارفا  دشاب ، هرهب  یب  ردص  هعس  زا  رگا  هعماج  کی  لوئـسم  ای  هرادا  لوئـسم  ای  ردپ  .داد  لمع  تصرف  لاجم و  دارفا  هب  دیاب  سپ 
.تسا هدرک  مورحم  دشر  زا  ار  شتسد 

، قیوشت .تسین  دیفم  تیـصخش  دشر  يارب  يا  هزیگنا  نینچ  درادن و  ماود  دیآ ، دیدپ  تازاجم  سرت و  هیبنت ، قیرط  زا  هک  يا  هزیگنا 
ترـضح هصق  نمـض  رد  ار  سرد  نیا  نآرق  .دوش  یم  بوـسحم  هزیگنا  داـجیا  شرورپ و  رد  مهم  رایـسب  لـماوع  زا  حـماست ، وـفع ،

.تسا هدومرف  يروآدای  مالسلا  هیلع  سنوی 

رب راوس  هدـش و  ادـج  اهنآ  زا  رهق  تلاح  اب  دـیدرگ ، سویأم  شا  هناـمز  مدرم  تیادـه  زا  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  هک  یماـگنه 
تاجن يارب  هک  دـندید ، یتشک  تارفن  سپـس  راـب و  ندرک  کبـس  رد  ار  راـک  هراـچ  دـش و  ناـفوط  راـچد  یتشک  .دـش  رود  یتشک 

ترـضح یگنهن  دندنکفا و  ایرد  هب  دنتفرگ و  ار  يو  .دش  باختنا  ترـضح  نآ  دندز و  هعرق  .دنوش  نارگید  يادـف  یخرب  ناگمه ،
.دیعلب ار  سنوی 

ادـخ زا  هدراذـگ ، اهنت  ار  مدرم  ارچ  هکنیا  زا  هتخادرپ و  تاجانم  هب  تاملظ ، نآ  رد  یهاـم و  مکـش  نورد  سنوی  دـیامرف : یم  نآرق 
نآ هب  درک  ادیپ  تیرومام  هرابود  دنکفا و  ایرد  لحاس  هب  ار  يو  گنهن  زور ، دنچ  تشذگ  زا  سپ  ماجنارس  .درک  یم  ششخب  بلط 

.ددرگرب رهش 

، دـندوب هدروآ  ناـمیا  هدرک و  هبوـت  دـنوادخ  هاـگرد  هب  دـندش ، هبنتم  ناـشنایم  زا  ربماـیپ  نـتفر  زا  سپ  هـک  رهـش  نآ  مدرم  یفرط  زا 
.داتسرف نانآ  يوس  هب  ار  سنوی  ترضح  هرابود  تشادرب و  نانآ  زا  ار  باذع  زین  دنوادخ 
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دادعتسا اب  بسانتم  راک  . 16

دادعتـسا و اب  دـیاب  ًامتح  دوش  یم  راذـگاو  دارفا  هدـهع ي  هب  هک  يراک  .دراد  يدـیلک  شقن  لماوع  هیقب ي  نایم  رد  دادعتـسا  لماع 
.دبلط یم  ار  صاخ  دادعتسا  يراکره  .دشاب  هتشاد  بسانت  نانآ  ياه  ییاناوت 

دوهشم ًالماک  اه  هاگشناد  ریظن  یشزومآ  زکارم  رد  هلأسم  نیا  .دننک  یم  راک  دنرادن  دادعتـسا  هک  يا  هتـشر  رد  هک  يدارفا  دنرایـسب 
.تسا

نینچ تشونرس  هک  تسا  نشور  .دنناوخ  یم  سرد  یـسدنهم  ای  یکـشزپ  هتـشر ي  رد  دنراد و  تایبدا  دادعتـسا  هک  يدارفا  اسب  هچ 
شردپ نیوراد  دنیوگ : یم  .دوب  دنهاوخن  یبوخ  کشزپ  هقالع ، مدع  لیلد  هب  دنوش  کشزپ  رگا  نانیا  .دش  دهاوخ  هچ  ینایوجشناد 

ار وا  شردپ  تشادن ، یتیقّفوم  رسپ  اّما  داتسرف ، یکشزپ  هدکـشناد ي  هب  ار  وا  .دوش  بیبط  زین  شرـسپ  تشاد  تسود  دوب و  کشزپ 
هب ماجنارس  .دوبن  يو  دادعتسا  قوذ و  قباطم  مه  هتشر  نیا  اریز  دروخ ، تسکش  مه  هتشر  نآ  رد  .دوش  شیـشک  ات  داتـسرف  اسیلک  هب 

.درک ادیپ  یّصاخ  غوبن  هدش و  ّقفوم  هتشر  نیا  رد  تفر و  یعیبط  مولع  هتشر ي 

رتمک تهج  نیا  زا  مرادن و  يرعاش  رعش و  دادعتـسا  هدنب  ًالثم  .دنک  فشک  ار  دوخ  یتاذ  تالیامت  دادعتـسا و  دیاب  سکره  نیاربانب 
.مناوخ یم  رعش 

اب میوش  یم  هجاوم  یهاـگ  .تساهدادعتـسا  فارحنا  رد  یمهم  لـماع  دوـش ، یم  هنیزه  هعماـج  رد  طـلغ  هب  هک  یتاراـبتعا  هنافّـسأتم 
دهاوخ یم  روز  اب  دنا ، هتفر  هاگشناد  ای  دنا  هتفرگ  ملپید  لیماف  نارتخد  نوچ  اّما  دنراد ، يا  هداعلا  قوف  یطایخ  دادعتسا  هک  ینارتخد 

.دریگب سناسیل  ای  ملپید 

تالیـصحت تامدـخ و  تاررقم و  یعمج و  ياه  هناسر  دـیاب  .تسا  رثؤم  هداعلا  قوف  يزاـس  شزرا  عون  نیا  رد  یعاـمتجا  تاـغیلبت 
اه و همیب  عاونا  یتلود و 
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زا ًاعطق  قفوم  زپشآ  ای  طایخ  کی  هک  دـننادب  مدرم  هک  دـننک  تیادـه  هنوگنآ  ار  مدرم  گنهرف  تاغیلبت  یعامتجا و  هاگیاج  اـیازم و 
.دراد هعماج  ياه  يدنمزاین  عفر  رد  يرتشیب  مهس  قفومان  سدنهم  کی 

نارگید هیصوت  . 17

ندمآ دیدپ  تابجوم  دوش ، هتشاذگ  يو  هدهع ي  رب  تسا  رارق  ای  تسا  ناسنا  هدهع ي  رب  هک  يراک  هب  تبـسن  دّدعتم  دارفا  شرافس 
زا يدّدـعتم  ياه  همان  نم  دوخ  یهاگ  .دراد  ار  ناـسنا  نهذ  رد  يا  هقرج  اـمنهار و  شلف  شقن  نارگید ، ياـه  هیـصوت  .تسا  هزیگنا 

.مهد یم  رییغت  اه  هیصوت  نآ  تمس  هب  ار  اه  همانرب  تهج  منک و  یم  تفایرد  میاه  همانرب  نیبطاخم  فرط 

( ِْربَّصلِاب اْوَصا�وَت  ِّقَْحلِاب َو  اْوَصا�وَت  ) .تسا یمومع  گنهرف  فیاظو و  وزج  نازوسلد ، هیصوت  شریذپو  اه  یبوخ  هب  هیـصوت  مالـسا  رد 
ناربماـیپ ياـه  شرافـسو  اـیبنا  هب  دـنوادخ  ياـه  هیـصوت  هکناـنچ  .مدرم  يوس  زا  نآ  شریذـپ  مدرم و  هب  ینید  ناربهر  هیـصوت  ریظن 

.تسام ینید  فراعم  زا  یشخب  مدرم ، هب  ناماماو 

.دنتشاد هیصوت  تحیصن و  ياضاقت  نارگید  زا  ناگرزب  یخرب  یتح 

نالوئسم ییوگلا  شقن  . 18

هک هنوگ  نامه  نک  تماقتسا   ، 1( ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  ا�مَک  ِْربْصاَف  :) دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـنوادخ 
.دندرک تماقتسا  گرزب  ناربمایپ 

رترب يوـگلا  ناوـنع  هب  ار  شناوریپ  میهاربا و  ترـضح  هلمج : زا  تسا ؛ وـگلا  یفرعم  تیبرت ، يارب  میرک  نآرق  موـسرم  ياهـشور  زا 
2( ُهَعَم َنیِذَّلا  َمیِها�ْربِإ َو  ِیف  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتنا�ک  ْدَق  ) .دنک یم  یفرعم 
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1( ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ّللا 
�

ِه ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َنا�ک  ْدََقل  ) .دنک یم  یفرعم  رترب  يوگلا  ناونع  هب  ار  مالسا  ربمایپ 

ترـضح ار  تالکـشم  يراـمیب و  رد  يروبـص  يوگلا  نوعرف ، رـسمه  ار  تمواـقم  يوگلا  فسوی ، ترـضح  ار  ینمادـکاپ  يوـگلا 
ار ناحلاص  تواضق  يوگلا  نامیلـس ، ترـضح  ار  ناحلاص  تموکح  يوگلا  یـسوم ، ترـضح  ار  توغاط  اب  هزراـبم  يوگلا  بّویا ،

مهیلع شا  هداوناخ  یلع و  ماـما  ار  یگداوناـخ  يدرف و  يراکادـفو  راـثیا  يوگلا  نینرقلاوذ و  ار  یگدـنزاس  يوگلا  دواد ، ترـضح 
.تسا هدرک  نایب  مالسلا 

رد هزیگنا  داجیا  دشر و  رد  نالوئسم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دنتسه ، ناشیاسؤر  نید  رب  مدرم  : (1)« مهکولم نید  یلع  ساّنلا   » تیاور
دوخ يروتـسد  ره  زا  لبق  سانـش و  تقو  قیقد ، لاملا  تیب  هب  تبـسن  مظنم ، هک  یلوئـسم  .دنراد  یمهم  هداعلا  قوف  شقن  ناتـسدریز 
قیقد سانـش و  تقو  مظنم ، یلنـسرپ  ًاتعیبط  دوش ، یم  رـضاح  راک  لحم  هرادا و  رد  نادنمراک  همه ي  زا  لبق  تسا ، روتـسد  هب  لماع 

.درک دهاوخ  تیبرت 

قیالان ریدم  رگا  اّما  .تسه  مه  تاغیلبت  نامزاس  ییاهنت  هب  شدوخ  تسا  لماع  هک  يریدم  .تسین  لمع  نابز  زا  رتایوگ  ینابز  چـیه 
.دنشاب راک  مک  و  مظن ، یب  تقد ، یب  هک  دنهد  یم  قح  دوخ  هب  لنسرپ  دوب ، لمع  نودب  مظن و  یب  سانشن و  تقو  ای 

یم نایب  ار  ناگتـشرف  شدوخ و  شقن  ادـتبا  دـیامرف ، یم  رداص  ار  شربماـیپ  رب  نداتـسرف  دورد  روتـسد  نارگید  هب  یتقو  یلاـعت  قح 
ِْهیَلَع اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  :) دنک یم  رداص  همانشخب  دعب  و  ِِّیبَّنلا ) یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئ�الَم  ّللا َو 

�
َه َّنِإ  :) دنک
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1( ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو 

هک يرادربملیف  .تسا  یفاک  پمال  کی  اب  میناوخب  زامن  میهاوخ  یم  دومرف : زامن  ماـگنه  ناـشیا  مدوب ، يربهر  مظعم  ماـقم  تمدـخ 
ار نیا  نم  هک  یتقو  نآ  زا  .تسا  سب  پمال  کی  میناوخب ، زامن  میهاوخ  یم  میرادـن ، هک  مه  یجراخ  ناـمهم  مینکب ، میهاوخ  یمن 

.منک یم  شوماخ  ار  هفاضا  ياه  پمال  مناوخب ، زامن  مهاوخ  یم  هک  مه  مدوخ  مدید ،

.دراذگ یم  رثا  ناتسدریز  رد  نالوئسم  راتفر  يرآ ،

هرواشم تروشم و  . 19

، میوش یم  دیدرت  راچد  یلمع  ماجنا  ای  عوضوم  لصا  رد  هک  ینامز  .دوش  یم  هزیگنا  تیوقت  ماکحتـسا و  ثعاب  هرواشم ، تروشم و 
.تسام نانیمطا  هدارا و  تیوقت  اه ، تسشن  نیا  لصاح  .مینیشن  یم  تروشم  هب  ناگربخ  اب 

هن يأر ، نیرتهب  ینعی  روش  اریز  تسا ؛ توافت  تیرثکا  يأر  تروشم و  نایم  هک  قرف  نیا  اب  دراد ، ار  شقن  نیمه  مه  تیرثکا  يارآ 
يأر رد  اـّما  مینک ، باـختنا  ار  يار  مادـک  هک  میریگ  یم  میمـصت  دوخ  میوش  یم  علطم  يأر  نیرتهب  زا  تروشم  رد  .يأر  نیرتـشیب 

میئوگ یم  تقو  نآ  مینک ، یمن  ادـیپ  اـه  نیرتهب  تخانـش  يارب  یهار  یهاـگ  اـم  اـهتنم  .دنتـسین  اـه  نیرتهب  تیرثکا  ًاـموزل  تیرثکا 
.تسا تیرثکا  يأر  لح ، هار  نیرتهب 

.درادن دوجو  بتارم  هلسلس  تروشم  رد  هکنیا  رگید  هتکن 

.تسا عناوم  ندرک  مک  هزیگنا ، دایدزا  رد  تروشم  رگید  شقن 

نیب زا  ار  تداسح  تروشم  .تساهرظن  گنت  نادوسح و  دوجو  عناوم ، هلمج  زا 
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رد ار  دوخ  تیقفوم ، تروص  رد  هدـش و  عقاو  مارتحا  دروم  دـنک  یم  ساسحا  دریگ ، یم  رارق  تروشم  فرط  هک  یـصخش  .درب  یم 
.دنک یمن  یشارت  عنام  دنیب و  یم  میهس  نآ 

نارگید تایبرجت  زا  هدافتسا  . 20

ار نآ  نارگید  هک  تسا  یهار  رد  تکرح  دزاـس ، یم  مکحم  ار  هزیگنا  دـنک و  یم  جراـخ  دـیدرت  زا  ار  ناـسنا  هک  یلماوـع  زا  یکی 
تراسج ياراد  فلتخم ، ياه  تیفرظ  لیلد  هب  اه  ناسنا  همه ي  اریز  .تسین  راکتبا  یفن  نخس  نیا  ینعم  .دنا  هدرک  هبرجت  هدومیپ و 

یفاک تراهم  يرگـشیارآ  ای  یطایخ  ای  يزپشآ  رد  هک  یمناخ  .دننک  لابند  ار  نارگید  ياه  هار  تسا  مزال  دنتـسین و  عادبا  راکتبا و 
رکف هدرکن ، بسک  ار  تاقیقحت  يارب  مزال  تامدـقم  زونه  هک  یـسک  .دـنک  دـیلقت  هدـش  ماجنا  ياهوگلا  زا  تسا  رتهب  هدرکن ، ادـیپ 

.دنک جراخ  شرس  زا  دیاب  ار  يزادرپ  هیرظن 

بوسحم يدعب  تامادقا  كرحم  هک  تسا  يروتوم  نوچمه  دیآ  یم  دیدپ  ناسنا  رد  هتفر  ياه  هار  زا  تیعبت  هیاس  رد  هک  یـشمارآ 
.دوش یم 

(1) .دنشاب هبرجت  لها  هک  زیرب  یتسود  حرط  يدارفا  اب  دسیون : یم  رتشا  کلام  شرادناتسا  هب  لمعلاروتسد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

لها نادنمـشیدنا و  هک  دباتـشب  يروما  لابقتـسا  هب  يّدـج  میمـصت  اب  هک  دـنک  یم  يروآدای  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  و 
مه وا  هب  هدـش  ناـنآ  بیـصن  هک  یتاریخ  اـت  دـنا ، هتخاـس  زاـین  یب  رتـشیب  شـالت  زا  ار  وا  هدیـشک و  ار  نآ  نوـمزآ  تـمحز  هـبرجت ،

(2) .دسرب
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تسا و یـسرد  يا  هبرجت  ره  رد  تسا : هدومرف  هتـسناد و  بوـخ  شنیزگ  باـختنا و  ار  هبرجت  هجیتـن  هوـیم و  ترـضح  نآ  نینچمه 
1 .دید دهاوخن  ار  هدنیآ  زادنا  مشچ  دنادب ، زاین  یب  اه  هبرجت  زا  ار  دوخ  هکره 

.تسا نآ  هعلاطم  باتک و  ناگتشذگ ، تایبرجت  زا  عالطا  هلیسو  نیرتهب 

عّونت . 21

.تسا لصا  کی  یعیرشت  ینیوکت و  تایح  رد  یلک  روط  هب  راک و  کی  ماجنا  رد  عّونت 

تیوقت تلاسک و  تلالم و  عفر  ياه  هار  زا  یکی  .ددرگ  یم  تلالم  راچد  ناسنا  حور  دراد ، دوجو  هک  ییاهرارکت  لیلد  هب  اـیند  رد 
.تسا نآ  لاثما  راک و  طیحم  راک و  هب  ندیشخب  عّونت  یباداش ، طاشن و 

سابل مارحا و  سابل  ینامهم ، سابل  تحارتسا ، سابل  تدابع ، سابل  گنج ، سابل  راک ، سابل  دـنک ؛ یم  داجیا  طاشن  سابل ، رد  عّونت 
.تسا یّصاخ  لدمو  گنر  لکش و  هب  مادک  ره  یسورع ،

.دنلب ار  زامن  کی  ناوخب ، هتسهآ  ار  زامن  کی  ادص ، رد  عّونت 

؛ تسا هتشاذگ  رشب  رایتخا  رد  عونت  اب  ار  شنیرفآ  ناهج  دنوادخ  ور  نیا  زا  تسا ، بلط  عّونتو  ارگون  ناسنا ،

 ، 2( ٌتا�رِوا�جَتُم ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ،) نیمز كاخ و  رد  عّونت 

 ، 3( ُُهنا�ْولَأ ًاِفلَتُْخم  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  ،) ناهایگ یگنراگنر 

 ، 4( ا�ُهنا�ْولَأ ًاِفلَتُْخم  ٍتا�رَمَث  ِِهب  ا�نْجَرْخَأَف  ،) اه هویم  رد  عّونت 

ِضْرَْألا َو ِتا�وا�مَّسلا َو  ُْقلَخ  ِِهتا�یآ  ْنِم  َو  ،) اه ناسنا  نابز  گنر و  لکش و  رد  عّونت 
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1( َنیِِملا�ْعِلل ٍتا�یَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکنا�ْولَأ  ْمُِکتَنِْسلَأ َو  ُف�الِتِْخا 

یم ادیپ  یعـضو  هچ  یگدـنز  دـندوب ، هزادـنا  کی  ّدـق و  کیو  لکـش  کی  نامتخاس  کی  ياهرجآ  لثم  اهمدآ  همه  رگا  یتسار  هب 
!؟ دش

کی .تسا  عّونتم  نوگانوگ و  اهنآ  زبس  گنر  یتح  اهنآ ، هفوکش  لگو و  ناتخرد  گرب  ناتخرد ، لکش  هک  مینیب  یم  ّتقد  یمک  اب 
.دوب دوجوم  روگنا  عون  رازه  جنپ  زا  شیب  سیراپ  رد  غاب  هزوم  کی  رد  تفگ : یم  يزرواشک  سدنهم 

.دراد یماو  یتفگش  هب  ار  ناسنا  ییایرد ، تادوجوم  رد  عونت  هژیو  هب  ناگدنرچ و  ناگدنرپ ، تارشح ، يایند  رد  عّونت 

راک ماگنه  دیفم  تارّکذت  . 22

يروآدای ار  مالسا  ربمایپ  ياه  تلاسر  زا  یکی  میرک  نآرق  .تسا  هدنزاس  هکلب  تسین ، روآ  لالم  شرارکت  ناگرزب  یقالخا  حیاصن 
اب  3( �يرْکِّذلا ِتَعَفَن  ْنِإ  ْرِّکَذَف  ) .ینیب یم  نآ  رد  یعفن  رگا  هدـب  رّکذـت  دـیامرف : یم  ای  )2 و  ٌرِّکَذُم َْتنَأ  ا�مَّنِإ  ْرِّکَذَف  ) .دناد یم  رّکذـت  و 

