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نارکیب رهم 

باتک تاصخشم 

فیلات مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفأر  هب  یهاـگن  نارکیب  رهم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نسحدمحم 1352 -  يدابآ  هاش  هسانـشرس : 
لایر 3500 کـباش :  134ص  يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1378 . سدقم  دجـسم  مق  رـشن :  تاصخـشم  يدابآ  هاش  نسحدمحم 

؛ : 978-964-6705-40-1  متفه پاـچ  لایر :   9000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لایر 5000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لاـیر  5000 9646705405 ؛ :
 1386. زییاپ متفه : پاچ  تشاددای :  راهب .1385  مشش : پاچ  تشاددای :  مجنپ .1382  پاچ  تشاددای :  متشه  پاچ   ) لایر 13000

ماـما جـع ، )  ) نـسح نبدـمحم  عوـضوم :  سیوـنریز  تروـص  هـب  هماـنباتک  تشادداـی :  ناتـسمز .1387  متـشه : پاـچ  تشادداـی : 
 : هرگنک يدنب  هدر  ثیداحا  تبیغ --  .ق --  ، 255 مهدزاود ماما  جع ، )  ) نسح نبدمحم  عوضوم :  ثیداحا  .ق --  ، 255 مهدزاود

 78-21256 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ییوید 297/959 :  يدنب  هدر  م 1378 9   2 ش BP51 /

همدقم

 . اه هظحل  يافص  اهلد و  راهب  هب  ءادها 

. .

 . اهبلق شپط  هدنپط و  بلق  هب 

. .

 . ناراگزور توارط  ناگدید و  رون  هب 

. .

 . ناراظتنا مشچ  يوزرآ  هب 

. .

 . نامزلاورصعلا بحاص  يدهم  ماما  هب 

. .

 . لیلق نیا  شنارظتنمو  ناهارب  هدید  همه  هب  میدقتو 

. .
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 . نیرهاطلا هلآو  دمحم  اندیس  یلع  هّللا  یلصو  نیملاعلا  بر  هّللدمحلا 

ارـصانو ادئاقواظفاحو  ایلو  هعاس  لک  یفو  هعاسلا  هذه  یف  هئابآ  یلعو  هیلع  کتاولـص  يدهملا  نسحلا  نب  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 
 . الیوط اهیف  هعتمتو  اعوط  کضرا  هنکست  یتح  انیعو  الیلدو 

کتمحرب میرکلا  کـهجوب  اـنیلا  لـبقاو  كدـنع  ازوفو  کـتمحر  نم  هعـس  هب  لاـنن  اـم  هریخو  هئاـعدو  هتمحرو  هتفار  اـنل  به  مهللا 
 . نیمحارلا محراای 

لد اب  هک  دوب  لبق  يدنچ  نخس  زاغآ 
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نماد هب  کشا  تارطق  زا  شیئاهنتو ,  شتولخ  زا  و  تفگ ,  عمـش  تبرغ  زا  دوشگ و  تیاکح  هب  ناـبز  وا  مدـش و  هارمه  يا  هتخوس 
شیوزرآ رد  هک  یناقشاع  رتسکاخزا  و  تفگ ,  اهنخس  وا  درگادرگ  ياه  هناورپ  زا  و  شا ,  هنیس  هلعـشو  لد  زوس  زا  و  شا ,  هدیکچ 

 . دناوخ اه  هصق  دنا  هتخوس 

ناتـسلگ اب  هک  درک  اه  هوکـش  اهغاز  زا  و  دـنرد , یم  ار  قشاع  ناگناورپ  دـنور و  یم  عمـش  زیتس  هب  هک  تشاد  اـه  هلاـن  ناـشافخ  زا 
یهایـس اب  و  دننکـش , یم  مهرد  ناشتـشز  دایرف  اب  ار  نالبلب  ياون  دنراد و  یم  اور  اهینمـشد  هچ  سگرن  لگ  ابیز  رب  دـننک و  یماهچ 

 . . . ار و اون  روش و  نالبلبو  دنرب  دای  زا  اه  هنارت  نایرمق  دیاش  ات  دنشک , یم  لگ  خر  رب  هدرپ  ناشبلق 

هب ار  شیمولظم  هلان  میوگ و  یم  همه  هب  ار  لگ  تبرغ  تیاکحو  میامیپ  یم  ار  اهتشد  مراذگ و  یم  اهارحـص  هب  رـس  متفگ :  دوخ  اب 
ما هلان  گـنت و  ما  هنیـس  روجنر و  میاـپ  هک  سوسفا  دـص  اـما   , مناوخ یم  شترـصن  هب  ار  شقـشع  ناـگناوید  مناـسر و  یم  اـج  همه 

 . ناوارف و ارحص  گرگ  بش  لد  نیا  تسنازرل و 

. .

منکچ و مدش  ریحتم  هک  دوب  نیا  تخوس ,  یم  ار  مناج  نالبلب  هنیسزوس  داد و  یم  مرازآ  لگ  تبرغ  متسشن  یم  حبص  راظتنا  هب  رگا 
تسودزا یمیمش  مشخب و  دیما  قرب  ار  شناتسود  منک و  اوسر  ار  شنابیقر  مریگرب و  رای  خر  زا  هدرپ  میاشگب و  لد  زا  هدقع  هنوگچ 

 . مروآ ناغمرا  نارظتنم  رب 

هلعش يزیزع  هک  مدوب  اغوغ  نیا  رد 
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هدینـش سگرن  لگ  ابیز  زا  هچنآ  ات  مدرب  ملقرب  تسد  نآ  یپ  زا  تخود و  شزغن  مالک  رب  ار  ملد  تخورفا و  متریح  یکیراـت  رد  يا 
 . مشک ریوصت  هب  ما 

ماما نیمهدزاود  هک  دنا  هدیزرلدوخ  ناج  رب  سرت  زا  دنا و  هدینش  ار  نخس  نیا  دیاش  يرایسب  هک :  دیدرگ  زاغآ  نخـس  هنوگنیاو  . . 
زا دزادـنا و  یم  هار  هب  نوخ  يوج  دـشک و  یم  ار  ایند  مدرم  رتشیب  دـنک  یم  روهظ  هک  نامز  نآ  ءادـفلا -  همدـقم  بارتل  اـنحاورا  - 

 . . . تسا و مدرم  تبوقع  باذع و  يارب  وا  مایق  دنک و  یم  عطق  اه  هنیسرد  ار  سفن  دزاس و  یم  اه  هتشپ  اه  هتشک 

رونزگره ات  دشک  یم  نامدرم  يور  رب  تسه  هک  هچنآ  رب  نوزفا  يدسو  دیازفا  یم  وا  ياهباجح  رب  یباجح  هک  رگید  فرح  نارازه 
رتشیب همهزا  هچنآ  و  دلانب , ناتـسود  قارف  زا  دنامب و  دوخ  تبرغ  رد  شیپزا  شیب  وا  دنـسرن و  شروهظ  ضیف  هب  دننیبن و  ار  شلامج 

همه نیااب  دننک و  یم  وا  هب  تبحم  تدارا و  يوعد  هک  دسر  یم  شوگ  هب  یناسک  زا  نانخـس  نیا  هکنآ  درازآ  یم  ار  شنابحم  بلق 
 . دنربن نابز  رب  ار  شمان  دنرپن و  وا  ماب  درگ  زگره  ات  دندنب  یم  نانآ  ياپ  هب  نامسیر  دنرتسگ و  یم  شنارتوبک  رب  ماد 

نآ تفوطع  تفار و  نوماریپ  رابخا  تایاور و  یـضعب  يروآ  عمج  هب  اـت  متفرگ  میمـصت  نارورـس  زا  یکی  داهنـشیپ  هب  تهج  نیدـب 
 , مزاس يراج  ار  تفار  ناشورخ  نآ  زا  یجوم  منک و  هنامیپ  ار  تبحمراس  همشچ  نآ  زا  يا  هرطق  مناوتب  دیاش  مزادرپب ,  ماما  نابرهم 

دیما نادب 
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 . ادیش هلاو و  شتعلط  ناگتفیشو  دنوش  باریس  يردق  شتفرعم  ناگ  هنشت  هک 

ار ناشناج  شدای  توالح  ات  دننک  زاب  وا  شکلد  مان  هب  نابز  دننکشب و  بل  رهم  دندنب و  شوفع  هب  لد  دنیوا  رهق  زا  ناسرت  هکنانآ  و 
 . دننیچرب اه  هناد  شبرق  ناوخ  زا  دننیشنب و  شا  هناخ  ماب  رب  دیاش  دهد  زاورپ  ار  ناشحور  غرم  دنک و  هدنز 

یلو نآ  هنامیرک  رظن  رد  هک  دـیما  ددرگ , یم  میدـقت  شناتـسودرضحم  هب  نونکا  دـیدرگ و  يروآ  عمج  تاحفـص  نیا  ماجنارـس  و 
شـسدقا تحاس  هب  هک  تسیخلم  لاب  زا  رتمک  میا و  هدروآ  زیزع  نآرـضحم  هب  هک  تسا  یتاجزم  تعاضب  نیا  هک  دتفا  لوبقم  مظعا 

 . هدیسوب و شنابساپ  کلم  ناتسآ  میراد و  یم  هضرع 

 ( . نیقدصتملا يزجی  هّللا  نا  انیلع  قدصتو  لیکلاانل  فواف  هاجزم  هعاضبب  انئجو  رضلا  انلهاو  انسم  زیزعلا  اهیا  ای  مییوگ ( :  یم  . . 

میلک نوچ  تست -----  روم  نامیلـس  نوچ  اهدص  هک  يا  تردام  ناج  هب  ار  وا  نکم  در  ترد -----  رب  دـمآ  يروم  نامیلـس  يا 
يدابآ هاش  نسحدمحم  مق ,  ع )  تیبلا (  لها  همیرک  كاپ  تبرت  تست  روط  رد  یسب  هّللا 

تبیغ رد  تفار  لوا  لصف 

تبیغ ریوک 

ای تسا و  بئاغ  ناـنآ  زا  ع )  ماـما (  هک  یئاـهنآ  ماـمت  رب  تسا ,  تیمورحمو  تملظ  نارود  تبیغ ,  راـگزور  هک  تفگ  دـیاب  نینچ 
 . دنروجهم وا  زا  نانیا  میئوگب  رتهب  هکنآ 

هچ تبیغ  نارود  هک  دیمهف  میهاوخ  میبایب ,  يدـح  ات  ار  ع )  ماماروضح (  تمعن  تمظع  میـشیدنیب و  يدـح  ات  میرگنب و  وکین  رگا 
رد نانمؤم  نارود و  نآ  زا  ع )  اضر (  ماما  ترضح  تسیئاسرف و  تقاط  رابجنر و  نارود 
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 . نیعملاءاملا دقف  دنع  نیزح  ناریح  فساتم  نمؤم  نم  مکو  دنیامرف :  یم  دای  نینچ  نامز  نآ 

 . درب یم  رس  هب  نزح  تریح و  رد  اراوگ  بآ  نادقف  رد  هک  يا  هتخوس  لد  نمؤم  رایسب  هچ   ( ( 1 ) ) 

عنم اراوگ  بآ  يا  هعرج  زا  هک  یناگنـشت  نوچ  نانمؤم  هک  دـشک  یمریوصت  هب  ار  يروتـسم  نامز  تیمورحم  ابیز  هچ  ترـضح  نآ 
نامز ماما  یتسار  هب  و  تایح ,  هدام  نیرتیرورـض  تسا و  ناگمه  يارب  هک  یبآ  نآ  درب , دـنهاوخ  رـسب  ناـمرح  هجنپ  رد  دـنوش  یم 

 . نانچ زین  تبیغ  نارود  تسا و  نینچ  هادف  انحاورا 

یشومارف هب  ار  لگ  تبحـص  هنوگچ  و  قشع ,  هلعـش  قارف  رد  هتخوسرپ  نآ  دزاس  هچ  عمـش و  تبیغ  رد  هناورپ  درک  دهاوخ  هچ  سپ 
 . دریگ مارآ  لزنم  نیمادک  رد  دیوج و  هک  زا  هار  تبیغ ,  يارس  کیرات  هدشمگ  نآ  دهد و  رس  روش  هنوگچ  لبلب  دراپس و 

ار نارجه  خلت  معط  دـنا  هدیـشچ  ار  روضح  تذـل  هک  اهنآ  ودـنناد  یم  ار  یکیرات  ياوه  لاح و  دـنا  هتـسشن  رون  رـضحم  رد  هکنانآ 
 . دننک یم  كرد 

تبیغ درـس  بش  يرآ ,  تساهیئانـشور ,  مامت  ندوب  هدرپ  رد  و  تساهیبوخ ,  ماـمت  زا  يرود  ع )  ناـمز (  ماـما  تبیغ  نخـس  هاـتوک 
و تساهندیلانو ,  اهنتسیرگ  هحوبحب  تبیغ  درس  بش  تساهندیسرت ,  اهندیزرل و  هاگ  تبیغ  درـس  بش  تساهنداتفا ,  هاچ  هب  هماگنه 
رد هک  یناـگ  هناورپ   , تساـه هناورپ  يروـجنر  ناـمز  تبیغ  درـس  بش  تسا ,  یـشیاسآ  یب  یباوـخ و  یب  تـقو  تـبیغ  درـس  بـش 

 . روک ناشافخ  نوچ  هن  دنرون  يوجتسج 

. .

رگم درک  ینعم  ناوت  یمن  ار  تبیغ  درس  بش 
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 . تشذگ هنوگچ  دوب و  هچ  بشید  هک  تفگ  میهاوخ  مینیشن ,  یم  مد  هدیپس  ياشامت  هب  هک  هاگنآ  , روهظ هاگپ  رد 

لامک لامج و  یبوجحم  رای و  ینیـشن  هدرپ  نارود  تبیغ  راگزورو  تسا  تیـالو  ياراوگ  همـشچ  زا  تیمورحم  رـصع  تبیغ  رـصع 
يروتسم نارود  شتیاده ,  لالز  شتفرعم و  راس  همشچ  زا  يرود  هماگنه  ع )  رصع (  ماما  تبیغ  راگزور  هک  تفگ  دیاب  و  تسوا , 
شیانسح تافـص  دنیوا , رادید  زا  مورحم  نامدرم  تسا و  هتـسشن  تبیغ  هدرپ  رد  دوخ  هک  هنوگ  نامه  شیابیز ,  تافـص  مامت  اب  وا 

یـشبات هداـتفا و  باـتفآ  هرهچ  رب  هک  تسا  یهایـس  ربا  سپ  زا  دوش  یم  هدـیدوا  يوخ  قلخ و  عشعـشت  زا  هچنآ  ره  و  دـنبوجحم , زین 
ینعم  ( ( 2 اهبر ( ( )  رونب  ضرالا  تقرشاو  دتفارب و (  هدرپ  نیا  هک  هظحل  نآ  تسابیز  هچ  نارجه و  هدرپ  ياه  هنزور  نایم  زا  تسا 

 . دوش

زا یعاعشرگم  بوجحم ,  زین  وا  يالاو  تریس  تسا  روتسم  ع )  ماما (  يابیز  تروص  هک  هنوگنامه  تبیغ  رـصع  رد  میتفگ  هک  لاح 
تبیغ رصعرد  هادف  انحاورا  رصع  ماما  نارکیب  تفار  زا  يا  هرطق  ياشامت  هب  نونکا  دبات , یم  يا  هنزور  زا  هک  یهلا  راونا  يالجم  نآ 

 . دیشک لد  هدرپ  ربار  شرهم  روهظ  زا  يریوصت  ناوتب  دیاش  مینیشن  یم 

هعیش راوخمغ 

یمن نکمم  ترـضح  نآ  هب  یـسرتسد  ناکما  همه  يارب  هجیتن  رد  ودنناهنپ  اه  هدید  زا  هادف  انحاورا  نامز  ماما  هک  اجنآ  زا  هنافـساتم 
زین نانآ  یلو  دـنرب  یم  تذـل  وا  اب  تبحاصم  زا  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  تاـقالم  ضیف  زا  هک  صلاـخ  صاـخ و  ناتـسود  رگم  دـشاب 

دننخس نیا  قادصم 
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رگا دننک و  یمن  راهظا  دننیـشنب  شترـضح  اب  زین  اهنآ  رگا  دنتخود و  شناهد  دندرک و  لفق  دنتخومآ -----  قح  رارـسا  ار  هکنآ  : 
 . . . دندش یمن  تفایض  شبرق  ناوخ  هب  دوب  نیا  زج  رگا  دنزاس و  یمن  شاف  دنونشب  وازا  يزیچ 

ناتسود لد  رد  تبحم  هتـشر  میکحت  نالفاغ و  رب  تجح  مامتا  يارب  تسا  هدیـسر  ام  هب  هک  اهیـسوب  ناتـسآ  تافرـشت و  هنوگ  نآ  و 
 ---- دیآرب نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد  ار :  لزغ  نیا  دننک  ناج  قشمرس  دنـشکن و  بلط  زا  تسد  دنوشن و  سویام  هک  تسوا 

هب اما  دیآرب  نفک  زا  دود  منورد  شتآ  زک  رگنب -----  تافو و  زا  دعب  ار  متبرت  ياشگب  دیآرب  نتز  ناج  ای  ناناج  هب  دـسر  نت  ای  - 
شلئاضف و ناوید  زا  تسا  یعرصم  دنا  هدرک  لقن  ار  هچنآ  ره  شلامج و  باتفآ  زا  تسا  یعاعش  زین  تسا  هدش  هدید  هچنآ  لاح  ره 
 . تسا هتفر  كاخ  هب  اه  هنیس  اب  نالهاان  سرت  زا  ای  هدیدرگ و  دوبان  نانمشد  تسدب  زین  ام  راثآ  رابخا و  زا  يرایسب  هک  سوسفا  دص 

. .

 . نایوجهر يارب  میبایب  یغارچ  ات  میزادرپ  یم  راثآ  رابخا و  يوجتسج  هب  نونکا 

ماما ترـضح  هک  هراب  نیا  رد  نایعیـش  زا  يا  هدع  اب  ینیوزق  مناغ  یبا  نبا  هک  دـنک  یم  لقن  هبیغلا ]   ] باتک رد  هر )  یـسوط (  خـیش 
تفر و ایند  زا  ترضح  نآ  هک  دش  یعدم  وا  دندرک و  هرجاشم  دشابوا  نیشناج  ات  هدراذگ  یقاب  دوخ  زا  يدنزرف  ایآ  ع )  يرکسع ( 

دوخ ياوام  اجلم و  هب  يا  هضیرع  زین  نایعیش  تشاذگن ,  ياج  هب  دوخ  زا  يدنزرف 
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هنا دـیدرگ :  رداص  نینچ  باوج  زین  هادـف  انحاورا  سدـقا  تحاس  نآ  زا  دـندومن و  دوخ  ياقآ  بحاص و  اـب  لاـح  ضرع  دنتـشون و 
, انیف مکیف ال  انءاسو  انل  مکل ال  کلذ  انمغف  مهرما  هالو  یف  هریحلاو  کشلا  نم  مهلخدامو  نیدـلا  یف  مکنم  هعامج  بایترا  یلا  یهنا 

 . هریغ یلا  انب  هقاف  الف  انعم  هّللا  نال 

هب ناشرمالا  یلوا  هب  تبـسن  تریح  کش و  هداتفا و  لزلزت  هب  دوخ  نیدرد  امـش  زا  يا  هدع  هکنیا  ام  رب  تسا  هدیـسر  انامه   ( ( 3 ) ) 
رطاـخ هب  هن  امـش  رطاـخ  هب  میا  هدـش  تحاراـنودوخ  يارب  هن  امـش  يارب  هتبلا  هتخاـس ,  موـمغمار  اـم  بلطم  نیا  هدروآ  موـجه  اـهنآ 

 . میرادن وا  ریغ  هب  یجایتحا  تسام و  اب  ادخ  نوچ  , دوخ

یمدرگن یم  ـالب  هطرو  هب  ار  شناتـسود  نوـچ  وا  تـفار  ياـیردو  دوـش  یم  كاـنمغ  شناتـسود  ریحت  لزلزت و  زا  ع )  ناـمز (  ماـما 
مغ و هک :  دراد  یمرب  هدرپ  نینچ  نیا  اهنآ  هب  دوخ  تبحم  تدـشزا  هکلب  دـنک  یم  راهظا  ار  دوخ  هودـنا  نزح و  اهنت  هن  و  دـشورخ ,

ياربزا هن  مینوزحم  دنا  هدش  هدیـشک  تلالـض  هب  دنا و  هدرک  کش  دوخرمالاولوا  رد  يا  هدع  هکنیا  زا  تسامـش و  رطاخ  هب  ام  هودنا 
 . میوش مومغم  یتعامج  ندش  ادجزا  ات  میرادن  وا  ریغ  هب  یتجاح  تسام و  اب  ادخ  نوچ  دوخ ,

زوسلد ردپ 

زا هک  تسا  يریحت  زا  یشان  همه  هک  شناتسود  لزلزت  کش و  زا  فوئر  ماما  نآ  هک  مینیب  یم  میدرگ  زاب  ترضح  نآ  مالک  هب  رگا 
 ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  هدومرف  هب  هک  ارچ  درب , یم  جنر  هدش ,  لصاح  زیزع  نآ  تبیغ 
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 ( ( 4 دانلا ( ( .  هیهادلا  یف  دابعلا  عزفم  ریغـصلا , دلولاب  هربلا  مالاو  قیقـشلا ,  خالاو  قیفـشلا ,  دـلاولاو  قیفرلا ,  سینالا  مامالا ,  ع : ) 
ردام نآ  ماما  و  دنـشاب , لصتم  مهب  امرخ  همین  ود  نوچ  هک  تسا  يردارب  نآ  ماـما  زوسلد , تسا  يردـپ  و  قیفر ,  تسا  یـسینا  ماـما 

 . تسا كانلوه  هعقاو  رد  مدرم  هانپ  ماما  و  دنک , یم  تبحم  شدرخدنزرف  هب  هک  تسا  ینابرهم 

یمهف ار  ماما  مالک  هک  دومن  ناج  شون  یمارآ  اب  ار  یحو  لالز  زازیربل  ماج  نآ  دومن و  ربدـت  یکین  هب  دـیاب  ترـضح  نآ  مالک  رد 
 . دیاب مامازا 

رترب نآ  دریگ و  یمرب  ماما  تفار  زا  هدرپ  ترـضح  نآ  ابیز  هچ  هک  مینک  هراـظن  مینزب و  بدا  يوناز  يوضر  راونا  رـضحم  رد  نونک 
رد هک  دنک  یم  دننام  قیفر  یـسنا ,  بحاص  هب  ار  وا  تسخن  دـناشن , یماشامت  هب  ار  اهناج  دـنک و  یم  لیک  ظافلا  هنامیپ  هب  ار  انعمزا 

یمریوصت هب  رتقیمع  يریبعت  اب  ار  ماقم  نیا  هراـب  رگید  تسا ,  تبحمزا  لاـمالام  شیاـیر  یب  تقاـفر  دزرو و  یمن  یهاـتوک  شـسنا 
ردـپ فطل  تفوطع و  اعطق  هک  دزرو  یمن  غیرد  داـشرا  تیادـه و  چـیه  زا  هک  دـنک  یم  هیبشت  زوسلد  يردـپ  هب  ار  شتفار  دـشک و 

 . تسا رترب  تقافر  سنا  تبحمزا و 

یکی هک  هنوگنآ  تسا  هدـمآ  ایند  هب  وا  اب  ناماوت  ناسنا و  هارمه  هک  تسا  يردارب  نوچ  تساهنیا ,  قوف  هادـف  انحاورا  ماما  فطل  اما 
شناـبحم دزرو , یم  رهم  ناـسنیا  دـناد و  یم  دوخ  زا  یئزجار  ناـسنا  ییوگ  دـنا , هتـشگ  مین  ود  سپـس  اـمرخ و  هناد  لـثم  دـنا  هدوب 

دوخ زا  يادجار 
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 . دراگنا یم  دوخ  يازجا  ار  شتیعر  دنیب و  یمن 

تبحم شورخ 

دیس هک  تفایرد  یبوخ  هب  شرحس  نازوس  ياه  هلان  زا  ار , شناتـسوداب  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  یگناگی  تدحو و  ناوت  یم 
مدینش ار  زیزع  نآ  ياون  هرماس  رد  ترضح  نآ  سدقم  بادرس  رد  یهاگرحـس  دیوگ :  یم  هر )  سوواط (  نبا  نیفراعلا  هودق  لجا 

ام راونا  وترپ  زا  ام  نایعیش  اراگدرورپ ,  ( ( 5 انتنیط ( ( .  هیقبو  انراونا , عاعـش  نم  تقلخ  انتعیـش  نا  مهللا  دومرف :  یم  دیلان و  یم  هک 
 . دندیدرگ هتشرس  ام  لگ  هدایز  زاو  دنا  هدش  قلخ 

دنک یم  حیرصت  نآ  هب  دناد و  یم  دوخ  زا  ار  دوخ  ناتسود  دشوج و  یم  شرهم  همـشچ  دشورخ و  یم  شتفار  هنوگچ  هک  دینیب  یم 
دراو شناتـسودرب  یتبیـصم  هاگ  ره  هک  تساجنیا  زا  دنا و  هدیدرگ  هتـشرساهنآ  ام  لگ  هفاضا  زا  دنا و  هدش  قلخ  ام  راونا  زا  اهنآ  هک 
ماما زا  یماش  عیبر  یبا  ار  بلطم  نیا  هک  دـنمدرد , اهنآ  درد  هب  دوش و  یم  نوزحم  نانآ  نزح  زا  ددرگ و  یم  رثاتم  وا  بلق  دوش  یم 
یلع لخد  لاق :  هضرعا ,  لاقف :  ثیدـح  قاحـسا  نب  ورمع  نع  ینغلب  ع : )  هّللادـبع (  یبال  تلق  دـنک :  یم  لقن  نینچ  ع )  قداص ( 

 . هب اعجو  رکذف  هرفصلا ؟  هذهام  لاق :  ههجو ,  یف  هرفص  يارف  ع )  نینمؤملاریما ( 

 . نمؤنف نوعدتف  مکل ,  وعدنو  مکضرمل ,  ضرمنو  مکنزحل ,  نزحنو  مکحرفل ,  حرفنل  انا  ع : )  یلع (  هل  لاقف 

لاقف نمؤتفوعدن ؟  فیک  نکلو  تلق ,  ام  تفرع  دق  ورمع :  لاق 
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 . رضاحلاو يدابلا  انیلع  ءاوس  انا  : 

 , تسا هدیسر  نم  هب  قاحسا  نب  ورمع  زا  یثیدح  مدرک  ضرع  ع )  قداص (  ماما  هب   ( ( 6 ورمع ( ( .  قدص  ع : )  هّللادبعوبا (  لاقف 
 . نک نایب  دومرف : 

؟  تسیچ يدرز  نیا  دومرف :  درک , هدهاشم  يدرز  نم  تروص  رد  ترضح  مدش و  ع )  نانمؤم (  ریما  رب  دراو  دیوگ :  ورمع  متفگ : 
 . مدوب التبم  یضرم  هب  مدرک :  ضرع 

یم اعد  امـش  ياربو  میدرگ ,  یم  ضیرم  امـش  یـضیرم  زا  و  میکانهودناامـش ,  مغ  زا  و  میوش ,  یم  داش  امـش  يداش  اب  اـم  دومرف : 
 . مییوگ یم  نیمآام  دینک و  یم  اعد  امش  سپ  مینک 

کیدزن رود و  تفاسم  ام  يارب  دومرف :  دـییوگ ؟  یم  نیمآ  ام  ياعد  رب  هنوگچاـما  مدـیمهف ,  يدومرف  هچنآ  متفگ :  دـیوگ :  ورمع 
 . درادن یقرف 

 . ورمع تفگ  تسار  دندومرف :  ع )  قداص (  ماما 

یم درد  هـب  ناـشکرابم  بـلق  دـنوش و  یم  نوزحم  هاـگ  ره  زین  هادـفانحاورا  يدـهم  ترـضح  سدـقم  دوـجو  مـه  رگید  فرط  زا  و 
ناردـپ زا  ع )  قداص (  ماما  هک  هنوگ  ناـمه  دـنرب , یم  هصغ  لاـب  ریز  رد  رـس  همه  هدـش و  دراو  یتبیـصم  ار  شنایعیـش  یئوگ  , دـیآ

 : . دنیامرف یم  لقن  ع )  نانمؤم (  ریما  زا  ع )  شیمارگ ( 

. .

مهلاوما نولذـبیو  اننزحل , نونزحیو  , انحرفل نوحرفیو  اننورـصنی  هعیـش  انل  راتخاوانراتخاف  ضرـالا  یلا  علطا  یلاـعتو  كراـبت  هّللا  نا 
دیزگرب ینایعیش  ام  يارب  درک و  رایتخاار  ام  دومرف  نیمز  رب  هجوت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ   ( ( 7 انیف ( ( . . . .  مهسفناو 
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یم لذـب  ار  دوخ  ناج  لام و  ام  هار  رد  دـندرگ و  یم  نوزحمام  نزح  زا  دـنوش و  یم  داش  ام  يداش  اـب  دـننک و  یم  يراـی  ار  اـم  هک 
 . دنیامن

ناتـسود و رب  تیاـنع  لذـب  همه  نیا  سپ  دـنراد  وا  هب  هک  تسا  يزاـینو  جاـیتحا  زا  یـشان  زیزع  نآ  هب  نایعیـش  هجوـت  ضرف  رب  رگا 
شنیرفآ ناهج  روحم  یتسه و  ملاع  بطق  هک  ماما  نآ  ایآ  دـشاب و  یم  يروظنم  تهج و  هچ  هب  سدـقم  هیحان  نآ  فرط  زا  ناـیعیش 

 . هریغ یلا  انب  هجاح  الف  انعم  هّللا  نال  دندومرفزین :  دوخ  هک  دراد ؟  قح  تاذ  ریغ  رب  یجایتحا  تسا 

 . میرادنوا ریغ  رب  یتجاح  سپ  تسام  اب  دنوادخ  هکیتسردب   ( ( 8 ) ) 

ششوج هکنآ  زج  تسیچ ؟  زا  ناشن  هتفرگ و  تاشن  راس  همشچ  نیمادکزا  شنایعیـش  هب  ترـضح  نآ  یگتـسبلد  طابترا و  نیا  سپ 
 . تسوا لامالام  شرترب  یتسه  زا  بلق  هک  تسا  یتبحم  شورخو  هدرک  هتشابنا  ار  نآ  شرهم  رپ  هنیس  هک  تسا  یتفار 

ماما شرهم ,  تیاهن  یب  زا  يا  هرذ  و  شتمحر ,  ناراـب  زا  يا  هرطقرگم  تسین  ع )  ماـما (  تفار  ربارب  رد  اـهفیرعت  اهفـصو و  نیا  اـما 
دـشاب هدربن  تفوطع  محر و  زا  یئوب  یـسک  رگا  هک  شکچوکدـنزرف  رب  مهنآ  دـناوخ  شنابرهم  ناوت  یم  اقح  هک  تسا  يردام  نآ 

 . رهم اپ  ارس  يردام  هب  دسر  هچ  دنک  یم  محرت  شناکدوکرب 

هژاو نیرتگرتس 

یب هکنآرتهب  هکلب  تسین ,  رای  يور  تعـسو  ار  هیبشت  هنییآ  دراد و  يزرمو  دـح  شتمظع  مامت  اـب  زین  يرداـم  رهم  تیاـهن ,  رد  یلو 
هک دوش  میسرت  تسه  هک  نانچنآ  وا  دور و  نخس  هدرپ 
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ناردام هدیـشون و  يا  هعرج  وا  فطل  ناشوج  زا  تسا  یتقفـشار  ناردـپ  رگا  هدیـشچ و  وا  رهم  نارکیب  زا  تسا  یتبحم  ار  قیفر  رگا 
 . یتنراقم هچ  نانیا  رهم  یمرگ  اب  ار  وا  تفار  زوس  تسا و  یتهابش  هچ  ع )  ماما (  هب  ار  نانیا  دنیوا  تفار  سونایقا  شون  هرذ  دوخ 

هک تساجنیا  دـنیب , يا  هولج  شتفرعم  ردـق  هب  دـنیچ و  يا  هشوخدوخ  تمه  هب  سک  ره  ات  نتـسیرگن ,  باقن  یب  ار  وا  هک  هب  نامه 
هک دزاس  یم  الم  رب  ار  شقشع  يابفلا  زا  یفرح  دنک و  یم  نایبار  شفطل  نوئش  زا  یناش  هدز ,  زاب  رس  هراعتسا  هیبشت و  زا  ع )  ماما ( 
هک اجنآ  تسین ,  یهانپ  ذالم و  هک  اجنآ  دنا , شیوخ  رکف  رد  همه  هک  يروآ  سرت  گرزب و  هعقاو  نآ  رد  تسا  ناگدـنب  هانپ  ماما  : 
یم رتخلت  یخلت  ره  زا  رتکانلوه و  يا  هیهاد  ره  زا  ار  نآ  ادـخ  هک  يا  هعقاو  نآ  دنیـشن , یم  لگ  هب  زین  رداـم  تفوطع  فرژ  ياـیرد 

نکلو يراکسب  مه  امو  يراکـس  سانلا  يرتو  اهلمح  لمح  تاذ  لک  عضتو  تعـضرءا  امع  هعـضرم  لک  لهذت  اهنورت  موی  دمان ( : 
 ) اردوخ لمح  نتسبآ  نز  دننک و  یم  شومارفار  دوخ  راوخریـش  نادنزرف  هدریـش  ناردام  هک  يزور   ( ( 9 دیدش ( ( . )  هّللا  باذـع 

 . تسادیدش یهلا  باذع  یلودنتسین  تسماهنآ  یلو  ینیب  یم  شوه  یب  تسم و  ار  مدرم  دنک و  یم  طقاس  سرتزا ) 

 . دننک یم  رارف  رگیدکی  زا  همه  دیارگ و  یم  يدرس  هباهتبحم  مامت  یمرگ  هک  اجنیا  تسا ,  نامدرم  هانپ  اجنیا  ماما 

نم ءرملا  رفی  موی  ) 
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 . دنک یم  رارف  شنادنزرفو  رسمه  زا  شردپ و  ردام و  ردارب و  زا  درم  هک  يزور   ( ( 10 هینبو ( ( . )  هتبحاصو  هیباو  هماو  هیخا 

زا کی  ره  يریگتـسد  هماگنه  تفار و  افـص و  راس  همـشچ  شـشوج  هاـگ  تسا و  تبحم  قشع و  هوک  ناشفـشتآ  تقو  ناـمز ,  نیا 
 ( [ . ع ماما (  ینعی  تقلخ  هژاو  نیرتگرتس   : ] ینعم تسا  نیا  دشاب , یم  شیوخ  تما  زا  ناماما 

گرزب هزجعم 

ای هدماینایند و  هب  زگره  مهدزاود  ماما  هک  دنا  هدرک  حرطم  ار  لطاب  نخس  نیا  یضعب  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  تبیغ  نارود  لوط  رد 
دریگ و یم  توق  نارـصنع  تسـس  نهذ  رد  رکف  نیا  دـبای  یم  همادا  رتشیب  يربک  تبیغ  هچ  ره  اصوصخم  تسا و  هتفر  اـیند  زا  هکنآ 

هدرمـش اهنآ  دادتراو  نایعیـش  رثکا  لزلزت  ترـضح  نآ  روهظ  ياهتمالع  زا  هک  یئاجات  دـنوش  یم  دـقتعم  لطاب  نیا  هب  يرتشیب  دارفا 
 . تسا هدش 

اب اـهنرق  لوط  رد  هنوگچ  هک  تسناد  ریدـغ  تضهن  رارمتـساو  ءاـقب  دـیاب  ناـهن  ماـما  نآ  دوعـسم  دوـجو  رب  ار  لـیلد  نیرتـمهم  نکل 
ياهلاس تفـص  گرگ  نانمـشد  هوبنا  نایم  رد  هانپ  یب  هعیـش  یتشم  تسا و  هتفاـی  همادا  تکرح  نیا  رادـمچرپ  يرهاـظ  تبیغدوجو 

دوخ ربهار  يداه و  هکیلاح  رد  ددرگ  یم  رت  هدرتسگ  هظحل  هب  هظحل  دننک و  یم  یط  ار  تبیغ  نورق  دهن و  یم  رـس  تشپ  ار  نارجه 
 . دبای یمن  ار  دوخ  هانپ  ماما و  دنیب و  یمن  رهاظرد  ار 

نیسان الو  مکتاعارمل  نیلمهم  ریغ  انا  دنیامرف :  یم  هر )  دیفم (  خیـش  هب  یعیقوت  رد  هدومن و  هراشا  مهم  نیا  هب  دوخ  زین  راوگرزب  نآ 
کلذالولو مکرکذل , 
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ما و هدرکن  شومارف  ار  ناتدایو  متشاذگن  لامها  هتوب  هب  ار  امـش  یتسرپرـس  انامه   ( ( 11 ءادعالا ( ( .  مکملطـصاو  اواللا  مکب  لزنل 
 . دندنک یم  ار  ناتیاه  هشیر  نانمشد  دش و  یم  دراو  امش  رب  اهراشف  اهیراتفرگدوب و  نیا  زج  رگا 

ار ینانمـشد  نایم  رد  تایح  همادا  يارای  طئارـش  نیرتدـب  رد  هعیـش  هنوگچ   , مامتها مامت  اـب  مهنآ  ترـضح  نآ  یتسرپرـس  دوبن  رگا 
ینامکاح تسا  هدوب  ناشرایتخا  رد  لاملا  تیب  رب  طلـست  تموکح و  يرادـمامزو  یمدرم  تیرثکا  زا  معا  تاناکما  ماـمت  هک  تشاد 

زا یئوب  هک  تیالو  هرجش  اب  ینمـشد  توادع و  زا  لامالام  یئاهلد  دنا و  هدیکمردام  ریـش  زا  ار  ع )  تیب (  لها  ضغب  هک  زیتس  هعیش 
يراصن و دوهیو و  رافک  اب  تسا  هتفرگ  ار  ناشمشچ  نوخ  هدرپ  نوچ  ع )  دمحم (  لآ  زا  ترفن  دزیخ , یمن  رب  نآ  زا  تورم  محر و 

نارتوبک ندیپط  نوخ  هب  زا  ار  دوخ  ماعط  تذل  دننک و  یم  نیگنر  دوخ  هرفـس  ع )  یلع (  ناتـسود  نوخ  هب  یلو  دنزیمآ  یم  سوجم 
 . دنبلط یم  س )  همطاف ( 

نیا دـنک و  یم  اهلد  رخـسم  ار  اهرهـش  دور و  یم  شیپ  هیرق  هب  هیرق  دوش و  یم  لقتنم  لـسن  هب  لـسن  عیـشت  هک  تسا  نارود  نیا  رد 
 . تمحر يامه  نآ  تاهجوت  بیغ و  هدرپ  نیشن  دنسم  نآ  تیانع  لذب  رگم  تسین 

ناما فهک 

 ( ع دمحم (  لآ  يدهم  شدنزرف  فصو  رد  ع )  نینمؤملا (  ریما  ترضحزا  ع )  شیمارگ (  ناردپ  زا  ع )  رقاب (  دمحم  ماما  ترضح 
 . امحر مکعسواو  املع , مکرثکاو  افهک , مکعسوا  هک :  تسا  هدومرف  لقن  نینچ 
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تمحرو و تسا  رتنوزفا  شملع  امـش  همه  زا  دـهد و  یم  هاـنپار  ناـمدرم  رتشیب  امـش  همه  زا  ع ) )  يدـهم (  ترـضح   ( ( ) 12 ) ) 
 . رتریگارف همه  زا  شفطل 

هک تسا  مظعالا  هّللا  یلو  نآ  تفرعم  نئازخ  زا  يرهوگ  دنا  هدومرف  لقنار  نآ  موصعم  راهچ  یلماع  رح  همالع  لقن  هب  هک  مالک  نیا 
نیدحوملا یلوم  هک  اجنآ  زا  دوش و  یم  روآدای  مومع  رب  ار  وا  تمحر  تعـسوو  دنک  یم  نایب  ار  وا  تفار  قمع  تفارظ ,  تیاهن  رد 

اهنت هن  شماـع  فطل  هنوگچ  هک  دـیمهف  اـه  هتکن  ناوـت  یم  دـیامرف , یم  هیبـشت  یفهک  هب  ار  وا  تفار  ع )  نینمؤـملا (  ریما  ترـضح 
رب ناما  نما و  شوغآو  تسا  یئوجهانپ  ره  اجلم  هک  یفهک  نوچمه  تسا ,  هتفرگارف  ار  نامدرم  مومع  یتح  هک  نابحم ,  ناـیعیش و 

 . دوب دهاوخ  نمیا  دروآ  يور  وا  هب  هک  ره  تسا و  هدوشگ  ناهانپ  یب 

دیمااـن دـنک  تمحر  فـطل و  ياـضاقت  وا  زا  دوـش و  هدـنهانپ  باـنج  نآ  هب  هک  ره  هک :  تفگ  ناوـت  یم  تیاور  نـیا  هـب  دانتـسا  اـب 
تسا رتعیسو  همه  زا  شناما  فهک  رطاخ  نیمه  هب  دریذپ  یمار  ناگمه  نوچ  داد و  دهاوخ  ناما  ار  وا  ترضح  نآ  تشگدهاوخن و 

نیرتمهم زا  هک  ینایفـس  دوخ  ءادـیب و  فسخ  رد  ینایفـس  نایهاپـسزا  یکی  ریـشب  هرابرد  هک  هنوگناـمه  رتعـساو , همه  زا  شتمحرو 
یگزیتس هب  فطل  جاوم  نیا  ربارب  رد  دنک و  يرود  شرهم  هیاسزا  دوخ  هکنآ  رگم  دـناوخ , دـیهاوخ  تسا  ع )  نامز (  ماما  نانمـشد 

 . داتفا دهاوخ  تکاله  كاخ  هب  اعطق  هک  دزیخرب 

تاجن هنیفس 

ناج شوگ  نآ  رب  اجنیدب , ات  هچنآ 
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روتـسم و شیارـالد  لاـمج  نوچمه  شیاـبیز  يوـخ  قـلخ و  هک  ناـمز  نآ  رد  مهنآ  ماـقم  ـالاو  نآ  تفارزا  دوـب  يا  همـش  دـیدرپس 
دسر یم  ناج  ماشم  هب  باجح  نارازه  نایم  زا  هک  تسا  يا  هحیار  يا و  هنزور  زا  تسیئوترپ  ءایض  رون و  همه  نیا  تسا و  بوجحم 

 . میوش لئان  باتفآ  ترایز  هب  هدرپ  یب  هک  دیما  نادب  میرب ,  یم  نایاپ  هب  یتیاکح  لقن  اب  لصف  نیا  رد  ار  نخس  ام  و 

لها زا  يا  هدع  هک  مدش  یقیاق  راوس  متشگ ,  یم  زاب  یلعم  يالبرک  ترایز  زا  دومرف :  هک  دنا  هدرک  لقن  یتشر  یلع  الم  موحرم  زا 
, دنتفرگ یم  هرخـسم  ار  شبهذم  دندرک و  یم  ءازهتـسا  ار  یناوجو  هدوب  هدـنخ  یخوش و  لوغـشم  اهنآ  دـندوب , راوس  نآ  رب  زین  هلح 

هارمه نانآ  اب  اذـغ  فرـص  ماگنه  همه ,  نیا  اب  هکنآ  دوب  بجعت  ياج  هچنآ  درک , یمن  یئانتعا  نانآ  هب  راقو , هنیکـس و  اب  ناوجاـما 
 . موش ایوج  رما  تقیقح  زا  ات  مدوب  یتصرف  رظتنم  تسشن ,  ناشیا  هرفس  رب  دش و 

تـصرف میداتفا ,  هار  هب  هناخدور  رانک  رد  میدـش و  هدایپ  همهرابجالاب  هدـش  مک  هناخدور  بآ  هک  دیـسر  یئاج  هب  هار  نیب  رد  قیاـق 
 . مدش ایوج  ار  اهنآ  ندرک  هرخسم  تلعو  مدوشگ  ار  تبحص  رد  هدناسر  ناوج  هب  ار  دوخ  مدید  بسانمار 

نادـناخ بحم  هعیـش و  متـشاد  يردام  اما  دوب  ینـس  زین  مردـپ  , دـنا تنـس  لـها  زا  هک  دنتـسه  نم  ماوقا  زا  همه  اـهنیا  تفگ :  ناوج 
یلاس هک  دوش  یم  عورش  اجنآ  زا  نم  نایرج  تسا و  یشورف  نغور  ملغش  مراد و  تنوکس  هلح  رد  دوخ  و  ع )  تمصع ( 
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ینابایب رد  تحارتسا  يارب  هلفاق  تشگزاب  ریسم  رد  راک  ماجنازا  دعب  میدرک  ترفاسم  فارطا  هب  يا  هلفاق  هارمه  هب  نغور  دیرخ  يارب 
هن مدش  رادیب  نوچ  دوبر و  ارم  باوخ  نیح  نیا  رد  میهد ,  همادا  هار  هب  هرابود  میریگب و  ار  هار  یگتـسخ  يردق  ات  درک  فقوت  اتقوم 

 . وا زا  یناشن  هن  مدید و  يا  هلفاق 

دروآرد هزرل  هب  ارم  ياپارـس  سرت  متخانـش ,  یمن  ار  هقطنمو  مدوبن  دـلب  ار  هار  اـمرگ , زوس و  دوـب و  ناـبایب  درک  یم  راـک  مشچ  اـت 
 . شطع یگنسرگ و  دوب و  شیپ  رد  بش  مدیدن ,  حالص  ار  ندناماما 

. .

میوج یم  هچ  ره  موش و  یم  رترود  مور  یم  هچ  ره  ایوگ  اما  مدرک  یط  ار  ناـبایب  اـهنت  هکی و  مداـتفا ,  هار  هب  مدز و  راـب  ار  اـهنغور 
ناگرزب هب  متفگ  دوخ  اب  مدـش  رطـضم  دـندز , یم  مبیهنوس  راهچ  زا  گرم  زا  سرت  یگنـشت و  امرگ , یتخـس و  منک ,  یم  مگرتشیب 

لسوتم یمود  هب  دشن , يربخ  اما  مدرک  شـسامتلاو  مدز  ادص  ار  یلوا  مدوب  ینـس  نوچ  مریگب و  کمک  اهنآ  زا  موش و  لسوتم  منید 
 . چیه اما  یکی  یکی  تشگن و  هتخاس  يراک  مه  وا  زا  مدش 

. .

دهد و یم  ار  شباوج  دنک  ادـص  ار  وا  سک  ره  هک  میراد  ماما  کی  ام  تفگ :  یم  مردام  اهمیدـق  نآ  دـمآ , مدای  هب  يزیچ  ناهگان 
 . هدشمگ ره  يداه  تسوا  ریگتسد و  ار  نافیعضو  تسا  هانپ  ار  ناهانپ  یب  دنک  یم  شیرای  دبلطب  يرای  وا  زا  هک  ره 

. .

تفگ یم  شتفارزا  دوتس و  یم  ار  وا  مردام  هک  هنوگنآ  یلو  متخانش  یمن  ار  وا  اما 
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هنوگ شمرک  ياهمدقرب  و  دش , مهاوخ  هعیش  داد  باوج  ارم  رگا  هک  مدرک  دهع  دوخ  يادخ  اب  دش , هدوشگ  ملد  رد  دیما  زا  ینزور 
 . دوب مهاوخدبا  ات  شفطل  هاگرد  رب  و  دوس , مهاوخ 

يدهملا حلاص  ابا  ای   ] ياون اب  ار  هدرم  يارحص  نآ  مدنار و  نابزرب  متشاد  راگدای  هب  ردام  زا  هک  ار  شسدقم  مان  مدز و  هلان  ناما  یب 
هک شدای  اـب  يزاـب  قشع  مرگ  ناـسنآ  تفر و  مداـی  زا  شطعزوس  هک  مدوب  تسمرـس  شماـن  زا  ناـنچ  مدروآ ,  دـجو  هب  ینکردا ] 

 . . . مبای و شیوکزا  یناشن  ای  میوج و  ار  شا  هناخ  ات  دمآ  يوس  نیمادک  زا  متسنادن 

سمل ناج  هب  ار  شتبحم  یمرگ  دوب , هتشگ  یغاز  تبحصمه  نیشن  یبوط  يریاط  تشاد ,  یم  رب  مدق  نامارخ  ورـس  نوچ  مرانک  رد 
 . . . مدوب شرمق  نوچ  تعلط  وحمو  متشون  یم  لد  هحفص  رب  زوس  ملق  اب  ار  شمالک  مدرک و  یم 

 . متفای نآ  رد  ار  تداعس  هک  دوشگ  میور  هب  هدنیآزا  يرد  و  دومرفن , اه  هتشذگ  زا 

 . وش هعیش  دومرف : 

. .

 . متخومآ شمالک  زا  هک  اه  هتکن  رایسبو  مدناوخ  شهاگن  زا  هک  فرح  نارازه  و 

. .

یمداب هب  گرم  رتسکاخ  هک  متفای  ار  نارجه  تخادنا و  یم  شطع  نماد  هب  هلعش  هک  مدید  ار  قارف  شتآ  دیـسر  یئادج  نامز  نوچ 
هک هب  تقارف  زا  مریگب و  هک  نماد  يور  یم  وـت  نوـچ  مدـش و  هدـنهانپوت  هب  گرم  زا  مدروآ و  يور  وـت  هب  شطع  زا  شمتفگ  داد ,

هک دنملاع  فارطا  رد  هراچیب  دنمدرد و  نارازه  نونکا  دومرف :  ینتفر !  هاکناج  هچ  دوب و  یندمآ  ابیز  هچ  منک ؟  هوکش 
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 . مور یم  نانآ  يوس  هب  زین  نم  دنناوخ و  یمارم 

 . هار غیت  زوس و  ارحص و  زج  مدیدن  ار  یسک  مدینش و  ار  مالک  نیا 

. .

 . يدابآ دوب و  بآ  زا  یناشن  هک  یناتخرد  رود  زا  و 

ضیف هب  دیـشخب و  شحور  رادید  تذل  هب  داد و  شهار  دوبادج , وا  زا  يرمع  ار  هکنآ  هنوگچ  هک  يدـید  زیزع , يا  سپ   ( ( 13 ) ) 
هک باـسب  هنوـگ  هب  شفطل  ناتـسآ  و  بوـکب ,  رد  رب  شمرک  هقلح  نزب و  گـنچ  شرهم  نـماد  هـب  زین  وـت  تخاـس ,  شرختفمءاـقل 

تسکش و دهاوخ  مهرد  ار  سوه  اوه و  ياهنابداب  و  درک , دهاوخ  قرغ  ار  هانگ  ياه  هنیفـس  راب  دیآ  شورخ  هب  شوفع  سونایقارگا 
 . . . . دناسر و دهاوخ  شسنا  لحاس  هب  ار  وت 

هدشمگ ردپ 

شیازفا حور  ياون  دنک و  یم  هریخ  دوخ  هب  ار  یمـشچ  ره  هک  دوش  یم  تفای  ینارهوگ  ع )  دـمحم (  لآ  رون  ياه  هنیجنگ  نایم  رد 
هتـشگ و يو  لاـبند  هب  اـهرهد  هک  هدـشمگ  تسا  يزیزع  یئوگ  هک  دنیـشن  یم  لد  رب  شا  ینعم  ناـنچ  دزاون و  یم  ار  ناـج  شوـگ 

تسا یندید  هچ  ره  اب  شترسح  زا  هدناشن و  نوخ  هب  اه  هدید  هدرک و  اه  هیرگ  شقارف  رد  راو  بوقعی  هدیود و  شا  یپ  رد  اهارحص 
 . هتفگ عادو 

. .