4( ِدیِعَو ُفا�خَی  ْنَم  ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  ) .هدب رّکذت  دسرت ، یم  یهلا  ياهرادشه  زا  هک  یسک  هب  نآرق  تایآ 

یم يرتـشم  قوـقح  مارح و  لـالح و  لـئاسم  رّکذـتم  ار  ناـیرازاب  تفر و  یم  رازاـب  هب  زور  لوـط  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
.تخاس

هقیلـس اب  بسانم و  رـصتخم و  یتارّکذـت  یعامتجا ، ياهطیحم  اهداهن و  تارادا و  اه و  نامزاس  همه ي  رد  تسا  بوخ  اجب و  رایـسب 
ناگرزب هدنزاس ي  نانخـس  ...و  هسردم  ناتـسرامیب ، راک ، طیحم  رد  رابدنچ  هنازور  دـینک  هک  روصت  .ددرگ  رـشتنم  هدـش و  باختنا 

، دوش هداد  رّکذت  طیحم  نامز و  اب  بسانتم  نید 
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نادنزرف تیبرت  رد  نآ  شقن  لالح و  همقل ي  ّتیمها  يداصتقا ، راک  ياهطیحم  رد  ًالثم  .دنک  یم  داجیا  نابطاخم  رد  يا  هزیگنا  هچ 
.دوش عقاو  رّکذت  دروم 

تیریدم رد  ردص  هعس  . 23

ناتـسدریز و بولق  بلج  رد  ریدـم  راتفر  کش  یب  .تسا  رت  قفوم  دراد ، ار  شناتـسدریز  اب  دروخرب  يارب  مزـال  تیفرظ  هک  يریدـم 
.تسا رثؤم  تیاهن  یب  یقالخا  نادجو  ندرک  رادیب 

.تسا ّتیریدم  تسایر و  رازبا  ردص ، هعس   (1)« ِرْدَّصلا هَعَس  ِهَساَئِّرلا  َهلآ  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد 

.دور یم  نیب  زا  یحطس  رذگدوز و  ياهدروخرب  اه و  يرظن  گنت  نتشادن و  ردص  هعس  رثا  رد  هک  ییاهطاشن  هچ 

هدنز يارب  راک  ياهطیحم  رد  نیاربانب  .تسا  هداتفین  یقافتا  راگنا  هک  درک  دروخرب  نارگید  تاهابتـشا  اب  يروط  دیاب  عقاوم  يرایـسب 
.دهد ناشن  شیوخ  زا  ییالاب  تیفرظ  ردص و  هعس ي  هک  تسا  مزال  ریدم  رب  اه ، هعومجمریز  هیحور  طاشن و  نتشاد  هگن 

هنال هب  تفگ : اهنآ  هب  باطخ  يا  هچروم  دندیسر ، ناگچروم  نیمزرس  هب  شنایرگشل  مالـسلا و  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک  یماگنه 
هنیس ردص و  هعس ي  اب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  .دننکن  لامیاپ  ار  امـش  هتـسنادن  شرکـشل  نامیلـس و  ات  دیوش  لخاد  دوخ  ياه 

هب تسد  هدرک و  یمّـسبت  وا  نانخـس  هب  دوش ، هدـیجنر  ای  ینابـصع  کچوک  يا  هچروم  نخـس  زا  هکنیا  ياج  هب  ایرد ، یخارف  هب  يا 
(2) .تشادرب اعد 
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.دوب ردص  هعس  دنوادخ ، زا  شا  هتـساوخ  نیلوا  هدش ، هدیزگرب  يربمایپ  هب  هک  دش  علّطم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  یماگنه 
.تسا هتسناد  یم  ردص  هعس  نتشاد  ار  تیقفوم  يربهر و  طرش  نیرت  مهم  ترضح  نآ  هک  تسادیپ   (1)( يردص یل  حرشا  ّبر  )

ییوخدنت زا  زیهرپ  ردص و  هعس  زین  ماما  ترضح  یمالسا  بالقنا  راذگناینب  صوصخب  املع ، ناگرزب و  ادخ و  يایلوا  هریـس  هکنانچ 
.تسا هدوب 

شالت ساسا  رب  شاداپ  . 24

.دبای یم  شیازفا  اه  هزیگنا  تیلاعف ، راک و  ياهطیحم  رد  دنک ، تفایرد  دزم  دوخ  شالت  نازیم  هب  سکره  رگا 

رفح يرهنو  هاچ  ای  دراکب  یتخرد  سکره  .دوب  دـهاوخ  شدوخ  ِنآ  زا  دزاـس ، داـبآ  اـیحا و  ار  یناـبایب  سکره  دـیامرف : یم  مالـسا 
(2) .تسوا کلم  شلوسر  ادخ و  مکح  هب  دنک ،

رگا درگاش  نآ  دنک ، یم  ادیپ  قلعت  وت  هب  دوس  زا  يدصرد  یشورف  یم  هک  یـسانجا  نازیم  هب  دیوگب : شدرگاش  هب  يراد  هزاغم  رگا 
.دوش یم  دایز  زورما  زا  دوب ، مک  شا  هزیگنا  زورید  ات 

رد يریثأـت  يرادا ، راـک  شیازفا  رد  دـنمراک  شـالت  هک  تسا  نـیا  اـم  يرادا  ياـهطیحم  رد  تلاـسک  یطاـشن و  یب  لـیالد  زا  یکی 
روصت لاح  .دنهد  ماجنا  يرتمک  راک  هک  دنهد  یم  حیجرت  دارفا  تسا ، یبلط  تحار  رب  ناسنا  عبط  هک  اجنآ  زا  .درادن و  شدزمتـسد 

یب لاح و  یب  دنمراک  زا  تروص  نیا  رد  دـنک ، نییعت  ار  دزمتـسد  شاداپ و  دارفا ، راک  لوصحم  ساسا  رب  دـناوتب  هرادا  ریدـم  دـینک 
هلصوح
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.دمآ دهاوخ  دیدپ  راکرپ  گنرز و  يدنمراک  زورید ،

هداس روما  اب  عورش  . 25

ای میوش ، رامعم  هدنیآ  رد  میهاوخ  یم  رگا  .مینک  زاغآ  هداس  روما  زا  دیاب  فده ، هب  ندیـسر  يارب  هار  موادـت  هزیگنا و  تیوقت  يارب 
ار مزال  تامدـقم  هک  میدـنمزاین  مینک  یم  لابند  ار  يرگید  فدـه  ره  ای  رهام و  ینابلخ  اناوت ، يا  هدنـسیون  گرزب ، زاس  ملیف  کـی 

تیاعر راک  رد  ریـس  نیا  رگا  اّما  .دـنک  یم  ریـس  هدـیچیپ  هب  هداس  زا  ًاـتعیبط  لـحارم  نیا  .میراذـگب  رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی 
دهاوخ راب  هب  تلالم  یگدز و  ادتبا  نامه  زا  دنک  شومارف  ار  تیفرظ  تفارظ و  نیا  هرادا ، سیئر  ریدم ، ملعم ، ای  راکداتسا  ددرگن و 

.دوب دهاوخن  راک  همادا  يارب  يا  هزیگنا  طاشن و  دمآ و 

هدنیآ رد  دوش ، یم  ور  هبور  هسردم  طیحم  اب  زومآ  شناد  هک  يزور  نیلوا  .درک  عورـش  نیـشنلد  هداس و  يا  هطقن  زا  ار  اهراک  دـیاب 
یملعم راک  قشاع  دیاب  لوا  سالک  ملعم  هک  تسا  هدش  دیکأت  تیبرت  میلعت و  بتاکم  مامت  رد  .دراد  ییازـسب  مهـس  وا  یلیـصحت  ي 

راک دـنور  رد  یتنامـض  لوا  زور  ياهدروخرب  نوچ  تسا ؟ روظنم  هچ  هب  دـیکأت  همه  نیا  .درادـب  تسود  ًاقیمع  ار  اـه  هچب  دـشاب و 
.دوش یم  بوسحم 

هزیگنا و هداس ، يریـسفت  بسانم و  یتایآ  هروس و  اب  نآرق ، ریـسفت  عورـش  .تسا  شخب  هزیگنا  نیـشنلد ، نیریـش و  روما  اب  راک  زاغآ 
.دنک یم  رتشیب  ار  سرد  رد  روضح  طاشن 

همّالع هک  دنمهفب  دنراد  تسود  زیربت  ياه  هچب  دوب ؟ هک  کلملا  لامک  ای  یناشاک  ضیف  دننادب  هک  دـنراد  تسود  ناشاک  ياه  هچب 
ياه هرهچ  ناگبخن و  تخانش  یسک  ره  يارب  ینعی  دوب ؟ هک  رایرهش  داتسا  ینیما و  همّالع  ییابطابط ،
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.تسا نیشنلد  نیریش و  شدوخ ، هقطنم 

هعلاطم هب  ادـتبا  یهاگ  نوچ  هعلاطم ، رد  یتح  مینک ، عورـش  نیریـش  هداـس و  ياـهراک  زا  مینک ، ادـیپ  طاـشن  میتساوخ  رگا  نیارباـنب 
.دنک یم  هدرزآ  ار  ناسنا  حور  یصصخت ، ینف و  یملع و  یباتک 

.درب یم  الاب  زین  ار  يرو  هرهب  لکشم ، هب  ناسآ  زا  تکرح 

تمدخ نمض  شزومآ  . 26

تالکـشم هب  راک  ماجنا  ماگنه  لاغتـشا و  زا  سپ  رگا  دوش ، یم  لوغـشم  يراک  ماجنا  هب  دراد ، هک  یـشناد  ملع و  هب  هجوت  اب  ناـسنا 
هرگ دناوت  یم  تمدخ  نمـض  ياه  شزومآ  هک  دوش  مک  شا  هزیگناو  هدش  درـسلد  تسا  نکمم  دنک ، دروخرب  ییانـشآان  دـیدج و 

.دهد تاجن  ندش  طاشن  یب  هزیگنا و  یب  دوکر و  ّریحت و  زا  ار  درف  دشاب و  تالکشم  نآ  ياشگ 

شناد و هب  ات  تسا  زاین  رتشیب  ناّیبرم  نامّلعم و  ياـه  تراـهم  اـه و  یهاـگآ  دـشر  يارب  یـشزومآ و  زکارم  رد  صوصخ  هب  رما  نیا 
.دنوش زّهجم  دیدج  ياهشور 

شهار زا  يراک  ره  رد  دورو  . 27

دراو شهار  زا  ار  يراک  ره  ینعی  .دـیوش  دراو  نآ  برد  زا  اه  هناـخ  هب  دورو  يارب   ، 1( ا�ِهبا�ْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  :) دیامرف یم  نآرق 
.دیوش

، هنایشان هک  هدوب  نیا  زین  دارفا  زا  يرایسب  تسکش  یلصا  لماع  هکنانچ  .تسا  نآ  هنارهام  ماجنا  دورو و  يراک ، ره  رد  تیقفوم  زمر 
زا شـسرپ  هبرجت و  شزوـمآ و  هعلاـطم و  اـب  دـیاب  ار  یلمع  ره  راـکهار  هّتبلا  .دـنا  هدـشن  دراو  شهار  زا  اـی  هدرک  عورـش  ار  يراـک 

.دروآ تسدب  نارگید  اب  تروشم  نادنمشناد و 
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لوئسم ریدم و  فاصنا  . 28

.میریگب دای  نآرق  زا  ار  فاصنا  دـیاب  ام  .تسا  اه  تواضق  اهدروخرب و  رد  یفاصنا  یب  درب ، یم  نیب  زا  ار  دارفا  هزیگنا  هک  يروما  زا 
یخرب زا  داقتنا ، رانک  رد  یتح  .نانآ  مامت  هن  اهنآ  زا  یخرب  ْمُْهنِم » َو  :» دـیامرف یم  دـنک ، یم  داـقتنا  باـتک  لـها  زا  یتقو  میرک  نآرق 

لها یخرب   1( َْکَیلِإ ِهِّدَُؤی  ٍرا�نیِِدب �ال  ُْهنَمْأَت  ْنِإ  ْنَم  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ َو  ِهِّدَُؤی  ٍرا�ْطنِِقب  ُْهنَمْأَت  ْنِإ  ْنَم  ِبا�تِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  َو  :) دنک یم  شیاتـس  نانآ 
وت هب  ار  نآ  ینک ، نیما  يرانید  رب  رگا  ار  ناـنآ  زا  یخرب  دـنادرگ و  یمرب  وت  هب  ار  نآ  يرمـش ، نیما  یناوارف  لاـم  رب  رگا  ار  باـتک 

.دنادرگ یمنرب 

تاداهنشیپ نتفریذپ  . 29

یم شوگ  ار  نانآ  قح  رب  تاداهنـشیپ  میناد و  یم  زوسلد  یـسانشراک  ار  نانآ  ام  دننک  ساسحا  دـننک  یم  راک  ام  اب  هک  یناسک  رگا 
هزیگنا اب  مینک ، یم  باختنا  ار  رظن  نیرتهب  میرادن و  بّصعت  دوخ  یصخش  هیرظن  رب  مینک ، یم  قیوشت  هکلب  مینک ، یم  لمع  میهد و 

.دنهد یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  يرتشیب  تردق  و 

سپ  2( ِبا�ْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئ�لوُأ  ّللا َو 
�

ُه ُمُها�دَـه  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلَا  ِدا�بِع  ْرِّشَبَف  :) دـیامرف یم  نآرق 
هار ناشیادخ  هک  دننانیا  دننک ، یم  يوریپ  ار  نآ  نیرتهب  دـنهد و  یمارف  شوگ  نارگید  نخـس  هب  هک  نم  ناگدـنب  نآ  هب  هد  تراشب 

.دننادنمدرخ نامه  نانیا  هدومن و 

نالوئسم ندش  ماگشیپ  . 30

.دور یم  الاب  نارگید  هزیگنا  دنک ، لمع  نارگید  زا  شیپ  دیوگ ، یم  هچنآ  هب  دوخ  هدوب و  ماگشیپ  ّیبرم  لوئسم و  امرفراک و  رگا 
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: دنتسرف یم  تاولص  ربمایپ  رب  هتسویپ  ناگتـشرف  ادخ و  دیامرف : یم  ادتبا  دنک ، یم  رداص  ار  ربمایپ  رب  تاولـص  روتـسد  دنوادخ  یتقو 
1( ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  :) دهد یم  تاولص  روتسد  نانمؤم  هب  هاگنآ  ِِّیبَّنلا ،) یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئ�الَم  ّللا َو 

�
َه َّنِإ  )

2( َنیِِملْسُْملا َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَِأل  ُتِْرمُأ  (َو  .دننک لمع  دوخ  توعد  راتفگ و  هب  نارگید  زا  لبق  دندوب  رومأم  ایبنا 

نیمز هب  ناگدنمزر  هاگره  دز و  نیمز  هب  دوخ  ار  گنلک  نیلوا  بازحا ، گنج  رد  قدنخ  ندنک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
نمـشد هب  رت و  ماگـشیپ  ناناملـسم  همه  زا  ترـضح  نآ  اه ، گـنج  رد  .دنتـسج  یم  دادمتـسا  ترـضح  نآ  زا  دندیـسر ، یم  یتفس 

.دوب رت  کیدزن 

روما نداد  هولج  ناسآ  . 31

ار مزـال  ریغ  ياهدـنب  دـیق و  مینک و  هداـس  ار  روـما  لـمع ، ناـیب و  رد  هک  تسا  نآ  درب  یم  ـالاب  ار  اـه  هزیگنا  هـک  یلماوـع  زا  یکی 
: تسا نیا  ما  هدینش  هک  یتاملک  نیرتهب  زا  .میرادرب 

درم ناوت  شوخ  دشابن ، رگ  ّقلعت  تسیز  ناوت  شوخ  دشابن  رگ  فّلکت 

هدش شرافس  زین  ام  هب   3( ِرْکِّذِلل َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  (َو  .دشاب ناسآ  امـش  يریذپ  رّکذت  ات  میدرک  ناور  ار  نآرق  ام  دـیامرف : یم  نآرق 
4( ًاروُْسیَم ًالْوَق  ) .میشاب هتشاد  ناور  هداس و  یمالک 
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تمحز هب  ار  نارگید  دوخ و  نم  هک  نک  مـالعا  مدرم  هب   1( َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  ا�م  َو  :) دیامرف یم  مالـسا  ربمایپ  فصو  رد  میرک  نآرق 
.مزادنا یمن 

دهاوخ رتشیب  اهنآ  قّقحت  دشاب ، هداس  اه  جاودزا  اه و  ینامهم  رگا  .دوش  یم  رتمک  اه  هزیگنا  دوش ، رتشیب  تاعّقوت  تالّمجت و  هچره 
تالایخ تامهوت و  زا  هتـساخرب  یهاگ  .تسا  هدنام  اج  هب  ناکاین  زا  ریگاپ  تسد و  موسر  تاداع و  بادآ و  دویق و  نیا  یهاگ  .دش 

.دیآ یم  شیپ  یمشچ  مه  مشچ و  رطاخب  یهاگ  .تسا  نامدوخ 

نآ تعامجزامن  هک  تسا  يدجاسم  زا  رتشیب  دناوخ ، یم  فلکت  زا  رود  هب  ناور و  ار  شزامن  تعامج ، ماما  هک  يدجاسم  تیعمج 
.تسا هدش  طولخم  روما  عاونا  اب 

هدش شومارف  روما  هب  هّجوت  . 32

یم هک  ار  ییاهراک  تسرهف  دـیاب  هکلب  دـنک ، مالعا  ار  اهنآ  راـمآ  دـنک و  هجوت  هتفرگ  ماـجنا  ياـهراک  هب  طـقف  دـیابن  بوخ  ریدـم 
ماجنا رتمک  یناسنا  يورین  تاناکما و  اب  رتابیز ، رت ، نازرا  رت ، عیرـس  رتهب ، هتـسناوت  یم  ای  هدادـن و  ماجنا  یلو  دـهد ، ماـجنا  هتـسناوت 

.دنک هجوت  زین  هدش  شومارف  هدنام و  لفاغ  یلو  دهد 

.دندرک یم  حرطم  دنوادخ  اب  ار  دوخ  فعض  طاقن  اه  تاجانم  رد  دنا ، هتشاد  ار  اه  تدابع  نیرتهب  هک  ادخ  يایلوا 

دنک یم  شرافس  دناد و  یمن  لیصحتلا  غراف  ار  شربمایپ  یتح   2( ًالِیلَق ّالِإ 
�

ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ا�م  َو  ،) دناد یم  كدنا  ار  رشب  ملع  نآرق ،
3( ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  ) .دهاوخب دایز  ملع  دنوادخ  زا  هک 
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داجیا دوخ  رد  ار  نآ  ندومیپ  تّمه  ات  تسیرگن  هتفرن  ياه  هار  هب  دیاب  هکلب  دوش ، دوکر  رورغ و  ببـس  دـیابن  هتفر  ياه  هار  هب  هاگن 
رت قیمع  رتهب و  یناوت  یم  يدرک ، یط  تدوخ  هک  ار  هار  نیا  هک  دشاب  شخب  ماهلا  دـناوت  یم  مه  هتفر  ياه  هار  هب  هّجوت  هّتبلا  .مینک 

تیوقت ار  دوخ  نامیا  دیرادرب و  رت  قیمع  رت و  مکحم  رتدنلب ، یماگ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  امش  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  .یشاب  مه 
1( اُونِمآ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ) .دینک

رظن دیدجت  لّمأت و  . 33

هیضرف هیرظن و  ای  درف  کی  يور  یـصاخ  بّصعت  ریدم  لوئـسم و  دننادب  هک  تسا  نآ  درب  یم  الاب  ار  نانکراک  هزیگنا  هک  يروما  زا 
.دنادب رظن  دیدجت  لّمأت و  لها  ار  وا  درادن ،

نآ تسین و  شزرا  وا  يارب  یهار  ره  رد  یگداتـسیا  تماقتـسا و  .درادـن  لوـبق  ار  تسا  یکی  درم  فرح  هـکنیا  راعـش  شیاـمرفراک 
َو :) دنداد یم  راعش  ایبنا  ربارب  رد  مه  ناتـسرپ  تب  هنرگو   2( اُوما�قَتْسا َُّمث  ّللا 