دنبایرد ار  ام  مالک  ياـهیئابیز  رگا   ( ( 14 انوعبتال ( ( .  انمالک  نساحم  اوملع  ول  دـنیامرف :  یم  ع )  اضر (  ماـما  ترـضح  ور  نیا  زا 
 . درکدنهاوخ ام  زا  تیعبت 

تسا هدش  دراو  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  تسا  یتیاور  نارهوگ ,  نیا  زا  و 
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 . نیکاسملاو یماتیلاو  یبرقلا  يذو  اناسحا  نیدلاولابو  هّللا  الا  نودبعتال  لیئارسا  ینب  قاثیم  انذخا  ذاو  : ) 

 ( ( . 15 . . ( ) ) 

نیکاسم ناـمیتیو و  ناـشیوخ  هب  دـننک و  یکین  نیدـلاو  هب  دنتـسرپن و  ارادـخ  ریغ  هک  میتفرگ  دـهع  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ناـمز  نآ  و 
 . دنیامن ناسحا 

مهئابآ نع  مهعاطقنال  یماتیلا  رب  یلع  لجوزع  هّللا  ثح  دـندومرف :  لقن  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  ع )  يرکـسع (  نسح  ماما  ترـضح 
تحت ترم  هرعـش  لکب  هنجلا  یف  هل  هّللا  لعج  هب  اقفر  میتی  سارب  هدـی  حـسم  نمو   , هّللا همرکا  مهمرکا  نمو  هّللا ,  هناص  مهناص  نمف 

 . نودلاخ اهیف  مهو  نیعالا  ذلتو  سفنالا  یهتشت  ام  اهیفو  اهیف  امب  ایندلا  نم  عسوا  ارصق  هدی 

اهنآزا هک  ره  سپ  دـنا , هداـتفا  ادـج  ناشناردـپ  زا  هکنآ  يارب   , ناـمیتی هب  ناـسحا  یکین و  رب  دـنک  یم  قـیوشت  دـنوادخ   ( ( 16 ) ) 
شزاون هب  هکنآ  دومرف و  دهاوخ  تمارک  ار  وا  دنوادخ  دنک  مارکا  ار  اهنآ  سک  رهو  تشاد  دهاوخ  هاگن  ار  وا  ادخ  دـنک  يرادـهگن 

زا هک  دنک  یم  اطع  يرصق  هدیشک  نآ  رب  تسد  هک  میتی  نآ  ياهوم  دادعت  هب  تشهب  رد  وا  يارب  دنوادخ  دشکب  یمیتی  رس  رب  یتسد 
یقاب دـبا  ات  نآ  ردو  دوش  یم  تفای  نآ  رد  دـنرب  تذـل  اه  هدـید  دـننک و  لیماهلد  ار  هچنآ  تسا و  رت  عساو  تسنآ  رد  هچنآ  اـیند و 

 . دنام دنهاوخ 

یتسودـناسنا و سح  داجیا  حور و  یلاعت  بجوم  تسا و  عامتجاو  درف  یتیبرت  رارـسا  زا  دوخ  هچرگ  ع )  ماما (  مـالک  ياجنیدـب  اـت 
حور دش و  دهاوخ  هعماج  نادنمدرد  اب  ناسنا  یئانشآ 
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هقبط نیا  ماتیا -  هب  تاهجوت  تادیکات و  نیا  ترـضح  نآاما  دشخب , یم  ناسنا  هب  شیاهتمعن  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  زا  ساپـسو  رکش 
لماک بولطم  هجیتن  هب  ندیـسر  تامدـقم  دـنک و  هراـشا  يرگید  مها  هب  مهم  نیا  زا  اـت  دـیامرف  یم  حرطم  ار  ریذـپ -  رثا  فیعض و 

هک نابرهم  يردپ  زوس  زا  دنباتـشب و  وا  يرای  هب  نادـنمناوت  , ددرگ يروآدای  شفعـض  دوش و  یفرعم  یقیقح  میتی  تیاهنرد  ددرگ و 
 , میتیلا اذه  متی  نم  دشاو  دنیامرف :  یم  نینچ  ثیدـح  همادارد  نیاربانب  درادرب , هدرپ  تسین ,  شمیتی  دـنزرف  اب  طابترا  ناکما  نونکا 

 . هنید عیارش  نم  هب  یلتبیامیف  همکح  فیک  يردیالو  هیلا ,  لوصولا  ردقیال  هماما  نع  عطقنی  میتی 

دزاس هچ  ار  شنید  ماکحا  هک  دناد  یمن  دبایب و  ار  وا  تسین  رداق  هداتفا و  رود  شماما  زا  هک  تسا  یمیتی  نآ  رتمیتی , میتی ,  نیا  زا  و 
 . دنک لیصحت  اجک  زا  و 

رتتخـس شماما  زا  يرود  نارود  رد  ار  شریحت  دـناد و  یم  رتدـب  هداتفارود ,  شماما  زا  هک  ار  یمیتی  لاح  ع )  ماـما (  هک  تساـجنیا 
هک تسا  يریحت  هب  التبم  یقیقح  میتی  تسا ,  مورحم  يدام  تاناکما  یـضعب  زا  هداد  تسد  زا  ردپ  هکنآ  رگا  هک  دنک  یم  فیـصوت 

 . دیشک دهاوخ  تکاله  هب  ار  وا  دبای  همادا  نانچمه  رگا 

شردـپ رگا  و  ناـسنا ,  رب  تسیا  همطل  هچ  وا  نادـقف  هک  دـنک  یمدزـشوگ  ار  یقیقح  ردـپ  شقن  ریحت  نـیا  فیـصوت  اـب  یفرط  زا  و 
 . دیشک دنهاوخ  شنوخ  كاخ و  هب  تلالض  يارحص  ناگرگ  دیرب و  دهاوخ  ار  شسفن  لهج  ياهنابایب  تفاینار 

 ( س ارهز (  همطاف  ترضح  يربک  هقیدص  یمالک  رد  و 
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دنرمش یمرب  ار  ع )  دمحم (  لآ  ماتیا  نالفاک  تلیضف  هک  اجنآ  دنیامرف , یم  حیرصت  میداهن  مان  ناسنا  یقیقح  ردپ  ام  هکار  هچنآ  هب 
: .

. .

 . مهتمئا مه  نیذلا  مهئابآ  نع  مهعاطقنا  دنع  مهل  نوشعانلاو  دمحم , لآ  ماتیال  نولفاکلا  اهیا  انبر  يدانم  يدانی  مث 

 ( ع دمحم (  لآ  ماتیا  هک  اهنآ  ع )  دمحم (  لآ  نازاون  میتی  يا  الا  دهد :  یم  ادن  ام  راگدرورپ  يدانم  تمایق  زور  رد   ( ( 17 . . . ) ) 
 . . . دندوب مورحمدنیاهنآ  ناماما  هک  ناشناردپ  زا  هک  ینامز  نآ  رد  دیداد  ناشتاجن  تکاله  زا  دیدرک و  لفکت  ار 

عوجر هدومن ,  هرامـش  ترخآ  رد  ار  نانیا  باوث  هدرک و  نایب  ار  ع )  دـمحم (  لآ  ماتیا  نالفاک  تلیـضف  هک  یتاـیاور  هب  رگا  زاـب  .و 
لاـفطا هب  دوخ  دوبن  رد  هنوگچ  هک  میباـیرد  ار  شزوسلد  ردـپ  هودـنا  مغ و  و  میباـیب ,  ار  میتـی  نیا  یلاحدـب  تدـش  میناوت  یم  مینک 

ردـپ دوبن  رد  دـننک و  محر  شنامیتی  رب  ات  دـبلط  یم  ار  نارگید  تفوطع  رهم و  هیاس  هنوگچ  دـنک و  یم  تیـصو  شهاـنپ  یب  ودرخ 
درک دهاوخ  هچ  شهانپ  یب  لافطا  اب  دـیآ  زاب  رفـس  زا  ردـپ  نیارگا  هک  تفایرد  ناوت  یم  زاب  و  دـنیامنن , غیرد  ار  دوخ  فطل  نانآزا 

 ( ع دـمحم (  لآ  نامیتی  لاـح  نوماریپ  ع )  داوج (  ماـما  ترـضحو  دیـشک ؟  دـهاوخ  ناشیاهرـس  رب  تفوطع  رهم و  تسد  هنوگچو 
 : دنیامرف یم  نینچ  اهنآ  یتسرپرس  تلیضف  تبیغ و  نارودرد 

يدیا یفو  نیطایشلا  يدیا  یف  ءارسالا  مهلهج ,  یف  نیریحتملا  مهماما ,  نع  نیعطقنملا  دمحم  لآ  ماتیاب  لفکت  نم  نا 
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لیلد مهبر و  ججحب  نیبصانلا  رهقو  مهسواسو ,  درب  نیطایشلارهقو  مهتریح ,  نم  مهجرخاو  مهنم ,  مهذقنتساف  , انئادعا نم  بصاونلا 
یلع بجحلاو  یسرکلا  شرعلاو و  ضرالا  یلع  ءامسلا  لضف  نم  رثکاب  عقاوملا ,  لضفاب  دباعلا  یلع  یلاعت  هّللا  دنع  نولضفیل  مهتمئا 

 ) دمحم لآ  نامیتی  هکنآ  انامه   ( ( 18 ءامسلا ( ( .  یف  بکوک  یفخا  یلع  ردبلا  هلیل  رمقلا  لضفک  دباعلا  اذه  یلع  مهلـضفوءامسلا 
, دنا هدشریسا  ام  یبصان  نانمشد  نیطایش و  ناتسد  رد  ودنریحتم  ناشلهج  رد  دنرود و  ناشماما  زا  هک  یئاهنآ  , دنک یتسرپرس  ار  ع ) 

نوریب ناشیاه  هسوسو  ندومن  در  اب  نیطایش  هطلس  زا  دننک و  ناشجراخ  تریح  زا  دنـشخب و  تاجن  نانمـشد  لاگنچ  زا  ار  اهنآ  سپ 
تدابع نادرم  زا  تسارترب  ناشلـضف  دنوادخ  دزن  دنهد , ناشتاجن  ناماما  ياهلیلد  راگدرورپ و  ياهناهرب  اب  بصاون  غوی  زاو  دـنروآ 
تلیضف لثم  دباع  رب  نانیا  لضف  و  نامسآ ,  رب  بجحو  یسرک  شرع و  و  نیمز ,  رب  نامـسآ  يرترب  لثم   , تاجرد نیرتالاب  رد  هشیپ 

 . تسا نامسآ  هراتس  نیرترون  مک  رب  هدراهچ  بش  رد  هام 

دشا هیلا  جاتحم  وه  ام  میلعتب  انتدهاشم  نعوانع  نیعطقنملا  انماتیا , نم  امیتی  ذقنی  دحاو  هیقف  دنیامرف :  یم  ع )  مظاک (  ماما  ترـضح 
زا دـنرود و  ام  زا  هک  یئاهنآ  دـنک , يریگتـسد  ار  ام  ماـتیا  زا  یمیتی  هک  سانـش  نید  کـی   ( ( 19 دـباع ( ( .  فـلا  نم  سیلبا  یلع 

 . تسا رتتخس  تدابع  درم  رازه  زا  سیلبارب  تسا ,  جاتحم  نآ  هب  ار  هچنآ  دنک  میلعت  وا  هب  و   , مورحم ام  هدهاشم 

دوب دوخ  نازیزع  هب  تبسن  ع )  ماما (  تفار  ناتسوب  زا  لگ  هخاش  دنچ  نیا 
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رب تسا  یفطع  هطقن  هچنآ  اما  دیامرف , یم  شرافس  هیصوت و  دنا  هداتفا  ادج  وا  زا  هک  ینادنزرف  هب  تبسن  هنوگچ  تبیغ  رصع  رد  هک 
انحاورا نارود  قلطم  یلو  نآ  ناج و  زا  رتزیزع  ماما  نآ  سدقم  دوجو  هب  لسوت  رد  هک  تسا  تاربع  ياعد  زا  يا  هرقف  ثحبم ,  نیا 

يذلا میحرلا  بالاو  ضرالا ,  نئازخ  یلع  هتلعج  يذلا  میلعلا  ظیفحلاب  کیلا  برقتاو  دنراد :  یم  هضرع  نینچ  ءادفلا  همدقم  بارتل 
 . ضبقلاو طسبلا  همزا  هتکلم 

. .

 . نسحلا نب  دمحم  رهطملا  ملاعلا  راتسالا  يذ  هّللا  تیب  یف  رهظی  يذلا 

هدرک طلسمار  وا  نیمز  ياهجنگ  رب  هک  یسک  نآ  اناد , هدننک  ظفح  نآ  هلیـسو  هب  وت  هب  میوج  یم  برقت  اراگدرورپ ) ,  ( ( ) 20 ) ) 
 . يدرپس شتسد  هب  ار  روما  مامز  هک  ینابرهم  ردپ  نآ  و  يا , 

. .

 . نسحلا نب  دمحم  هزیکاپ  ملاع  دوش  یم  رهاظ  تسا ,  هتخیوآ  نآ  رد  اه  هدرپ  هک  ادخ  هناخ  رد  هک  يدرمربا  نآ 

افص و ياه  همـشچ  دنک و  یم  باریـس  ار  ناقاتـشم  هتـسخ  ياهلد  شتمحر  باحـس  هک  تسا  نابرهم  زوسلد و  يردپ  وا  قح ,  هب  و 
اهسامتلاو دنشک  یم  اه  هجض  دننک و  یم  اه  هلان  هعمج  ره  شناگتفیش  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دشوج , یم  شناتـشگنا  زا  يدرمناوج 

 . مهللا هکدنبلط :  یم  ار  دوخ  نابرهم  ردپ  صاخ  فطل  دننک و  یم 

. .

 . كدنع ازوفو  کتمحر  نم  هعس  هب  لانن  ام  هریخو  هئاعدو  هتمحرو  هتفار  انل  به 

, . اراگدرورپ راب   ( ( 21 ) ) 

. .

تیانع هادف )  انحاورا  يدهم  ترضح  ار (  وا  یکین  اعد و  تمحر و  تفار و  ام  رب 
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 . میدرگ راگتسر  زئافوت و  دزن  رد  میوش و  لئان  ار  تتمحر  یگرزب  هک  رادقم  نآ  هب  امرف ,

و  , تسا مزال  راوگرزب  نآ  تفار  تسا ,  هّللاءایلوا  زا  صاوخ  صتخم  هک  یهلا  يامظع  تمحر  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنناد  یم  نانیا 
لماش زیزع  نآ  ناسحا  یکین و  ار  هک  ره  اریز  دیاب , ار  زوسلد  ردپ  نآ  ریخ  ياعد  قح  ترـضح  سدقا  هاگـشیپ  رد  يدنلب  رـس  يارب 
لصاو  ( ( 22 ربکءا ( ( )  هّللا  نم  ناوضرو  ماـقم (  هب  دـش  هار  هقردـب  وا  ریخ  ياـعد  ار  هکنآ  هتـشگ و  لـئان  يربـک  تمحر  هب  دـش 

 . تسا هدیدرگ 

 ( : ص هّللا (  لوسر  لاق  دنا :  هدورس  نینچ  ار  شتفار  ناوید  زا  رگید  یتیب  و 

. .

 . همالا هذه  يدهم  امهنم  نا  قحلاب  ینثعب  يذلاو  همطاف ,  ای 

. .

 . هیوسلاب مهلدعاو  هیعرلاب  محراو  ابصنم  مرکاوابسح  مظعا  وهو 

 : . . . دندومرف ص )  یمارگ (  لوسر   ( ( 23 ) ) 

وا دـیآ و  یم  دوجو  هب  تما  نیا  يدـهم  ع ) )  نیـسح (  ماما  نسح و  ماما  ود (  نیا  زا  دـیزگرب  قح  هب  ارم  هکنآ  هب  مسق  همطاف ,  يا 
 . دشاب یمرتشیب  شتلادع  همه  زا  رتنابرهم و  مدرم  رب  همهزا  وا  تسا و  رت  یمارگ  شماقم  رتگرزب و  شبسح  همهزا 

هب ناجیب  درـس و  ياهبلق  ددرگ , یم  مخ  هتـشارفارب  ياهندرگ  و  دـنک , یم  شنرک  رایتخا  یب  تخـس  ياهلد  هک  تسا  نخـس  ياجنیا 
وا تبحم  یمرگ  ناسنا  هک  تساـجنیا  و  دـنکفا , یم  وترپ  دـیما  عاعـش  نادـیماان  کـیرات  گـنت و  ياـه  هنیـس  رد  و  دـیآ , یم  شپط 

ددنب و یم  لد  وا  هب  دنک و  یم  سملار 
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رب دـننز و  یم  نوخ  زا  یباقن  شرهم  باتفآ  رب  هک  دـنک  یم  هدرزآ  ار  شبلق  زغم  یب  نـالدروک  نخـسو  دزرو  یم  قشع  شلاـمک  هب 
 . دنشک یم  مشخو  ترفن  هدرپ  شفطل  نادنخ  يامیس 

 . اهرگیدو تراسا  زا  تلذ و  زا  ترفن و  مشخ و  زا  اهرهق , شتآ و  زاو  اهتراغ  لتق و  زا  يا  هدینش  هچنآ  لدمه ,  هارمه  يا  نونکا 

. .

یتشز هک  تسیا  هنوگ  شیم  ناگرگ  هیرک  تریس  دنـشک و  یم  باتفآ  لامجرب  زیتسرون  ناشافخ  هک  تسیا  هنیک  ضغب و  هدرپ  همه 
هن ,و  اه هیرگ  اهراظتنا و  نایاپ  زور  هن  دـنا , هتـسشن  شراظتنا  هب  دوخ  هک  تسا  یموش  تبقاع  دـننک و  یم  راـهظا  نینچ  ار  ناـشنورد 

 . هدمآ و رفس  زا  يزیزعدرگ  رب  ندز  هقلح  ماگنه  هن  و  اه , هلهله  اهیداش و  تقو 

. .

نینچو درک  دهاوخ  یئامندوخ  هتشادن  روهظ  زورب و  لاجم  نونکات  هچنآ  دیآ و  یم  روهظ  هنحص  هب  بئاغ  تفار  هک  تسا  نامز  نآ 
 . تساهیئابیز روهظ  نوچ  تسابیز ,  روهظ  هک :  تفگ  دیاب 

و درگن ؟  یم  ضاـمغا  هدـید  هب  ار  تبحم  تفار و  هـمه  نیارادـیب  ياـهناسنا  نادـجو  اـیآ  هـک  تـسا  یقاـب  نخـس  نـیا  ياـج  لاـح 
يداع ناسنا  کی  عقاوب  وا  رگا  و  دـنیآ ؟  یمنرب  ناسحا  همهنیا  ناربج  ددـص  رد  دـنهن و  یم  اپ  ریز  ار  شیوخ  ترطف  وا  ناتـسودایآ 

 ! . . . تسا تمعن  یلو  ماما و  هک  لاح  داد ؟  باوج  ار  وا  فطل  دیابندوب 

دزاس یم  دونـشخ  ار  شا  هدیـشک  راظتنا  بلق  هچنآ  کـیل  دـنزجاع  شرکـش  زا  ناـگمه  هچ  رگا  دـمآرب  رکـش  ددـص  رد  دـیاب  سپ 
 , نآ اب  ناوتب  دیاش  تسوا و  حورجم  رگج  رب  یمهرمو 

نارکیب www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  تسا و  تبیغ  نادـنز  زا  شتاجنو  بیرغ  نآ  روهظ  تساوخرد  اعد و  دومن , داش  ار  شا  هدـیجنر  لد 
 . دنیامن یم  هراشا  نآ  هب  تایاور  یضعب  هچنانچ  دشاب  هتفرگ  دوخب  بوجو  گنر  هفیظو 

هب هجوت  اب  مینک  یم  لقن  دنا  هدومرف  هفشاکم  ای  باوخ  ملاع  رد  ناگرزب  زا  یکی  هب  ع )  یبتجم (  ماما  هک  ار  ینخـس  هنومن  ناونع  هب 
 . دشاب یم  هقداص  ياهایؤرزا  هفشاکم  ای  باوخ  رد  ع )  يده (  همئا  ندید  هک  هتکن  نیا 

رد دـندومرف :  یناـمیا  هیقف  رقاـب  دـمحم  ازریم  هّللا  هیآ  موحرم  هب  هفـشاکم  اـی  باوـخ  ملاـع  رد  ع )  یبـتجم (  نسح  ماـما  ترـضح  ]
 . دنیامن اعد  ع )  تجح (  ترضح )  روهظ (  لیجعت  هرابرد  هدومن و  هبوت  دیهد  روتسد  نانآ  هب  دیئوگب و  مدرم  هباهربنم 

هکلب دوش , طقاس  نارگید  زا  يا  هدع  نداد  ماجنااب  دشاب و  یئافک  بجاو  هک  تسین  تیم  زامن  دـننام  ترـضح  نآ  ندـمآ  يارب  اعد 
لد نخس  زین  ام   ( ( 24 دـنک ( ( . ] اعد  ع )  نامز (  ماما  روهظ  يارب  تسا  بجاو  غلاب  درف  ره  رب  هک  تسا  هناگجنپ  ياـهزامن  دـننام 

یئایب هک  دنک  ادخ  مراهب ,  هشیمه  لگ  میئوگ :  یم  ترضح  اب  نینچ 

تفار روهظ  مود  لصف 

روهظ تخت  رب  تفار 

ار رون ] یلع  رون   ] روهظ نارود  ثیداحا  رابخا و  دـنوش و  روانـش  سونایقا  نیا  رد  زین  دـنرادن  تایاور  زا  یلماک  كرد  هک  اهنآ  رگا 
بیبط هتـسب ,  نارجه  لغ  هب  شرهمرپ  ناتـسد  دندناوخ و  یم  شنابرهم  ردپو  دوب  تبیغ  هدرپ  رد  هکنآ  دید  دـنهاوخ  دـنیامن , یلمات 

یم شقشع  ردام   , ناریح تبرغ  يارحص  هب  دندیمان و  یم  شزوسلد 
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شدـننام هک  هب  دومن و  شفیـصوت  هنوگچ  شدـناوخ و  هچ  هب  و  شدـیمان ؟  دـیاب  هچ  هدرک  هیکت  روهظ  تخت  هب  هک  نونکا  دـنتفگ ,
. . . ؟  درک

هاگ هولج  نیمز  هک  تسا  يزور  نآ  تسا و  رترب  یئوگب  هچره  زا  هک  دننیـشنب  فیرعت  هب  دـیاب  دـننیب  یم  هک  اهنآ  ار  هنامز  نآ  طـقف 
هب در  تسد  هنادهاز  روصق , نانیشندنسم  روح و  ناشوغآ  مه  هک  ناسنآ  ددرگ , یم  وا  رهم  ناشفا  رون  دوش و  یم  شراگدرورپراونا 

دندرگ یم  ناملغ  روح و  کشر  ناینیمز  نیمز و  هک  تساجنیاو  دـنروخ  یم  ار  ایند  هب  تشگزاـب  ترـسح  دـننز و  یم  تشهب  هنیس 
 : هک ار  ناگ  هتفر  دننک  یم  دایرف  ناگدنز  دنوش و  یم  تفار  يراذگجات  تسم  دـننک و  یم  نوریب  كاخ  نابیرگ  زا  رـس  ناقـشاعو 

یم هک  دنسر  یم  شیوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  نانمؤم  نامز  نآ  و   ( ( 25 دنوش ( (  هدنز  اهنآ  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  ودیزیخرب 
وت هک  نامز  نآ  دسر  یم  یک   ( ( 26 الملا ( ( .  مات  تناو  کب  فحنانارتا  يرت ,  رصنلا  ءاول  ترـشن  دقو  كارنو  انارت  یتم  دنتفگ : 
درگ رب  هک  یلاح  رد  يرگنب  ار  ام  وت  هک  دوش  یم  ایآ   , هدش هتـشارفارب  تترـصن  مچرپ  هک  یلاح  رد  يرگنبار  ام  وت  مینک و  هراظن  ار 

 . یشاب همه  ماما  وت  میشاب و  هتفرگ  دوخ  نایم  رد  ار  وت  هدز ,  هقلحوت 

ضرالاالمی , اهبوسعی یلا  لحنلا  يوات  امک  هتما  هیلا  يوات  دنیامرف :  یمریوصت  نینچ  ار  هنحـص  نیا  زین  ص )  مرکا (  ربمایپ  ترـضح 
 , لوالا مهرما  لثم  یلع  سانلا  نوکی  یتح  اروج  تئلم  امک  الدع 
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ع يدهم (  ترضح  وا (  يوس  هب  دنوش  یم  هدنهانپ  دوخ  هاشداپ  هب  هک  ناروبنز  دننام  مدرم   ( ( 27 امد ( ( .  قیرهیالو  امئان , ظقویال 
, دـنوش لوا  دـننام  مدرم  هک  یئاج  اـت  دـنک  یم  لدـع  زا  ولمم  ار  نآ  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  نیمز  هک  روط  نآ  دـنرب و  یم  هاـنپ  ( ( 

 . دزیر یمنار  ینوخ  دنک و  یمن  رادیب  ار  هدیباوخ 

نینزان دوجو  نآ  تفار  تعـسو  لیلد  ار  مدرم  يور  هب  ترـضح  نآ  ندوشگ  شوغآ  راوگرزب و  نآ  يوس  هب  مدرم  باتـش  نیا  دیاب 
نآ بناج  زا  هک  دش  هدـید  همرکم  هکم  حـتف  زور  رد  ص )  یمارگ (  لوسر  زا  نآ  ریظن  هک  تسناد  يدادـیور  زا  یکاح  و  تفرگ , 

 . تسا ششخب  وفع و  زور  زورما  درک :  دایرف  يدانم  ترضح 

ترضح نآ  هب  مدرم  لابقا  هجوت و  اریز  دومن , ناوت  یمن  بلطم  نیازج  یلیلحت  ار  ترضح  نآ  هب  تبسن  مدرم  دیدش  شیارگ  نیا  و 
و دـنا , هدـش  نیمز  یهابت  داسف و  بجوم  هداد و  لیکـشت  ار  روج  ملظ و  هعماج  هک  دنتـسه  یتیرثکا  نامه  نانآ  هک  تسا  یلاـح  رد 

یقاب شناتـسودزا  صاوخ  طقف  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دـندودح , زا  يدـحای  صاصق و  ای  تبوقع  قحتـسم  یعون  هب  اـهنآ  همه 
 . تخیرگدنهاوخ شرهق  ریشمش  زا  هیقب  دنام و  یم 

هدـش و اـهریوزت  اـهلهج و  بادـنگ  هب  ـالتبم  هداـتفا و  رود  نـیعم  ءاـم  زا  هـک  سک  نآ  ره  هـکلب  تـسا ,  رگید  یبـلطم  تـیعقاو  اـما 
تبحص هب  یئاهنت  وید  زا  هدومن ,  مارآ  اهرادرم  هب  ار  یگنسرگدرد  هداد و  نیکست  تلالض  قافن و  ياهبادرم  هب  ار  دوخ  شطعزوس 
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 . . . تسا و هدش  هتسخ  اهنیا  همه  زا  هدرب و  دای  زا  لگ  يوب  گنر و  هک  هدنام  نامرح  سفق  رد  ردق  نآ  هدروآ و  هانپ  نغز  غاز و 

وا درخ , یم  ناج  دـقن  هب  ار  ناراگزور  توارط  دور و  یم  شلابقتـسا  هب  دـیآ  اـهلد  راـهب  نوچ  دـناد و  یم  ار  راـهب  ردـق  هک  تسوا 
وا هب  تهج  نیمه  هب  هدروخ ,  اهلد  نوخ  ناغاز  یهایس  زا  هتشاداهزوس و  نایتوغاط  غوی  زا  هدید  نازخ  يدرس  هدیشک و  نارجهدرد 

 . درب یم  هانپ  دوخ  ناطلس  هب  هک  يروبنز  نوچمه  دوش  یم  هدنهانپ 

یم میقتسم  هار  هب  ار  تیاده  زا  رود  رـشب  نیا  اتدمع  ترـضح  هک  ددرگ  یم  حضاو  دوش  تقد  تیاور  نیا  زا  رگید  یتمـسق  هب  رگا 
زا هک  دـهد  یم  شعوجر  یلالز  ترطف  نآ  هب  هدـش و  ادـج  نآزا  هک  دـنادرگ  یم  زاـب  یئاـجنآ  هب  هتـسب  شتیبرت  هب  رمک  دـناشک و 

 . دراد یم  او  فاص  هنییآ  نآ  رد  قیاقح  ياشامت  هب  ار  وا  هدوب و  كاپ  شیالآ  هنوگره 

نارکیب وفع 

یم مشچ  هب  نآ  رد  شنارکیب  وـفع  رب  رگید  یلیلد  دوـش و  یم  مامـشتسا  تیاور  نیا  زا  ـالاو  یلاو  نآ  تفار  شخبناـج  میـسن  زاـب  و 
دمحم ماما  ترـضح  زا  تسا  یمالک  نآ  هک  ددرگ  یم  هتخیوآ  نابلط  قح  هدـید  ربارب  رد  شتبحم  رهم و  زا  رگید  يا  هدرپ  دروخ و 

 , ماحرالا هیف  متعطق  ام  یلا  اولاعت  سانلا :  لوقیف  اهرهظو  ضرالا  نطب  نم  اهلک  ایندلا  لاوما  هیلا  عمجتو  دـنیامرف :  یم  هک  ع )  رقاب ( 
 . هلبق ناک  دحا  هطعی  مل  ائیش  یطعیف  لجوزع  هّللا  مرحام  هیف  متبکرو  مارحلا ,  ءامدلا  هیف  متکفسو 

) )
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سپ دوش , یم  عمج  هادـف )  انحاورا  يدـهم  ترـضح  وا (  دزن  رد  تسا  نآ  يور  رب  ای  نیمز  لد  رد  هچنآ  زا  ایند  تورث  مامت   ( ( 28
, دیدش بکترم  ار  دنوادخ  مارح  ودیتخیر  قحان  نوخ  دیدرک و  محر  عطق  نآ  يارب  هچنآ  يوس  هب  دیئایب  هک :  ار  مدرم  دنک  یم  ادن 

 . دشاب هدرکن  نینچ  وا  زا  لبق  يدحا  هک  دنک  یم  یششخب  سپ 

زا هکلب  دـیامرف  یم  ضاـمغا  ناشریـصقت  زا  اـهنت  هن  دـهد و  یمرارق  باـطخ  دروم  ار  ناراـکاطخ  هنوـگچ  ع )  ماـما (  هک  دـینیب  یم 
 . دیامن یم  ششخب  هادف  انحاورا  راوگرزب  نآ  دنا  هدادن  ماجنا  نارگید  هک  هنوگ  نآ  دنک و  یمن  ناشمورحم  دوخ  رفاوءاطع 

هب هدولآ  یهلا  تیبرت  نادقف  ینادان و  يور  زا  هداد و  لیکشت  ار  عماوج  هک  دنتـسه  یتیرثکا  نامه  هنامیحر  مالک  نیا  نابطاخم  سپ 
 . تسا هدش  ناشلاح  لماش  زین  وا  نارکیب  وفع  دنبلط و  یم  رذع  هداتفادوخ و  نامز  ماما  رهم  نماد  هب  نونکا  دنا و  هدش  ناهانگ 

نیا لومـشم  دنا  هدومنن  یـضار  ار  مد  یلو  دنا و  هتخیر  قحان  هب  ینوخ  ای  دـنا و  هدرک  عییـضت  ار  مدرم  قوقح  هک  ینانآ  دـیاش  هتبلا 
 . دندرگ دوخ  نید  ءادا  هب  مزلم  ترضح  نآ  لدع  همکحم  رد  دنشابن و  باطخ 

هّللا هیقب  ترـضح  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  دـیعب  نیارباـنب  تسا  تفار  لـماک  زورب  هصرع  روـهظ , ناـمز  دـش  هتفگ  هـک  هنوگناـمه  اـما 
ار مدرم  قوقح  دهد و  رارق  شماع  تفار  لومـشم  اروا  دـیامن و  ضامغا  نانآ  هتـشذگ  زا  دـنک و  تعافـش  زین  نانیا  زا  هادـفانحاورا 

هچنآ هب  ار  اهنآ  ياهلد  دیامن و  ادا  ار  ناگتشک  هید  دزادرپبدوخ و 
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يداعبتسا هچ  رگا  بلطم  نیا  هتبلا  دنیامن , ترخآ  ایند و  رد  لالحار  لتاق  دنرذگب و  دوخ  قح  زا  ات  دنک  یـضار  دنوش  یم  دونـشخ 
 . دومن لالدتسا  نآ  يارب  تعافش  باب  تایاور  یضعب  زا  ناوت  یم  هکلب  دوش  یمن  هدید  نآ  رد 

 , مهل وهف  انل  هبهی  نا  هّللا  انلاس  هّلل  ناک  امف  انتعیـش , باسحب  هّللا  انلکو  همایقلا  موی  ناک  اذا  دنیامرف :  یم  ع )  قداص (  ماما  ترـضح 
 ( ) ) مهباسحانیلع نا  مث  مهبایا *  انیلا  نا  ارق ( :  مث  مهلوهف ,  انل  ناک  امو  مهل ,  وهف  هلدـب  مهـضوعی  نا  هّللا  انلاس  نییمدالل  ناک  امو 

 ( ( . 29

قح هک  ار  یناهانگ  نآ  سپ  دنک  یم  نامنایعیش  باسح  هب  یگدیسررومام  ار  ام  دنوادخ  دسر  ارف  تمایق  زور  هک  ینامز   ( ( 30 ) ) 
زا ار  مدرم  قوقح  اما  دوش , یم  هدیـشخب  نایعیـش  هب  قوقح  نیا  سپ  دـشخبب  ام  هب  ات  مینک  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  اـم  تسا  هّللا 

 . میشخب یم  اهنآ  هب  زین  ار  دوخ  قوقح  اما  دش و  دهاوخ  هدیشخب  زیناهنآ  دنک , اطع  ضوع  قح  نابحاص  هب  ات  میهاوخ  یمادخ 

 . نانآ باسح  تسامرب  و  تسام *  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  هک  یتسردب  دومرف :  توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

 . تسا هدش  ریبعت  زین  يرغص  تمایق  زور  هب  هادف  انحاورا  مظعالا  هّللا  هیقب  ترضح  روهظ  زور  زا  رابخا  یضعب  رد  و 

عاعـش نم  تقلخ  انتعیـش  نا  مهللا  دـنا :  هدومرف  نینچ  فوطعردـپ  نآ  فوئر و  ماما  نآ  میدرک  داـی  نآ  زا  هک  یتاـجانم  رد  هوـالع 
کنیب مهبونذ  تناک  ناف  انتیالووانبح , یلع  الاکتا  هریثک ,  ابونذ  اولعف  دقو  انتنیط , هیقبو  انراونا ,
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نع مهحزحزو   , هنجلا مهلخداو  انسمخ , نع  اهب  صاقو  مهنیب ,  حلصاف  مهنیب  امیف  اهنم  ناک  امو  انیـضر , دقف  مهنع ,  حفـصاف  مهنیبو 
 . کطخس یفانئادعا  نیبو  مهنیب  عمجتالو  رانلا ,

رب ءاکتااب  ار  يدایز  ناهانگ  دندیدرگ و  هتـشرس  ام  لگ  هدایز  زاو  دنا  هدـش  قلخ  ام  راونا  وترپ  زا  ام  نایعیـش  اراگدرورپ ,  ( ( 31 ) ) 
 , میدش یضار  ام  نوچ  امرف  یشوپ  مشچ  اهنآ  زا  تساهنآ  وت و  نیب  هک  یناهانگ  نآرگا  سپ  دنا , هداد  ماجنا  ام  تیالو  ام و  تبحم 

ورادـب ناشمنهج  زا  رود  و  تشهب ,  لخاد  امن و  ناربجام  سمخ  زا  امرف و  حالـصا  اهنآ  نیب  زین  دـنا  هداد  ماجنادوخ  نیب  رد  هچنآ  و 
 . امرفم عمج  تطخس  باذع و  رد  ام  نانمشد  اهنآ و  نیب 

هدـهع رب  مدرم  قح  زا  هچنآ  دـنک و  یم  شناتـسود  يارب  شزرمآو  وفع  بلط  هادـف  اـنحاورا  ناـمز  ماـما  ترـضح  تاـجانم  نیا  رد 
تابثا يارب  هچرگ  تیاور  نیا  دیامن و  ناربج  تسا  راوگرزب  نآ  قح  هک  لاوما  سمخ  زا  ات  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تسا  ناتـسود 

 . دراد ترضح  نآ  روهظ  نامز  رد  هعقاو  نیا  زا  تیاکح  هک  میروآ  یم  ار  یثیدح  نکل  تسا  یفاک  یعدم 

امراغ الو  هقتعاو  هارتشا  الا  املـسمادبع  كرتیالف  اهب  هلزنم  نوکیف  هفوکلا  یلا  لبقی  مث  دنیامرف :  یم  ع )  رقاب (  دمحم  ماما  ترـضح 
 . . . اهدر الا  سانلا  نم  دحال  هملظمالو  هنید ,  یضق  الا 

هدیرخ ار  یناملسم  مالغ  ره  سپ  وا , لزنم  تساجنآ  دروآ و  یم  هفوک  هب  يور  هادف )  انحاورا  يدهم  ترضح  سپـس (   ( ( 32 . ) ) 
شضرق هکنآرگم  تسین  یضورقم  دنک و  یم  دازآ  و 
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 . دیامن یمدر  ار  مدرم  ياه  هملظم  دنک و  یم  ادا  ار 

هدیرخ و ار  همه  دراذگ و  یمن  یقاب  یگدرب  دنب  رد  ار  یناملسم  چیه  هادف  انحاورا  يدهم  ترـضح  ع , )  رقاب (  دمحم  ماما  هدومرفب 
هدید ترضح  نآ  نارکیب  وفع  هب  هراشا  نآ  رد  دراد و  بانج  نآ  ماع  ناسحا  زا  تیاکح  هک  تیاور  رگید  هتکن  اما  دیامن , یم  دازآ 

هک تسا  هدشن  دییقت  نیملسم -  ای  نایعیش  الثم  یصاخ -  هورگ  ای  هتسد  هب  و  دیامن , یم  ادا  ار  نیضورقم  مامت  ضرق  هکنیا  دوش  یم 
نامز اریز  , دشاب رجز  تراسا و  رد  رفن  کی  یتح  دهاوخ  یمن  هادـف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  هکنیا  نآ  دراد و  یبلطم  زا  ناشن  نیا 

 . تسا هدیسر  نایاپ  هب  اهیتخس 

یم ریوصت  هب  ار  يودـهم  نارکیب  تفار  زا  رتاـبیز  يا  هولج  هک  تسا  ع )  رقاـب (  ماـما  ترـضح  نخـس  نیا  رت  فـیطل  هتکن  نیا  زا  و 
دنک و یم  تسم  رـس  ماج  نیا  زا  يا  هعرج  هب  ار  شتفرعم  ناگنـشت  دـناشن و  یم  نایاپ  یب  سونایقا  نیا  لحاس  هب  لد  هدـیدو  دـشک 
 . درکدهاوخ در  تسا  مدرم  هدهع  رب  اوران  ياهرادرک  رثا  رد  هک  ار  یقوقح  هادف )  انحاورا  يدهم  ترـضح  وا (  دنیامرف :  یم  نینچ 

راـکاطخ ناتـسود  يارب  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاـظ  یبوـخب  میتـفگ  هچنآ  ع )  رقاـب (  ماـما  ترـضح  نخـس  نیا  زا   ( ( 33 ) ) 
تیاکح هک  زیزع  نآ  مرک  دوج و  شورخ  رگم  تسین  نیا  ودرک  دـهاوخ  ادا  دوخ  زین  ار  ساـنلا  قح  دومرف و  دـهاوخ  تعافـشدوخ 

مدرم دیاب  دوب  نیا  زج  رگا  دراد و  شدح  یب  فطلزا 
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 . دومرف یماه  هملظم  در  هب  موکحم  دومن و  یم  دوخ  نوید  تخادرپ  هب  روبجم  ار 

 . مینک یم  هدنسب  رادقم  نیمه  هبام  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  رگید  تایاور  هتبلا 

حلص ناغمرا 

نادـنزرف هب  ناردـپ  هدرک ,  يرامـش  هظحل  شراظتنا  رد  لد  رازه  نارازه   , هتـسشن شیوزرآ  رد  رـشب  تسا  لاس  نارازه  هک  ار  هچنآ 
هدیرد نابیرگ  ياهلگ  دندوب و  شترسح  هب  نیـشن  هلجح  ناسورع  دنا , هدناوخ  ناکدوک  رب  ار  شا  هصق  ناردام  دنا , هداد  ار  شدیون 

هب شنارجه  شتآ  رد  ناگناورپ  و  دندورـس , شفـصو  هب  اهلزغ  نالبلب  دـنتخیر و  شقارف  رد  اهکـشا  یـسب  اهعمـش  شتریغ ,  رد  غاب 
دیـسر یم  هک  ره  و  تفگ ,  یم  وا  زا  نخـس  دندوشگ  یم  هک  ار  همان  ره  دنتـسش  هدید  نوخ  هب  نیتسآ  ناقـشاع  دنتـسشن و  رتسکاخ 

شقشع هب  مدآ   , تسشن یمن  شراظتنا  هب  شهار  رانک  رد  و  داد , یمن  ار  شلـصو  هدژم  هک  دوبن  يروآ  مایپ  تسج ,  یم  وا  زا  غارس 
رـس زا  شوه  شفلز  زا  يا  هرط  داد و  شتآ  هب  نت  لیلخ  شیئادـج  زوس  زا  درپس , نافوط  هب  لد  شرجه  زا  حون  درک و  ناـنج  كرت 

 . دومن شروهظ  بات  یب  دنکفا و  یسیع  بلق  هب  قشع  روش  شمد  زا  يا  هخفن  درب  یسوم 

هب زین  یمیلک  هتخود ,  شهار  هب  مشچ  يوـسیع  هدـیرد و  ناـبیرگ  شراـظتنا  هب  هعیـش  هدوـب ,  وا  زا  نخـس  هـشیمه  اـج و  هـمه  يرآ 
هکنآ دمآ  دهاوخ  دنک و  یم  لدـع  زا  لامالام  ار  ناهج  هکنآدـمآ  دـهاوخ  دـنیوگ  یم  همه  همه و  تسا ,  هدرمـش  هظحل  شندـمآ 

, اهایرد رعق  ات  اه  هلق  زا  ریگارف  یحلص  دروآ , یم  ناغمرا  هب  حلص 
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نیمز و  دـنکفا , یم  اـهربا  لد  رد  روش  و  دـنوش , یم  سودرف  کـشر  شرطع  هب  تشد  ارحـص و  درک , دـهاوخ  رپ  ار  نارکاـت  نارک 
 . دزیر یم  صالخا  قبط  رب  دراد  هچنآ  هناتسم 

لامآ دیما و  همه  اهنیا  دنک , یم  بوذ  ار  نالدگنس  هدرک ,  مرنار  اهگنس  لد  هک  یحلـص  دنک , یم  ذوفن  اهلد  هب  اهلگ  زا  هک  یحلص 
اهناسنا هک  تسا  یناماما  شخبناج  ياهدـیون  اهنیا  و  دـنا , هداد  هتـشذگ  ناربمابپ  هک  تسا  یئاهدـعو  همه  اهنیا  تسه ,  هدوبرـشب و 

انمئاق ماق  دق  ول  دننک :  یم  دای  هنوگچ  نارود  نآ  زا  هک  ع )  نینمؤملاریما (  ترضح  زا  دیونشب  دنشخب , یم  دیما  ابیز  يا  هدنیآ  هبار 
دنک و یم  لزانار  شیاه  هرطق  نامـسآ  دنک  یم  مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ   ( ( 34 اهتابن ( ( .  ضرالا  تجرخالو  اهرطق  ءامـسلا  تلزنال 

 . دزیر یم  نوریب  ار  شناهایگ  نیمز 

شتاکرب نتخیر  نوریب  زا  نیمز  دنک و  یم  غیرد  شتارطق  شراب  زا  نامسآراوگرزب  نآ  مایق  زا  لبق  هک  دراد  نآ  هب  هراشا  نخس  نیا 
زین مدرم  هکنیا  ـالا  تسا  مظعـالا  هّللا  یلو  نآ  دوعـسم  مودـق  رطاـخ  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  تاـکرب  لوزن  هچ  رگا  دزرو و  یم  لـخب 
هیاس نیمز  يور  رب  شمارآ  حلص و  هجیتن  رد  دننک , یم  لوبق  ناج  هب  ار  ترـضح  نیمارف  دنراد و  یمرب  دوخ  قباس  رادرک  زا  تسد 

تسه نومضم  نیا  رب  یتایاور  و  دیامن , یم  لزان  ار  شتمحرزین  نامـسآ  دنک و  یمن  غیرد  مدرم  زا  ار  شتاکرب  زین  وا  و  دنکفا , یم 
 . ددرگ یم  تاکرب  سبح  بجوم  تیصعم  هانگ و  هک 

لیمک ياعد  رد  ع )  نینمؤملا (  ریما  ترضح 
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میلعت هنوگنیا  ار  هبوت  مسر  هار و  دـنیاشگ و  یمراکهنگ  ناگدـنب  يور  شیپ  ار  یهلا  تمحر  باب  دـنیامرف و  یم  هراـشا  مهم  نیا  هب 
سبحت یتلا  بونذـلا  یل  رفغا  مهللا  معنلا ,  ریغت  یتـلا  بونذـلا  یلرفغا  مهللا  مقنلا ,  لزنت  یتـلا  بونذـلا  یل  رفغا  مهللا  دـننک :  یم 

, دـنک یم  لزاـن  ار  باذـع  هک  یناـهانگ  نم  رب  شخبب  اراـگدرورپ ,  ( ( 35 ءـالبلا ( ( .  لزنت  یتـلا  بونذـلا  یل  رفغا  مهللا  ءاعدـلا ,
, دـنک یم  سبح  ار  اعد  هک  یناهانگ  نم  رب  شخبب  اراـگدرورپ , دـهد , یم  رییغت  اراـهتمعن  هک  یناـهانگ  نم  رب  شخبب  اراـگدرورپ ,

 . دنک یم  لزان  ار  الب  هک  یناهانگ  نم  رب  شخبب  اراگدرورپ ,

تیاهنرد دندرگ , یم  اهاعد  سبح  یهلا و  ياهتمعن  نتفر  نیب  زا  بجوم  یضعب  و  باذع ,  الب و  لوزن  بجوم  ناهانگ  یـضعب  سپ 
ندومن جراخ  زا  نیمز  تهج  نیمه  هب  دراذـگ و  یم  ار  دوخ  رثا  یهانگره  هدـش ,  لامالام  هانگ  عاونا  زا  نیمز  ماـمت  هک  یناـمز  نآ 

دـیدرگ و كاپ  ناهانگ  ثول  زا  نیمز  هک  یتقو  اما  دـنک , یم  غیرد  شتمحر  شراـب  زا  زین  نامـسآ  دزرو و  یم  عاـنتما  دوخ  تکرب 
نارود یئوگو  دنک  یم  لزان  ار  دوخ  تمحر  نامـسآ  نیمز و  دـش , هتـشادرب  هدوب  تاکرب  عنام  هچنآ  دـندش و  حالـصا  ناراکهانگ 

 . دسر یم  ارف  ناینیمز  اب  نیمز  حلص 

اهبلق رد  ذوفن 

نآ ینعی  دـهد  یم  رییغت  ار  یگدـنرد  يوـخ  دور و  یم  شیپ  ناگدـنرد  بلق  اـت  دتـسیا و  یمن  زاـب  دوـخ  ذوـفن  زا  شمارآ  حـلص و 
, دـنرب یمدای  زا  ار  يزیرنوخ  هزیرغ  هک  دـننک  یم  رییغت  نانچ  ناگدـنردو  دور  یم  نیب  زا  تسا  هدرک  خوسر  اهتیهام  رد  هک  شحوت 

یئوگ
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نبا هک  يدـحات  دـننک , یم  دوخ  راک  زا  مرـش  زین  تاناویح  تسادـیوه  سک  همهو  زیچ  همه  زا  یتسود  حلـص و  هک  يراـگزور  رد 
 : . دنک یم  لقن   ( ( 36 نوکرشملا ( ( )  هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  هفیرش (  هیآ  لیذ  رد  ضر )  سابع ( 

. .

 . ابارج هراف  ضرقتال  یتحو  هیحلاو  ناسنالاو  دسالاو  هرقبلاو  بئذلاو  هاشلا  نمای  یتح 

. .

 . مئاقلا مایقدنع  نوکی  کلذو 

 ( ( . 37 ) ) 

. .

یمن ار  اه  هسیک  شوم  هک  يدح  ات  دـنبای و  یم  شمارآ  مه  رانک  رد  رامو  ناسنا  و  ریـش , واگ و  و  گرگ ,  دنفـسوگ و  هک  اجنآ  ات 
 . دوج

. .