�
ُه اَنُّبَر  اُولا�ق  ) .دشاب قح  ساسارب  هک  دراد  شزرا  یتماقتـسا 

.دنا هتفر  ام  ناکاین  هک  میور  یم  ار  یهار  ام  ا�نَءا�بآ ) ا�نْدَجَو  ّنِإ 
�
ا : ) دنتفگ یم  ای  .دینک  تمواقم  اه  تب  رب   3( ْمُکَتَِهلآ اوُرُْصنا 

تالکشم هتسویپ  یسررب  . 34

ناـیب و حرط و  تـهج  دارفا  یتـقوارف  یمئاد و  طـبترا  ناـکما  یکی  میــشاب ؛ هتــشاد  رکف  قاـتا  ود  دـیاب  دارفا  هزیگنا  ندرب  ـالاب  يارب 
، دسر یم  وس  ره  زا  هک  دیدج  ياه  حرط  یسررب  هب  يرگید  اه و  تیاکش  اه و  همان  اه و  هلان  هب  یگدیسر 
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یم ادیپ  هزیگنا  دراد ، دوجو  اهنآ  راک  يریگیپ  يارب  یناسکو  اهنآ  هلان  ندینـش  يارب  یـشوگ  دننادب  دارفا  هک  هزادـنا  نیمه  .دزادرپب 
.دننک

نیرظان رب  تراظن  . 35

قاقـش و زا  هاگره  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد  .دوش  یم  رتشیب  راـک  ّتقد  دوش ، یم  تراـظن  زین  نیرظاـن  راـک  رب  هک  دـننادب  مدرم  رگا 
رگا دننک و  يرواد  یـسررب و  ار  هلأسم  نز  فرط  زا  رواد  کی  درم و  فرط  زا  رواد  کی  دـیدش ، نارگن  رهوش  نز و  نایم  فالتخا 

رب هک  دننادب  نارواد  دیامرف : یم  نایاپ  رد  .دـهد  یم  قیفوت  نانآ  هب  دـنوادخ  دنـشاب ، هتـشاد  حالـصا  يارب  يّدـج  دـصق  نارواد  نیا 
.دشاب رظن  ریز  دیاب  زین  رواد  یضاق و  ینعی   1( ًارِیبَخ ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 

�
َه َّنِإ  ) .تسا رظان  ریبخ  میلع و  دنوادخ  نانآ  يرواد 

رومأم ار  ناگتـشرف  وت  ادـنوادخ ! مُهنَع ،» َیِفَخ  اـِمل  دـهاشلا  مهئارو و  نم  مهیلع  َبیقّرلا  َتنا  َتنکو  : » میناوخ یم  لـیمک  ياـعد  رد 
.دنامن یفخم  يزیچ  ات  یتسه  دهاش  رظان و  نانآ  رب  زین  دوخ  يا و  هداد  رارق  نم  ياهراک  طبض  تبث و 

تأرج یلدکاپ و  . 36

دنریذپب دنهاوخ  یمن  نالوئسم  هکنآ  رطاخب  دوش ، یم  در  یپ  رد  یپ  ام  تارظن  تاداهنشیپ و  دنیوگ  یم  هزیگنا  یب  دارفا  زا  يرایـسب 
لمع تأرج  ام  ریدم  یلو  دـش ، هتفریذـپ  نابز  اب  ام  حرط  هچرگ  دـنیوگ  یم  ای  تسا و  هدـش  رداص  ون  فرح  حرط و  نارگید  زا  هک 

.درادن

زا ار  اهراک  شرازگ  دـیاب  ریدـم  لیلد  نیمه  هب  تسا و  زاسراک  رایـسب  هزیگنا  طاـشن و  ندرب  ـالاب  يارب  اـه  حرط  نتفریذـپ  نیارباـنب 
راتفرگ هک  دریگب  يدارفا 
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زین نوبز  دارفا  دنروآرد و  شرازگ  ملق و  ای  نابز  هب  ار  نارگید  تالامک  دنتسین  رضاح  دوسح  دارفا  هنرگو  دنشابن  ینوبز  تداسح و 
هب ای  هیده و  کی  نتفرگ  اب  اریز  .دـنهد  شرازگ  دـیاب  هک  هنوگنآ  ار  تقیقح  دنتـسین  رـضاح  یگتخابدوخ ، قلمت و  هیحور  رطاخ  هب 

ِدََقل :) دـیامرف یم  نآرق  هکنانچ  .مالـسا  ربمایپ  دروم  رد  یّتح  دـنهد ، یم  هولج  هنوگژاو  ار  لئاسم  دـنراد ، هک  یحور  فعـض  رطاـخ 
هنتف ددـص  رد  زین  نیا  زا  شیپ  تقیقح  رد   1( َنوُهِرا�ک ْمُه  ّللا َو 

�
ِه ُْرمَأ  َرَهَظ  ُّقَْحلا َو  َءا�ج  ّتَح 

ی� َرُومُْألا  َکـَل  اُوبَّلَق  ُلـْبَق َو  ْنِم  َهَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا 
نانآ هک  یلاح  رد  دـیدش ) زوریپ  و   ) دـش راکـشآ  ادـخ  رما  دـمآ و  قح  هکنآ  ات  دـنتخاس  هنوراو  وت  رب  ار  اـهراک  دـندمآرب و  ییوج 

.دندوب دونشخان 

بصنم هجرد و  . 37

ریثأت دـناوت  یم  یبایـشزراو  یباـیزرا  ماـظن  کـش  یب  .تسا  رتـالاب  بصاـنم  تاـجرد و  هب  ندیـسر  هزیگنا ، تیوقت  لـماوع  زا  یکی 
رد اهنت  ار  تاجرد  نآرق  هّتبلا  .دوش  یم  لماش  ار  هاگشناد  داتسا  ات  یناتسبد  كدوک  زا  دشاب و  هتـشاد  اه  هزیگنا  تیوقت  رد  یفرگش 

دناد یم  يونعم  تاجرد  تاماقم و  هب  ندیسر  ار  یعقاو  هجرد  هکلب  دناد ، یمن  يّدام  يایازم  تیریدم و  ناونع و  مدرم و  دزن  ایند و 
.دناد یم  سفن  هیکزت  يرادتناما و  صالخا ، ترجه ، تقبس ، هقباس ، داهج ، يوقت ، ملع ، رد  ار  زایتما  و 

.تسیک یعقاو  ینغ  ریقف و  هک  دوش  یم  مولعم  تمایق  رد   (1)« ِهَّللا یَلَع  ِضْرَْعلا  َدَْعب  یَنِْغلا  ُْرقَْفلا َو  : » میناوخ یم  ثیدح  رد 
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رطخ ساسحا  . 38

فیقوت رطخ  ای  ماقم  زا  لزع  حاضیتسا و  ای  ازرو  زا  ناگدنیامن  لاؤس  ًالثم  .دنک  رطخ  ساسحا  ناسنا  دـیاب  هزیگنا  داجیا  يارب  یهاگ 
.دیامن یم  يراک  تسرد  هب  راداو  ار  ناسنا  یعامتجا  طوقس  لاوما و 

یم هتشاذگ  نانآ  يولهپ  یناشیپ و  رب  هدش و  غاد  تمایق  رد  نانآ  رانید  مهرد و  دیامرف : یم  دنتـسین ، قافنا  لها  هک  یناسک  هب  نآرق 
1( ُْمتْزَنَک ا�م  ا�ذ�ه  ) .دیدرکن قافنا  هک  دشاب  یم  ایند  رد  امش  هنیجنگ  نامه  نیا  دوش : یم  هتفگ  نانآ  هب  دوش و 

تالیکشت یهدنامزاس و  . 39

هزیگنا تسا ، وگخساپ  یسک  هچ  ربارب  رد  تسا و  مادک  بتارم  هلـسلس  تسیچ ، وا  فیاظو  حرـش  تیلوئـسم و  دنادب  یـسک  ره  رگا 
.دنک یم  ادیپ 

نارـضاح زا  .درک  یم  بیاـغ  رـضاح و  مشچ  اـب  دـش و  یم  دـنلب  دـناوخ  یم  هک  ار  حبـص  زاـمن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
شتدایع هب  دوب  رامیب  رگاو  درک  یم  اعد  شیارب  دوب  رفس  رد  رگا  درک ؛ یم  لاؤس  نابئاغ  تبیغ  ّتلع  هرابرد  درک و  یم  یـسرپلاوحا 

.دش یم  رتشیب  روضح  يارب  نانآ  طاشن  هزیگنا و  تسا ، راک  رد  یباتکو  باسح  دندرک  یم  ساسحا  مدرم  یتقو  .تفر  یم 

هدنرپ  2( َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِْریَّطلا  ِْسنِْإلا َو  ِّنِْجلا َو  َنِم  ُهُدُونُج  َنا�ْمیَلُِسل  َرِشُح  َو  ،) دید یم  ناس  ناراکردنا  تسد  همه  زا  نامیلـس  ترـضح 
(1) .درک یم  شسرپ  اهنآ  تبیغ  تلع  زا  تشاد و  رظن  ریز  مه  ار  اه 

ص:94

هیآ 20. لمن ، هروس  (( . 3 - ) 1
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صقان راک  نتفریذپ  . 40

: مییوگ یم  رگید  یصخش  هب  میهد و  یم  رارق  شرایتخا  رد  ار  یـسنج  مینک ، قیوشت  تراجت  بسک و  هب  ار  یناوج  میهاوخ  یم  رگا 
.دوش داجیا  یبساک  راک و  هزیگنا  ناوج  نیا  رد  ات  هدب  وا  هب  يدوس  نک و  يرادیرخ  وا  زا  ار  سنج  نآ 

ار صقان  راک  نیا  اّما  تسا ، هتخپ  دـب  هزم و  یب  ای  کمن  یب  ای  روش  دزپ ، یم  اذـغ  راب  نیلوا  يارب  هناخ  رد  هک  يرتخد  تاقوا  یهاگ 
.دوش قیوشت  وا  ات  تفریذپ  دیاب 

هب .دـیوگ  یم  نیـس »  » ار نیـش »  » فرح وا  هک  ارچ  دـیوگب ، ناذا  لالب  دـیراذگن  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب 
لوبق نیش »  » ياج هب  ار  وا  نیس »  » نم درادن ، یلاکشا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دیوگ  یم  ُدَهْـسَأ » «، » ...ُدَهْـشَأ  » ياج

.مراد

يراک هچ  نیا  دنتفگ : وا  هب  .داد  یم  یناویح  هب  درب و  یم  مه  دـعب  دـیرخ ، یم  ار  یلاقب  بوغرمان  ياهوهاک  فجن ، ياملع  زا  یکی 
یم ییادگ  دنیشن و  یم  نابایخ  رانک  مرخن ، وا  زا  ار  اهنیا  رگا  نم  تسا و  دنمزاین  لاقب ، نیا  تفگ : دیهد ؟ یم  ماجنا  امـش  هک  تسا 

ار شبوغرمان  ياه  سنج  منکن ، يرورپادگ  یفرط  زا  و  دهد ، همادا  مرگلد و  شراک  هب  دتفین و  ییادـگ  هب  وا  هکنیا  يارب  نم  دـنک ،
.مرخ یم 

: مینک تاجانم  هنوگنیا  ادخ  اب  زامن  بیقعت  رد  دنا  هداد  روتسد  ام  هب 

هب دوب ، یلاکشا  ای  یصقن  نآ  رد  رگا  ایادخ  .وت  تشادگرزب  رطاخ  هب  هکلب  وت ، زاین  رطاخب  هن  مدروآ ، اجب  هک  دوب  يزامن  نیا  ایادخ 
.ياشخبب نم  رب  تمرک  لضف و 

ص:95
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سانشراک هب  هضرع  . 41

رتشیب ار  مساوح  هدنب  میهد ، یم  رارق  ملاع  نالف  هیقف و  نالف  رایتخا  رد  ار  وت  ینویزیولت  ثحب  نیا  یتئارق ، ياقآ  دنیوگب : نم  هب  رگا 
یم ماجنا  ار  شراک  يرتشیب  تقد  ابو  رتشیب  هزیگنا  اب  دـننک ، یم  رظن  راهظا  دـننیب و  یم  ار  شراک  دـنادب  رگا  ناـسنا  .منک  یم  عمج 

.دهد

ترـضح نآ  دیداد ، ماجنا  یبوخ  ياهراک  رگا  دنیب ؛ یم  ار  ناتیاهراک  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  رابکی  يا  هتفه  دنا : هتفگ  ام  هب 
مینک راک  بوخ  میناوخب ، سرد  بوخ  میئایب  سپ  .دروخ  یم  هصغ  ماما  دشاب ، فیعـض  دب و  ناتدرکلمع  رگاو  دوش  یم  لاحـشوخ 

.مینک داش  دوخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  بلق  و 

دیدهت . 42

میرک نآرق  .دوش  فرـصنم  مرج  باکترا  زا  ساره ، رطاخ  هب  راـکاطخ  اـت  .درب  هرهب  دـیدهت  زا  ناوت  یم  هزیگنا  داـجیا  يارب  یهاـگ 
دهاوخ نانآ  راظتنا  رد  نادنچود  یتازاجم  دنوش ، بکترم  هچنانچ  دندرگب و  اشحف  درگ  ادابم  هک  دنک  یم  دیدهت  ار  ربمایپ  نارسمه 

1( ًاریِسَی ّللا 
�

ِه یَلَع  َِکل�ذ  َنا�ک  ِْنیَفْعِض َو  ُبا�ذَْعلا  اََهل  ْفَعا�ُضی  ٍهَنِّیَبُم  ٍهَشِحا�ِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءا�ِسن  ا�ی  ) .دوب

َتْکَرْـشَأ ِْنَئل  ) .دوش یم  هابت  تلامعا  يزروب  كرـش  رگا  هک  دـنک  یم  دـیدهت  ار  شربماـیپ  كرـش ، رطخ  ناـیب  يارب  دـنوادخ  یّتح 
2( َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل 

هطبار عطق  . 43

نب یـسوم  ماما  دزن  یـصخش  .تسا  ندرک  رهق  هطبار و  عطق  دنـسپان ، قالخا  زا  دارفا  نتـشادزاب  هزیگنا و  داجیا  ياـه  هویـش  زا  یکی 
راتفر زا  مالسلا  هیلع  رفعج 

ص:96
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.دشکن ازارد  هب  ترهق  شاب  بقارم  یلو  نک ، رهق  وا  اب  شندرک  بدا  يارب  نزن و  ار  تدنزرف  دومرف : ماما  .درک  تیاکش  شدنزرف 

هب نتفر  زا  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  نت  هس  دناوخارف ، كوبت  گنج  يارب  ار  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 
.درک هطبار  عطق  نانآ  اب  تشگزاب  گنج  زا  ربمایپ  هک  ینامز  دندز و  زابرس  ههبج 

یگدنز هک  يا  هنوگ  هب  دندرک  یم  دروخرب  يدرس  اب  نانآ  هداوناخ  یّتح  دندرک ، رهق  نانآ  اب  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  زین  ناناملسم  رگید 
.دندرک هبوت  هدش و  نامیشپ  دوخ  یهاتوک  زا  دش و  گنت  نانآ  رب 

(1) .ریذپب زاب  شوغآ  اب  ار  رفن  هس  نیا  هک  داتسرف  ماغیپ  شربمایپ  يارب  تفریذپ و  ار  نانآ  هبوت  زین  نابرهم  دنوادخ 

راطخا . 44

ار فالخ  راک  نیا  رگا  هک  دـهد  یم  راطخا  نازومآ  شناد  هب  هسردـم  مظاـن  یهاـگ  .تسا  راـطخا  هزیگنا ، داـجیا  ياـههار  زا  یکی 
.دنک یم  مهارف  ار  حالصا  هزیگنا  دوش و  یم  یگدنرادزاب  لماع  راطخا  نیا  .تسین  هسردم  سالک و  نیا  رد  وت  ياج  ینک ، رارکت 

: دسیون یم  هنوگ  نیا  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هدروآ مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  دیدرت  یب  یشاب  هدش  نآ  بکترم  یتسار  هب  رگا  هک  هدزرـس  وت  زا  يراک  هک  تسا  هدیـسر  شرازگ 
هب ار  مدرم  ياه  هدرپس  هک  ما  هدینش  يا ، هدناشک  لاذتبا  هب  ار  دوخ  تناما  يا و  هدیزرو  نایـصع  شیوخ  ماما  نامرف  ربارب  رد  وت  يا ،

تباسح یلام و  همانزارت  گنرد  یب  سپ  .يا  هدناسر  شیوخ  فرصم 

ص:97
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(1) .تسا رتگرزب  مدرم  یسرباسح  زا  دنوادخ  یسرباسح  هک  نادب  ار  نیا  تسرفب و  نم  دزن  ار 

ص:98

ص 1393. ج 3 ، باتفآ ، گنهرف  (( . 1 - ) 1
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یعامتجا ياهراکهار  مراهچ : لصف 

هراشا
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یعامتجا قیوشت  . 1

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لقن  .تسا  هعماج  رد  راک  هزیگنا ي  داجیا  رد  یمهم  لماع  یلمع ، قیوشت  ریدقت و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هماّمع  ندروآ  تسد  هب  یناملـسم  ره  يارب  .دنتـشاذگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رـس  رب  ار  ناش  همامع  یگنج 

.دوب رت  نیرفآ  قوش  یشاداپ  لادم و  ره  زا  هلآ  هیلع و 

یم يرگید  رفن  کی  هب  دـنتفرگ و  یم  راد  مچرپ  زا  ار  گـنج  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  گـنج ، ههبج ي  رد  یهاـگ 
.تسا رتاشوک  یعاس و  نآرق  ظفح  رد  وا  نوچ  دندومرف : یم  دندش ، یم  عقاو  لاؤس  دروم  یتقو  .دنداد 

لوسر یهاگ  دوش ، باختنا  بسانم  یقیوشت  دیاب  بطاخم  ّنسو  راک  عون  بسانت  هب  هکلب  دشاب ، هتـشاد  یلام  هبنج  اهنت  دیابن  قیوشت 
.دنداد یم  نتسبآ  رتش  ای  رادراب  يامرخ  تخرد  تاقباسم  ناگدنرب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

لاح رد  رگید  هورگ  یّبحتسم و  زامن  لوغشم  هک  دندید  ار  یهورگ  دندش ، دجـسم  دراو  هک  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دندش قحلم  یملع  هرکاذم  هورگ  هب  دوخ  اّما  دندرک ، قیوشت  ار  ود  ره  ترضح  .دندوب  یملع  هرکاذم 

مارتحا رتشیب  شیوخ  یعاضر  رهاوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـندش  يو  ناـمهم  تبون  هب  ترـضح  یعاـضر  رهاوخ  ردارب و 
(1) .درک یم  بدا  مارتحا و  رتشیب  شردام  ردپ و  هب  رهاوخ  نیا  دندومرف : ترضح  .دندیسرپ  ار  تلع  رضاح  دارفا  .دراذگ 

ص:101
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(1) .داد یم  هزیاج  رتش  دنچ  رفن  کی  هب  یهاگ  قیوشت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دراد قیوشت  موزل  رب  تلالد  ریز  دراوم  نینچمه 

نانآ و زا  يوریپ  هب  قیوشت  نانآ و  زا  لیلجت  يارب  هک   2( ُْدبَْعلا َمِْعن   ) ریظن تسا ، هدمآ  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  حدم  رد  هک  یتایآ  مامت  - 
.تسا ناشهار  ندومیپ 

دنوادخ  ، 3( َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َنِیبا�ّوَّتلا َو  ُّبُِحی  ّللا 
�

َه َّنِإ  :) تسا ییاه  هورگ  دارفا و  دروم  رد  دـنوادخ  ّتبحم  زا  یکاـح  هک  یتاـیآ  - 
تلادع ناراکزیهرپ و  دنوادخ   5( َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإ   ،) 4( َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإَف  ) .دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  ناگدـننک و  هبوت 

.دراد تسود  ار  نازرو 

.تسا قیوشت  نآرق ، رسارس  رد  یهلا  ياه  هدعو  اه و  شاداپ  - 

دنیاجک  (2)« ِْنیَتَداَهَّشلا وُذ  َْنیَأ  ِناَهِّیَّتلا َو  ُْنبا  َْنیَأ  ٌراَّمَع َو  َْنیَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .افو  اب  نارای  زا  يدرکداـی  لـیلجت و  - 
.نیتداهشلاوذ ناهیت و  نبا  راّمع و  نوچمه  ییافواب  ینادرم 

یم هدرک و  لیلجت  وا  زا  دوب ، ناوجون  هک  نیا  اب  دـش  یم  دراو  ترـضح  نآ  رب  ماشه  شدرگاش  هاگره  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 
.دشاب یم  ام  روای  نابز  لد و  اب  وا   (3)« هِدَی ِِهناَِسل َو  ِِهْبلَِقب َو  اَنُرِصاَن  اَذَه  : » دومرف

قیوشت هرابرد  یتاکن 

ٌعیِمَس ّللا 
�

ُه ْمَُهل َو  ٌنَکَس  َکَت�الَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ا�ِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُخ  :) دینک قیوشت  فیلکت ، لابند  هب  . 1
ناشلاوما زا   8( ٌمِیلَع

ص:102

ص 129. ج 8 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
هبطخ 182. هغالبلا ، جهن  (( . 6 - ) 2
ص 280. يرولا ، مالعا  (( . 7 - ) 3
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یعامتجا هیبنت  . 2

یفرط زاو  دراد  هزیرغو  عمطو  سوهو  يوه  فرط  کی  زا  ناسنا  .تسا  شیوخ  زا  ررض  ندرک  رود  هزیگنا ، ياه  همشچرس  زا  یکی 
: دـیامرف یم  نآرق  .تسا  هیبنت  دـنک ، یم  مک  تشز  راـک  رد  ار  وا  هزیگنا  هک  یلماوع  زا  یکی  دـناد ؛ یم  ار  تشز  راـک  يدـب  رگید ،

.دینک مادعا  ار  وا  دوب ، هنصحم  يانز  رگا  دینزب و  قالـش  راکانز  هب   1( ا�مُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُهَقِرا�ّسلا  ُقِرا�ّسلا َو  (؛ دـینک عطق  ار  دزد  تسد 
2( ...ا�مُْهنِم ٍدِحا�و  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِینا�ّزلا  ُهَِینا�ّزلا َو  )

3( ِبا�ْبلَْألا ِیلوُأ  ا�ی  ٌها�یَح  ِصا�صِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  (؛ تسا صاصق  نوناق  يارجا  رد  هعماج  تایح  دیامرف : یم  نآرق 

هیبنت هرابرد  یتاکن 

.تسا مدقم  هیبنترب  قیوشت  . 1

.دشابن رتشیب  مرج  زا  هیبنت  . 2

.دشابن تقاط  قوف  هیبنت  . 3

ُمُهُمِّلَُکی (�ال  .دیوگن نخس  وا  اب  ادخ  هک  تسا  نیا  هدرک  نامتک  ار  قح  نخـس  هک  یـسک  رفیک  هکنانچ : .دشاب  بسانم  مرجاب  هیبنت  . 4
4( ّللا

�
ُه

5( ّللا
�

ُه َرِخَس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْسَیَف   ) .تسا ندش  هرخسم  هدننک ، هرخسم  رفیک 

6( ّللا
�

ُه َرَکَم  اوُرَکَم َو  (َو  .تسا هلیحو  رکم  هلیحو ، رکم  رفیک 

7( ْمُهُعِدا�خ َوُه  ّللا َو 
�

َه َنوُعِدا�ُخی  ) .تسا هعدخ  يراکبیرف ، هعدخ و  رفیک 
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رد هک  تسا  نـیا   1( َنوُکَحْـضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناـ�ک  اوـُمَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ،) دـندیدنخ یم  ناـنمؤم  هب  اـیند  رد  هک  یناراـکهبت  رفیک 
2( َنوُکَحْضَی ّفُْکلا 

�
ِرا َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  ) .دنشاب نانآ  هدنخ  راظتنا  رد  ترخآ 

( یمالک قیوشت   ) نیسحت . 3

دشوک یم  دهد و  یم  بطاخم  هب  تیـصخشو  یگرزب  ساسحا  هتـشاد و  شقن  هزیگنا  تیوقت  رد  راک ، ندرمـش  وکین  ینعی  نیـسحت 
.دنک رارکت  ار  بوخ  راک  نیسحت ، زا  سپ 

.دنک یم  مرگلد  بوخ  راک  همادا  يارب  ار  ناسناو  دنک  یم  ایحا  ار  هدش  بوکرس  تیصخش  نیسحت 

ار زومآ  شناد  شناد و  بسک  لاح  رد  ناناوج  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردپ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یلو دیتسه ، هعماج  زورما  نالاهنون  شناد و  ياه  هریخذ  امش  امـش ، رب  نیرفآ  دومرف : یم  دناوخ و  یمارف  دوخ  دزن  ار  نانآ  دید ، یم 

(1) .دش دیهاوخ  هدنیآ  هعماج  ناگرزب  زا  يدوزب 

(2)« کیف هّللا  كراب  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  هّللدـمحلا .» : » تفگ درک و  هسطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  یغلاـبان  هچب  رـسپ 
.وت رب  نیرفآ 

نیقلت . 4

دنا هتـشاد  ار  امـش  يرامیب  هک  یناسک  ریاس  دیتسه و  دوبهب  هب  ور  امـش  تسا و  هداس  امـش  يرامیب  دیوگ : یم  رامیب  هب  هک  یکـشزپ 
دوخ تشژ  تاملک و  اب  رامیب ، نایفارطا  ای  کشزپ  رگا  یلو  دنک ، یم  داجیا  دیما  رامیب  رد  دنا ، هدش  ملاس 
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ص 152. ج 2 ، راونالاراحب ، (( . 3 - ) 1
ص 655. ج 2 ، یفاک ، (( . 4 - ) 2
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.دراذگ یم  وا  يرامیب  یتح  ناور و  هیحور و  رد  بولطمان  رثا  راک  نیا  تسا ، كانرطخ  وا  يرامیب  هک  دننک  نیقلت  رامیب  هب 

هوک يوش ، یم  قرغ  تقو  کی  نکن  انـش  ورن ، رختـسا  مدـنزرف ! .دـننک  یم  لقتنم  یفنم  مایپ  نارگیدو  دوخ  هب  نیقلت ، اب  اـه  یـضعب 
.دوش یم  تیبرت  ناوتانو  وسرت  هچب  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  .ینک  طوقس  تسا  نکمم  ورن ،

.ادرف درم  تفگ : دیاب  هچب ، تفگ : دیابن  یتح  یناوت ، یمن  یناد ، یمن  وت  تفگ : هچب  هب  دیابن 

.درک مهاوخ  ار  راک  نیا  هّللاءاشنا  نم  منکب ، ار  راک  نیا  مناوت  یم  نم  تسا : روطنیمه  زین  تبثم  نیقلت 

يدوبعم هک  مهد  یم  یهاوگ  هّللا ،» ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  « ؛ تسا نیقلت  دوش  یم  هتفگ  ماش  حبـص و  ره  هک  ناذا  ياـهزارف  زا  يرایـسب 
ّنأ دهـشأ   » .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  مربمایپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  هّللا ،» لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ   » .تسین هّللا  زج 
هب مه  تسا و  شیوخ  هب  نیقلت  مه  تـالمج  نیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  مماـما  هک  مهد  یم  یهاوـگ  هّللا ،» هّجح  ًاـّیلع 

هزیگنا وا  هب  اه  نیقلت  نیا  دهشأ ،»  » دیوگ یم  دهد و  یم  تداهش  هماقاو  ناذا  ره  رد  راب  شش  رازگزامن  کی  دینک  باسح  نارگید ،
.درادرب ماگ  همئا  ربمایپ و  ادخ و  هار  رد  هک  دهد  یم 

اروشاع هعقاو  رد  هک  ییابیز  ياهزجر  نوچمه  .تشاد  نیقلت  تلاح  دندناوخ  یم  گنج  نادیم  رد  مالـسا  ناگدنمزر  هک  ییاهزجر 
: دناوخ یم  مشاه  ینب  رمق  ترضح  نینبلا  ّما  دنزرف  .دندناوخ  البرک  نانامرهق 

ینید نع  ًادبأ  یماحا  ّینإ  ینیمَی  اومتعطَق  نإ  هّللاو 

.مراد یمن  رب  تسد  منید  ینابیتشپ  زا  زگره  دینک  عطق  ار  متسار  تسد  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
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ربماـیپ هب  اـم  هبعک  يادـخ  هب  .متـسه  یلع  نب  نیـسح  دـنزرف  یلع  نم  تفگ : یم  دـنلب  يادـص  اـب  مالـسلا  هیلع  ربـکا  یلع  نـینچمه 
.میتسه رتراوازس 

: دناوخ یم  مساق  ترضح  ای 

نمتؤملا یفطصملا  ّیبنلا  نبا  نسحلا  نبا  اناف  ینورکنت  نا 

.متسه نیما  هدیزگرب  ربمایپ  دنزرف  نسح ، دنزرف  نم  دنادب  دسانش  یمن  ارم  سکره 

: دناوخ یم  هدانج  نب  ورمع  تداهش  قشاع  ناوجون  ای 

ریذن ریَشب  داُؤف  رورُس  ریمالا  َمِعنَف  ٌنیسح  يریما 

.هدننک راذنا  هدنهد و  تراشب  ربمایپ ، لد  ینامداش  هیام  تسا ، یبوخ  ریما  هچ  تسا و  نیسح  نم  هدنامرف  ریما و 

یم ام  درک : یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  دش  یم  وربور  ناناوج  اب  یتقو  هک  ینیمخ  ماما  ترـضح  شحلاص  هدنب  رب  ادخ  تمحر  مالس و 
هب نتفر  زا  ریغ  هب  هک  دـنا  هدرک  نیقلت  اـم  نایوجـشناد  نازوـمآ و  شناد  نهذ  هب  هک  تسا  یفـالخ  هلئـسم  نیا  دوـمرف : یم  میناوـت و 

(1) .دیسر ییاج  هب  دیسر و  تیقفوم  هب  درادن  ناکما  رگید  ياج  رد  ناتسلگنا  هسنارف و  اکیرما و 

يراکمه نواعت و  . 5

ار يرکنم  رفن  کـی  رگا  .تسا  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » لاـثم نیرتـهب  .تسا  یلدـمه  يراـکمه و  شخب ، هزیگنا  لـماوع  زا 
.دوـش و یم  ربارب  دـنچ  لوا  رفن  هزیگنا ي  تساـخرب ، يراـی  هـب  مـه  یموـس  رفن  تفاتـش و  يو  کـمک  هـب  زین  يرگید  داد و  رّکذـت 

هیحور دشابن ، هارمه  مدرم  ینابیتشپ  يراکمه و  رگا  سکعلاب 

ص:107

ص 90. ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  یگتخابدوخ  يروابدوخ و  (( . 1 - ) 1
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.دوش یم  فیعضت  درف  هدارا  و 

دنتفرگ میمـصت  دندش و  نامیپ  مه  هکم  ناناوج  زا  يدادعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  دوب  بوخ  یناسنا و  ناشراک  نوچ  اّما  دندوب  رفاک  ناناوج  نآ  هکنآ  اب  .دـننک  عافد  ملاظ  ربارب  رد  مولظم  زا  هک 

.دش کیرش  نامیپ و  مه  نانآ  اب  زین  هلآ  و 

.دیـشابن رگیدکی  رگ  يرای  فالخ ، ياهراک  هانگ و  رد  یلو  دینک ، يرای  ار  رگیدکی  ریخ  ياهراک  رد  هک  هدش  شرافـس  مالـسا  رد 
1( ِنا�وْدُْعلا ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَوا�عَت  �يْوقَّتلا َو �ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَوا�عَت  )

نم کیرـش  هارمه و  ار  نوراـه  مردارب  هک  درک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  یـسوم  داد ، غـیلبت  ناـمرف  یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
3( یِّنِم ُحَْصفَأ  َوُه  ) .دراد نم  زا  رت  حیصف  ینایب  وا  اریز   2( يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأ  ) .نادرگ

کی رگا  اّما  درادـن ، ار  ون  لسن  اب  یفطاع  یملع و  طابترا  هلـصوح  ناوت و  يدـنملاس  رطاـخب  يدجـسم  تعاـمج  ماـما  دـینک  ضرف 
هزیگنا ون  لسن  يارب  هدرک و  ادـیپ  قنور  دجـسم  دـنک ، توعد  يراـکمه  هب  یفطاـع  یملع و  یگنهرف و  روما  رد  ار  ناوج  یناـحور 

.دوش یم  ادیپ  دجسم  رد  روضح  يارب  يرتشیب 

ار يدنفـسوگ  کیرـش و  رگید  دارفا  اب  دناوت  یم  درادن ، ار  دنفـسوگ  کی  ندرک  ینابرق  ناوت  نابرق  دـیع  رد  یـصخش  رگا  هکنانچ 
اَّمَأ ) .دندرک یم  راک  ایرد  رد  نآ  اب  دـندیرخ و  یتشک  دـندش و  کیرـش  مه  اب  ارقف  زا  يا  هدـع  میناوخ : یم  نآرق  رد  .دـننک  ینابرق 

4( ِرْحَْبلا ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکا�سَِمل  َْتنا�کَف  ُهَنیِفَّسلا 

گرزب مسارم  دیع و  زامن  هعمجزامن و  تعامجزامن و  ياه  تمکح  زا  یکی 
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يراکمه اب  ناوت  یم  ار  لکـشم  تخـس و  روما  مامت  يرآ ، .درب  یم  ـالاب  ار  اـه  هزیگنا  هک  تسا  یعمج  هتـسد  تکرح  نیمه  جـح ،
.دومن لح  ناگتسب  ناتسود و 

کیاکی هزیگنا  دریذـپ ، یم  دوخ  راکمه  درگاش و  ناونع  هب  ار  شرـسپ  هک  يردـپ  نینچمه  هداوناخ ، ياضعا  تکراشم  يراکمه و 
هبعک يزاسزاب  رد  لیعامسا  شرـسپ  میهاربا و  ترـضح  يراکمه  زا  میرک  نآرق  .درب  یم  الاب  رتشیب  شـشوک  شالت و  يارب  ار  نانآ 

(1) .دشاب شراکمه  شدنزرف  هک  تسا  نیا  ناسنا  تداعس  ياه  هناشن  زا  یکی  میناوخ : یم  ثیدح  رد  .دهد  یم  ربخ 

فورعم هب  رما  . 6

.تسا ناراکوکین  رد  هزیگنا  تیوقت  یمرگلد و  ببس  اه ، یبوخ  هب  رما 

اْوَصا�وَت َو  ،) دننک يرادـیاپ  هدـشن و  هتـسخ  نآ  زا  و  ِّقَْحلِاب » اْوَصا�وَت  َو  ،) دـننک شرافـس  اه  یبوخ  هب  ار  رگیدـکی  مدرم  هعماج  رد  رگا 
، نوگانوگ دارفا  زا  یپرد و  یپ  ياه  هیـصوت  نیا   3( ِهَمَحْرَْملِاب اْوَصا�وَت  َو  ،) دننک شرافـس  ینابرهم  محر و  هب  ار  رگیدکی  )2 و  ِْربَّصلِاب

.درب یم  الاب  ار  کین  راک  هزیگنا ي 

زا تاکز  نتفرگ  ماگنه  هک  دـهد  یم  روتـسد  شربماـیپ  هب  نآرق  تاـکز ، نوچمه  یبجاو  يادا  هب  یمرگلد  قیوشت و  يارب  هکناـنچ 
(2) .تسا شخب  مارآ  مدرم  يارب  وت  دورد  دیامرف : یم  سپس  تسرفب ، دورد  نانآ  رب  مدرم ،

شزرو حیرفت و  . 7

ترورـض هب  عیرـشت  نیوکت و  رد  دـنوادخ  .تسا  ناسنا  هزیگنا  ظفح  ببـس  طاشن و  بجوم  یگدـنز ، رد  تغارف  تاـقوا  حـیرفت و 
، تسا هدز  دییأت  رهم  حیرفت 

ص:109

ص 257. ج 5 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
هیآ 103. هبوت ، هروس  (( . 4 - ) 2
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ناجیه و اب  هارمه  هک  ییاه  حـیرفت  زا  یـضعب  هن  دـشاب ، طاـشن  شا  هجیتن  هک  ملاـس  شخبمارآ و  تاـحیرفت  يزاـب و  شزرو و  هّتبلا 
ضراوع هانگ و  اب  هارمه  ای  تاناکما  نداد  رده  ای  لام  ای  مسج  هب  ررض  یفنم و  ياه  تباقر  هنیک و  ازـسان و  تینابـصع و  سرتسا و 

.دشاب رگید 

لوغـشم هراومه  هک  یناسک  دـنهد و  یم  ماجنا  يرتشیب  طاشن  اب  ار  راک  دـننک ، یم  حـیرفت  تحارتسا و  ناشراک  يالبال  هک  یناـسک 
.دوش یم  هتساک  نانآ  راک  تیفیک  هتشاد و  يرتمک  طاشن  دنتسه ، راک 

(1)« هحارتسا ندبلا  نم  وضع  ّلکل  ، » دراد مزال  یتحارتسا  ندب  زا  يوضعره  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

یتعاس دینک : میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  دوخ  زور  هنابـش  تاقوا  هک  دـینک  یعـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ییابیز  ثیدـح  رد 
نئمطم و دارفا  اب  دـمآو  تفر  طابترا و  يارب  یتعاس  دـمآرد ، بسکو  شاعم  رما  يارب  یتعاـس  ادـخ ، اـب  زاـین  زار و  تداـبع و  يارب 

لوا تمسق  هس  ماجنا  يارب  هک  تسا  رخآ  تمسق  نیا  اب  و  دومرف : ماما  نآ  زا  سپ  .لالح  ياه  تّذل  ملاس و  تاحیرفت  يارب  یتعاس 
(2) .دینک یم  ادیپ  طاشن 

رتشیب هزیگناو  راک  رد  طاشن  داجیا  يارب  هدرک  دایز  شرافس  دیکات و  ترفاسمو  رفسرب  زیزع  مالـسا  هک  یلئالد  زا  تفگ  ناوتب  دیاش 
.تسا

قداص ماما  دیوگ : یم  ناوفص  .دروخ  یم  مشچ  هب  تعیبط  زبسرس  زکارم  اه و  ناتسغاب  هب  حیرفتو  شدرگ  موصعم  ناماما  هریـس  رد 
ماما مدیسرپ ، ار  شروضح  تلع  ترضح  نآ  زا  مدید ، هّللادبع  شردارب  غاب  رد  ار  مالسلا  هیلع 

ص:110

.مکحلاررغ (( . 1 - ) 1
ص 50. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  (( . 2 - ) 2
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: دومرف

.ما هدمآ  اجنیا  هب  حیرفتو  شدرگ  يارب   (1)« ههزنلا بلط  »

یسک رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دشاب  تیـصعم  هانگ و  زا  رود  هبو  یناسنا  تمارک  اب  بسانم  دیاب  حیرفت  یخوش و  هّتبلا 
(2) .دنک هرخسم  ار  يدرف  یعمج ، ندنادنخ  يارب  هک 

لالح هکنیا  لوا  طرـش : هس  اب  یلو  دـیهد ، رارق  يا  هرهب  دـیراد  لـیم  هک  هچنآ  زا  ناـتدوخ  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  و 
هرهب و نیا  اب  دومرف : نایاپ  رد  .دوشن  يور  هدایزو  فارـسا  هکنیا  موس  دـشاب و  راگزاس  ناسنا  تورمو  تمارک  اـب  هکنآ  مود  دـشاب ،

(3) .دیزادرپب ینید  روما  ماجنا  هب  دیروآ  یم  تسد  هب  هک  یطاشن 

ییابیز یگتسارآ و  . 8

، ابیز سابل  ندیـشوپ  ابیز ، رظانم  ندید  زا  اه  ناسنا  .تسا  يرهاظ  ییابیز  یگتـسارآ و  تسا ، طاشن  هزیگنا و  بجوم  هک  یلماوع  زا 
.دنرب یم  تذل  بترم  زیمت و  هناخ  هتسارآ ، رهاظ 

رد دـنراد  تسود  اه  هچب  یتح  مدرم و  ارچ  .میراد  هاگن  ابیز  هزیکاـپ و  ار  دـجاسم  تداـبع و  لـحم  هک  تسا  هتـساوخ  اـم  زا  مالـسا 
دجسم و هدرک  شرافس  نآرق  اذل  دنتسه ، هتسارآ  بترم و  زیمت و  اجنآ  رد  همه  هکنیا  يارب  دننک ، تکرـش  یـسورع  نشج و  مسارم 