 . تسا مئاق  مایق  تقو  رد  نآ  و 

هک تسا  هدـش  لقن  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  یکی  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  سیردا  فحـص  زا  هک  ار  ابیز  ثیدـح  نیا  دیونـشب  زاب  و 
فاخیالو ائیش , یـشرضیالف ء  ضرالا  یلع  هنامالا  نامزلا  کلت  یف  یقلاو  دیوگ :  یم  نخـس  نامز  نآ  رد  تینما  شمارآ و  هرابرد 

, اـهریغو ماوهلا  نم  همح  يذ  لـک  همح  عزناو  , اـضعب مهـضعب  يذؤیـالف  ساـنلا  نیب  یـشاوملاو  ماوهلا  نوـکت  مث  یـش ء , نع  یش ء 
یقلاو اهبیط , عاوناواهرامث  لک  جرختو  اهتابن , نسحب  ضرالا  رهزتو   , ضرالاو ءامـسلا  نم  تاکرب  لزنلو  غدـلی  ام  لک  مس  بهذاو 

 . مهنیب همحرلاو  هفارلا 

زا سک  چیه  دناسر و  یمنررض  ار  يرگید  زیچ  چیه  رگید  دوش و  یم  لزان  نیمز  رب  تینما  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  رد   ( ( 38 ) ) 
هتفرگ ناگدنرد  زا  تراسج  دنناسر و  یمن  يرازآ  مه  هب  دنمدرم و  نیب  رد  نایاپراهچ  ناگدنرد و  هک  اجنادبات  دـساره  یمن  يزیچ 

تاناویح رهز  دوش و  یم 
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ياه هویم  اهلگ و  همه  دوش و  یم  ابیز  شناهایگ  نسحزا  نیمز  دوش و  یم  رهاظ  نیمز  نامسآ و  زا  تاکربو  دور  یم  نیب  زا  هدنزگ 
 . دریگ یم  رارق  مدرم  بلق  رد  تمحر  تفار و  ددرگ و  یم  رهاظ  ار  رطعم 

دنوش یم  لجخ  دوخ  راک  زا  ناگدنرد  دراذگ  یم  روهظ  هصرع  هب  مدق  نوچ  هک  تسا  تینما  حلص و  کیپ  نآ  تکرب  زا  همه  اهنیا 
لامالام ياهلد  تفار  يایمیک  نآ  فطل  زا  دسرت و  یمن  يرگید  زا  یـسک  هک  تسا  نینچ  دنرب و  یم  دای  زا  هنیک  رهز  ناگدـنزگ  و 

ياه هنیـس  لفق  هک  دور  یم  ترفن  مشخ و  راکیپ  هب  تفوطع  رهم و  اـجنآات  دوش و  یم  تقفـش  تمحر و  زا  زیربل  ضغب ,  هنیک و  زا 
 . دنز یم  هیکت  لد  ریرس  رب  هداهن  رس  رب  جات  تفار  هکلم  هتفوک و  نیمز  رب  تختزا  ار  ینمشد  دانع و  تیرفع  هتسکش و  ار  زوت  هنیک 

یئاهن فده 

تفار تمحر و  هکنآ  ای  ددنب و  یم  تخر  ناگدنب  لد  زا  اهینمشد  دندومرف :  هک  ع )  نینمؤملا (  ریما  ترضح  مالک  ینعم  تسا  نیا 
نآ مایق  دـعب  نیارب  زین  ماظع  ءاـیبنا  تسین و  مهم  نیا  زج  يزیچ  ماـیق  زا  ترـضح  نآ  فدـه  اـساسا  ددرگ و  یم  دراو  مدرم  بلق  رب 

وزرآ و نیرتگرزبوا  ياـناوت  تسد  اـب  اـت  تسا  هدومرف  هریخذ  ار  دوخ  یلو  نیرخآزین  دـنوادخ  دـنا و  هدومن  دـیکات  رتشیب  ترـضح 
ملاع مامت  رد  تفار  ندـش  ریگارف  نآ  هنومن  هک  دـشوپب  لمع  هماج  ار  نیقتم  نینمؤمو و  نادیهـش  ناحلاص و  ءایـصوا , ءایلوا و  لامآ 

ملاوع هچ  مدرم و  نیب  یعامتجاو  يدرف  ياهدروخرب  لثم  يرهاظ  ملاوع  هچ 
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 . . . تاناویح و اهناسناو و  اهبلق  رد  لوحت  لثم  ینطاب 

هب ار  ع )  هبیط (  هسمخ  ءامـسا  یتقو  دـنوادخ  اریز  تسناد ,  ناـهج  نیا  تقلخ  زا  یئاـهن  فدـه  یئاـغ و  تلع  دـیاب  ار  نآ  ققحت  و 
مهو کتیرذ  نم  لجوزع :  لاقف  ءالؤه ؟  نم  بر  ای  درک :  لاوئس  ع )  مدآ (  ترضح  داد , ناشن  شرع  قاس  رب  ع )  مدآ (  ترـضح 

 . ضرالاو ءامسلا  الو  رانلاو , هنجلا  تقلخالو  کتقلخ ,  ام  مهالولو  یقلخ ,  عیمج  نمو  کنم  ریخ 

زین نم  قلخ  عیمجزا  دنلضفا و  زین  وت  زا  دنتـسه و  وت  نادنزرف  زا  اهنیا  دومرف :  لجوزع  دنوادخ  دنتـسیک ؟  اهنیا  ادخ , يا   ( ( 39 ) ) 
 . ار نیمز  هن  نامسآ و  هن  ار و  منهج  هن  تشهب و  هن  مدرک و  یمن  قلخ  ار  وت  اهنآ , دندوبن  رگا  رترب و 

یم ع )  مدآ (  ترـضح  ناشن  ار  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  سدقمرون  ات  ع )  تیب (  لها  هیقب  راونا  دنوادخ  رگید  یتیاور  رد  و 
نآ هک  دـشخرد  یم  حبـص  هراتـس  لثم  راونا  نآ  نایم  رد  هک  تسا  لاسنهک  يدرم  رون  ع )  يدـه (  همئا  راونا  زا  رون  نیرخآ  دـهد ,
نع کفا  دیعـسلا  اذه  يدبعبو  دیامرف :  یم  دـنوادخ  سپ  , دـشاب یم  هادـف  انحاورا  نامز  ماما  ترـضح  قحب  مئاق  سدـقم  دوجورون 
نیا هب  و   ( ( 40 اروجو ( ( .  هوقشو  هوسق  هلبق  نم  تئلمامک  الدعو  هفارو  انانح  ضرالا  الماو  راصالا , مهنع  عضاو  لالغالا ,  يدابع 

نیمز مراد و  یمرب  ناشیاه  هدرگ  زا  ار  نیگنس  ياهراب  منک و  یمزاب  مناگدنب  ياپ  زا  ار  اهریجنز  متداعساب  هدنب 
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 . دشاب هدش  رپ  روج  تواقش و  یلدگنس و  زا  هک  هنوگ  نامه  تخاس  مهاوخرپ  لدع  تفار و  تقفش و  زا  ار 

ترـضح نآ  رون  هک  هوالع  دـشخرد و  یم  حبـص  هراتـس  نوچ  ع )  راهطا (  همئا  راونا  نایم  رد  ترـضح  نآ  رون  ـالوا  هک  دـینیب  یم 
رد دیامرف :  یم  هک  تسا  لجوزع  دنوادخ  مالک  نیا  دنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اهرظن  هچنآ  اما  تسا و  یهلا  راونا  نآ  هدـننک  لماک 

 . درک مهاوخ  رپ  سدقم  رون  نیا  هلیسو  هب  تفار  محرت و  زاار  نیمز  تسا  هدرک  رپ  ملظ  تواقش و  ار  اج  همه  هک  ماگنه  نآ 

تواسق هدولآ  رـسارس  ملاع  دوخ  تفار  نارکیب  اب  وا  ات  دـهن  یموا  رـس  رب  تفار  جات  دـنیزگ و  یمرب  ار  وا  دـنوادخ  مهم  نیا  يارب  و 
هدـنزگ و ياهردژا  ات  هتفرگ  هدـنرد  تاناویح  زا  دـهد , نایرج  تادوجوم  مامت  رد  ار  تقفـش  تمحر و  دـنک و  ریهطت  ار  تواقـشو 

 . کیرات هایس و  ياهلد  رخآرد 

هبار اه  هنیک  لسن  هب  لسن  هک  راوخنوخ  يدارفا  تیهام  رد  ینوگرگد  مهنآ  تفای  ناوت  یم  اـجک  رد  ار  لوحت  نیا  هشیر  لاـح  ره  هب 
يازا رد  دـنا و  هتخانـشن  ار  شـشخب  وفع و  يوب  گنر و  زگره  تسا و  هدوب  اهنآ  بتکم  سرد  نیلوا  یئوجماـقتنا  دـنا و  هدرب  ثرا 
تسد هب  اهبلق  تیبرت  زج  درک  ناوت  یم  هیجوت  هنوگچ  ار  لیدبت  رییغت و  نینچنیا  لاح  دنا , هتشاد  اور  تنایخ  افج و  تناما ,  قدص و 
ردزین مدرم  هدراذـگ و  تبحم  ناسحا و  رب  ار  راک  ساسا  هک  ع )  ماما (  تانکـس  تاکرح و  لمعلا  سکع  هکنآ  ای  مامه و  ماـما  نآ 

يوریپ
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نآ هب   ( ( 41 ینامی ( (  سوواط  هک  هنوگنامه  تسا  دوهشم  یبوخ  هب  روهظ  نامز  تایاور  رد  هریس  نیا  و  دنیوپ , یم  ار  وا  هار  وا  زا 
 ( ( 42 یسملا ء ( ( .  یلع  هیف  باتیو  هناسحا  یف  نسحملا  دادزی  يدهملا  نامز  كردا  یتح  توما  ینا ال  تدوو  دنک :  یم  حیرصت 
یم وـفع  راـکهنگ  زا  دـیازفا و  یم  نسحم  ناـسحا  رب  هک  ینارود  منک ,  كرد  ار  ع )  يدـهم (  نارود  هکنآ  اـت  مریمن  مراد  تسود 

 . دیامن

نیاو دـنهد  یم  رارق  شیوگلا  هوسا و  دـننک و  یم  لمع  نآ  هب  زین  دوخاعطق  دـننیبب  وا  زا  مدرم  ار  شنم  شور و  هنوگ  نیا  هاگ  ره  و 
 . دننک یم  لمع  دوخ  نامکاح  شور  هب  مدرم  مهکولم ]  نید  یلع  سانلا   : ] هک تسا  روهشم  نخس 

 . دوش یم  نشور  شرس  شرس  یبوخ  هب  دیناوخ  یم  هک  ار  یثیدح  همدقم  نیا  اب 

 : . دنا هدومرف  لقن  ع )  نینمؤملاریما (  ترضح  شراوگرزب  ردپ  زا  ع )  یبتجم (  نسح  ماما  ترضح 

. .

 . عابسلا هکلم  یف  حلطصیو  حلص ,  الا  حلاط  الو  نماالا ,  رفاک  یقبیال  یتح  اهلوطو  دالبلا  ضرع  هل  نیدی 

رگم دنام  یمن  یقساف  دروآ و  یم  نامیا  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يرفاکو  دهن  یم  ندرگ  وا  تموکح  هب  اهروشک  رـساترس   ( ( 43 ) ) 
 . درک دنهاوخ  حلص  ناگدنرد  وا  تموکحرد  دریگ و  یم  یپ  حالص  هار  هکنآ 

دننک یمدای  هنوگ  نیا  ایند  مامت  رب  ترضح  تموکح  هرطیس  زا  هک  تسا  ناشیا  ریبعت  رد  ع )  نینمؤملا (  ریما  ترـضح  مالک  یئابیز 
هچ رگا  اهلوطو ,] دالبلا  ضرع  هل  نیدی   : ] هک
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نآ تسین و  هدیـشوپ  مهف  تقد و  لها  رب  هک  تسا  یتفاـطل  زا  هیاـنک  یتفارظ و  هب  هراـشا  نآ  رد  نکل  تساـنعم  ناـمه  هب  مـالک  نیا 
نآ بوبحم ,  ینیئآ  نید و  دـننام  دـنهن و  یم  ندرگ  نآ  هب  دنتـسه و  نآ  ناهاوخ  مدرم  دوخ  هک  تسا  يوحن  هب  تموکح  شرتسگ 

, دنیآ یمرد  ناراکوکین  هرمز  رد  ناراکدب  دنروآ و  یم  نامیادوخ  لیم  هب  نارفاک  هک  تسا  شریذپ  نیا  هجیتن  رد  و  دـنریذپ , یمار 
 . دراد یم  مزلم  یتسرد  حالصرب و  ار  ناقساف  دنک و  یم  لخاد  نامیا  هب  ار  نارفاک  رابجا  هب  وا  هکنآ  هن 

یلمع هریـس  نیا  دنورگ و  یم  وا  هب  دننیب  یم  هادف  انحاورا  يدهم  ترـضح  زا  هک  هناردـپ  یتفوطع  تفار و  ظاحل  هب  ایند  مدرم  هکلب 
یتسرد یئابیز  هک  قساف  و  دباترب , هدش  رادیب  ترطف  نامرف  زا  رسدناوت  یمن  رفاک  هک  یئاج  ات  هدومن  نوگرگد  ار  اهناسنا  هک  تسوا 

دوش ینعم  رتشیب  اجنیا  میدرک  لقن  ع )  اضر (  ماما  زا  هک  نخـس  نیا  دـیاشو  دـنک  یم  یط  ار  یکین  هار  رایتخا  یب  هدرک  هدـهاشم  ار 
 . انوعبتال انمالک  نساحم  اوملع  ول  دومرف :  هک 

 . دننک یم  ام  زا  تیعبت  دنبایب  مدرم  ار  ام  مالک  نسح  رگا 

نآ رادرک  راـتفر و  دـناشکب  ع )  يدـه (  همئا  تیعبت  هب  تیادـه و  حالـص  هار و  هـب  ار  مدرم  نازیزع  نآ  مـالک  نـسح  هاـگ  ره  سپ 
 . تشاددهاوخ ربارب  نیدنچ  ار  هجیتن  نیا  عطق  روط  هب  یقیقح  ناملعم 

اهلد و رب  وا  ذوفن  اهکاخ و  اهبآ و  رب  ترـضح  نآ  تفرـشیپرازبا  نیرتمهم  هادـف  انحاورا  رـصع  ماـما  یناـهج  تکرح  رد  اـتجیتن  سپ 
هک تسا  ییانسح  تافص  نامهاهناج 
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 , مدرم همه  يارب  هن  صاخ  يدراوم  يارب  تسیرازبا  اهنیا  هک  شتآ  ریـشمش و  هن  دنک  یم  بوذجمار  ناگمه  هتفرگرب و  نآ  زا  هدرپ 
هکنآ يارب  تفریذـپن  مه  یـسکرگا  ار و  ندـنام  یقاب  حـلاص  ندـش و  حـلاص  ندوب و  بوخ  هنوگچدزومآ  یم  مدرم  هب  وا  نیارباـنب 

 . درب دهاوخ  نیبزا  ار  لگنا  نیا  دنامب  ملاس  هعماج 

قشع شون 

مدرم هک  تسا  یعدـم  نیا  تاـبثا  دـنک و  یم  قیدـصت  دـش  ناـیب  ار  هـچنآ  دـهن و  یم  راـتفگ  نـیا  رب  دـییات  رهم  هـک  یمـالک  رگید 
یماو وا  هب  تدارا  هب  ار  مدرم  دوش  یم  رهاـظ  وا  زا  هچنآ  ودـنوش  یم  شلمع  بوذـجم  شنخـس و  هتفیـش  ع )  ماـما (  اـب  دروخربرد 

کلذدـنعف دـمحم  لآ  یف  قحلا  نا  ءامـسلا  نم  دانم  يدان  اذا  دـنیامرف :  یم  ع )  نینمؤملاریما (  ترـضح  هک  تسا  نخـس  نیا  , دراد
 . هریغ رکذ  مهل  نوکیالف  هبح  نوبرشیو  سانلا  هاوفا  یلع  يدهملا  رهظی 

مدرم ياهنابزرب  يدهم  ماگنه  نیا  رد  تسا ,  دمحم  لآ  رد  قحانامه  هک  دـنک  یم  دایرف  نامـسآ  زا  يدانم  هک  نامز  نآ   ( ( 44 ) ) 
 . دنرادن نابزرب  وا  ریغ  زا  یتبحص  دای و  رگید  سپ  دننک , یم  شون  ناج  رب  ار  شتبحم  دوش و  یم  رهاظ 

یم رهاظ  هنوگنیا  شترـضح  هک  نآ  زا  دعب  دنهد و  یم  اهنابز  رب  ترـضح  نآ  مان  روهظ  زا  ربخ  ءادتبا  ع )  نینمؤملا (  ریما  ترـضح 
ربا لثمو  تسا -  بانج  نآ  هب  مدرم  ندیورگ  زا  یکاح  نیا  هک  دننک -  یم  ناج  شون  یتشهب  بارـش  نوچ  ار  شتبحم  مدرم  ددرگ 

شناسحا مرک و  باتفآربارب  رد  دنرب و  یم  هانپ  شا  هیاس  هب  ناما  یب  تمحر 
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قدص زا  تبحص  تسه  هچ  ره  دنروآ و  یمن  نابز  رب  ار  يرگید  مان  مدرم  رطاخ  نیمه  هب  دنهد و  یم  امرگ  ار  دوخ  روجنر  مسج  , 
 . دشاب یم  شتبحم  دهش  ناشلفحم  قنور  شفطل و  هرطاخ  ناشسلجم  لقن  و  تسوا ,  يافص  و 

سپ تسا ,  كورتم  روهظ  زا  لبق  بئاغ  ماما  نآ  مان  هک  دوش  یم  تشادرب  زین  ع )  نینمؤملاریما (  ترـضح  مـالک  زا  هک  هنوگناـمه 
لتق رطاـخ  هـب  ترــضح  داـی  شرتـسگ  نـیا  اـیآ  درک ؟  ناـیب  ناوـت  یم  وا  داـی  تـبحم و  وا و  ماـن  ندــش  عیاـش  يارب  ار  یتـلع  هـچ 
ملاـع ناکافـس  نازیگنچ و  زا  هک  تسا  یترفن  مشخ و  يامیـس  نآ  زا  یـشان  اـی  دـنهد و  یم  تبـسن  وا  هب  هـک  تـسا  ياـهیزیرنوخو 

 . تسا هدشن  هدیدزین 

هیامرـس ناشفراعم  ناـیاپ  یب  نمرخ  زا  شیب ,  يا  هشوخ  دـنچ  ودراد  هبیط  هرجـش  نیا  هب  تفرعم  زا  يا  هرهب  رتمک  هکنآ  عقاو  هب  اـیآ 
دننک یم  یفرعم  ملاـع  هب  نینچ  ار  نارود  مولظم  نیا  هک  ناـنآایآ  و  دـنک , ریوـصت  ار  یهللا  میرک  هجو  هنوـگنیا  دـناوت  یم  هدرکن , 

هدرک و تولخ  هنوگچ  دوخ  نادـجو  اب  دـنیازفا  یم  شتبیغ  ياهباجحرب  رگید  یباـجح  دـنزاس و  یم  رود  شرهم  نماد  زا  ار  مدرمو 
يدروخ رب  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  سدقم  دوجو  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  میتفگ  هچنآ  هتبلا  دنهد ! ؟  یم  خساپ  ار  وا  ياهبیهن 

نآ یسررب  هب  رگید  یتاحفـص  رد  هک  درک  دهاوخندوبان  ار  ریذپان  حالـصا  ياهلگنا  تشاد و  دهاوخن  نایغاطو  ناشکرـس  اب  هناعطاق 
دعب رازبا  نیرخآ  ناونع  هب  ترضح  هناحلصم  مایق  رد  اهدروخرب  هنوگنیا  نکل  هّللا ,  ءاش  نا  تخادرپ  میهاوخ 
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 . تسا یتیبرت  ياههار  رگید  ندوب  هتسب  زا 

روهظ ماگنه  نامکاح 

هقلحرب تسد  ترضح  میدوب و  ترـضح  نآ  اب  دنداد  ماجنا  ص )  مرکاربمایپ (  هک  یجح  نیرخآ  رد  دیوگ :  یم  سابع  نب  هّللادبع 
هب مدرم  نیرتکیدزن  لاح  نآ  رد  هعاس ؟  ياهتمالع  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  ایآ  دندومرف :  نینچ  دـندرک و  ام  يوس  هب  ور  هبعک و  برد 

 : . هکنآ هعاس  ياه  هناشن  زا  دومرف :  سپ  هّللا ,  لوسر  ای  یلب  درک :  ضرع  دوب  ناملس  بانج  نآ 

. .

 . هنوخ ءانماو  هملظ  ءافرعو  هقسفءارزوو  هروج  ءارما  مهیلی  اهدنع  نا  ناملس ,  ای 

 . هدیب یسفن  يذلاو  يا  ص : )  لاق (  هّللا ؟  لوسر  ای  نئاکل  اذه  نا  ناملس :  لاقف 

یم هدولآ  قسف  هب  ناشناریزو  دـننک و  یم  دوخ  هشیپ  ار  روجو  ملظ  نامکاح  ع )  ناـمز (  ماـما  ماـیق  زا  لـبق  ناملـس ,  يا   ( ( 45 ) ) 
 . دنهد نت  تنایخ  هب  مدرم  نانیما  دنزای و  تسد  ملظ  هب  افرع  دنوش و 

 . تسوا تردق  هضبق  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ  دومرف :  دش ؟  دهاوخ  نینچ  ایآ  تفگ :  ناملس 

نکفستلو مهتمرحاواطیلو  مهثفت  اورثاتـسیل  مهوحابتـسا  اوتکـس  ناو  مهولتق  اوملکت  نا  ماوقا  مهیلی  اهدنعف  ناملـس ,  ای  دومرف :  زاب  و 
 . نیبوهرم نیبوعرم  نیفئاخ  نیلجو  الا  مهارتالفابعر  مهبولق  نالمتلو  مهؤامد , 

 . هّللا لوسر  ای  نئاکل  اذه  نا  ناملس :  لاق 

 . ناملس ای  هدیب  یسفن  يذلاو  يا  ص : )  لاق ( 

حاـبم ار  ناـشزیچ  همه  دـننام  تکاـس  رگا  دـنوش و  یم  هتـشک  دـننز  مد  مدرم  نوچ  هک  دـننک  یم  تموکح  یماوـقا  ماـگنه  نآ  رد 
اهنخان ندیشکو  مدرم  ياهوم  ندنک  دنرامش ,
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دننک و یم  رپ  بعر  سرت و  زا  ار  مدرم  ياهلد  دنزیر و  یم  ار  ناشیاهنوخ  دننک و  یم  لامدگلار  ناشتمرح  دنناد و  یم  دوخ  قح  ار 
 . نازرل ناسرت و  رگم  ار  مدرم  ینیب  یمن 

 ( . ص ادخ (  لوسر  يا  دش  دهاوخ  نینچ  ایآ  تفگ :  ناملس 

 . تسوا تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ  دومرف : 

رد ینعم  نیا  هک  تسا  هادـف  اـنحاورا  مظعـالا  هّللا  هـیقب  ترـضحروهظ  هعاـس ,  زا  روـظنم  هـک  مـیهد  یم  رکذـت  هـتکن  نـیا  هـب  هـتبلا 
 ( ع مئاقلا (  جورخ  ع : )  لاق (   ( ( 46 رمقلا ( ( )  قشناو  هعاسلا  تبرتقا  یلاعت ( :  هلوق  یف  تسا :  هدش  تیاور  نینچ  نیا  یمقریسفت 

 . دش هتفاکش  هامو  هعاس  دش  کیدزن  دومرف :  هک  دنوادخ  مالک  هرابرد   ( ( 47 . ) ) 

 . تسا ع )  مئاق (  جورخ  ماگنه  نآ  دومرف : 

سپـس دنیامرف و  یم  نایب  ار  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  روهظ  زا  لبق  مدرم  نامکاح  تقیقح  تیوه و  ص )  مرکا (  ربمایپ  ادتبا 
هیقب ترـضح  روهظ  زا  لبق  ناهج  مدرم  بلغا  هنوگچ  هک  دـیامرف  یم  نایب  اهنآ  طـسوت  ار  مدرم  رب  تنطلـس  يراد و  تموکح  هویش 

ناطیـش بازحا  هنوگچ  دنراذگ و  یم  رـس  تشپ  ار  خیرات  نارود  نیرتدـب  ناتمرح  یب  ناماشآ و  نوخ  لاگنچ  رد  هادـف  انحاورا  هّللا 
دمحم ماما  ترـضح  هدومرف  هب  هک  تسا  ینامز  هحرب  نیا  رد  دـننز , یم  تسد  تایانج  نیرتگرزب  هب  دوخ  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد 

مظع نم  اءاسمو  احابص  توملا  ینمتملا  ینمتی  یتح  هک :  اجنآ  ات  دوش  یم  تخس  يدح  هب  راک  ع )  رقاب ( 
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 . سانلا بلک  نم  يری  ام 

یم هدنرد  ياهگـس  نوچ  يدارفا  زا  هک  یگرزب  ياهتیانج  رطاخ  هب  دـنک  یم  گرم  يوزرآ  ماش  حبـص و  ناسنا  هکنآ  ات   ( ( 48 ) ) 
 . دنیب

هـسیاقم دیامرف  یم  ص )  ادـخ (  لوسر  هک  هچنآاب  ملظ  لاگنچ  رد  ار  اهنآ  تراسا  مدرم و  یتخـس  نیا  لاح  روهظ  زا  دـعب  نامکاح 
 . ضرالا نکاسو  ءامسلا  نکاس  هنع  یضری  دینک : 

. .

 . تاومالا ءایحالا  ینمتت  یتح 

 . دنوش یم  دونشخ  وا  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس   ( ( 49 ) ) 

. .

 . دنوش هدنز  ناگدرم  شاک  يا  دننک  یم  وزرآ  ناگدنز  هک  اجنآات 

لاح بانج  نآ  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  نامداش  وا  زا  نیمز  لها  نامـسآ و  لها  دـیامرف :  یم  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  تسخن 
مدرم ماشو  حبـص  ره  هک  دومرف  ع )  رقاب (  دـمحم  ماما  ترـضح  ناشراوگرزبدـنزرف  دومرف و  حرـش  ناـیتوغاط  غوی  ریز  رد  ار  مدرم 
ندـش هدـنز  تساوـخرد  نوـنکا  دوـمن  یم  شیوـخ  گرم  يوزرآ  دوـخ  هکنآ  تسا  هدـش  هچ  لاـح  اـما  دـننک , یم  گرم  يزورآ 

تـسارورس قرغ  ملاع  هک  ارچ  دـناوخ , یم  یهللا  هیقب  تمارک  ناوخ  هب  یهلا  تفایـض  طاـسب  زا  ار  ناـنآ  دـنک و  یم  ار  ناگدـیمرآ 
هراظنار ملاع  رورـس  ات  دـناوخ  یم  ار  وا  دـنک , یم  دادـیب  تفار  ياه  هولجو  هتفرگ  ارف  لدـع  طـسق و  ار  سک  همه  زیچ و  همه  نوچ 

 ( 50 رحبلا ( ( .  یف  ناتیحلاو  شوحولاو  ریطلاو  ضرالا  لهاو  ءامـسلا  لها  هب  حرفی  ص : )  ادخ (  لوسر  هدومرف  هب  هنوگچ  هک  دنک 
نآ مودق  زا  ایرد  نایهامو  نایشحو  ناگدنرپ و  نیمز  لها  نامسآ و  لها  ( 
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 . دنوش یم  نامداش  رورسم و  ع )  ماما ( 

دنیوش یم  شقشع  يانیم  هب  مغ  رابغ  نایکاخ  دنرتسگ , یم  يداش  مزب  نایشرف  دننز و  یم  یـسرک  هب  رگید  يا  هولج  نایـشرع  يرآ 
دایرف , دـنرد یم  نت  زا  يرگ  یـشحو  هماج  نایـشحو  و  دـنرپ , یم  شیاوهرد  نارئاط  دـنناوخ , یم  شیاـنث  رد  اـه  هبطخ  ناـیکالفا  و 

 . دومن دنهاوخ  شیاقل  يوزرآ  ناگدرم  درک و  دهاوخ  رک  ار  كالفا  شوگ  هلهله 

 ( . ص هّللا (  لوسر  عرد  سبل  دقو  هفوکلا  فجن  یلع  مئاقلاب  یناک  دنیامرف :  یم  ع )  قداص (  ماما  ترضح 

. .