4( ٍدِجْسَم ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  ) .دنشاب ابیز  هتسارآ و  دجسم  لها 

.دروآ یم  طاشن  مه  هتسارآ  بترم و  ابیز و  يرهاظ  هب  هاگن  تسا ، روآ  طاشن  هزبس  بآ و  هب  هاگن  هک  هنوگ  نامه 

میدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  هک  هدش  لقن  نانمؤمریما  زا 

ص:111

ص 23. ج 2 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
ص 223. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  (( . 2 - ) 2
ص 223. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  (( . 3 - ) 3
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دـنداد و نم  هب  ار  ناـشرتشگنا  ترـضح  دـش  ماـمت  هک  زاـمن  دـندناوخ ، زاـمن  اـم  اـبو  تشاد  تسد  هب  قیقع  نیگناـب  هرقن  يرتشگنا 
حـیبست و رتشگنا  .دراد  شاداپ  زامن  داتفه  هزادـنا  هب  هک  ناوخب  زامن  نآ  اـبو  نک  تتـسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  ناـج ، یلع  دـندومرف :

(1) .تسا شبحاص  يارب  شباوث  دنک و  یم  رافغتسا 

وا يوس  هب  ار  یناگتشرف  دنوادخ  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  رس  رب  هماّمع  ندراذگ  اب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(2) .دنربب الاب  ار  وا  تاجرد  دننک و  كاپ  ار  وا  ناهانگو  دنسیونب  تانسح  شیارب  ات  دتسرف  یم 

(3) .دندیشوپ یم  زامن  ماگنه  هب  طقف  ار  اهنآ  دنتشاد و  زامن  صوصخم  سابل  ود  ترضح  نآ  هک  میناوخ  یم  مرکا  ربمایپ  هریس  رد 

(4) .دشوپب یتمیق  هزیکاپ و  سابل  دشاب و  وب  شوخ  رازگزامن  هک  تسا  بحتسم 

هب هک  يدرم  دنک و  تنیز  هرقن  الط و  لیبق  زا  شا  یتنیز  لیاسو  اب  ار  دوخ  دتـسیا  یم  زامن  هب  یتقو  نز  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
.دشوپب ون  ياه  سابل  دشاب و  رطعم  دور  یم  دجسم 

.دوش یم  اه  ناسنا  رد  رتشیب  قوش  تبغر و  داجیا  ثعاب  دوش ، نّیزم  يرهاظ  ییابیز  اب  يونعم  يدابع و  ياهطیحم  رگا 

: تفگ يو  تسیچ ؟ شا  هدیاف  دوش ، یم  ماجنا  اهرهش  رد  هک  ییانبور  ياهراک  همه  نیا  هدیاف  هک  دندیـسرپ  رادرهـش  زا  لبق  يدنچ 
يا هلابز  لطـس  برد  تشپ  دـیایب و  نوریب  شا  هناخ  زا  يدرم  دـینک  رّوصت  .دوش  یمن  یقلت  ییاـنبور  اـهراک  نیا  يرادرهـش  رظن  زا 

ياهراوید دشاب ، هتفرگارف  نجل  ار  بآ  يوج  .دسر  یم  ماشم  هب  نآ  زا  نفعت  يوب  هدنادرگرب و  ار  نآ  اه  هبرگ  هک  دنک  هدهاشم 

ص:112

ص 132. ج 2 ، اضرلارابخأ ، نویع  (( . 1 - ) 1
ص 77. رابخالا ، عماج  (( . 2 - ) 2

ص 185. ج 2 ، دئاوفلازنک ، (( . 3 - ) 3
هلئسم 912. ماما ، لئاسملا  حیضوت  (( . 4 - ) 4
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ياه يوج  دوش ، ور  هب  ور  ابیز  رظانم  اـب  رگا  اـّما  .دراد  یفنم  رثا  دنورهـش  طاـشن  حور و  رد  رظاـنم  نیا  .دـشاب  فیثک  تشز و  رهش 
.دراد ییازس  هب  مهس  وا  هزیگنا  داجیا  ییآراک و  رد  ًاعطق  دنک ، هدهاشم  ار  زیمت  ياه  نابایخ  لگ و  رپ  نیدایم  ابیز ، ياهراوید  زیمت ،

ندب رـس و  سابل و  هب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  هدمآ  یتایاور  نآ  رد  هک  لّمجتلا » ّيزلا و  باب   » مان هب  دراد  دوجو  یباب  ثیدح  بتک  رد 
.دنک هجوت  دوخ  يرهاظ  تفاظن  و 

.دوب رتشیب  شرگید  ياه  هنیزه  زا  ترضح  رطع  هنیزه  .تشاد  دوخ  رانک  رد  ار  شکاوسم  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دشاب هدروخ  هدولآ  ياذغ  غرم  نیا  ادابم  ات  درک  یمن  هدافتسا  نوریب  غرم  زا  .دناشوج  یم  بآ  گید  رد  ناتـسبات  رد  ار  دوخ  سابل 
هک ار  شرـسمه  يرـسور  تشادـن  رطع  هک  يزور  .درک  یم  میظنت  بآ  هب  هاگن  اب  دوبن  هنیئآ  رگا  هنیئآ و  هب  هاگن  اـب  دوخ  هماـمع ي 

.دیشک دوخ  تروص  رس و  هب  ار  نآ  درک و  راد  من  بآ  یمک  اب  دوب  رطعم 

هک داتفا  لباقم  راوید  هب  شهاگن  زامن  لاح  رد  يزور  .دننک  هتسارآ  ناشنارـسمه  يارب  دوخ  هک  درک  یم  شرافـس  نادرم  نانز و  هب 
هخاش اب  تشاذگ و  ولج  یماگ  دنادرگرب  هلبق  زا  يور  هکنیا  نودب  عطق و  ار  زامن  تئارق  ترضح  نآ  دوب ، هدش  فیثک  ناهد  بآ  اب 

(1) .داد همادا  ار  زامن  تئارق  دراذگ و  بقع  هب  ماگ  هرابود  وحم و  ار  ناهد  بآ  ياج  دوب  سرتسد  رد  هک  امرخ 

رثؤم شالت  راک و  رد  طاشن  نینچمه  ناسنا و  نایفارطا  دوخ و  طاشن  رد  راک ، لحم  هسردـم و  ساـبل و  یگتـسارآ  ییاـبیز و  يرآ ،
.تسا

ص:113

ص 277. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  (( . 1 - ) 1
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دمآرد دوس و  هب  هّجوت  . 9

عفدو تعفنم  بلج  ناسنا ، ياهراک  مامت  همـشچرس  دـنا : هتفگ  ناـگرزب  .تسا  هزیگنا  داـجیا  مهم  لـماوع  زا  دـمآرد  دوس و  بسک 
اب میرک  نآرق  رد  راب  اهدص  دـنوادخ  .دـنک  یم  ادـیپ  قایتشا  نآ  نداد  ماجنا  هب  دـنیبب ، يراک  رد  ار  يدوس  ناسنا  یتقو  .تسا  ررض 
ود شاداپ  دنهد ، هئارا  يرتهبو  رتشیب  راک  شالت و  هک  یناسک  ياربو  تسا  هداد  لمع  هزیگنا  شناگدنب  هب  شاداپو ، دزمو  رجا  هدعو 

.تسا هدومرف  مالعا  زین  رتشیب  ربارب و  دصتفه  ربارب ؛ دص  ربارب ؛ هد  ربارب ؛

رگا نوچ   ) (1)« قازرالا مهیلع  غبسا  ، » هدب رارق  ناوارف  ار  نادنمراک  قازرا  دیامرف : یم  شرادناتسا  هب  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
( .ینک دروخرب  اهنآ  اب  یناوت  یم  فلخت ، تروص  رد  دشاب  ریس  اهنآ  شوگ  مشچ و 

هداد ریقف  هب  ار  نآ  هدید و  ار  يریقف  هار  ریـسم  رد  وا  اّما  مداد ، شا  هسردـم  یکاروخ  هیهت  يارب  یلوپ  مدـنزرف  هب  تفگ : یم  يردـپ 
مداد و وا  هب  ار  لوپ  نآ  ربارب  هد  نم  تسا ، هداد  يدـنمزاین  هب  ار  شلوپ  نآ  هک  درک  ناـیب  تشگرب و  هسردـم  زا  هک  یماـگنه  دوـب ،

.دراد ربارب  هد  شاداپ  دهدب ، ماجنا  بوخ  راک  یسک  رگا   2( ا�ِهلا�ْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءا�ج  ْنَم  :) دیامرف یم  نآرق  متفگ :

.تساوخ کمک  لایر  جنپ  نم  زا  دمآ و  یـصخش  هک  مدوب  هتـسشن  هّیـضیف  هسردـم  رد  مق  هیملع  هزوح  رد  تفگ : یم  املع  زا  یکی 
هیده نم  هب  ناموت  جنپ  دـمآ و  نم  دزن  یـصخش  هک  دوب  هتـشذگن  یتدـم  .متـشادن  یلوپ  نآ  زج  هب  هک  یلاح  رد  مداد  وا  هب  مه  نم 

ار ناموت  جنپ  نآ  نم  .تساوخ  نم  زا  ضرق  ناموت  جنپ  يدرف  هک  دوب  هتـشذگن  يا  هقیقد  دـنچ  متفرگ  ار  لوپ  نآ  هک  یتقو  زا  .درک 
ترضح مرح  رد  هک  یماگنه  حبص  .مدیباوخ  هنسرگ  ار  بش  نآ  مداد و  وا  هب 

ص:114

ص 166. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  (( . 1 - ) 1
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نم تفگ : دمآ و  يرگید  درف  دوب  هتشذگن  يزیچ  .درک  اطع  نم  هب  ناموت  هاجنپ  يدرف  مدوب ، ترایز  لوغشم  مالسلا  اهیلع  هموصعم 
؟ یهدب نم  هب  ضرق  ناموت  هاجنپ  یناوت  یم  ایآ  ما  هدرک  ادیپ  يراتفرگ  کی 

ار ناموت  جنپ  .دش  ناموت  جنپ  مداد ، ادـخ  يارب  ار  لوا  یلایر  جـنپ  نوچ  مروذـعم ، نآ  نداد  زا  یلو  مراد  مداد : خـساپ  هنوگنیا  وا  هب 
.دیایب یناموت  دصناپ  هک  مهد  یم  نوچ  مرادن ، تبرق  دصق  رگید  دروم  نیا  رد  اّما  دش ، ناموت  هاجنپ  هک  مداد  ادخ  يارب  مه 

ندوب دیفم  رثؤم و  ساسحا  . 10

هتـشاد ندوب  دیفم  سح  دارفا  رگا  .تسا  یعامتجا  ياه  يدنمزاین  عفر  رد  دوخ  ندـید  اناوت  دارفا ، طاشن  هزیگنا و  رد  مهم  لماوع  زا 
هتشاد هجوت  بیبط  رگا  .درک  دنهاوخ  يدنـسرخ  تیاضر و  ساسحا  دراد ، هعماج  دشر  رد  یکمک  هچ  دننک  یم  هک  يراک  دننادب  و 

.دبای یم  شیازفا  نامرد  رد  وا  هزیگنا  تسا ، کیرش  وا  ياهراک  باوث  رد  دنک ، یم  اوادم  ار  يرامیب  یتقو  هک  دشاب 

ره اب  يدرف  ره  رگا  .دـنک  یم  اطع  سدـقم  يرورغ  لغاشم  نابحاص  هب  یعاـمتجا ، ياـهزاین  عفر  رد  لـغاشم  تیمها  ندـش  رّکذـتم 
هچوک و ندرک  زیمت  اب  رگتفر  هناخ ، نتخاس  اـب  راـمعم  هرجنپ ، برد و  ندرک  تسرد  اـب  راـجن  ناـن ، نتخپ  اـب  اوناـن  دراد ؛ هک  یلغش 

شالت زا  تسد  اهنت  هن  دنام ، یم  نیمز  اهزاین  زا  شخب  کی  دوبن  وا  راک  رگا  هک  دنک  رواب  و  دنادب ، رثؤم  هعماج  رد  ار  دوخ  نابایخ ،
دنک یم  رکـش  ار  يادخ  دوش ، یم  غراف  زین  دوخ  هنازور  راک  زا  هک  هاگنآ  .دوش  یم  ربارب  دنچ  شطاشن  هزیگنا و  هکلب  دراد ، یمنرب 

.درادرب یمالسا  هعماج ي  شود  زا  ار  يراب  هتسناوت  هک 

هب ًالثم  .دشاب  زین  بذاک  لغاشم  نابحاص  هب  یهّبنت  دناوت  یم  هتکن  نیا  رّکذت 
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یم مومسم  هدولآ و  ار  هعماج  هکلب  تسین ، هعماج  هب  یتمدخ  عون  چیه  اهنت  هن  راگیس  شورف  هک  دوش  یم  میهفت  شورف  راگیس  کی 
.دنک

هزیاج . 11

كرحت ندروآ  دـیدپ  یعامتجا ، تابـسانم  رد  زیاوج  زا  هدافتـسا  زومر  زا  یکی  دـیدرت  یب  .دـنراد  يا  هدـننک  کیرحت  شقن  زیاوج 
نیشام نداد  له  لثم  هزیاج  .دشخب  نآ  هب  موادت  دناوت  یمن  اّما  تسا ، بوخ  تکرح  راک و  عورش  يارب  هزیاج  هّتبلا  .تسا  یعامتجا 

.دهد همادا  شهار  هب  دناوتب  شدوخ  دیاب  دش ، نشور  نیشام  یتقو  تسا ؛

یلغش تیعقوم  تیسنج و  لاس و  نس و  تهج  زا  بطاخم  اب  بسانتم  هدش و  یسانشراک  دیاب  هک  تسا  هزیاج  عون  رگید  مهم  هلئـسم 
.دشاب دارفا  یعامتجاو 

یعمج ياه  هناسر  . 12

یتلم ناوت  یم  تاعوبطم  امیس و  ادص و  اب  .تسا  رت  يراک  یماظن  گنج  زا  درس  گنج  اه و  شترا  شقن  زا  اه  هناسر  شقن  هزورما 
یطلغ تاداع  اه و  يراجنهان  زا  يرایـسب  .دـنزاس  یم  راومه  یتحار  هب  ار  راومهان  ياه  هار  غیلبت ، رازبا  اب  .درک  دـساف  ای  حالـصا  ار 

.تسا عفر  لباق  اه  هناسر  طسوت  يزاس  گنهرف  اب  دراد  دوجو  هعماج  رد  هک 

کی ناونع  هب  ار  یتسیز  هداس  .دـیامن  لیدـبت  شزرا  کی  هب  ار  هداس  ياه  جاودزا  ملیف  ای  رتائت  شیاـمن  اـب  دـناوت  یم  امیـس  ادـص و 
.دروآ دیدپ  هعماج  داحآ  رد  ار  دیلوت  هب  قایتشا  .دهد  شرتسگ  یعامتجا  شزرا 

.دوش هتفرگ  مک  تسد  دیابن  اه  هزیگنا  تیوقت  داجیا و  رد  اه  هناسر  شقن  تردق و  نیاربانب 

ص:116
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هزیکاپ زیمت و  طیحم  . 13

حرطم هناگادج  ار  لماع  نیا  ام  دراد ، تیمها  مه  ًالقتـسم  نوچ  اّما  تشذگ ، ییابیز  ثحب  نمـض  رد  یّلک  روط  هب  لماع  نیا  هچرگ 
.مینک یم 

ناکم نیرتهب  اه  هناخباتک  یشزومآ و  ياهطیحم  سرادم و  دیاب  .دنشاب  عیسو  رودقملا  یتح  زیمت و  دیاب  ام  تیلاعف  راک و  ياهطیحم 
.دشاب اهطیحم  نیرتزیمت  دیاب  تّالحم  اه و  هاگراک  تارادا ، رد  اه  هناخزامن  .دنشاب  يزیمت  تعسو و  رون و  تهج  زا  اه 

رگم دوش  یمن  تشهب  لخاد  اریز  دیشاب ، هزیکاپ  مه  امش  سپ  تسا ، یگزیکاپ  نید  مالسا ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .هزیکاپ صخش 

(2) .تسا هدومرف  انب  یگزیکاپ  رب  ار  مالسا  لاعتم  دنوادخ  هک  دیشاب  هزیکاپ  دیناوت  یم  ات  دومرف : نینچمه 

گنت بجوم  اه  هناخ  رد  شنداـهناو  هک  دـینک  زیمت  كاـپ و  توبکنع  راـت  زا  ار  دوخ  ياـه  هناـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(3) .تسا یتسد 

انامه دومرف : رگید  ینخس  رد  (4) و  .تسا رثؤم  قزر  بلج  رد  هناخ  ندرک  بوراج  اهفرظ و  نتسش  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) .دراد یم  تسود  ار  ییابیز  تسا و  ابیز  ادخ 

بشو هبنـشجنپ  ياهزور  سکره  دومرف : یم  دوب و  لئاق  يا  هژیو  شزرا  یعامتجا  ياهطیحم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(6) .دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دربب ، نوریب  دجسم  زا  هبورکاخ  يا  هرذ  هزادنا  هبو  دنک  زیمت  ار  دجسم  هعمج  ياه 

ص:117

ص 277. ج 9 ، لاّمعلازنک ، (( . 1 - ) 1
ص 237. هحاصفلا ، جهن  (( . 2 - ) 2

ص 116. تاوعدلا ، (( . 3 - ) 3
ص 54. ج 1 ، قودص ، لاصخ  (( . 4 - ) 4

ص 139. هحاصفلا ، جهن  (( . 5 - ) 5
ص 233. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  (( . 6 - ) 6
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شزرو . 14

تلاسک هتخاس و  دـنمورین  ملاس و  طاشن و  اب  ار  یمدآ  نت  شزرو ، تسا و  یمـسج  یناوتان  رطاخ  هب  طاشن  هزیگنا و  نتـشادن  یهاگ 
.تسا ملاس  ندب  رد  ملاس  لقع  دنا : هتفگ  هکنانچ  .دنک  یم  فرطرب  ار 

.دننک شزرو  دیاب  همه  ناوج  ریپ و  درم ، نز و  .دهد  یم  ماجنا  ار  شیاهراک  يرتشیب  طاشن  هزیگنا و  اب  دنک ، یم  شزرو  هک  یسک 

رد .تسا  هتـساک  یکیزیف  تاکرح  شزرو و  زا  یتعنـص ، ياـیند  هنافّـساتم  هک  تسا  ندرکن  شزرو  یطاـشن ، یب  دوکر و  لـماوع  زا 
.تسا شالت  تکرح و  اب  هارمه  ام  تادابع  رتشیب  هک  یلاح 

نادنز هب  زاین  دشاب ، رتشیب  یشزرو  طیحم  راکشزرو و  هچ  ره  نیاربانب  .تسوا  دوخ  ناور  مسج و  یتمالس  راکشزرو ، هزیاج  نیرتهب 
.دوش یم  حور  مسج و  یباداش  تفاطل و  ثعاب  هدش و  رتمک  ناتسرامیب  و 

(1) .منیبب یتخمز  یتخس و  امش  نید  رد  مرادن  تسود  نم  هک  دینک ، يزاب  شزرو و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

مواقم و یئارحص ، ياه  تخرد  دننامه  یگنـسرگ  یگنـشت و  اه و  یتخـس  يارب  ار  دوخ  ندب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.ما هدرک  تیبرت  تردقرپ 

نزو دـصرد  ود  زغم  نزو  هک  نیا  اب  .تسا  زغم  هب  کمک  شزرو ، .تسا  رتشیب  شزرو  هب  شزاـین  دراد ، يرتشیب  يرکف  راـک  هک  ره 
رتشیب يرکف  یگدامآ  دـشاب ، رتهب  یناـسر  نوخ  سفنت و  هچ  ره  درب و  یم  راـک  هب  ار  یفرـصم  نژیـسکا  دـصرد  تسیب  تسا ، ندـب 

.دوب دهاوخ 

ناناوج رد  ار  راکتشپ  ّتقد و  تیلوئسم ، لوبق  دّهعت و  یئاناوت ، شزرو ،

ص:118

ص 531. هحاصفلا ، جهن  (( . 1 - ) 1
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.دنک یم  تیوقت 

.تسا یعمج  ياهشزرو  راثآ  زا  یعمج ، هتسد  راک  تّذل  بیغر ، رب  يزوریپ  يریگ و  میمصت  تعرس  فیرح ، اب  هزرابم  شور 

يارب رت و  مواقم  ضارما  ربارب  رد  هتـشاد و  نیگنـس  تخـس و  ياـهراک  يارب  يرتهب  هزیگناو  یگداـمآ  دـنک ، یم  شزرو  هک  یـسک 
فئاظو هک  تسا  رّسیم  یتروص  رد  نیا  .دراد و  يرتشیب  طاشن  ...و  يزیتس  ملاظ  ملظ و  داهج ، نامورحم ، هب  کمک  تادابع و  ماجنا 

.مینادب ار  اه  مادنا 

حرطم یتراهم  یتابـساحم و  یـشوه و  ینهذ و  ياه  تیلاعف  اهنت  راک ، رد  اّما  دـنراد ، یعطق  روضح  فطاوع ، تالّیخت و  يزاـب ، رد 
.دشاب رادفده  يزاب  هدوب و  یکی  راک ، يزاب و  ینعی  ود  ره  عوضوم  دناوت  یم  دنتسه و 

رارق وا  یهاگآ  یملع و  ناوت  رانک  رد  ار  یمـسج  تمالـس  تردق و  طرـش  هعماج ، کی  ریدم  ربهر و  باختنا  يارب  لاعتم  دـنوادخ 
1( ِمْسِْجلا ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَدا�ز  :) دومرف یهدنامرف  هب  تولاط  باختنا  دروم  رد  .تسا  هداد 

، نتفر هار  تسرد  شزومآ  دـننام  دنـشاب ، حیحـص  یگدـنز  مسر  هار و  هدـننک  تیوقت  هدـنهد و  شزومآ  دـیاب  ام  ياـه  شزرو  هّتبلا 
...و ندیشک  سفن  تسرد  نیگنس ، ماسجا  ییاجباج  نتسشن ،

.دننک راد  تهج  ار  اه  يزاب  هکلب  دننکن ، عنم  يزاب  زا  ار  اه  هچب  اه  هداوناخ 

ینهذ یناور و  هبنج ي  زا  دوش و  یم  اهنآ  یکباچ  اضعا و  یگدیزرو  اه و  ناوختسا  ماکحتـسا  ثعاب  یمـسج  تهج  زا  يزاب  نوچ 
اب رهم  توافت  كرد  هب  یفطاع  هبنج ي  زا  دوش و  یم  راکتبا  ققحت  یـشوه و  تیلاـعف  ساوح ، دـشر  يواـکجنک ، کـیرحت  ثعاـب 

قح ّسح  و  دوش ، یم  رجنم  تاساسحا  لداعت  تنوشخ و 

ص:119
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.ددرگ یم  تیوقت  نواعت  يراکمه و  ییوج و 

ملاس یعیبط و  ياه  يزاب  اب  ار  دوخ  یکدنا  سرد ، طیحم  زا  تشگزاب  زا  سپ  دیاب  كدوک  دنا : هتفگ  تیبرت  قالخا و  ملع  ناگرزب 
(1) .دش دهاوخ  هدرمژپ  شحور  دنراد ، زاب  يزاب  حیرفت و  زا  ار  كدوک  هچنانچ  دیآ و  طاشن  دجو و  هب  ًاددجم  ات  دنک  مرگرس 

یعمج یهورگ و  راک  . 15

: دــننام یهورگ  ياـه  شزرو  .دراد  يدارفنا  لکــش  هـب  نآ  ماـجنا  زا  يرتـشیب  طاـشن  هزیگنا و  یهورگ ، تروـص  هـب  راــک  ماــجنا 
یتقو ام  .دـهد  یم  هیحور  يرگید  هب  يدرف  ره  ایوگ  .دـنراد  رارق  ینیفرط  لداعت  کی  رد  هراومه  ...و  لاـبیلاو  لاـبتوف ، يدرونهوک ،

همه اریز  .تسا  رت  هداس  نتفرگ  هزور  ناضمر ، هام  رد  .مینک  یم  یگتـسخ  ساسحا  رتمک  میهد ، یم  ماـجنا  ار  يراـک  یعمج  هتـسد 
.دهد یم  شهاک  ار  یگنشت  یگنسرگ و  جنر  عمج ، اب  یهارمه  دنتسه و  هزور 

(2)« هعامجلا عم  هّللادی  : » دیامرف یم  هلمج  زا  .تسا  هدیزرو  دیکأت  عامتجا  رب  هراومه  زین  مالسا 

.دنک یم  ربارب  دنچ  نیدنچ و  ار  هزیگنا  تامدخ ، ای  دیلوت و  ای  قیقحت و  شخب  رد  یعمج  هتسد  راک 

یبالقنا ّتلم  طاشن  هزیگنا و  رد  ییاغوغ  هک  دوب  یگدنزاسداهج  جیسب و  سیسأت  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  بلاج  رایـسب  تاراکتبا  زا 
.درک اپ  هب 

ص:120

ص 39. یلازغ ، دمحم  ماما  (( . 1 - ) 1
ص 372. ج 33 ، راونالاراحب ، (( . 2 - ) 2
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فیعض دارفا  تاعارم  . 16

.داد فیفخت  امش  هب  دید ، ار  امش  فعض  نوچ  دنوادخ   1( ًافْعَض ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  ْمُْکنَع َو  ّللا 
�

ُه َفَّفَخ  َنْآلا  :) دیامرف یم  نآرق 

.درک دروخرب  فیفخت  ارادم و  اب  دیاب  فیعض  دارفا  اب 

مه اهنآ  ات  دـیناوخب  دـیتسه  ظفح  هک  ار  هّللا  وه  لق  هروس  نامه  تفگ : یم  داوس  یب  دارفا  هب  نآرق ، تئارق  هسلج  رد  مردـپ  موحرم 
.دننک تکرش  هسلج  رد  دننک  ادیپ  هزیگنا 

یلام ناوت  هک  سک  نآ  مینک  يراک  هکلب  دهدب ، لوپ  رادقم  نالف  لقادح  دیاب  یـسک  ره  مییوگن  میزاسب ، دجـسم  میهاوخ  یم  رگا 
.دنک تکراشم  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  دنک  ادیپ  هزیگنا  دراد ، مه  یمک 

.ناوخب زامن  هدیباوخ  هنرگ  نیشنب و  یناوت  یمن  تسیاب ، یناوت  یم  رگا  زامن  هماقا  يارب  دیوگ : یم  زیزع  مالسا 

ود يرادـن ، لاـح  رگا  یناوخب و  هتـسشن  اـی  ینک  اـفتکا  دـمح  هروس  ندـناوخ  هب  اـهنت  یناوت  یم  تسا ، تعکر  هدزاـی  هک  بشزاـمن 
.باوخب ناوخب و  تعکر 

تداع نیرمت و  . 17

.یفنم تداع  تبثم و  تداع  دـنا : هنوگ  ود  اه  تداع  هک  یلاح  رد  .تسا  دنـسپان  مومذـم و  يرما  تداـع ، هک  دـنراد  داـقتعا  یخرب 
ناسنا شیارگ  هدارا و  هتشاد و  هزیگنا  تیوقت  داجیا و  رد  يا  هدمع  شقن  تسا و  دییأت  دروم  هدیدنـسپ و  بوخ ، ياهراک  هب  تداع 

وا يارب  هتـشاد و  یگدننار  يارب  يرتشیب  هزیگنا  هدرک ، تداع  هداج  نیـشام و  اب  هک  يا  هدننار  هکنانچ  .دنک  یم  رت  يّدج  راک  هب  ار 
.تسا رت  ناسآ 

ص:121
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تداع رافغتسا  هب  ار  ناتنابز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درب  یم  الاب  ار  راک  هزیگنا  تداع ، تسرامم و  نیرمت و  یهاگ 
(1) .دیهد

یجیردت تکرح  . 18

مکح هکناـنچ  .دور  شیپ  یجیردـت  یقطنم و  روـط  هب  راـک  هک  تسا  نآ  درب ، یم  ـالاب  ار  راـک  طاـشن  هزیگنا و  هک  يروـما  زا  یکی 
زا شهانگ  هک  درک  یفرعم  يّدام  عفاـنم  ياراد  يراـک  ار  نآ  ادـتبا  دـش ؛ لزاـن  هلحرم  دـنچ  رد  جـیردت و  هب  راـمق  بارـش و  میرحت 

بارش و هدئام  هروس  هیآ 90  ماجنارس   (3)، دش عنم  یتسم  لاح  رد  زامن  هب  ندش  کیدزن  زا  يدـنچ  زا  سپ   (2)، تسا رتشیب  شدوس 
.تسناد عونمم  یناطیش و  یلمع  ار  رامق 

.موس هیآ  زا  دعب  یعمج  مود و  هیآ  لوزن  زا  سپ  يا  هّدع  دندرک ، يرود  نآ  زا  لوا  هلحرم  رد  یضعب 

هدیـسر و دوز  یلیخ  توت  دننام  یـضعب  درک : هیبشت  اه  هویم  هب  ار  اهنآ  ناوتب  دیاش  دنتوافتم ، اه  ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  ارجام  نیا 
رترید ودرگ  دننام  یـضعب  دراد و  تمحز  یمک  ناشندیچ  هدیـسر و  رترید  یمک  هک  دنرانا  دننام  ضعب  دنوش ، یم  هدیچ  یگداس  هب 

.دنتسه دیفم  هویم و  همه  لاحره  رد  یلو  .تسا  تخس  رایسب  ناشندیچ  دنسر و  یم 

.دناسر یم  هرهب  همه  هبو  دنک  یم  هعومجم  دراو  ار  همه  هک  تسا  نیا  یجیردت  ياه  همانرب  هدیاف 

ص:122

ص 283. ج 90 ، راونالاراحب ، (( . 1 - ) 1
هیآ 219. هرقب ، هروس  (( . 2 - ) 2

هیآءاسن 43. هروس  (( . 3 - ) 3
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دوخ ياه  يدنمناوت  هب  هیکت  . 19

لوا زور  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دوش و  یم  مک  نانآ  هزیگنا  جیردت  هب  یلو  دنوش ، یم  يراک  دراو  هزیگنا  اب  هک  يدارفا  دنرایسب 
یم اهر  ار  نانآ  نارگید  هک  نیمه  دـندوب و  هدرک  زاب  باسح  نارگید  کمک  يور  دوخ  ناوت  رب  هیکت  ياـج  هب  دوخ  تابـساحم  رد 

لیمکت نارگید  کمک  دشاب و  دوخ  ییاناوت  ساسا  رب  اهراک  يزیر  همانرب  تسا  مزال  اذل  .دـنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هزیگنا  دـننک 
یلو دور ، شیپ  رتهب  راک  میدش  کمک  رگا  هک  میشاب  يا  هنوگ  هب  .دوشن  هدناماو  جلف و  ناسنا  دندرکن ، یکمک  رگا  ات  دشاب ، هدننک 

.میوشن هزیگنا  یب  هتسکشرو و  میدشن  کمک  رگا 

هنافصنم رکشت  ریدقت و  . 20

ياج هب  دوشن ، تاعارم  رکـشت  ریدـقت و  طیارـش  هدـش و  دایز  مک و  نآ  رادـقم  رگا  اّما  تسا ، شخب  هزیگنا  رکـشت  ریدـقت و  هچرگ 
ْمُهَّلََعل  ،) 1( َنوُدُـشْرَی ْمُهَّلََعل  :) دـیامرف یم  يدارفا  هـب  تبـسن  دـنوادخ  هکناـنچ  دـنک ، یم  تحاراـن  ساـسح و  ار  دارفا  هزیگنا ، داـجیا 

دیاش لّعل و  هملک  ياج  هب  يرگید  دارفا  هب  تبـسن  اّما  .دنـشاب  يوقت  تیاده و  دشر و  لها  نانآ  دـیاش   3( َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل   ،) 2( َنوُدَتْهَی
.دنا هدیسر  يوقت  تیاده و  دشر و  هجرد  هب  ًاعطق  نانآ   ، 6( َنوُدَتْهُْملا ُمُه   ،) 5( َنوُقَّتُْملا ُمُه   ،) 4( َنوُدِشا�ّرلا ُمُه  َِکئ�لوُأ  :) دیامرف یم 

: هلمج زا  تفرگ  رظن  رد  ار  یلوصا  دیاب  رکشت  ریدقت و  رد  نیاربانب 

رتمک ّقلمت و  ّدح ، زا  شیب  رکشت  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دشاب  هنافصنم  . 1

ص:123
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(1) .تسا فاصنا  هزادنا ، هب  رکشت  زجع و  تداسح و  ّدح ، زا 

ياج هب  رکـشت  عون  نیا  هک  دوش  یم  ینادردـق  یـضعب  زا  یلو  دـننک ، یم  شـالت  یهورگ  یهاـگ  .دـشاب  ناـشک  تمحز  همه  زا  . 2
.دوش یم  يدارفا  يدرسلد  ببس  یمرگلد ،

ناگدننیب يارب  يا  هزیگنا  مه  رکـشت و  دروم  طاشن  ببـس  مه  دـشاب و  هدـننک  رکـشت  فاصنا  عضاوت و  هناشن  مه  ات  .دـشاب  ینلع  . 3
.دشاب

.یمسر ریغ  مه  یمسر و  مه  يونعم ، مه  يّدام و  مه  یهافش ، مه  یبتک ، مه  .دشاب  لماک  عماج و  . 4

رهاظت قافن و  هب  ار  مدرم  دـشاب ، اه  يراهظا  دوخ  اه و  ییامندوخ  يرامآ و  یـشیامن و  راک  زا  رگا  رکـشت  .دـشاب  یعقاو  راـک  زا  . 5
.دهد یم  قوس 

ندیسر هار  هک  دوش  مالعا  وا  هب  دوشن و  رکشت  دروم  صخش  دوکر  رورغ و  ببـس  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  .دشابن  نیرفآرورغ  . 6
.تسا زاب  امش  يارب  رتالاب  لحارم  هب 

.هناقفانم هن  دشاب ، بلق  میمص  زا  . 7

نیب زا  دوز  هک  ییاهزیچ  اب  هن  دشاب ، هرهب  رپ  راگدنام و  شراثآ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  رکـشت  تسا  رتهب  .دـشاب  راگدـنام  دـیفم و  . 8
هناخراک کی  زا  یمهـس  مینک ، رکـشت  دنا  هتفرگ  لادم  ایند  رد  هک  یناراکـشزرو  زا  میتساوخ  رگا  ًالثم  .تسا  هدـیاف  مک  دور و  یم 

دوس ات  دنبای  لاغتشا  راکشزرو  ناتسود  زا  يرفن  دنچ  هناخراک  نآ  رد  ای  دشاب ، راگدنام  ات  مینک  نانآ  مان  هب  ار  یشزرو  سابل  دیلوت 
.دوش رت  نازرا  ًارهق  رتشیب و  یشزرو  سابل  دیلوت  دوش و  هداد  رارق  وا  يدنملاس  زور  يارب  وا و  يارب  یگشیمه 

ص:124

.اه تمکح  هغالبلا ، جهن  (( . 1 - ) 1
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، دنتـسه دیلوت  هلیـسو  ود  ره  هک  هدوب  هلماح  رتش  ای  امرخ  تخرد  تاقباسم ، ناگدـنرب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هزیاج 
.دنرذگ دوز  يا و  هظحل  رمث و  یب  يروکد و  یفرصم و  زورما  زیاوج  یلو 

راد هزیگنا  دارفا  اب  طابترا  . 21

ترضح .دننک  یم  هزیگنااب  ار  ناسنا  دنشاب ، هزیگنا  اب  تّمه و  دنلب  شالت ، رپ  طاشن ، اب  دارفا  ام ، ناراکمه  ناتسود و  نایفارطا و  رگا 
.دننک ادیپ  هزیگنا  اه ، يراکادف  نآ  دای  اب  نیبطاخم  دیاش  ات  درب  یم  هآ  هلان و  اب  ار  شراکادف  صلخم و  نارای  مان  مالسلا  هیلع  یلع 

.مینک ادیپ  ار  دوخ  هار  اهنآ ، رد  ّربدت  توالت و  اب  ام  ات  تسا  دارفا  زا  داقتنا  ای  لیلجت  نآرق ، تایآ  زا  یشخب 

لماع هک  شابم  تسود  لیخب  دارفا  اب  .دننک  یم  داجیا  سرت  امـش  رد  اریز  دینکن ، تروشم  وسرت  دارفا  اب  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 
.دنوش یم  وت  رد  لخب  داجیا 

راتفر رد  نانآ  نخسو  دزادنیب  ادخ  دای  هب  ار  امش  نانآ  رادید  هک  دینک  ترـشاعم  یناسک  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .دنک ترخآ  قاتشم  ار  امش  نانآ  راتفر  دراذگریثأت و  امش 

زا نیقی ، هب  کش  زا  دربب : زیچ  جنپ  يوس  هب  زیچ  جنپ  زا  ار  امـش  هک  یملاع  اب  رگم  دینکن  ترـشاعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .یهاوخریخ هب  بیرف  زا  یسرتادخ و  هب  تبغر  زا  صالخا ، هب  ایر  زا  عضاوت ، هب  ربک 

ص:125

ص 23. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  (( . 1 - ) 1
ص 20. هعیرشلا ، حابصم  (( . 2 - ) 2
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یصوصخ تّیکلام  . 22

یم شدوخ  بیج  هب  وا  شالت  هجیتن  هک  دـنادب  رگا  ناسنا  .تسا  یـصوصخ  ّتیکلام  درب ، یم  ـالاب  ار  هزیگنا  طاـشن و  هک  يروما  زا 
هناخ نتخاـس  يارب  هک  يا  هزیگنا  اـب  دراد  دوخ  هناـخ  نتخاـس  يارب  ناـسنا  هک  يا  هزیگنا  .دوش  یم  رتشیب  شراکتـشپ  هزیگنا و  دور ،

.دراد دایز  توافت  دراد ، نارگید 

راک و هرمث  هک  دننادب  رگا  یلو  دوش ، یم  دنک  داصتقا  هخرچ  دتفا ، یم  تلود  تسد  هب  ناشلاوما  گرم  زا  دعب  هک  دننادب  مدرم  رگا 
هزیگنا و دـنراد ، تیلوئـسم  نانآ  هب  تبـسن  دنتـسه و  وا  قح  يذ  لسن و  هک  دـسر  یم  یـسک  تسد  هب  ناشگرم  زا  دـعب  نانآ  شالت 

.دوش یمن  دنک  اهنآ  يداصتقا  شالت 

هنامرتحم دروخرب  . 23

ار دوخ  یهاون  رماوا و  میرک ، نآرق  زا  هیآ  داتـشه  دودح  رد  دنوادخ  .دنک  یم  داجیا  هزیگنا  اهنآ  رد  اه ، ناسنا  تیـصخش  هب  مارتحا 
( ...اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  :) تسا هدرک  عورش  زیمآ  مارتحا  هلمج  نیا  اب 

بوخ خـساپ  ات  دـینک  باـطخ  بوخ  ار  نارگید   ، (1)« باوجلا لیمج  اوعمـست  باطخلا  یف  اولمجا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.دیونشب

یملع هتخودـنا  زا  یلو  تشاد  یمک  نس  دوب ، قفوم  نافلاخم  اـب  لالدتـسا  رد  هک  هعیـش  هتخیهرف  شوهاـب و  ناوج  مکح ، نب  ماـشه 
درگ ناشیا  شناد  لضف و  اب  هتـسجرب و  باحـصا  زا  يرامـش  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  دش ، يا  هسلج  دراو  .دوب  رادروخرب  ییالاب 

.داد ياج  دوخ  رانک  رد  درک و  مارتحا  ار  وا  تساخرب و  اج  زا  داتفا  ماشه  هب  ماما  مشچ  نوچ  دندوب ، هدز  هقلح  ترضح  نآ 

ص:126

.مکحلاررغ (( . 1 - ) 1
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یفطاع ياهراکهار  مجنپ : لصف 

هراشا

ص:127
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تّیمح تریغ و  کیرحت  . 1

رطخ ضرعم  رد  ناـنآ  تیـصخش  نطو و  تاسّدـقم ، بتکم ، فرـش ، سوماـن ، وربآ ، دـننک  یم  ساـسحا  هک  یعقاوم  رد  رویغ  دارفا 
.دوش یم  رادیب  اهنآ  رد  هلباقم  هزیگنا  تسا ،