 . مئاقلا مایقب  نورشابتیو  مهروبق  یف  نوروازتی  نیح  کلذ  هربق و  یف  هحرفلا  کلت  تلخد  الا  نمؤم  یقبیالو 

 . هدیشوپ ار  ص )  هّللا (  لوسر  هرز  هک  یلاح  رد  هفوک  فجن  رب  ار  مئاق  منیب  یم  ایوگ   ( ( 51 ) ) 

. .

هب اهربق  رد  اهنآ  هک  تسیلاح  رد  نیا  وا و  ربق  رد  روهظرورـس  يداش و  دوش  یم  لخاد  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  ینمؤم  لاـح  نآ  رد  و 
 . دنیوگ یم  تراشب  ار  ترضح  نآ  مایق  دنباتش و  یم  مه  رادید 

اهوزرآ ققحت 

 : دننک یم  همزمز  ار  اعد  نیا  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  ناضمر  كرابم  هام  ردادخ  نانامهم  ارچ  هک  دوش  یم  مولعم  نانخس  نیا  زا  دعب 
 . رورسلا روبقلا  لها  یلع  لخدا  مهللا 

 . ریقف لک  نغا  مهللا 

 . عئاج لک  عبشا  مهللا 

 . نایرع لک  سکا  مهللا 

 . نیدم لک  نید  ضقا  مهللا 

 . بورکم لک  نع  جرف  مهللا 

 . بیرغ لک  در  مهللا 

 . ریسا لک  کف  مهللا 

 . نیملسملاروما نم  دساف  لک  حلصا  مهللا 
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 . ضیرم لک  فشا  مهللا 

 . كانغبانرقف دس  مهللا 

 . کلاح نسحب  انلاح  ءوس  ریغ  مهللا 

انع ضقا  مهللا 
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ینغ ار  همه  نک و  دراو  اهربق  ناـنکاس  رب  ار  رورـس  اراـگدرورپ ,  ( ( 52 ریدـقء ( ( .  یـش  لک  یلع  کنا  رقفلا , نم  اننغاو  نیدـلا , 
هب ار  نابیرغ  و  ياشگب ,  همهراک  زا  هرگ  و  امرف , ادا  ار  ناضورقم  ضرق  و  ناشوپبار ,  ناگ  هنهرب  امن و  ریـس  ار  ناگ  هنـسرگ  و  زاس ,

 . نادرگرب ناشیاهنطو 

, امرف فرطرب  دوخ  يانغ  هب  ار  امرقف  و  هدب ,  افش  ار  ناضیرم  و  امرف , فرطرب  ناناملسمروما  زا  اهیناماسبان  و  امرف , دازآ  ار  ناریـسا  و 
 . يرداق يراک  ره  رب  وت  هک  شخب  نامتاجنرقف  زا  و  امرف , ادا  ار  ام  نوید  و  امن , لدبم  یلاحشوخ  هب  ار  ام  یلاح  دب  و 

دوب دهاوخراوگرزب  نآ  همیرک  تلود  رد  اهنت  اعد  نیا  مامت  تباجا  اریز  , دنهاوخ یم  ار  ع )  ماما (  نآ  رونلا  رهاب  روهظ  نانیا  يرآ , 
ات نیـشن  هلق  ناگدنرپزا  شرف و  نانکاس  ات  شرع  لها  زا  دوش  یم  يراج  تانکمم  مامت  رب  يداش  رورـس و  هک  تسا  نامز  نآ  رد  و 

 . هار هب  مشچ  نارظتنم  ربق  ات  هانپ  یب  نامولظم  نازوس  بلق  زا  اهایرد و  رعق  رد  هتفرگ  ولهپ  نایهام 

اهزوس نآ  تفر  اـجک  تعـسو ؟  نیا  اـب  مهنآ  تسا  نکمم  هنوگچ  لدـبت  رییغت و  همه  نیا  هک  تسا  یقاـب  لاوئـس  نیا  ياـج  نونکا 
اهماک زین  ناروبنز  دهش  هک  یگدرب  خلت  معط  دش  هچ  و  اههآو ؟  اه  هلان  نآ  تساجک  و  اه ؟  هصغ  اه و  مغ  نآ  دش  هچ  و  اهدردو ؟ 

 . داد یمن  نیکست  ار  اهدرد  ایند  ياهتذل  هک  دادبتساو  تراسا  ياهریجنز  لغ و  تساجک  و  تخاس ؟  یمن  نیریشار 

نیمادک اب  عقاو  رد 
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دوبن ناـگدرمژپو  روج  ملظ و  ناگتـسخلد  هنوگچ  درک و  اـنعم  ار  رورـس  روش و  نیا  ناوت  یم  هیجوت  لـیلحت و  اـی  قطنم و  ناـهرب و 
دبلاک هک  تسا  هنوگچ  دنیـشن و  یم  ناـشگنر  یب  ياـهبل  هب  يداـش  دـنخبل  زواـجتو , يدـعت  ناگدیـشک  رجز  فاـصنا و  تلادـع و 

شناـهدو تسا  دوجو  فـطع  هطقن  شهایـس  لاـخ  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  دـنزیخ ؟  یمرب  یبوکیاـپ  هب  دریگ و  یم  یمرگ  ناـشدرس 
ناشماکزا ار  یخلت  دـشخب و  یم  هرابود  یتایح  ار  اهنآ  دـننیب  یم  شتبحمو  افـص  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  و  تاـیح ؟  همـشچ 

هکدریگ یم  خر  زا  باـقن  ناـسنآ  تسین و  رواـخ  دیـشروخ  هب  یتجاـحرگید  هک  دـنوش  یم  شتعلط  وحم  ناـنچ  دـشک و  یم  نوریب 
 . دنرب یم  شتفار  رد  عمط  ینایفس  نوچ  ینانمشد  دنوش و  یم  شراونا  هتفیرف  ناشافخ 

يودهم تفار  نانمشد و 

يالوم تفار  هرهچ  زا  باقن  نآ  رد  هک  میزادرپ  یم  تاـیاور  یـضعب  یـسررب  هب  میهد و  یم  رگید  یقنور  دـش  ناـیب  هچنآ  هب  لاـح 
ار شلامج  وکین  دوش و  هدودز  اهلد  هنیئآ  زا  تامهوت  رابغ  ات  دـشاب   , تسا هدوشگ  همه  يور  هب  ار  هبوت  باب  هدـش و  هتـشادرب  نامز 

 . میشاب رگ  هراظن 

دوش یمریبعت  وا  زا  ع )  قداص (  ماما  ترضح  باب  ناونع  هب  تسا و  ع )  قداص (  ماما  ترضح  صاخ  باحـصا  زا  یکی  هک  لضفم 
نامز ردو  هدوب  ملاع  یجنم  روهظ  نیرظتنم  زا  زین  دوخ  هداهن و  تعیدو  هبوا  دزن  ار  ثیداحا  زا  نارگ  سب  یئاه  هنیجنگ  شترضح  و 

شترضح ترصن  هب  يا  هدع  اب  دومن و  دنهاوخ  تعجر  دندرگ و  یمربایند  هب  هک  تسا  یناسک  زا  زین  بانج  نآ  روهظ 
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 . تفاتش دنهاوخ 

مئاقلا نیمی  یلع  تنا  مئاقلا ,  عم  نورـشحت  الجر  نوعبراو  هعبرا  تنا و  لضفم  ای  دـنیامرف :  یم  ع )  قداـص (  رفعج  ماـما  ترـضح 
 . مویلا مهنم  کل  عوطا  كاذذا  سانلاو  یهنتو  رمات 

یتسه و مئاق  تسار  فرط  وت  دـیدرگ و  یم  زاب  ع ) )  نامز ( (  ماما  نامز  رد  رگید  درم  راهچ  لهچ و  وت و  لضفم ,  يا   ( ( 53 ) ) 
 . دننک یم  وت  تعاطا  زورما  هکنآ  زا  شیبدنتسه  وت  عیطم  مدرم  ینک و  یم  یهن  رما و 

 ) يده همئا  تعجر  هادف و  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  روهظ  نوماریپ  ناققحم  تاعالطا  زا  يرایسب  عبنم  دوخ  هک  ابیز  یتیاور  لضفم 
 . دروآ میهاوخ  نخس  عوضوم  اب  بسانم  ار  نآ  زا  یئاه  هشوگ  هکدنک  یم  لقن  ع )  قداص (  ماما  زا  دشاب  یم  ع ) 

کی رد  ار  بانج  نآ  صاخ  باحـصا  ندـش  عمج  هبعک و  هناخ  راـنک  رد  ار  ترـضح  نآ  روهظ  یتقو  ع )  قداـص (  ماـما  ترـضح 
یم یناهج  تکرح  مایق و  مالعا  زور  نآ  حبـص  رد  هادفانحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  هکنیا  دـنیامرف و  یم  نایب  ناهج  رـساترسزا  هظحل 
دنک یم  لاوئس  لضفم  اجنیا  رد  هک  دندرگ  یم  هنیدم  نابایبرد  هاپس  نتفر  ورف  نیمز  هب  ینایفس و  هاپس  كاله  رکذتم  سپسو  دنیامن 
 . هنسحلا هظعوملاو  همکحلاب  مهوعدی  دنیامرف :  یم  ع )  قداص (  ماما  ترضح  درک ؟  دهاوخ  هچ  هکم  لها  اب  ترضح  نآ  سپ  : 

 . دیامرف یم  هظعوم  ار  اهنآ  تاملک  نیرتنیریش  نیرتابیز و  هب  دنک و  یم  توعد  هنامیکح  یمالک  اب  ار  نانآ   ( ( 54 ) ) 

ندرگ وا  تعاطا  هب  سپس 
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هناور هنیدم  يوس  هب  هدش  جراخ  هکم  زا  دهد و  یم  رارق  نیـشناج  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  نادـناخزا  يدرم  زین  ع )  ماما (  دـنهن و  یم 
 . دوش یم 

. .

 ( ع ماما (  سپ  دننک , یم  دیهش  ار  وا  هتخیر  وارس  رب  هدرک و  شروش  ترضح  نیـشناج  هیلع  هکم  لها  دش  رود  هکم  زا  هک  ینامز  و 
 . ددرگ یم  زاب 

مهرذـنیو مـهظعیف   , هبوـتلا هبوـتلا  ع , )  دـمحم (  لآ  يدـهم  اـی  نوـلوقیو :  نوعرـضتیو  نوـکبی  مهـسوؤر  یعنقم  نـیعطهم  هنوتاـیف 
 . هفیلخ مهیلع  فلختسیو  مهرذحیو 

یگدنمرـش نابیرگرد  ار  اهرـس  تسادـیوه و  عوضخ  تلذ و  ناشهاگنزا  هک  یلاح  رد  دـنیآ  یم  ماما  نآ  دزن  هب  هکم )  لـها  سپ ( 
سپـس میدرک ,  هبوت  میدرک  هبوت  دمحم , لآ  يدـهم  يا  دـنیوگ :  یم  دـنیامن و  یم  يراز  سامتلاو و  دـننک  یم  هیرگ  هدرب و  دوخ 

 . دهد یمرارق  نیشناج  ار  يرگید  دراد و  یم  ناشرذحربراک  نیا  زا  دیامن و  یم  راذنا  دنک و  یم  ظعو  ار  نانآ  ترضح 

زا یکی  هتخاس  دراو  وا  رب  ار  يا  هبرـض  نینچ  دننک و  یم  گنرین  بانج  نآ  اب  ترـضح ,  نآ  تکرح  يادتبا  رد  هنوگچ  هک  دیرگنب 
دوخ هدرک  زا  نانیا  دـناد  یم  وا  هک  یلاح  رد  دریذـپ  یم  ار  اهنآ  شـشخبو  وفع  ياضاقت  ترـضح  نآ  یلو  دنـشک  یم  ار  شنازیزع 
نینچ رارکتزا  ار  اهنآ  ترـضح  هک  دش  یم  هدافتـسا  زین  تیاور  زا  هک  هنوگنامهدز  دنهاوخ  تسد  نآ  هب  هرابود  دنتـسین و  نامیـشپ 

 . دیامرف یم  راذنا  ار  نانآ  دراد و  یم  رذحرب  یلمع 

شروش ترضح  نآ  نیشناج  هیلع  هکم  مدرم  دوش  یم  جراخ  همرکم  هکم  زا  نوچ  زاب  اما 
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دتسرف و یم  اهنآ  يوس  هب  ار  شباحصا  زا  ءابقن  نج و  زا  دوخ  نازابرس  هک  تسا  ماگنه  نیا  رددنناسر  یم  تداهش  هب  ار  وا  هدرک و 
یم رارکت  راب  هس  لمع  نیا  تایاور  یـضعب  رد  دروآ و  نامیا  هکنآ  رگم  دـیراذگن  یقاب  ار  يدرف  هکم  لها  زا  هک  دـهد  یم  روتـسد 

 . دننک یم  دیهش  ار  وا  زاب  هدرک  نییعت  نیشناج  ناونع  هب  ار  یصخش  دنک و  یم  ضامغا  اهنآ  زا  ترضح  راب  هس  ره  رد  دوش و 

دنزرو یم  قافن  هتـشادن و  نامیا  هک  ار  يدارفا  هنوگچ  هک  ماـما  نآ  ناـیاپ  یب  تفار  رب  تسا  يدنمـشزرا  دنـس  دوخ  هکم  هعقاو  نیا 
 . دننز یم  زابرس  نآ  شریذپ  زا  اهنآ  دهد و  یمار  یهلا  تمحر  يوس  هب  عوجر  تلهم  اهنآ  هب  دیامرف و  یموفع 

نارکیب تمحر 

حورار شناقاتشم  ناج  دنک , یم  نایب  ثیدح  نیا  رد  هادف  انحاورا  رصع  ماما  تخانش  رارسا  زا  ع )  قداص (  ماما  ترـضح  هچنآ  اما 
هک تسا  ع )  يدـهم (  ترـضح  مـالک  زا  تمـسق  نیا  اـصوصخم  دـهد  یمرگید  يروـن  ار  شنارظتنم  مشچ  دـشخب و  یم  يا  هزاـت 

کلت اناو  یـش ء  لک  تعـسو  مکبر  همحر  الولف  نمآ  نم  الا  ارـشب  مهنم  اوقبتالف  اوعجرا  دـیامرف :  یم  دوخ  صاخ  نارای  هب  باطخ 
 . ینیبو هّللا  نیبو  مهنیب  راذعالا  اوعطق  دقف  مکعم  مهیلا  تعجرل  همحرلا 

تمحر هک  دوبن  رگا  دروآ و  نامیا  هک  سکنآ  رگم  دـیراذگن  یقاب  ار  يراید  اـهنآ  زا  دـیدرگ و  زاـب  هکم  لـها  يوس  هب   ( ( 55 ) ) 
یم زاب  اهنآ  يوس  هب  امش  اب  امتح  متسه  یهلا  نارکیب  تمحر  نآ  نم  هتفرگ و  ارف  ار  زیچ  همه  ناتیادخ 
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 . دندومن عطق  دوب  نم  ناشیادخو و  اهنآ  نیبام  هک  يرذع  اریز  متشگ , 

هیقب يانعم  زا  يا  هرذ  اجنیا  شتمظع ,  شیاجنگ  ار  یبلق  ره  تسین و  نآ  لمحت  ار  یلد  ره  هک  دراد  یمرب  يزار  زا  هدرپ  ماما  اـجنیا 
ناسنا ناویح و  زا  تسا  لماش  ار  زیچ  همه  یهلا  تمحر  نوچ  دیامرف :  یم  هک  قطانلا  هّللا  ناسل  نابز  زا  مه  نآ  دوش  یم  نایب  یهللا 

یهلا تمحر  نآ  نم  هتفرگرب و  رد  ار  وا  دنوادخ  هعساو  تمحردشاب  هک  سک  ره  زیچ و  ره  دیعس و  یقـش و  ناملـسم ,  رفاک و  زاو 
 . تسا هدرتسگ  ملاع  ءایشا  مامت  رب  دنوادخ  هک  متسه 

 . مشک یمن  ناشتروص  رب  رهق  ریشمش  مدرگ و  یمنرب  قفانم -  وزاب  گنرین  مدرم  نیا  هکم -  لها  يوس  هب  امش  هارمه  رطاخ  نیدب 

لها زین  رگید  راب  رگا  متـسه  یهلا  هعـساو  تمحر  نم  نوچ  هک :  تفایرد  ناوتب  ع )  ماما (  مـالک  نیا  زا  ار  يرگید  ياـنعم  دـیاش  و 
تسد دش و  دنهاوخن  حالصا  نانآ  نوچ  دیدرگ و  دهاوخ  لماش  ار  اهنآ  یهلا  تمحر  نآ  دننک  وفع  ياضاقت  هدمآ  نم  دزن  هب  هکم 

نوچ ور  نیا  زا  دـیریگب , ار  مولظم  نادیهـش  ماقتنا  دـیورب و  اهنآ  يوس  هب  دوخ  امـش  نیاربانب  دـنراد , یمنرب  شیوخ  تشز  لامعازا 
هتـشک همه  دروآ و  یمن  نامیا  مه  رفن  کی  رفن  رازه  ره  زا  ع )  قداص (  ماما  هدومرف  هب  دندرگ  یم  زاب  هکم  لها  يوس  هب  باحـصا 

 . دنوش یم 

عورـش هنامیکح  یمـالک  وکین و  هظعوم  اـب  زور  نیلوا  رد  ادـتبازا و  ار  دوخ  تکرح  هنوگچ  یهلا  تافـص  هنیئآ  نیا  هک  دـیرگن  یم 
هدومن و
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دهد و یم  میلعت  تقفـش  تمحر و  دوخ  نارای  هب  سالک  نیتسخن  رد  دزومآ و  یم  شناوریپ  هب  ضامغا  وفع و  سرد  مدق  نیلوا  رد 
 . دنک یم  یفرعم  یهلا  هعساو  تمحر  ار  دوخ 

هتکن رسارس  ابیز و  سب  یترایز  هک  ار  هبدن  ترایز  دتـسرف و  یم  ضر )  يریمح (  رفعج  وبا  يارب  هک  یعیقوت  رد  راوگرزب  نآ  زاب  و 
ادخ مظعا  یلو  ناسنیدب  ات  دهد  یم  روتـسد  وا  هب  دـیامن و  یم  یفرعمار  دوخ  نینچ  نیا  دـنک , یم  وا  میلعت  تسا  مامالا  هفرعم  رداه 

 . بوذکم ریغ  ادعو  هعساولا  همحرلاو  ثوغلاو  بوبصملا  ملعلاو  بوصنملا  ملعلا  اهیا  کیلع  مالسلا  دناوخب :  ار 

زگره هک  يا  هدـعو  يا  و  هعـساو ,  تمحر  يا  و  سرداـیرف ,  ياو  زیربل , شناد  يا  و  هتـشارفارب ,  مچرپ  يا  وت  رب  مالـس   ( ( 56 ) ) 
 . تشاد دهاوخن  فلخت 

رداص هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  هسدقم  هیحان  زا  زین  نآ  هک  سی  لآ  ترایز  هب  فورعم  ترـضح  نآ  ترایز  رد  ریبعت  نیمه  و 
هب رختفمدنوادخ  بناج  زا  تسا و  نایناهج  يارب  تمحر  ص )  مرکاربمایپ (  شراوگرزب  دج  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ,  هدمآ  هدش , 

 : تسا هدیدرگ  تمارک  لادم  نیا 

 ( . نیملاعلل همحر  الا  كانلسرءا  امو   ( ( ) 57 ) ) 

 . نایملاع همه  يارب  تمحر  رگم  ار  وت  میداتسرفن  و 

تلاـسرو تثعب  دـنوادخ  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  هک  هنوگنآرگا  و  تسا ,  هدـیدرگ  رختفم  تمارک  نیا  هب  زین  راوگرزب  نآ 
نامز نآ  رد  تقلخ ,  لوا  نامه  زا  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضحاما  هداد ,  رارق  نایملاع  يارب  تمحر  ار  ص )  مرکا (  ربمایپ 
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نآ و  تسا ,  هدش  بئاغ  ناگدید  زا  هک  یتقو  ات  هداهن ,  ایند  ملاع  هب  مدق  هکنآ  زا  دعب  و  هدوب ,  یلعا  شرع  بیز  شـسدقم  رون  هک 
 . تسا نیملاعلل  همحر  اهبصنم , نیا  همه  رد  تاماقم و  نیا  همه  رد  دراذگ , یم  روهظ  هصرع  رب  مدق  هک  نامز 

 ) ءادهشلادیس تدالو  رد  ار  نآ  ماقم  الاو  نآ  هک  دتسرف  یم  ص )  ءایبنالا (  متاخ  دوخ  بیبح  يارب  یحول  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
ناتـسدرد ار  نآ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  و  دنک , یم  هیده  اهیملاظ  یلع  هّللا  هنعلو  اهیلع  هّللا  مالـس  يربک  هقیدص  ترـضح  هب  ع ) 

هتـشونو تسا  درمز  زا  مدرک  نامگ  گنر و  زبس  تسا  یحول  مدـید  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  تراـیز  س )  ارهز (  همطاـف  ترـضح 
ره دنک و  یمرکذ  ار  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ترضح  ءایصوا  ءامسا  دنوادخاجنآ  رد  هک -  دوب  هدش  موقرم  نآ  رب  دیفـس  طخ  اب  ییاه 

یملعل نزاخلاو  یلیبس ,  یلا  یعادـلا  هنم  جرخاو  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  هکدـسر -  یم  اجنیدـب  اـت  دـناوخ , یم  یتفـص  هب  ار  مادـک 
 . نیملاعلل همحر  دمحم  هنباب  کلذ  لمکاو  نسحلا , 

لیمکت ار و  ع )  نسح (  دوخ  ملع  نزخم  مهار و  هب  هدننک  توعد  ع ) )  يداه (  ماما  ترـضح  وا (  زا  منک  یم  جراخ  و   ( ( 58 ) ) 
 . نایملاع تمحر  ع )  دمحم (  هب  ار  دوخ  ياهتجح  منک  یم 

 . تسا نایملاع  مامت  يارب  تمحر  واو  هداد  رارق  دوخ  ياهتجح  هدننک  لیمکت  ار  وا  دنوادخ  سپ 

ناکما هانپ  تلاسر  ترضح  سدقم  دوجو  مالسا  ردص  نامز  رد  زین  یفرط  زا 
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 . دنتفریذپن ار  یهلا  تمحر  نیا  نامدرم  همه  اما  دوب , نایملاع  مامت  رب  تمحردوخ  هچرگ  تفاین ,  ار  هعساو  تمحر  نیا  رشن 

همه دـنک و  یم  رهاظ  ملاوع  مامت  رد  هکلب  ناهج  مامت  رب  ار  دوخ  هعـساو  تمحر  هادـف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  سدـقم  دوجو  اما 
ءاـیبنا و يوزرآ  هـب  دــناشوپ و  یم  لـمع  هماـج  ار  تلاـسر  نـیا  هـک  تـسوا  دزاـس و  یم  لـئان  دوـخ  ياــمظع  تـفار  هـب  ار  ملاــع 
 : تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  هنوگنامه  دـشخب و  یم  تینیع  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  يدـه  همئا  مرکا و  ربماـیپ  اـصوصخمءایلوا 

 . دیدرگ دهاوخ  ولمم  تفار  تقفش و  زا  وا  هلیسو  هب  نیمز 

فحصم نابحاص 

هک میرگنبار  رت  تخـس  اه  هرخـص  زا  یئاهلد  اب  تبحم  ياهجوم  دروخربو  مینیـشنب  لحاس  نیا  زا  رگید  يا  هشوگ  ياشامت  هب  لاـح 
 . دنک یم  ذوفن  ناشتخس  بلق  هب  دفاکش و  یم  ار  اهگنس  لد  تفار  ناشورخ  نیا  نیگمهس  تابرض  هنوگچ 

دهد یم  هیلع  همالسو  هّللا  تاولـص  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  نامدودزا  روالد  يدرمناوج  مایق  زا  ربخ  ع )  قداص (  ماما  ترـضح 
زاو دـنک  یم  مهارف  ار  ترـضح  نآ  مایق  تکرح و  هنیمز  هک  تسا  هادـفانحاورا  رـصع  ماما  یناهج  تکرح  زا  لبق  مایق  نیرتمهم  هک 
یم هادفانحاورا  نامز  ماما  باحصا  صاوخ  زا  وا  هدش و  عورش  ترضح  نآ  رما  هب  تکرح  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تایاور 

اوبیجا دـمحا , لآ  اـی  حیـصف :  هل  توصب  حیـصی  ملیدـلا  وحن  يذـلا  حـیبصلا  یتفلا  ینـسحلا  جرخی  مث  دـیامرف :  یم  نینچ  و  دـشاب ,
ربزک لاجر  یه  لب  بهذ  نم  الو  هضف  نم  تسیل  زونک  ياو  زونک  ناقلاطلاب  هّللا  زونک  هبیجتف  حیرضلا  لوح  نم  يدانملاو  فوهلملا 

دیدحلا
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 . هفوکلا دری  یتح  هملظلا  لتقی  لزی  ملو  بارح  مهیدیاب  بهشلا  نیزاربلا  یلع 

یم دایرف  حیرضرانک  زا  اسر  ییادص  اب  تسا و  ملید  یلاوح  زا  هک  ینارون  درمناوج  نآ  ینسح  دیس  دنک  یم  مایق  سپـس   ( ( 59 ) ) 
دننک و یم  تباجا  ار  وا  ناقلاط  رد  دنوادخ  ياهجنگ  ماگنه  نیا  رد  سپ  ار , هتخوسلد  درم  دینک  تباجا  دمحا , نادناخ  يا  دـشک : 
تسا و یئاهحالس  ناشیاهتسدرد  هک  دیفس  هایس و  نارتسا  يور  رب  هدید  بآدالوف  لثم  ینادرم  هکلب  هرقن  الط و  زا  هن  یئاهجنگ  هچ 

 . دوش یم  هفوک  دراو  هکنیا  ات  دشک  یمار  ناملاظ  ناما  یب 

رانک زاار  دوخ  مایق  ینسح  دیس  هک  تفای  ناوت  یم  تیاور  هرقف  نیا  زا  ار  يو  باحصا  وا و  تیعقوم  ینسح و  دیـس  تکرح  تیمها 
زا روظنمالامتحا  دوش  یم  عورـش  ناسارخ  زا  هک  تسا  هایـس  ياهمچرپ  ماـیق  هب  فورعم  وا  تکرح  نوچ  دـنک و  یم  عورـش  حـیرض 

دننک یم  تباجا  ار  وا  ناقلاط  ياهجنگ  يرای ,  هب  توعد  مایق و  نالعا  زادعب  دشاب و  ع )  اضر (  ماما  ترـضح  رهطم  دقرم  حـیرض , 
نآ صوصخم  نارای  نت  هدزیـس  دصیـس و  رامـش  رد  هادـف و  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  تایاور  رگید  رد  اهنآ  و 

ياهجنگ هب  اهنآ  زا  ع )  قداص (  ماما  ترـضح  تسا و  هدومرف  هریخذ  دوخ  یلو  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دـنا  هدـش  داـی  ترـضح 
 . دیامرف یم  ریبعت  دنوادخ 

یفعج رباج  هک  دوش  یم  مولعم  ترـضح  نآ  باحـصا  هادـفانحاورا و  نامز  ماـما  دزن  رد  ماـیق  نیا  تیمها  زین  تیاور  نیا  زا  هوـالع 
دنک یم  لقن  ع )  رقاب (  ماما  ترضحزا 
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 . اهتکردا نا  کل  اهرکذا  تامالع  يرت  یتح  الجر  الو  ادی  كرحتالو  ضرالا  مزلا  رباج , ای  دندومرف :  ترضح  هک 

. .

تلبقا ذا  کلذک  مهانیبف  , ایبسو ابلصو  التق  هفوکلا  لها  نم  نوبیصیف  لجر  فلا  نوعبس  مهتدعو  هفوکلا  یلا  اشیج  ینایفـسلا  ثعبیو 
 . مئاقلا باحصا  نم  رفن  مهعمو  اثیثح  ایط  لزانملا  يوطت  ناسارخ  هیحان  نم  تایار 

ار اهنآ  رگا  هتبلا   , ینک هدـهاشم  منک  یم  وگزاب  وت  يارب  هک  ار  یئاه  هناشن  هکنآ  ات  هدـم  ناشن  یتکرح  دوخ  زا  رباج , يا   ( ( 60 ) ) 
 . . . یبایب

یم زیوآ  قلح  دنشک و  یم  ار  هفوک  لها  اهنآو  دتـسرف  یم  هفوک  يوس  هب  تسا  رفن  رازه  داتفه  اهنآ  هدع  هک  ار  يرکـشل  ینایفـس  و 
عیرـس رایـسب  اراهتفاسم  هک  دنروآ  یم  يور  اهنآ  يوس  هب  ناسارخ  زا  یئاهمچرپ  ماگنه  نیمه  رد  دـننک , یم  ریـسا  ار  یخربو  دـننک 

 . دنتسه مئاق  نارای  زارفن  دنچ  اهنآ  نایم  رد  دننک و  یم  یط 

 : دیامرف یم  هکلب  دناسر  یم  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  طسوتار  مایق  نیا  دـییات  اهنت  هن  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  رگید  ینخـس  اما 
 . يدهملا هّللا  هفیلخ  اهیف  ناف  جلثلا ,  یلع  اوبح  ولو  اهوتاف  ناسارخ  نم  تلبقا  دق  دوسلا  تایارلا  متیار  اذا 

ار دوخاـهفرب  يور  رب  هچرگا  دـیناسرب  نآ  هب  ار  دوخ  دـیدیددیآ  یم  ناـسارخ  هیحاـن  زا  هک  ار  هایـس  ياـهمچرپ  هاـگ  ره   ( ( 61 ) ) 
 . تساهنآ نایم  رد  ع )  يدهم (  ترضح  دنوادخ  هفیلخ  اریز  دیشکب ,

ناشن هکلب  تسوا ,  ترصن  بوجو  ینسح و  دیس  مایق  هب  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  صاخ  تیانع  زا  یکاح  اهنت  هن  تیاور  نیا 
هک دراد  نآ  زا 
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دیس مایق  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  تایاور  هعومجم  زا  ناوت  یم  دنراد و  روضح  ینسحدیس  رکشل  نایم  رد  ع )  نامز (  ماما  ترـضح 
 . دوش یم  هتشادرب  ناونع  نیا  تحت  هک  تسا  هادف  انحاورا  نامز  ماما  روهظ  رد  ماگ  نیلوا  ینسح 

یم ار  ناملاظ  ناما  یب  وا  دنیامرف :  یم  دای  نینچ  وا  ياهیورـشیپو  ینـسح  دیـس  مایق  زا  ع )  قداص (  ماما  ترـضح  ثیدح  همادا  رد 
نامز ماما  ندیسر  ربخ  سپس  تسا ,  هتفرگ  لرتنک  رد  هدرک و  حتف  ار  اهروشک  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  هفوک  دراو  ات  دشک 

رب هک  صخش  نیا  تسیک  , ادخ لوسر  دنزرف  يا  دنیوگ :  یم  وا  هب  شباحصا  دسر , یم  شنارای  وا و  هب  هفوک  تشپ  رد  هادف  انحاورا 
یلاح رد  نیا  دیامن و  صخشم  دوخ  نارای  ياربار  تقیقح  هتفر و  وا  دزن  هب  ات  دهد  یم  روتسد  زین  ینسح  دیـس  تسا ؟  هدش  لزان  ام 
یبوـخ هب  ار  ادـخ  تجح  اـت  تسا  مدرم  تخانـشطقف  شروـظنم  دراد و  تفرعم  وا  هب  دسانـش و  یم  ار  ماـما  یبوـخ  هب  وا  هـک  تـسا 

 . دنسانشب

تـساجک سپ  یتسه  ع )  دـمحم (  لآ  يدـهم  وت  رگا  دـنک :  یم  ضرع  وا  هب  دور  یم  هادـف  انحاورا  نامز  ماـما  دزن  ماـگنه  نیا  رد 
 , تسا باحـس  شمان  هک  راوگرزب  نآ  همامع  دراد و  مان  لـضاف  هک  ترـضح  نآ  هرز  ادـخ و  لوسر  ياـبع  رتشگنا و  تسدـبوچ و 

نیا رد  ع ؟ )  نینمؤملا (  ریما  فحـصم  قارب و  تساـجک  و  روفعی ؟  شراـمح  لدـلد و  شرتسا  ءابـضغ و  شرتـش  عوبری و  شبـساو 
ار اهنآ  مامت  هادف  انحاورا  نامز  ماما  ماگنه 
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نآ نایم  رد  دوش و  یم  هتفاکش  گنـس  نآ  دبوک  یم  تخـس  یگنـس  نایم  رد  هتفرگ  ار  ربمایپ  ياصع  ینـسح  دیـسو  دنک  یم  رهاظ 
يدهم ترضح  تمظع  يراوگرزب و  شنارای  هکنآزج  درادن  راک  نیا  زا  يروظنم  و  دهد , یم  گرب  ددرگ و  یم  زبسو  هتفرگ  ياج 

 . دننک تعیب  وا  اب  دننیببار و  هادف  انحاورا 

 . منک تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  ادخ , لوسر  رسپ  يا  دنک :  یم  ضرع  دنک و  یم  دنلب  ریبکت  هب  دایرف  دوخ  ماگنه  نیا  رد 

نآ رکشلزا  رفن  رازه  لهچ  رگم  دننک  یم  تعیب  ترضح  نآ  اب  شنارایو  ینسح  دیس  هدروآ ,  ولج  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح 
 . گرزب تسا  يرحس  راک  نیا  دنیوگ :  یم  هدرکن  تعیب  اهنآ  دنشاب و  یم  هیدیز  هب  فورعم  دنتسه و  نآرق  نابحاص  هک  راوگرزب 

یم تحیصن  هظعوم و  ار  اهنآ  هدرک  نافرحنم  بناج  هب  ور  هادفانحاورا  نامز  ماما  ترـضح  دچیپ و  یم  مهرد  رکـشل  ماگنه  نیا  رد 
هکلبدشخب یمن  يا  هدـئاف  اهنت  هن  اما  دـنک , یم  ناشتوعد  قح  يوس  هب  دزادرپ و  یم  زردـنا  داشرا و  هب  نانآ  اب  زور  هس  ات  دـیامرف و 

 : دـیامرف یم  شباحـصا  هب  دـنربب و  نیب  زا  ار  نانآ  مامت  ات  دـهد  یمروتـسد  زور  هس  زا  دـعب  دوش و  یم  رتداـیز  اـهنآ  ناـیغط  رفک و 
رییغتو دندرک  لیدبت  ار  نآ  هک  روط  نامه  دشاب  اهنآ  ترـسح  بجومات  دیراذگاو  ناشدوخ  يارب  دـیرادنرب و  ار  نآرق  ياهفحـصم 

 . دندرکن لمع  دوب  نآ  رد  هچنآ  هب  دندومن و  شفیرحت  دنداد و 

دهد و یم  ناشن  ار  ص )  مرکاربمایپ (  ثاریم  راثآ و  هکنآ  زا  دعب  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح 
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یم مشچ  هب  ار  ترـضح  نآ  هزجعم  دنک و  یم  رهاظ  گنـس  رد  ص )  ادخ (  لوسر  ياصع  ندـیبوک  اب  ینـسح  دیـس  ار  نآ  قدـص 
قح توادع و  زا  تسد  نازرودانع  دوجو  نیا  اب  اما  دـیامن , یم  ندرک  گرب  هب  عورـش  هتفای  تایح  کشخ  بوچ  هنوگچ  هک  دـننیب 

تفار و ترضح  نآ  دوجو  نیااب  اما  دنمان , یم  گرزب  يرحس  ار  تازجعم  نیا  مامت  هتـشارفاربراکنا و  مچرپ  دنراد و  یمنرب  يزیتس 
ناهرب لیلد و  نانآ  يارب  دنک و  یم  هظعوم  زور  هنابش  هس  ار  نانآ  ابیز  یمالک  اویش و  ینایب  اب  هدومنن  غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  تمحر 

دنک یم  ناشداشرا  نابرهم  يردپ  وزوسلد  یملعم  نوچ  دونـش و  یم  ار  ناشباوج  دیوگ و  یم  باوجار  ناشنانخـس  دنک و  یم  هماقا 
دانع زا  هدرپ  ددرگ و  یم  رهاظ  یبوخ  هب  ناشنورد  يدیلپ  هکنآ  زا  دعب  تشاد و  دـهاوخن  يرثا  تساروک  نیب  قح  مشچ  ار  هکنآ  اما 

 . دزاس یم  كاپ  نانآ  ثول  زا  ار  نیمز  دوش  یم  هتشادرب  ناشتجاجل  و 

یهلا هبوت  باب 

رارـسا زا  يرایـسب  عبنم  هدیـسر  ام  هب  ع )  نیموصعم (  تارـضح  هیحان  زا  دـنوش و  یم  ترایز  ع )  يدـه (  همئا  نآ  اـب  هک  یتاراـیز 
تجح رتشیب  هچ  ره  تخانـش  نآ  رد  یلـصا  فدـه  هدـیدرگ و  ناـیب  ع )  ماـما (  اـب  وگتفگ  تراـیز و  بلاـق  رد  هک  تسا  فراـعمو 

هک دـشاب  تهج  نادـب  تاراـیز  هیعدا و  يـالبال  رد  گنـسنارگ  نارهوـگ  نـیا  فرژ و  فراـعم  نـیا  ناـیب  دـیاش  تـسا و  دـنوادخ 
دنتشادن ار  نآ  باوج  تیفرظ  دندرک  یم  لاوئس  مه  رگاو  دندش  یمن  ایوج  ماما  تفرعم  داعبا  زا  ع )  يده (  همئا  باحصاای 
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یتاماهتا هب  هکنآ  ای  دـندز و  یم  بل  رب  توکـس  رهم  فوخ  زا  ای  دـندش و  یم  هتـشک  ای  دـندوب  رارـسا  هنیجنگ  هک  يدارفادودـعم  و 
نآ رـضحم  ضیف  زا  هک  زین  نارگید  دنام و  یم  یفخم  ماما  تخانـش  رد  تاکن  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  تشگ ,  یم  دورطم  ناشمالک 

تاراـیز هیعدا و  بلاـق  رد  ع )  يدـه (  همئا  تهج  نیدبدنتـشگ  یم  مورحم  موصعم  ماـما  تخانـش  زا  دنتـشادن  يا  هرهب  یهلا  راونا 
میور یم  اه  هنیجنگ  نیا  زا  یکی  غارـس  هب  زین  ام  دنامظوفحم , نانمـشد  رطخ  زا  دیاش  دـنا , هدومرف  نایب  ار  یهلا  فراعمزا  يرایـسب 

 . هّللا باب  ای  کیلع  مالسلا  دنک :  یم  فیرعت  نینچ  نیاار  ماما  هک 

. .

62 ءامسلاو ( ( .  ضرالا  نیب  لصتملا  ببسلا  اهیا  کیلع  مالسلا  نیدلا ,  موی  یلا  یلبیالو  کلهیال  يذلا  هّللا  هجو  ای  کیلع  مالـسلا 
 . ادخ باب  يا  وت  رب  مالس  ( ( 

. .

 . نامسآو نیمز  نیب  هطساو  يا  وت  رب  مالس  تمایق ,  زورات  دور  یم  نیب  زا  هن  دوش و  یم  كاله  هن  هک  دنوادخ  هجو  يا  وت  رب  مالس 

ره درذگ و  یموا  قیرط  زا  دسر  یم  قلخ  يوس  هب  دنوادخ  بناج  زا  هچنآره  ینعی  دنوادخ  باب  و  تسا ,  دـنوادخ  عساو  باب  ماما 
هریـش زین  ار  تیاور  نیا  دـیناوت  یم  لاح  بلطم  نیا  كرد  اب  دور , یم  الاب  وا  قیرطزا  دوش  یم  هضرع  دـنوادخ  يوس  هب  جایتحا  هچ 

 : . دنیامرف یم  ع )  قداص (  ماما  ترضح  هک  دینک  ناج 

. .

يدیس ای  لوقیف  هیدی  نیب  فقیو  هردص ,  یلا  هافقو  هافق  یلا  ههجو  لجر  ع )  مئاقلا (  یلع  لبقی  مث 
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 . ءادیبلاب ینایفسلا  شیج  كالهب  كرشباو  کب  قحلءا  نا  هکئالملا  نم  کلم  ینرما  ریشب  انا  : 

 : لوقیف  , کیخا هصقو  کتصق  نیب  ع : )  مئاقلا (  هل  لوقیف 

. .

 . يرت امک  انئارو  یلا  تراصف  انهوجو  برض  دق  کلمب  نحن  اذاف 

. .

یلع هدـی  ع )  مئاقلا (  رمیف  کتبوت ,  لبقی  هناف  هدـی  یلع  بتو  نیملاظلا  كالهب  هرـشبو  هکملاب  يدـهملاب  قحلا  ریـشب , اـی  یل  لاـقو 
 . هعم نوکیو  هعیابیو  ناک  امک  ایوس  هدریف  ههجو , 

 ( ( . 63 ) ) 

. .

رـضحم رد  هتفرگ و  رارق  شا  هنیـس  ياـج  وا  تشپ  هدـیدرگ و  تشپ  هـب  شتروـص  هـک  دـیآ  یم  يدرم  ع )  مئاـق (  يوـس  هـب  سپس 
كاله هب  ار  وت  موش و  قحلم  وت  هب  ات  درک  رما  ارم  هکئالم  زا  یکلم  مریـشب و  نم  نم ,  ياـقآ  يا  دـیوگ :  یمو  دتـسیا  یم  ترـضح 

 . مهد تراشب  ءادیب  رد  ینایفس  هاپس 

 . نک وگزاب  ار  تردارب  دوخ و  نایرج  دیامرف :  یم  وا  هب  ع )  مئاق (  سپ 

دز و ام  ياهتروص  رب  هک  میدـیدار  یکلم  ناهگان  دـیوگ :  یم  دـنک و )  یم  نایب  ار  هنیدـم  ناـبایب  رد  هاپـس  نتفر  ورف  تیاـکح  وا ( 
 . دینیب یم  هک  هنوگنامه  تشگ  رس  تشپ  هب  نامتروص 

. .

وا هک  یتسردـب  نک ,  هبوت  وا  ناتـسد  رب  هد و  تراشب  ناملاظ  تکـاله  هب  ار  وا  وش و  قحلم  هکم  رد  يدـهم  هب  ریـشب , يا  دومرف :  و 
 . دریذپ یم  ار  وت  هبوت 

دنک و یم  تعیب  ترضح  نآ  ابو  ددرگ  یم  زاب  لوا  لاح  هب  وا  دشک و  یم  وا  تروص  رب  تسد  ع )  نامز (  ماما  سپس 
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 . دنام یم  یقاب  وا  هارمه 

دنوادـخو تسا  هدرک  ترایز  دـش  لقن  هک  یتاملک  اب  ار  ترـضح  نآاهراب  دـیاش  دسانـش و  یم  ار  دوخ  نامز  ماما  نوچ  کـلم  نآ 
ینایفس و هاپس  يارب  یتح  تسا  زاب  هشیمه  یهلا  هبوت  باب  هک  دناد  یم  وا   , تسا هدومن  وا  يزور  ار  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  تفرعم 
یهلا و تمحر  باب  تسا  يدـهم  نوچ  تفریذـپ ,  دـهاوخ  ار  هبوت  امتحراوگرزب  نآ  دومن و  هبوت  دـیاب  ترـضح  نآ  تسد  هب  اـهنت 

یلع اوفرسءا  نیذلا  يدابع  ای  لق  دیامرف ( :  یم  هفیرش  هیآ  رد  دنوادخ  دوخ  هک  هنوگنامه  تسا  حوتفم  همه  يور  هب  زین  هبوت  برد 
دیا هدرک  سفن  رب  فارـسا  هک  نـم  ناگدـنب  يا  وـگب   ( ( 64 اـعیمج ( ( . )  بونذـلا  رفغی  هّللا  نا  هّللا  هـمحر  نماوطنقتـال  مهـسفنءا 

 . دزرمآ یمار  ناهانگ  مامت  دنوادخ  دیوشن  سویام  یهلا  تمحرزا 

وا شباسح  یب  مرک  هب  هکلب  دریذپ  یم  ار  وا  یهاوخرذع  اهنت  هن  دنک و  یم  لوبق  ار  وا  هبوت  تسا  هّللا  باب  ع )  ماما (  هکنیا  رطاخ  هب 
اب دراشف و  یم  تسا  هدولآ  اهتعیب  نیرتنوعلم  هب  هک  ار  یتسد  هکلب  دنک  یمن  هدنـسبزین  اهنیا  هب  زاب  دنادرگ و  یمرب  لوا  تروص  هب  ار 

دنک و یم  دوخ  هارمهو  دناشن  یم  یبوط  هخاش  رب  هدوب  يوام  لزنم و  منهج  رعق  يزورار  هکنآ  دزاس و  یم  شیانشآ  هطسابلا  هّللادی 
 . دنام دهاوخ  یقاب  ترضح  نآ  اب  رخآ  ات  وا 

نایوجهانپ

تیاکحدح نادب  دـنکفا و  یم  هیاس  اهبلق  رب  شـشخب  وفع و  يوزرآو  دـنکفا  یم  وترپ  ناراکهنگ  لد  رد  دـیما  قرب  هک  تسا  نینچ 
رشتنم قافآ  رد  شتفار  مرک و 
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 . دنک یم  راوگرزب  نآ  هعساو  تمحر  رد  عمط  زین  وا  دسر و  یم  ینایفس  نوچ  شوگ  هب  هکنآ  ات  دوش  یم 

اهرـصنلا و تخب  نوچ  شماـن  هک  ناـهج  ناکافـس  نیرتـگرزبزا  یکی  ینایفـس ,  تبقاـع  زا  ع )  نینمؤملا (  ریما  ترـضح  ملاـع  ریما 
ادخ لوسر  دالوا  زا  يرایسب  دنک و  یم  اپرب  ترضح  نآ  هیلع  ار  اهگنج  زا  يرایسب  تسا و  هدمآ  ع )  تیب (  لها  تایاور  رداهدادش 
نم لجر  هذخایف  دهد :  یم  ربخ  نینچ  تسا ,  ع )  تیب (  لها  ناتسود  نوخ  هب  هنشت  دشک و  یم  ار  ع )  يده (  همئا  نایعیـشو  ع )  ) 
دق ینایفـسلا  نوکیو  جرخیو  هولـصلا  یف  ففخیف  هرـشبیف  هرخالا  ءاـشعلا  یلـصی  وهو  يدـهملا  یلا  هب  یتاـیف  حابـص  همـسا  یلاوملا 

کیدی نیب  افیـس  نوکا  هایحلاب  یلع  نم  یمع  نبای  يدـهملل :  ینایفـسلا  لوقیف  هیدـی  نیب  هفقویف  بحـسو ,  هقنع  یف  هتمامع  تلعج 
لوسر تنب  نبای  يدهملا :  باحـصا  لوقیف   , هولخ لوقیف :  ءارذع , نم  ییحا  وهو  هباحـصا  نیب  سلاج  يدهملاو  کئادعا ,  دهاجاو 

 . کلذ یلع  ربصن  ام  هّللا  لوسر  دالوا  لتق  دقو  هایحلاب  هیلع  نمت  هّللا , 

 . هردسلادنع یلا  هعامج  یف  حابص  هقحلیف  هتلفاو  هالخ ,  ناک  دقو  متئش  ام  هب  اوعنصا  هایاو ,  مکناش  لوقیف : 

. . .

يدهملا رمای  مث  کلذ  یلع  یلاعت  هّللا  نودمحیو  نوللهیو  نوربکیف  سارلا  یلا  هتعیش  رظنیف  يدهملا  هب  یتایو  هسار  ذخایو  هحبذیو 
 . هنفدب

زامن ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دروآ و  یم  ع )  يدهم (  دزن  هب  ار  وا  دریگ و  یمار  ینایفـس  تسا  حابـص  شمان  هک  یلاوم  زا  يدرم 
ینایفس يریگتسد  تراشب  دناوخ  یم  ار  ءاشع 
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هتسب و شندرگرب  ار  شا  همامع  هک  یلاح  رد  ینایفس  دوش , یم  جراخ  هدرب و  نایاپ  رتدوز  ار  زامنزین  ماما  دهد و  یم  ترضح  هب  ار 
وراذـگب تنم  نم  رب   ( ( 66 هدازومع ( (  يا  دـنک :  یم  ضرع  هدرک  ترـضح  نآ  هب  ور  وا  دـنروآ و  یم  ماـما  دزن  ار  وادنـشک  یم 

شنارای نایم  رد  يدـهم  ودرک  مهاوخ  داهج  تنانمـشد  اب  وت و  يارب  دوب  مهاوخ  يریـشمش  زین  نم  امرف , مرک  نم  هب  هرابود  یتاـیح 
 . تسا رتایحاب  ءارذعزا  هک  یلاح  رد  هتسشن 

هرابود یگدنز  وا  هبایآ  ادخ , لوسر  دـنزرف  يا  دـننک :  یم  ضرع  شترـضح  هب  يدـهم  نارای  دـینک , اهر  ار  وا  دـیامرف :  یم  سپس 
 . تسین وا  ندید  هدنز  لمحت  ارام  تسا ,  هدناسر  تداهش  هب  ار  ادخ  لوسر  نادنزرفوا  هک  یلاح  رد  ینک  یم  مرک 

ار ینایفـس  ماما  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دیهد و  ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  رهوا  اب  دیناد , یم  ناتدوخ  دیامرف :  یم  ع )  نامز (  ماما  سپ 
نیمز هب  ار  وا  حابص  دنبای و  یم  هردس  رانکرد  ار  وا  دنور و  یم  وا  يوس  هب  یتعامج  اب  حابص  سپ  تسا  هتخیرگ  زین  وا  هدرک و  اهر 

هلا ال  ربکا , هّللا   ] هب دایرفدننیب  یم  ار  هّللا  هیقب  نمشد  رس  ترضح  نایعیش  یتقو  دروآ , یم  ماما  دزن  ار  شرس  دنک و  یم  شحبذ  هدز 
 . دننک نفد  ار  وا  ندب  ات  دهد  یمروتسد  ع )  ماما (  سپس  دنروآ و  یم  اجب  ار  یهلا  رکش  هدرک  دنلب  هّلل ]  دمحلا  هّللا ,  الا 

ار سک  همه  زیچ و  همه  هنوگچ  یهللا  هیقب  هعساو  تمحر  هک  دیرظان  دوخ 
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نایفسوبا و نوچ  یتوادعوا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دزاس و  یم  شیاهر  دریذپ و  یم  اردوخ  نمـشد  ياضاقت  هنوگچ  تسا و  لماش 
راهظا وا  ندوب  هدنز  زا  ترضح  باحصا  هکنیا  اب  تسا و  هتشاد  اور  ترضح  نآ  قح  رد  دیزی  نوچ  یتایانج  هیواعم و  نوچ  یتثابخ 

هچنآ دنتشک  ار  وا  هکنآ  زا  دعبو  دنک  یم  راذگاو  باحـصا  هب  ار  رما  دهد و  یمن  ار  وا  لتق  روتـسددوخ  کلذعم  دننک  یم  یتحاران 
اور ینایفس  قح  رد  دراذگالبرک , كاخ  رب  هنهرب  ار  وا  هراپ  هراپ  ندب  داد و  ماجنا  ص )  ادخ (  لوسر  نت  هراپ  اب  ینایفـس  دج  هک  ار 
ینک اجک  ار  ناتـسود  هک :  تسوا  ناتـسود  همزمز  نیا  هشیمه  تهج  نیدب  دنیامن و  نفد  اروا  ندب  ات  دـهد  یم  روتـسد  دراد و  یمن 