.دینک یمن  هلتاقم  گنج و  نافعـضتسم  تاجن  يارب  ادخ و  هار  رد  ارچ  دیامرف : یم  ناناملـسم  تاساسحا  کیرحت  يارب  میرک  نآرق 
1( َنیِفَعْضَتْسُْملا ّللا َو 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتا�ُقت  ْمَُکل �ال  ا�م  (َو 

یب وا  دنـشاب و  یناگنـسرگ  وا  یگیاسمه  رد  ریـس و  شمکـش  هک  یـسک  درادـن  نید  دـندومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
(1) .دشاب توافت 

نامیخژد دید  دوب  هداتفا  نیمز  يور  اهنتو  بیرغو  دندوب  هدش  دیهش  شباحصا  مامت  هک  اروشاع  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دز دایرف  دندرک ، هلمح  اه  همیخ  هب  دعسرمع  هاپس 

نادـناخ ناوریپ  يا   (2)« مکاـیند یف  ًارارحأ  اوـنوکف  َداـعملا  نوفاـخَت  ـال  متنک  ٌنید و  مـکل  نـکَی  مـل  نإ  نایفُـس  یبأ  ِلآ  َهَعیـش  اـی  »
.دیشاب درمدازآ  لقاال  دیسرت  یمن  تمایق  زاو  دیرادن  نید  رگا  نایفسوبا ،

ص:129

ص 209. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  (( . 2 - ) 1
ص 119. فوهل ، (( . 3 - ) 2
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کین دای  هب  هّجوت  . 2

ِیف ٍقْدِـص  َناـ�ِسل  ِیل  ْلَـعْجا  (َو  .دـنامب یقاـب  یکین  هب  مماـن  ایادـخ  هک : دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ترـضح  ياـهاعد  زا 
1( َنیِرِخْآلا

.ددرگ یم  هدنز  وا  رد  شالت  سح  دوش ، یم  هدرب  یکین  ریخ و  هب  شمان  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  لابق  رد  هک  دنادب  رگا  ناسنا 

.دـندوب هدرک  بصن  ار  هسردـم  لوا  درگاش  ياـه  هچب  سکع  دـجاسم  زا  یکی  رد  تسا ، شخب  هزیگنا  زین  نارگید  يارب  کـین  داـی 
رد رتشیب  روضح  ندناوخ و  سرد  رتهب  يارب  ار  نانآ  دوب و  هدش  هلحم  ياه  هچب  نایم  رد  تباقر  ببـس  کچوک  رهاظ  هب  راک  نیمه 

.درک یم  هزیگنا  اب  قیوشت و  دجسم 

رگید يروشک  تختیاپ  رد  دنامب ، زیزع  شتلم  ات  هدز  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  هک  شتـسود  دـنیب  یم  یتقو  ینانبل  ینیطـسلف و  ناوج 
.دهد همادا  ار  شهارو  دای  مان و  زین  وا  ات  دنک  یم  ادیپ  قایتشا  دوش ، یم  تبث  وا  مان  هب  ینابایخ 

ناردپ مسر  هار و  يراذگریثأت  . 3

نانآ رد  هدش و  اه  تیلاعف  راک و  نآ  هب  نادنزرف  شیارگ  بجوم  ناکاین ، ناردپ و  موسر  نیئآ و  ای  راک  لغش و  هب  هجوت  ییانـشآ و 
دراد تسود  راّجن  دنزرف  دنهد ؛ همادا  ار  ناشناردپ  مسر  هار و  لغـش و  هک  دنراد  قایتشا  اه  هچب  زا  يرایـسب  .دـنک  یم  داجیا  هزیگنا 

ناردپ و هک  ییاهراک  لاح  ره  هب  .دـهد  همادا  ار  ردـپ  راک  دراد  تسود  ...و  صـصختم  کشزپ ، دـنمرنه ، ملاع ، دـنزرف  دوش ، راّجن 
.دوش یم  لقتنم  دعب  ياه  لسن  هب  ابلاغ  دنا ، هداد  ماجنا  دادجا 

سلاجم يرازگرب  لثم  یگنهرف  یعامتجا و  بوخ  تاموسرو  مسر  زا  يرایسب 
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تسا یثاریم  یشهوژپ ، یشزومآ  زکارم  سیسأت  ای  نارامیبو و  نامیتیو  نامورحم  زا  تیامح  يارب  تیلاعف  ایو  تیب  لها  تشادگرزب 
.دنا هدرک  ادیپ  راک  همادا  يارب  هزیگنا  دنا و  هتخومآ  یکدوک  زا  اه  هچب  هدیسر و  دعب  ياه  لسن  هب  لبق  ياه  لسن  زا  هک 

یموق یّلم و  ياه  شیارگ  . 4

.دشاب رثؤم  هزیگنا  طاشن و  هیحور ي  داجیا  رد  دناوت  یم  یلم  یموق و  تاساسحا  زا  حیحص  هدافتسا ي 

رد هک  يروشک  ای  هدش و  دلوتم  نآ  رد  هک  يرهـش  ای  هد  دـنا ، هدرک  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هلحم  دروم  رد  هک  دنتـسه  يدایز  دارفا 
هسردم و دـنهاوخ  یم  رگا  دـنراد  تسود  الثم  .دنتـسه  لئاق  يا  هداعلا  قوف  تیمها  مارتحا و  هدوب و  ساسح  دـنا ، هدـش  گرزب  نآ 

دوش یم  ینادابآ  ثعاب  دوش ، يرادرب  هرهب  تسرد  ریسم  رد  تاساسحا  نیا  رگا  لاح  .دنزاسب  قطانم  نامه  رد  دنزاسب ، یهاگنامرد 
.تسا كانرطخ  رایسب  هنرگو 

یبا نب  ّیلع  تسد  هب  نیرجاهم  هدنیامن  ناونع  هب  ار  یمچرپ  درک : هدامآ  مچرپ  هس  دحا  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.درپس نایجرزخ  هدنیامن  هب  ار  يرگید  مچرپو  سوا  هلیبق  هدنیامن  هب  ار  یمچرپ  داد و  مالسلا  امهیلع  بلاط 

.دنک تیوقت  ار  اه  هزیگنا  هدروآ و  دیدپ  یعمج  تدحو  دناوت  یم  یتسود ، نطو  ّسح  نیا 

رنه . 5

، تعاـمج ماـما  تئارق  نّذؤم ، ناذا  رگا  .دوش  یم  رتـشیب  طاـشن  هزیگنا و  دوش ، ارجا  هنادـنمرنه  دوش و  هجوـت  رنه  هب  اـهراک  رد  رگا 
.دوش یم  رتشیب  دجسم  هب  مدرم  هبذاج  دشاب ، هنادنمرنه  دجسم ، ياضف  نامتخاس و 
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شخب ماهلا  يرنه و  دناوت  یم  هسردم  طایح  راوید  برد و  یّتح  .تسا  رثؤم  رایـسب  دارفا  بذج  رد  ابیز ، راعـشا  نوتم و  ابیز و  ّطخ 
.دنک یم  هزیگنا  داجیا  ملیف ، طخ و  نخس ، هتشون ، نامتخاس ، رد  رنه  لاح  ره  هب  .دشاب 

.درک توعد  ریخ  راک  هب  ار  مدرم  ناوت  یم  رتشیب  هنادـنمرنه  لمع  اب  فرح  ياج  هب  درب ، الاب  ار  اه  هزیگنا  ناوت  یم  شیامن  ملیف و  اب 
، تسا طلغ  درمریپ  يوضو  دندید  یتقو  دندوب ، لاسدرخ  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دوب ، طلغ  شیوضو  يدرمریپ 

تکرح هب  تسد  اذـل  دوش ، تحاراـن  تسا  نکمم  دـنیوگب ، وا  هب  میقتـسم  رگا  دـنتفگ  دوخ  اـب  .دـننک  هاـگآ  ار  وا  دـنتفرگ  میمـصت 
.تسا حیحص  ام  زا  کی  مادک  يوضو  نیبب  وت  میریگ ، یم  وضو  ام  دنتفگ : هتفر و  درمریپ  دزن  دندز و  یشیامن 

.تسا طلغ  نم  يوضو  تسا ، تسرد  امش  يوضو  تفگ : دش و  دوخ  ياطخ  هجوتم  اهنآ  يوضو  هدهاشم  زا  سپ  درمریپ 

نهآ زا  تمایق  شتآ  يروآدای  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنانچ  تسا ، رنه  یعون  زین  یـشزومآ  کمک  لـیاسو  زا  هدافتـسا 
سیئر وت  یلع ، اـی  هک  درک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  ریما ، ترـضح  ياـنیبان  ردارب  لـیقع  هک  یماـگنه  درک و  هدافتـسا  هدـش  غاد 

! هدب ام  هب  رتشیب  يزیچ  کی  تسین ، بوخ  نم  یلام  عضو  متسه ، وت  ردارب  مه  نم  یتسه ، تموکح 

هب ینعی  .دومن  شهابتـشا  تساوخرد  رکذتم  ار  وا  درک و  کیدزن  وا  هب  ار  يا  هدـش  غاد  نهآ  منهج ، شتآ  يروآدای  يارب  ترـضح 
.درک هدافتسا  یشزومآ  کمک  رازبا  زا  هنادنمرنه  راتفگ ، ياج 

دورس راک ، ماگنه  درک  شرافس  دندوب ، يدجسم  نتخاس  ای  قدنخ و  ندنک  لاح  رد  هک  شنارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.دراد ریثأت  دارفا  طاشن  هزیگنا و  رد  راک  نیا  کش  نودب  .دنناوخب  یعمج  هتسد  تروص  هب  ار  ییانعم  شوخ  نوزوم و 
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تایبدا زا  هدافتسا  . 6

.دروآ یم  دیدپ  يدنیاشوخ  ساسحا  لباقم  فرط  رد  مه  ام و  دوخ  رد  مه  نتفگ ، نخس  بوخ  هنابیدا و  ًالوصا 

قوش دنتـسناوت  یمن  باتک  نیا  نافلاخم  یتح  تسا ، ینامـسآ  باتک  نیا  تغـالبو  تحاـصفو  تاـیبدا  نآرق  زاـجعا  داـعبا  زا  یکی 
.دننک ناهنپ  باتک  نیا  یبدا  روآ  تفگش  ییابیز  زا  ار  دوخ  فعشو 

هراشا و نابز  اب  تحارـص ، ياج  هب  هک  يداقتنا  یهاگ  .دـنک  یم  نادـنچود  ار  هبذاج  دوش ، هئارا  هنابیدا  بلاـق  رد  یتقو  وکین  نخس 
.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  يرتشیب  حالصا  قیفوت  دوش ، حرطم  لیثمت 

.دنک یم  نوزفا  ار  دارفا  طاشن  هزیگنا و  هتشاد و  ازفا  حور  يرثا  راتشون ، راتفگ و  رد  تایبدا  زا  هدافتسا 

یعیبط ياهزاین  نیمأت  . 7

هزیگناو طاـشن  هداوناـخ ، لیکـشتو  جاودزا  اـب  هک  یناـسک  اـسب  هچ  .دـنک  یم  تیوـقت  ار  هزیگنا  يزیرغ ، یعیبـط و  ياـهزاین  نیمأـت 
هزاغم بحاص  ای  لماعریدم و  تسا  یلامکاب  كاپ و  ناوج  هک  يدرگاش  دنمراک و  یتقو  .دننک  یم  ادـیپ  ندرک  راک  يارب  یفعاضم 

.دنک یم  نادنچود  شالت  راک و  هب  ار  وا  قشع  دنک ، یم  مهارف  ار  شجاودزا  تامّدقم  شراکداتسا ، و 

نَیدَم تمـس  هب  تفرگ و  رارق  نوعرف  نارومأم  بیقعت  تحت  یتقو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دنک ؛ یم  لقن  ینیریـش  هصق  نآرق 
يرانک مه  رتخد  ود  دنتـشاد و  یمرب  بآ  دوخ  نادنفـسوگ  يارب  ناناپوچ  هک  دیـسر  یبآ  هاـچ  هب  رهـش ، هب  دورو  ماـگنه  درک ، رارف 

راک ناوت  هک  میراد  يریپ  ردـپ  دـنتفگ : دیـسرپ ، نانآ  زا  ار  ّتلع  ترـضح  یتقو  .دـندوب  دوخ  نادنفـسوگ  بقارم  دـندوب و  هداتـسیا 
ام درادن و  ندرک 
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، دنورب دـنهدب و  بآ  ناشنادنفـسوگ  هب  ادـتبا  نانآ  ات  مینک  ربص  دـیاب  دوشن ، ادـیپ  طالتخا  نادرم  اب  هکنآ  يارب  یلو  مینک ، یم  راک 
.مینک باریس  ار  نامنادنفسوگ  ام  هاگنآ 

دادمتـسا ادـخ  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  هتفر و  يا  هشوگ  هب  هنابیرغ  هاگنآ  داد و  بآ  ار  نانآ  هلگ  دـمآ و  ولج  درمناوج  ياـسوم 
.دومن

: هلمج زا  تشاد ، یتایصوصخ  تمدخ  نیا 

.نوعرف میژر  زا  رارف  لاح  رد  تمدخ  . 1

.بیرغ رهش  رد  تمدخ  . 2

.ّتنم نودب  تمدخ  . 3

.سانشان دارفا  هب  تمدخ  . 4

.اضاقت دزم و  نودب  تمدخ  . 5

.غالبا تیرومأم و  نودب  تمدخ  . 6

.یگنسرگ زاین و  لاح  رد  تمدخ  . 7

.شاداپ عّقوت  نودب  تمدخ  . 8

.دشاب راد  ماو  لبق  زا  هکنآ  نودب  تمدخ  . 9

.ادص رس و  تاغیلبت و  نودب  تمدخ  . 10

(. تفرگ هانپ  يا  هیاس  رد  نادنفسوگ  هب  نداد  بآ  زا  دعب  نوچ   ) مرگ رایسب  ياوه  باتفآ و  رد  تمدخ  . 11

.کمک نودب  هرفن و  کی  تمدخ  . 12

.دوخ ياه  يدنمناوت  رب  هیکت  اب  تمدخ  . 13

هب ار  شنارتخد  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  .دندرک  فیرعت  ردـپ  يارب  ار  ارجام  دنتـشگرب ، هناخ  هب  زور  ره  زا  رتدوز  هک  نارتخد 
هب ار  وا  ات  داتسرف  یسوم  لابند 
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.دهدب وا  هب  يدزم  رکشت  نمض  هدروآ و  شدزن 

اب جاودزا  داهنشیپ  وا  هب  بیعـش  ترـضح  تشاد ، نایب  ار  دوخ  تبرغ  رارف و  يارجام  دیـسر و  بیعـش  ترـضح  دزن  هب  یـسوم  یتقو 
.دنک یناپوچ  لاس  هد  ای  لاس  تشه  هکنآ  لابق  رد  داد ، ار  شرتخد 

.درک لح  ار  یسوم  لاغتشاو  جاودزا  ینامناخ ، یب  لکشم  داهنشیپ  نیا  اب  بیعش  ترضح  ناس  نیدب  و 

دیماان هتشادن و  يا  هناخ  لغـش و  اّما  نانآ ، رد  يراک  تریغ  صـصخت و  دوجو  اب  هک  میراد  یبوخ  نمؤم و  ناناوج  زین  ام  هعماج  رد 
.دوش یم  ربارب  دنچ  اهنآ  شالت  هزیگنا و  دنک ، يرای  ار  نانآ  یسک  رگا  دنا ، هدیرب  هعماج  زا  هدش و 

هدـنام هداج  رد  هک  ار  ینیـشام  ملاس ، نیـشام  هک  تسا  نیا  رنه  دـنا ؛ هدرکن  يرنه  دنتـشاذگ ، هقباسم  مه  اب  ملاس  ياـه  نیـشام  رگا 
.دنک لسکب  تسا ،

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  اه  يرامیب  عاونا  ینورد و  ياه  جنر  بارطضا و  دوشن ، نیمأت  ملاس  قرط  زا  یتقو  ناسنا  یعیبط  ياهزاین 

نیا .دنتـسه  یناور  ياه  تیزاراـپ  ياراد  يدنمـشناد ، ریبعت  هب  دـنرادن ، ار  يراـک  ماـجنا  يارب  مزـال  هزیگنا ي  هک  دارفا  زا  يرایـسب 
نیا زا  .دنک  یم  داجیا  تیـصخش  دّدعت  یگناگدنچ و  دنز و  یم  مهرب  ار  تیـصخش  تدحو  دـنک ، یم  تسـس  ار  هدارا  اه  تیزاراپ 
نیا عفر  لیهست و  طیارش  دنتسه  فظوم  مه  هعماج  نیلوئسم  .دنریگب  يّدج  ار  هلئـسم  نیا  ردام  ردپ و  هژیو  هب  ناّیبرم  تسا  مزال  ور 

رتدیفم یهلا  هاگـشیپ  رد  يریخ  راک  ره  زا  ار  هار  نیا  رد  يراذـگ  هیامرـس  ندرک و  هنیزه  زین  هاوخریخ  مدرم  .دـننک  مهارف  ار  اهزاین 
.دننادب

.تخاس دهاوخ  هعماج  لاح  هب  دیفم  هزیگنااب و  یناوج  لبنت ، باوخ و  رپ  راکیب ، هزیگنا ، نودب  ناوج  زا  عقوم ، هب  جاودزا 
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تّبحم قشع و  . 8

يایلوا ادـخ و  هب  ّتبحم  رطاخ  هب  دوب ، لگ  تشخ و  زا  مدرم  ياه  هناخ  هک  ینامز  .تسا  ّتبحم  شخب ، هزیگنا  لماوع  نیرت  يوق  زا 
هلولگ .دنتخاس  یم  بوچ  گنـس و  رجآ و  نیرتهب  اب  ار  ادخ  يایلوا  ياه  مرح  اه و  هیدهم  اه و  هینیـسح  اهاسیلک و  دـجاسم و  ادـخ 

اج زا  تشم  کی  اب  تارادا  زا  یضعب  برد  بوچراچ  یلو  .دور  یمنورف  هدش  هتخاس  لبق  نرق  دنچ  هک  دجاسم  زا  یـضعب  برد  رد 
هصقانم و تیرومأم و  ساسارب  هرادا  دـیرخ  لوئـسم  هتخاـس و  قشع  ّتبحم و  ساـسارب  ار  دجـسم  برد  راّـجن  اریز  دوش ، یم  هدـنک 

.نآ دننام  راک و  هفاضا  هدیازم و 

.تسا دنزرف  هب  ّتبحم  تساه ، هقالع  نیرت  قیمع  نیرت و  عماج  نیرترادیاپ ، نیرت ، یمیدق  هک  دنزرف  يارب  نیدلاو  يراکادف  هزیگنا 

دنزرف ییابیز  دسانش و  یمن  داوس  یب  داوساب و  ییاتسور ، يرهـش و  ینغ ، ریقف و  هک  تسا  يا  هقالع  ردام ، صوصخب  نیدلاو  هقالع 
.تساجرباپ نانآ  بلق  رد  هقالع  نیا  دنزرف  گرم  زا  دعب  یتح  .درادن  ریثأت  نآ  رد 

، دـشاب هتـشاد  هقالع  نامهم  هب  رتشیب  هچره  نابزیم  .دریگ  یم  ماجنا  رت  نازرا  رت ، ماوداب  رت ، عیرـس  رتهب ، راک  ّتبحم ، رطاخ  هب  يرآ ،
ُْلق �ال :) هدش هداد  رارق  تیب  لها  تّدوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  دزم  هکنیا  زمر  دـیاش  .دـنک  یم  هیهت  يرتهب  ياذـغ 
ات .دشاب  نیمه  هدمآ ، وا  تیب  لها  ربمایپ و  دـنوادخ و  ّتبحم  هرابرد  ثیدـح  اهدـص  )1 و  �یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ 

يدـب نادـب و  زا  ترفن  اه و  یبوخ  ناـبوخ و  هب  هقـالع  زج  نید  اـیآ   (1)« ضُْغْبلا ّبُحلا َو  َّالِإ  ُنیِّدـلا  ِلَه  َو  : » دـنیامرف یم  هک  اـجنآ 
؟ تساه
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ناوت نیرخآ  .دراد  یمنرب  تسد  دوخ  راک  زا  دنک و  یمن  رهق  اه  یتخـس  اب  دروخرب  رد  هدشن و  هتـسخ  دوز  ناسنا  دشاب : ّتبحم  رگا 
.دریگ یم  کمک  زین  نارگید  زا  دریگ و  یم  راکب  ار  دوخ 

اذـغ لیم  اهتـشا و  اب  دارفا  یتقو  هک  هدـش  تباـث  یملع  قیقحت  کـی  رد  .دـنک  یم  طاـشن  اـب  دـنم و  هقـالع  زین  ار  نارگید  وا ، هقـالع 
.دنیآ یم  اهتشا  هب  دننک  یم  هاگن  نانآ  هب  هک  مه  یناسک  دنروخب ،

1( �یلا�سُک اُوما�ق  :) درب یم  راکب  ار  اُوماق »  » هملک اُوماقَأ ،»  » هملک ياج  هب  دنک و  یم  داقتنا  تلاسک  اب  هقالع و  نودب  زامن  زا  یتح  نآرق 

2( َنوُهِرا�ک ْمُه  (َو  .تسا هدرک  داقتنا  دشاب  یطاشن  یب  تهارک و  ساسارب  هک  ارقف  هب  کمک  زا  یتح  نآرق 

رد یمهم  رایسب  لماع  قشع  نیا  .مینک  ادیپ  يو  هب  تهابش  مه  راتفر  رهاظ و  رد  مینک  یم  یعس  میراد ، تسود  ار  یسک  ام  هک  یتقو 
، دشاب شیامرفراک  دیرم  هک  يرگراکو  هدنامرف  قشاع  هک  يزابرس  دشاب ، شملعم  رادتـسود  هک  يزومآ  شناد  .تسا  هزیگنا  داجیا 

.دنک ادیپ  يو  هب  هّبشت  رادرک  راتفگ و  رد  دنک  یم  ادیپ  هزیگنا 

یفطاع طباور  . 9

.تسا یفطاع  طابترا  درب ، یم  الاب  ار  هزیگنا  طاشن و  هک  یلماوع  زا 

هیآ رد  نآرق  .دـناد  یمن  هفطاع  ّتبحم و  عطق  ببـس  ار  لـتق  یّتح  هک  تسا  نآ  برغ  قرـش و  قوقح  رب  مالـسا  قوقح  تازاـیتما  زا 
ْیَش ٌء ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  :) دیامرف یم  همادا  رد  سپس  تسامش ، قح  صاصق  دیامرف : یم  صاصق 
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يرذگرد وا  صاصق  زا  یناوت  یم  سپ  .تسا  وت  ینید  ردارب  لتاق   1( ْمُکِّبَر ْنِم  ٌفیِفْخَت  َِکل�ذ  ٍنا�سْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءا�دَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  ٌعا�بِّتاَف 
.فورعم ناسحا و  ساسا  رب  مه  نآ  ینک  تفایرد  هید  و 

یم مشچ  هب  ناسحا » فورعم و  ردارب ، وفع ،  » تاملک تسا ، لتاق  صاصق  زا  نخـس  هک  يا  هّداـم  رد  اـیند  یقوقح  باـتک  مادـک  رد 
.تسا مالسا  بتکم  يامیس  نیا  .دروخ 

یتاغوس رامیب ، تدایع  ریظن  .بحتسم  ای  هدش  هدرمش  بجاو  ای  دنک ، یم  دایز  ار  یعامتجا  قئالع  هک  يراک  نخـس و  ره  مالـسا  رد 
يراک ره  لباقم ، رد  و  ندرک ، اعد  هقردب ، هنسحلا ، ضرق  هیده ، دیدزاب ، دید و  نداد ، تسد  ندرک ، مالس  نارگید ، زا  رکـشت  رفس ،

ّربکت و لخب ، ینیچ ، نخـس  تبیغ ، ریظن  تسا ، هدـش  هدرمـش  هورکم  ای  مارح  دـنک ، یم  مک  اـی  وحم  ار  رگیدـکی  هب  دارفا  هقـالع  هک 
.يراذگ ّتنم 

.دنک یم  نوزفا  تمدخ  شالت و  يارب  ار  دارفا  طاشن  هزیگنا و  یفطاع ، طباور  یعامتجا و  قئالع  میکحت  هک  تسا  نشور 

یمدرم لابقتسا  . 10

قوش رس  رب  ار  نخـس  بحاص  عمتـسم ، : » دنا هتفگ  میدق  زا  هک  تسا  مدرم  لابقتـسا  هجوت و  درب ، یم  الاب  ار  اه  هزیگنا  هک  يروما  زا 
«. دروآ

لابند هب  خـن  رگا  هک  هنوگ  نامه  .دوش  یم  نیـشن  هناخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتح  دنـشاب ، هتـشادن  هجوت  روضح و  مدرم  رگا 
.درادن ار  هچراپ  رد  رونام  تردق  نزوس  دشابن ، نزوس 
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.دروآ هنحص  هب  ار  مدرم  یقطنم  عورشم و  ياههار  زا  دیاب  تسین و  تسرد  يراک  ره  ماجنا  مدرم  رظن  بلج  يارب  هّتبلا 

هتخیهرف بوبحم و  ياه  هرهچ  زا  هدافتسا  . 11

ناگدننک رازگرب  هزیگنا  دشاب ، رت  مهم  هسلج  نارنخس  هچره  ًالثم  .تسا  بوبحم  ياه  هرهچ  زا  هدافتـسا  هزیگنا ، نتفر  الاب  لماوع  زا 
.دوش یم  رتشیب  ناگدننک  تکرش  و 

ما هدیشوپ  ار  نهاریپ  نیا  بش  رازهو  هدرک  متخ  نآ  رد  ار  نآرق  راب  رازه  نم  دومرف : شا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ینهاریپ 
تخـس هدید و  تیذا  رازآ و  تیب  لها  زا  تیامح  رطاخ  هب  لاس  تسیب  هک  لبعد  لثم  يدارفا  يارب  .ما  هدرک  تدابع  هدـناوخ  زامن  و 

.دراد يا  هژیو  تیمهاو  شزرا  هدوب ، سابع  ینب  تموکح  بیقعت 

مالس و )1 و  ْمَُهل ٌنَکَس  َکَت�الَص  َّنِإ  :) دیامرف یم  سپس  .تسرفب  دورد  نانآرب  ریگب و  تاکز  مدرم  زا  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  نآرق 
.تسا شخب  مارآ  نانآ  يارب  ربمایپ ، يا  وت  دورد 

ردرـس رب  هسنارف  رد  .تسا  شخب  مارآ  يا ، هناگی  بوبحم و  تیـصخش  هک  وت  دورد  تسا ، شخب  مارآ  يدورد  ره  دیامرف  یمن  هیآ 
خیرات نالف  رد  تیصخش  نالف  هک  هدش  بصن  یگنـس  ییولبات  هتـشاد ، تنوکـس  نآ  رد  ناگتخیهرف  زا  یکی  یتّدم  هک  يا  هناخ  ره 

.تسا هدرک  یگدنز  اجنیا  رد  یتدم  يارب 

ماما یمالـسا ، يروهمج  راذگ  ناینب  تمدخ  .دندوب  داوس  یب  مدرم  زا  یمین  دودح  .مدـش  يزومآداوس  لوئـسم  هک  بالقنا  زا  دـعب 
: متفگ مدیسر و  هرس  سدق  ینیمخ 
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ار داوس  یب  لاـسگرزب  دارفا  دـننزب ، ار  اـه  هناـخ  رد  دـننک ، ترجه  اهاتـسور  هب  دـیاب  اریز  تسا ، تخـس  يزوـمآداوس  نیمّلعم  راـک 
، دیتسه همه  بوبحم  ربهر  هک  امش  رگا  نکل  دنهد ، ماجنا  ار  تخس  راک  نیا  یمسر  ریغ  مک و  قوقح  اب  دننک و  توعد  ییاسانش و 

مرگ مالس  نیا  اب  يزومآداوس  ناراکردنا  تسد  دیناسرب ، صوصخم  مالس  متـسه  امـش  هدنیامن ي  هک  هدنب  قیرط  زا  نیملعم  نیا  هب 
.دنوش یم  رت  هزیگنا  اب  مرگلد و  لاحشوخ و  امش ،

.دیناسرب دارفا  نیا  هب  ارم  صوصخم  مالس  دومرف : ماما  ترضح 

دقفت و نیا  رطاخ  هب  ار  نیمّلعم  بوخ  تاساسحا  مدرک ، یم  غالبا  ار  مالس  هک  نیمه  مدوب و  مالس  مایپ  نیا  لماح  اهرفـس  رد  نم  و 
دارفا هزیگنا  طاشن و  ندربالاب  رد  يدایز  ریثأت  هتـسجرب ، دارفا  يوس  زا  رکـشت  مالـس و  غالبا  کـی  یهاـگ  يرآ  .مدوب  دـهاش  مـالس 

.دراد

مارتحاو میرکت  . 12

: هلمج زا  .تسا  کین  ياهدروخرب  درب ، یم  الاب  ار  اه  هزیگنا  هک  يروما  زا 

1( ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  ) .مییوگب ار  مالک  نیرتهب  نخس ، رد 

2( ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ) .مینک دروخرب  نآ  اب  هویش  نیرتهب  اب  میدید ، ییاوران  هلأسم  رگا 

هینک تمارک و  مارتـحا و  اـب  ار  ناـکدوک  یتـح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .مینزب  ادـص  ار  مدرم  دـنراد ، تسود  هک  یماـن  اـب 
.دز یم  ادص  یگداوناخ 

.میهاوخن فیلکت  دنراد ، هک  يرازبا  قوذ و  ناوت و  تیفرظ و  زا  شیب 

هک تسا  نیشام  هب  یناسر  نغور  دننام  یصوصخ ، ریدقت  مارتحا و  میرکت و 
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.دنک یم  لاکشا  نودب  دنت و  ار  نآ  تکرح 

.درب یم  الاب  ار  اه  هزیگنا  هیحور و  نانآ ، اب  تروشم  یهاوخرظن و  نتشاد و  ناسکی  راتفر  ندش و  اذغ  مه  نانآ  اب  یتح  دارفا  میرکت 

اه یتخس  شیامن  نایب و  . 13

اه يراتفرگ  زاین و  رقف و  زا  ییاـه  هنحـص  نویزیولت  رد  رگا  اـّما  دـنراتفرگ ، اـی  میتی  اـی  ریقف  هعماـج  رد  يدارفا  دـناد  یم  یناـسنا  ره 
.دوش یم  رتشیب  کمک  يارب  ناگدننیب  هزیگنا  دوش ، حرطم 

هتسشن كاخ  يور  درادن و  شرف  هک  يریقف  ای   2( ٍَهبَْرتَم ا�ذ  ًانیِکْسِم  ْوَأ  ) .تسا وت  لیماف  هک  یمیتی   1( ٍَهبَْرقَم ا�ذ  ًامِیتَی  :) دیامرف یم  نآرق 
.دنک یم  بطاخم  رد  هزیگنا  داجیا  ینیشن ، كاخ  يدنواشیوخ و  هلأسم  حرط  اب  .تسا 

ِبا�تِْکلا ِیف  ْرُکْذا  (َو  .نز ای  دنشاب  درم  هاوخ  دنک ؛ حرطم  ار  نانآ  ياه  یتخس  ناگرزب و  دای  هک  دنک  یم  رومأم  ار  مالسا  ربمایپ  نآرق 
4( َمَیْرَم ِبا�تِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو   ،) 3( َمیِها�ْربِإ

مینادب ام  هکنیا  يارب  هدش  رایـسب  شرافـس  شمارگ  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  يارب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه 
، دشاب تربع  سرد و  ام  يارب  البرک  هعجاف  ندینـش  مینک و  تمواقم  دـیاب  اجک  ات  رگمتـس  اب  ندرکن  تعیب  توغاط و  اب  هزرابم  يارب 

راشف نیرتالاب  هک  بآ  عطق  البرک  رد  هک  هنوگ  نامه  میوشن ، میلـست  یماـظن  يداـصتقا و  هرـصاحم  اـه و  یتخـس  راـشف  ربارب  رد  اـت 
.دشن نمشد  ربارب  رد  نانآ  ندش  میلست  بجوم  رفن ، رازه  اههد  طسوت  رفن  ود  داتفه و  یماظن  هرصاحم  دوب و  يداصتقا 
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یحور تاشیارگ  هب  هجوت  . 14

قفوـم درادرب ، ماـگ  ریـسم  نآ  رد  دسانـشب و  ار  دوـخ  ياهدادعتـسا  اـه و  شیارگ  رگا  هک  هدادرارق  یقوذ  یـصخش  ره  رد  دـنوادخ 
لـصاح شهاوخلد  ریـسم  رد  يرییغت  دوش و  هدرامگ  يراک  ماجنا  هب  شقوذ  فالخ  رب  رگا  هک  يا  هغبان  دارفا  اسب  هچ  .دـش  دـهاوخ 

.دشابن دیفم  يّداع  درف  کی  هزادنا  هب  یّتح  دوش ،

.دشاب ناسنا  یحور  شیارگ  قوذ و  قبط  هک  تسا  یهار  رد  نداهن  ماگ  شخب ، هزیگنا  لماوع  زا  یکی  نیاربانب 

نادجو . 15

.تسا ناسنا  رد  هدنزیگنارب  ياهورین  زا  یکی  نادجو 

بآ دنتفگ : دراد ؟ یلکـشم  هچ  هداتفا  هداج  رانک  هک  یـسک  نیا  دینیبب  دندومرف : يا  هقطنم  زا  رذـگ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ساسحاو نادجو  امـش  .تسه  هک  ناسنا  دشابن ، ناملـسم  دومرف : .تسین  ناملـسم  اقآ  دنتفگ : .دیهدب  بآ  وا  هب  دومرف : دهاوخ ، یم 

.دیراد هک 

یناسنا قح  .میهد  ماجنا  دـیاب  میتسه ، ناملـسم  نوچ  ینعی  یمالـسا  قح  یناسنا ، قح  کی  یمالـسا و  قح  کی  تسا ؛ مسق  ود  قح 
.میهد ماجنا  دیاب  میتسه  ناسنا  نوچ  ینعی 

گرزب نادنمشناد  زا  یکی  یضر  دّیس  .وت  عون  مه  ایو  دنتسه  وت  ینید  ردارب  ای  دنا ؛ هتسد  ود  مدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
!؟ يدش هدایپ  ارچ  تسا ، اه  ناملسم  ریغ  ناتسربق  اجنیا  اقآ  دنتفگ : دش ، هدایپ  دیـسر ، اهناملـسم  ریغ  ناتـسربق  هب  هک  نیمه  یمالـسا ،
ریغ داتسا  نیا  مارتحا  هب  نم  تسا و  نفد  اجنیا  رد  تشاد و  مندرگ  هب  یمّلعم  قح  اّما  دوبن ، ناملسم  متشاد  يداتـسا  کی  نم  دومرف :

.مور یم  هار  هدایپ  اجنیا  رد  مناملسم ،

ص:142

طاشن هزیگنا و  تیوقت  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد دـب  رظن  وت  سومان  هب  يرگید  يرـضاح  ایآ  دومرف : تشاد  هانگ  هب  میمـصت  هک  یـصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
.تشادرب هانگ  زا  تسد  دیشک و  تلاجخ  وا  .درک  رادیب  ار  وا  نادجو  لاؤس ، نیا  اب  ترضح  .دشاب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  همان  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

دوخ يارب  ار  هچنآو  دنسپب  مدرم  يارب  يدنـسپ  یم  دوخ  يارب  ار  هچنآو  هدب  رارق  نازیم  یـضاق و  ار  دوخ  مدرم ، دوخ و  نیب  مدنزرف 
(1) .دنسپن زین  مدرم  يارب  يدنسپ ، یمن 

« نیملاعلا ّبر  هّللدمحلاو  »

ص:143
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط
	مشخصات کتاب
	اشاره
	سخن ناشر
	پیشگفتار:
	اشاره
	دلایل یا بهانه های بی انگیزه شدن

	فصل اول: راهکارهای اعتقادی
	اشاره
	1. ایمان به خدا
	اشاره
	ایمان، عامل بازدارنده از پلیدیA��ها وتشویق به نی�FیA��ها
	نتیجه ایمان

	2. ایمان به معاد
	اشاره
	نقش معاد در مسائل اقتصادی
	نقش معاد در مسائل نظامی
	نقش معاد در برخورد با طاغوتیان
	نقش معاد در توجّه به محرومان
	ایمان به معاد، پشتوانه تمام �Fمالات

	3. توکل بر خداوند
	4. دعا و نیایش
	5. نذر و قسم
	6. ایمان به نصرت الهی
	7. تکلیف گرایی
	8. یاد امدادهای الهی
	9. حسن ظنّ وامیدواری

	فصل دوم: راهکارهای معرفتی
	اشاره
	1. شناخت مقام انسان
	2. آشنایی با زندگی افراد موفّق
	3. آشنایی با تاریخ
	4. توجّه به نتایج کار
	5. دانش و تجربه
	6. قداست موضوع و واسطه ها
	7. مقایسه با مطلوب
	8. آشنایی با قوانین و سنّت های الهی
	9. دیدن آثار و نشانه ها
	10. شناخت اهداف مخالفان
	11. توجه به فداکاری بزرگان
	12. همراهی هستی
	13. فهمیدن فلسفه و راز امور
	14. توجّه به کوتاهی و گذران فرصت
	15. مبارزه با تبلیغات منفی
	16. آینده نگری
	17. آثار کار در دنیا
	18. انجام وظیفه، نه نتیجه
	19. مقایسه

	فصل سوم: راهکارهای مدیریتی
	اشاره
	1. برنامه ریزی و نظم
	2. نظارت و کنترل
	3. دسترسی به امکانات
	4. همکاران علاقمند
	5. وقت شناسی و مدیریّت زمان
	6. فضاسازی و مدیریّت مکان
	7. دوستان هم سلیقه
	8. مقبولیت مدیر
	9. امنیت شغلی
	10. جرأت و شجاعت
	11. محیط و فضای عاطفی
	12. عدالت
	13. همیاری
	14. ایجاد رقابت و مسابقه
	15. چشم پوشی از لغزش ها
	16. کار متناسب با استعداد
	17. توصیه دیگران
	18. نقش الگویی مسئولان
	19. مشورت و مشاوره
	20. استفاده از تجربیات دیگران
	21. تنوّع
	22. تذکّرات مفید هنگام کار
	23. سعه صدر در مدیریت
	24. پاداش بر اساس تلاش
	25. شروع با امور ساده
	26. آموزش ضمن خدمت
	27. ورود در هر کاری از راهش
	28. انصاف مدیر و مسئول
	29. پذیرفتن پیشنهادات
	30. پیشگام شدن مسئولان
	31. آسان جلوه دادن امور
	32. توجّه به امور فراموش شده
	33. تأمّل و تجدید نظر
	34. بررسی پیوسته مشکلات
	35. نظارت بر ناظرین
	36. پاکدلی و جرأت
	37. درجه و منصب
	38. احساس خطر
	39. سازماندهی و تشکیلات
	40. پذیرفتن کار ناقص
	41. عرضه به کارشناس
	42. تهدید
	43. قطع رابطه
	44. اخطار

	فصل چهارم: راهکارهای اجتماعی
	اشاره
	1. تشویق اجتماعی
	2. تنبیه اجتماعی
	3. تحسین (تشویق کلامی)
	4. تلقین
	5. تعاون و همکاری
	6. امر به معروف
	7. تفریح و ورزش
	8. آراستگی و زیبایی
	9. توجّه به سود و درآمد
	10. احساس مؤثر و مفید بودن
	11. جایزه
	12. رسانه های جمعی
	13. محیط تمیز و پاکیزه
	14. ورزش
	15. کار گروهی و جمعی
	16. مراعات افراد ضعیف
	17. تمرین و عادت
	18. حرکت تدریجی
	19. تکیه به توانمندی های خود
	20. تقدیر و تشکر منصفانه
	21. ارتباط با افراد انگیزه دار
	22. مالکیّت خصوصی
	23. برخورد محترمانه

	فصل پنجم: راهکارهای عاطفی
	اشاره
	1. تحریک غیرت و حمیّت
	2. توجّه به یاد نیک
	3. تأثیرگذاری راه و رسم پدران
	4. گرایش های ملّی و قومی
	5. هنر
	6. استفاده از ادبیات
	7. تأمین نیازهای طبیعی
	8. عشق و محبّت
	9. روابط عاطفی
	10. استقبال مردمی
	11. استفاده از چهره های محبوب و فرهیخته
	12. تکریم واحترام
	13. بیان و نمایش سختی ها
	14. توجه به گرایشات روحی
	15. وجدان


	درباره مركز