نآ ياهتیرومامزا  یکی  هک  ادـخ  نانمـشد  زا  ماقتنا  هک  دـیآ  نایم  هب  نخـس  نیا  دـیاش  يراد  رظن  نانمـشد  اب  هک  وت  مورحم ----- 
یم نایاپ  هب  ار  راتـشون  نیا  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  رد  ماقتنا  نوماریپ  یمالک  اب  نیاربانب  دوب ؟  دهاوخ  ینعم  هچ  هب  تسا  ترـضح 

 . نانمشد رگج  رب  یمخزو  ناتسود  لد  رب  دشاب  یمهرم  ات  میرب 

راک ماجرف  موس  لصف 

قافن رفک و  ماجرف 

نیاربانب  , تسا هدوب  تیلقا  رد  ءایبنا  طخ  تیرثکا و  رد  وا  بزح  ناطیـش و  ع )  مدآ (  ترـضح  نادنزرف  نامز  زا  تقلخ و  يادتبا  زا 
اهنوخ خیرات  لوط  رد  هدز و  راک  هب  قح  هار  نتخاس  دوبان  ندـیبوک و  رددنـشاب  هتـشاد  ناوت  رد  هچنآ  ناراکتیانج  هک  تسا  یهیدـب 

طخ نیا  ظفح  رد  اهنآ  کیتکات  اهنت  نیا  تسه و  هدوب و  نانمؤم  هیور  ربص  هشیمه  دنا و  هدومن  اهملظ  هتخیر و 

نارکیب www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


رطاخ نیمه  هب  دنیآ و  نوریب  زارفارس  اهینمـشد  اهنمـشد و  مامت  دوجو  اب  تانایرج  همه  زا  خیرات  لوط  رد  دنا  هتـسناوت  هک  هدوب  زبس 
هروک شخب  ینـشور  یغارچ  نوچمه  دـشخرد و  یم  یناـسنا  تاراـختفا  كراـت  رب  هدـیدرگ و  خـیرات  هروطـسا  ءاـیلوا  ءاـیبناربص و 

 . تساههار

زین ناملاظ  تبوقع  درادن  ار  اهنآ  باوث  شیاجنگ  ایند  نیا  هدیدرگ و  كرادت  ترخآ  رد  ناراکوکین  نانـسحم و  يازج  هک  اجنآ  زا 
زا دهن و  مهرم  ار  ناشنازوس  ياهلد  دهد و  افـش  ار  نانمؤم  هتـسکش  ياهبلق  زین  ایند  رد  هک  هدومرف  هدـعو  دـنوادخ  اما  تسا ,  نینچ 
یم ار  يدرم  روهظ  تراشب  ناگمه  دوش و  یم  هدـید  نایداو  للم  ماـمت  رد  لـک  حلـصم  یناـهج و  یجنم  هب  داـقتعا  هک  تسور  نیا 
نایم رد  یلیدنق  نوچ  هک  تسا  دـیما  نیا  و  دـشخب , یم  همتاخار  ناملاظ  رابگنن  هایـس و  نارود  دـنک و  یم  ریهطت  ار  نیمز  هکدـنهد 

یم لمحت  ار  دادیب  ملظ و  ناتسد  يدرس  شترارح  اب  دنراذگ و  یمرـس  تشپ  ار  بش  تملظ  شرون  هب  هریخ  نازیوآ و  نانمؤم  هنیس 
نـالوسر تلاـسر  نیرتگرزب  داـهن و  مدـق  غیلبت  ربنم  يادـنلب  رب  ص )  مرکا (  لوسر  یهلا  ربماـیپ  نیرتگرزب  هک  ماـگنه  نآ  و  دـننک ,

حور ار  راظتنا  هتخوس  ياهناج  داد , رس  هالوم ]  یلع  اذهف   ] شورسو تفرگ  فده  سای  ریت  هب  ار  زیخ  عمط  نامشچ  دومرف و  غالباار 
نایوج قح  هب  ار  دوخ  هار  تیناـقح  دیـشخب و  هاـگن  قرب  ار  هار  هب  هتخود  نامـشچ  درک و  رارق  یب  ار  راـی  شوهدـم  ياـهلد  دـیمد و 

رهاظ هنا  الا  ع , )  يدهملا (  مئاقلا  انم  همئالا  متاخ  نا  الا  هک :  دومن  تابثا  نینچ 
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 . نیملاظلا نم  مقتنملا  هنا  الا  هلک ,  نیدلا  یلع 

یم ماقتنا  ناملاظ  زا  دـنک و  یم  رهاظ  ار  ادـخ  نید  وا  دیـشاب  هاگآ  تسا ,  مئاق  يدـهم  اـم  زا  ماـما  نیرخآ  هک  یتسردـب   ( ( 67 ) ) 
 . دشک

رهاظار دیحوت  هملک  هکنآ  دیراد و  شهار  هب  هدید  لاس  نارازه  ار  هکنآ   , حلـصم ناهارب  مشچ  يا  خـیرات و  لوط  نارظتنم  يا  ینعی 
نیرخآ وا  دـیا  هتـسشن  شهار  رب  امـش  دـنا و  هداد  ار  شندـمآ  هدژم  ناربـمغیپ  هـکنآ  دناتـس و  یم  ار  امـش  ماـقتنا  هـکنآ  دـنک و  یم 

 . تساهنآ نیلوا  ع )  یلع (  هک  تسا  یماما  نیرخآ  مناوخ و  یم  نآ  هب  ار  امش  هک  تسا  یتضهن  رادمچرپ 

هتخوسلدو دشک  یم  مالسا  نماد  هب  ار  ناهج  نارظتنم  هکلب  دنک  یم  نایب  ار  شیوخ  هار  تیناقح  اهنت  هن  تراشب  نیا  اب  ترـضح  نآ 
نینچ دهد و  یم  هدژم  ار  ماقتنا  زور  ندیـسر  ارف  دـشخب و  یم  روهظ  یکیدزندـیون  دـنزوس  یم  مقتنم  هار  هب  مشچ  هک  ار  نامز  ناگ 

 . هّللا ءایلوا  نم  راث  لکب  كردم  هنا  الا  كرشلا ,  لها  نم  هلیبق  لک  لتاق  هنا  الا  دیامرف :  یم 

 . تفرگدهاوخ ار  ادخ  ناتسود  نوخ  ماقتنا  تشک و  دهاوخار  كرش  ياه  هورگ  لیابق و  مامت  وا  هک  دیشاب  هاگآ   ( ( 68 ) ) 

یم ار  هـک  رهق  رارــش  هـب  دزورفا و  یم  هـک  ناــج  هـب  گرم  هلعــش  ترــضح  نآ  هـک  تفاــیرد  ناوـت  یم  نانخــس  نـیا  زا  هـتبلا  و 
 . . . هملظلا رباد  عطقل  دعملا  نیا  دنناوخ :  یمار  وا  نینچ  نیا  شنارظتنم  زین  هبدن  ياعد  رد  هک  هنوگنامهدزوس 

هکوش مصاق  نیا  ناودعلاو ,  روجلا  هلازال  یجترملا  نیا 
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نیا  , قاقـشلاو یغلا  عورف  دـصاح  نیا  نایغطلاو ,  نایـصعلاو  قوسفلا  لها  دـیبم  نیا  قاـفنلاو ,  كرـشلا  هینبا  مداـه  نیا  نیدـتعملا , 
لیلـضتلاو دانعلا  لها  لصاتـسم  نیا  هدرملاو ,  هاتعلا  لها  دـیبم  نیا  ءارتفالاو , بذـکلا  لئابح  عطاق  نیا  ءاوهالاو , غیزلا  راثآ  سماـط 

 . ناملاظ تشپ  نتسکش  يارب  هدش  هدامآ  هکنآ  تساجک   ( ( 69 داحلالاو ( ( . 

. .

خاک رگناریو  تساـجک  و  ناشکرـس ,  تکوش  هدننکـش  تساـجک  و  دزادـنارب , ار  ینمـشدو  روج  هک  تسا  دـیما  هکنآ  تساـجک  و 
یم عطق  ار  تواقـش  یهارمگ و  ياه  هخاش  دـنک و  یمار  یـشکرس  هانگ و  قسف و  لها  هشیر  هکنآ  تساـجک  و  یئورود ,  كرش و 
یم ياج  زا  ار  داحلا  دانعو و  نایغط  لها  هشیر  دنک و  یم  عطق  ار  ناتهب  غورد و  ياهنامسیر  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهیجک  راثآ  دنک و 

 . دنک

یم نیبزا  زین  ار  تلالـض  یهارمگ و  بابـسا  دنرادن و  شزاسرـس  نایغاطو  ناملاظ  اب  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  سدقم  دوجو 
نیب زااب  ات  دنک  یم  كاله  دتسیاب  شا  هناحلـصم  تامادقا  ربارب  رد  هک  سکره  دنزاس و  یم  بارخ  ار  قافن  یئورود و  ناینب  دنرب و 

 . دنسرب حالف  حالص و  هب  مدرم  هیقب  هعماج  نادسفم  نتفر 

 , هیرتبلا نوعدی  سفن  فلا  رـشع  هعـضب  اهنم  جرخیف  هفوکلا  یلا  راس  يدهملا  ماق  اذا  دـنیامرف :  یم  ع )  رقاب (  دـمحم  ماما  ترـضح 
مث مهرخآ  یلع  یتای  یتح  مهیف  فیـسلا  عضیف  هجاح ,  نم  همطاف  ینب  یف  انل  ام  تئج  ثیح  نم  عجرا  هل :  نولوقیف   , حالـسلا مهیلع 

 . لجوزع هّللا  یضری  یتح  اهیلتاقم  لتقیو  اهروصق  مدهیو  باترم  قفانم  لک  اهیف  لتقیف  هفوکلا  لخدی 

) )

نارکیب www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هک  دنوش  یم  جراخ  حلـسم  رفن  رازه  هد  هفوک  زا  سپ  درک  دهاوخ  تکرح  هفوک  يوس  هب  دـنک  یم  مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ   ( ( 70
ماگنه نیا  رد  تسین ,  یتجاح  همطاف  نادنزرف  هب  ار  ام  هک  درگ  زاب  يا  هدمآ  هک  اج  نامه  زا  دنیوگ :  یم  وا  هب  دنتـسه و  هیرتب  هقرف 
دـشک یم  ار  یباترم  قفانم  ره  ددرگ و  یم  هفوک  لخاد  سپـس  دزاس  یم  كـاله  ار  اـهنآ  ماـمت  هکنآ  اـت  دـشک  یماـهنآ  رب  ریـشمش 

 . ددرگ دونشخ  لجوزع  دنوادخ  هکنآ  ات  دومرف  دهاوخ  كاله  دگنجب  ترضح  نآ  اب  هک  ره  دزاس و  یم  بارخ  ار  اهنآ  ياهخاکو 

هدرک مالسا  هب  رهاظت  هک  دنتـسه  یناقفانم  هدمع  هک  دنوش  یم  یئاسانـش  یبوخ  هب  شترـضح  نافلاخم  نآ  رئاظن  تیاور و  نیا  زا  و 
 . دننیب یمن  ترضح  نآ  هب  زین  یتجاح  هدوب و  اعدا  بحاصدوخ  هکلب  دنفلاخم و  مالسا  تقیقح  اب  نطاب  رد  اما 

نادیهش نوخ  ماقتنا 

ربمایپزا ریدـغ  هبطخ  رد  هک  تسادـخ  ءایلوا  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  ترـضح  نآ  ياهفدـه  زا  رگید  یکی  میدرک  هراشا  هک  روط  ناـمه 
 . هّللا ءایلوا  نم  راث  لکب  كردم  هنا  الا  دندومرف :  ترضح  هک  دش  لقن  ص )  مرکا ( 

 . دنک یم  صاقت  تسا  هدشن  هتفرگ  ماقتنا  هک  ار  ادخ  ناتسود  مامت  نوخ  يدهم  دیشاب  هاگآ 

لوتقملا مدـب  بلاطلا  نیا  ءایبنالا , ءانباو  ءاـیبنالا  لوحذـب  بلاـطلا  نیا  مینک :  یم  داـی  نینچ  ار  وا  هبدـن  ياـعد  زا  يا  هرقف  رد  زاـب  و 
ماقتنا ار  البرک  رد  هتـشک  نوخ  هکنآ  تساجک  دریگ , یم  ماقتنا  ار  ءایبنا  نادنزرف  ءایبنا و  نوخ  هکنآ  تساجک   ( ( 71 ءالبرکب ( ( . 

دشک یم 
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.

و ع )  هّللادـبع (  ابا  شدـج  نالتاق  زا  ترـضح  نآ  ندیـشک  ماقتنا  رب  ینبم  تسا  هدیـسر  ام  هب  ع )  يدـه (  همئا  زا  يدایز  تایاور  و 
 : دیامرف یم  هک  مینک  یم  هراشا  ع )  نیسحلا (  هّللادبع  ابا  ياروشاع  ترایز  زا  یتمسق  هب  اجنیا  تسا و  یضار  اهنآ  لمع  هب  هکنآره 

 . هّللا لئساف 

. .

 . هلآو هیلع  هّللا  یلص  دمحم  تیب  لها  نمروصنم  ماما  عم  كراث  بلط  ینقزری  نا 

 . دنوادخ زا  مهاوخ  یم  سپ   ( ( 72 ) ) 

. .

 . مشاب ص )  دمحم (  لآ  زا  هدش  يرای  ماما  هارمه  هک  یلاح  رد  ار  وت  یهاوخنوخدنادرگ  نم  يزور  هکنیا 

ره و   ( ( 73 لتقلا ( ( . )  یف  فرسیالفاناطلس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نمو  هفیرـش (  هیآ  لیذ  رد  ع )  قداص (  ماما  ترـضح  و 
 . تسین لتق  رد  يور  هدایز  فارسا و  سپ  میدادرارق  تنطلس  وا  یلو  يارب  ام  دوش  هتشک  هک  سک 

 . افرسم نکی  مل  ضرالا  لها  لتق  ولف  ع )  یلع (  نب  نیسحلا  مدب  لتقیف  جرخی  ص , )  دمحم (  لآ  مئاق  کلذ  دنیامرف :  یم 

هب دوش  جراخ  نوچ  هک  تسا  دمحم  لآ  مئاق  يارب  هیآ  نیا   ( ( 74 اهئابآ ( ( .  لاعفب  ع )  نیسحلا (  هلتق  يرارذ  هّللاو  لتقی  لاق :  مث 
 . تسا هدرکن  يور  هدایز  دشکب  ار  نیمز  لها  مامت  رگا  سپدزیخ  یمرب  ع )  یلع (  نب  نیسح  یهاوخنوخ 

 . ناشیاهردپ لمع  رطاخ  هب  تشک  دهاوخ  ار  ع )  نیسح (  نالتاق  نادنزرف  دنگوس , ادخب  دومرف :  سپس 

درکلمعرطاخ هب  نادنزرف  ندش  هتشک  زار  تایاور  یضعب  رد  و 
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 . دنا هدومرف  ناونع  یگرزب  تیانج  نینچ  رب  نانآ  تیاضر  ار  ناردپ 

 : . دنیامرف یم  ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

. .

یضرف قرشملاب  لتق  الجر  نا  ولو  هاتا ,  نمک  ناک  ائیش  یضر  نمو  اهب  نورختفیو  مهئابآ  لاعفب  نوضری  ع )  نیـسحلا (  هلتق  يرارذ 
 . مهئابآ لاعفب  مهاضرل  جرخ  اذا  ع )  مئاقلا (  مهلتقیامناو  لتاقلا  کیرش  لجوزع  هّللا  دنع  یضارلا  ناکل  برغملا  یف  لجر  هلتقب 

 ( ( . 75 ) ) 

. .

دننام دوش  یـضار  يزیچ  هب  سک  ره  دننک و  یم  راختفا  نآ  هب  دندونـشخ و  دوخ  ناردپ  هدرک  زا  ع )  نیـسح (  ماما  نیلتاق  نادنزرف 
لتق نآ  رب  يرگید  نیمز  برغم  رد  دوش و  هتشک  نیمز  قرشم  رد  يدرم  رگا  تهج  نیا  زا  تسا و  هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یسک 

زا ناشتیاضر  رطاخ  هب  دشک  یم  شروهظ  ماگنه  ار  اهنآ  نادنزرف  ع )  مئاق (  ترضحو  تسا  لتاق  کیرش  دنوادخ  دزن  دشاب  یضار 
 . ناردپ درکلمع 

لمع نآ  رب  تیاضر  رطاخ  هب  افرـص  دنا و  هدادن  ماجنا  ار  نآ  زگره  هکدنوش  یم  تبوقع  یناهانگ  هب  دارفا  زا  يرایـسب  نامز  نآ  رد 
 . دش دنهاوخ  هذخاؤم  تیانج ,  نآ  لماع  هب  راختفا  ای  و 

ادخ نادزد 

لاملا و تیب  هب  نانئاخ  ندومن  اوسر  یفرعم و  شا  هناحلـصم  مایق  رد  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  يابیز  ياـهتکرح  زا  رگید  یکی  زین  و 
 . تسا یهلا  تکرح  نیا  رد  یفطع  هطقن  زین  نیا  هک  تساهنآ  رب  دح  ءارجا 

هدومن و اوسر  یفرعم و  دـننک  یم  لواپچ  ار  مدرم  نوئـش  رئاسو  نیکاـسم  ارقف و  لاوما  سدـقت  هرهچ  اـب  هک  ار  يدارفا  ترـضح  نآ 
, دزاس یم  يراج  اهنآ  ربدح 
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مهیدیا عطقو  هبیش  ینب  ذخال  ماق  دق  ول  ع )  انمئاق (  نا  اما  دنیامرف :  یم  نایب  ع )  قداص (  ماما  ترـضح  ار  دروخرب  نیا  زا  يا  هنومن 
 . هّللا قارس  ءالؤه  لاقو :  مهب  فاطو 

مدرم نیب  ردار  نانآ  دنک و  یم  عطق  ار  اهنآ  ناتـسد  هدرک و  ریگتـسدار  هبیـش  ینب  دـنک  مایق  ام  مئاق  هاگ  ره  دیـشاب  هاگآ   ( ( 76 ) ) 
 . دنتسهادخ نادزد  اهنیا  دیامرف :  یم  هدنادرگ و 

یفرعم نآ  دروخ و  یم  مشچ  هب  نآ  رد  زین  يرگید  هزیگنا  هکلب  تسیندزد و  کـی  رب  دـح  ءارجا  يارب  افرـص  ترـضح  تکرح  نیا 
تاروذنو و ایاده  ادـخ  هناخ  هبعک و  هب  تمدـخ  يراددـیلک و  ناونع  هب  نآ  زا  لبق  هکلب  مالـسا و  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  يدارفا 
زا دننک و  یم  دوخ  ياه  هتـساوخ  فرـص  هدومن و  عمج  بوخ  رهاظ  هب  ینیوانعاب  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  لاوما  هکلب  هبعک و  تافوقوم 

 . دیامرف یم  یفرعم  ادخ  نادزد  ناونع  اب  ار  نانآ  زین  ع )  ماما (  تهج  نیا 

نایبصان ماجنارس 

لوا تمسق 

نیا رد  هکلب  تسا  تیالو  نانمـشد  اب  دـیدش  دروخرب  هادـف  اـنحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  تامادـقا  نیرت  هناـعطاق  نیرتمهم و  زا  زاـب  و 
هک یماـما  نآ  دومن , هدـهاشم  ترـضح  نآ  یناـهج  تموکحرد  ار  اهـشنکاو  نیرتدـیدش  اـهدرکلمع و  نیرتتخـس  ناوت  یم  دراوـم 

یتح هک  دنـشزرا  یب  ردـق  نآ  ناـنیا  یئوگ  تسج  یم  تقبـس  شبـضغ  رب  شتمحر  درک و  یم  هولج  رتـشیب  شتفار  دراوم  ماـمترد 
هک دنک  یم  ریشمش  هضبق  رب  تسد  نانچ  دریگربرد و  ار  نانآ  یش ء] لک  هتمحر  تعـسو   ] ات دنجنگ  یمن  زین  ندوب  یـش ء  يانعمرد 

شوج هب  یهلا  رهق  یئوگ 
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رگم دنک  یمن  لوبق  ار  يا  هناهب  چیه  دریذـپ و  یمن  ار  يرذـع  چـیه  باب  نیا  رد  واو  تسین  شا  هلباقم  يارای  ار  زیچ  چـیه  هدـمآ و 
 . دنیآرد ناتسود  هرمز  هب  دنوش و  جراخ  نانمشد  هگرج  زا  هکنآ 

هقنع برـض  الاو  هقیقحب  هیف  لخد  ناف  بصان ,  لک  یلع  نامیالا  ضرع  مئاقلا  ماق  اذا  دنیامرف :  یم  ع )  رقاب (  دـمحم  ماما  ترـضح 
هک هاگنآ   ( ( 77 داوسلا ( ( .  یلا  راصمالا  نم  مهجرخیو  نایمهلا  هطـسو  یلع  دـشیو  همذـلا  لها  مویلا  اهیدؤی  امک  هیزجلا  يدؤی  وا 
الا و  بوخ -  هک  دـش -  لخاد  ناشیاهبلق  رد  نامیا  اتقیقح  رگا  سپ  دـنک  یم  هضرع  نایبصان  رب  ار  نامیا  دـیامن  یم  مایق  ع )  مئاق ( 

نایمه شرمک  رب  دنزادرپ و  یم  اهناملـسم  ریغ  نالا  هک  هنوگنامه  ددنب  یم  اهنآ  رب  هنایلاس  همیرج  هکنآ  ای  دزدـهاوخ  ار  اهنآ  ندرگ 
 . دیامن یم  جارخا  اهنابایب  يوس  هب  ار  وا  اهرهش  زا  ددنب و  یم 

ثیدـح نیا  زا  درادـن و  یتلزنم  لحم و  تموکح  نآ  رد  ءالو  لها  ریغ  تسا و  تیالو  تموکح  هادـف  انحاورا  ناـمز  ماـما  تموکح 
يرورضءزج ار  ناشنایعیش  تیب و  لها  اب  توادع  ینمـشد و  هک  نایبصان  رب  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  هتکن  نیازین 

هک دراد  یم  هضرع  ار  یقیقح  ناـمیا  دـننک , یم  تراـسج  تناـها و  ع )  يدـه (  همئا  هب  هّللاـب  ذوعن  دـنناد و  یم  نید  ماـکحا  نیرت 
 ) مرکا ربمایپ  تلاسر  يادـتبا  زا  هکلب  مخ و  ریدـغ  رد  هک  تسا  لماک  مالـسا  نامه  ع )  نیموصعم (  همئا  ناسل  رد  ناـمیا  زا  روظنم 

ار نآ  ص ) 
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مویلا دومرف ( :  لزاـن  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دـنوادخ  ع )  يدـه (  همئا  ناـنمؤمریما و  یفرعم  مخریدـغ و  ناـیرج  زا  دـعب  دومرف و  غیلبت 
لماک ار  ناتنید  مخ )  ریدغ  زور  زورما (   ( ( 78 انید ( ( . )  الس م  الا  مکل  تیـضرو  یتمعن  مکیلع  تممتءاو  مکنید  مکل  تلمکءا 

 . مدش یضارامش  نید  ناونع  هب  مالسا  زا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و 

یم حیرصت  هادف  انحاورا  نامز  ماما  طسوت  تیالو  هضرع  هب  هک  تسا  هدیـسر  ع )  قداص (  ماما  ترـضح  زا  یتیاور  دوجو  نیا  اب  اما 
 - یلاـعت هلوق  یلا   - اـنوه ضر  ـالا  یلع  نوـشمی  نیذـلا  نمحرلا  داـبعو  تسا ( :  هدـش  دراو  هفیرـش  هیآ  نیا  لـیذ  رد  نآ  دـیامرف و 

مالک ياجنآ  ات  دنور -  یم  هار  هدنکفارس  نیمز  يور  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  نامحرلا  دابع   ( ( 79 اماقمو ( ( . )  ارقتسم  تنسح 
 . اجنآ تسا  یماقم  هاگیاجوکین و  یهلا - 

رقا ناف  هیلع ,  بصان  لک  اوضرع  ع )  مئاقلا (  ماـق  اذاـف  اـنوه  ضرـالا  یلع  نوشمی  ءایـصوالا  مه  دـندومرف :  قداـص  ماـما  ترـضح 
 . همذلا لها  يدؤی  امکاهاداف  هیزجلاب  رقا  وا  هقنع  تبرض  الاو  هیالولا  یهو  مالسالاب 

وا هب  ار  نایبصان  همهدنک  مایق  ع )  مئاق (  هک  نامز  نآ  دنور و  یم  هار  نیمز  يور  هدنکفا و  ریز  هب  رس  هک  دنتسه  یهلا  ءایـصوا  اهنآ 
هیزج هکنآ  اـی  دوش و  یم  هدز  شندرگ  ـالا  ودوش  یم  هتفریذـپ  دوـمن  تسا  تیـالو  ناـمه  هک  مالـسا  هب  رارقا  رگا  دـننک  یم  هضرع 

 . دنزادرپ یم  همذ  لها  هک  هنوگنامه  تخادرپدهاوخ 

ضغب و هکنانآ  سپ 
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یعدـم رهاظ  هب  هک  نانآ  دـش و  دـنهاوخ  لیلذ  ترـضح  نآ  تموکح  نامز  رد  دـنا  هدرکدوخ  نیعلا  بصن  ار  ع )  تیب (  لـها  هنیک 
رافک سابل  هب  ار  اهنآو  دنک  یم  راتفر  نارفاک  نوچ  نانآ  اب  ع )  رصع (  ماما  هدش و  هتشادرب  ناشرفک  زا  هدرپ  ماگنه  نآ  رد  دنمالسا 
نوچ هکنآای  دـنهد و  گرم  هب  نت  هکنآ  ای  دزاـس  یم  ریخم  هار  ود  نیب  ار  اـهنآ  ودـنک  یم  یفرعم  ناـمدرم  ماـمت  رب  دروآ و  یم  رد 

دنمورحمزین يرهـش  یهافر و  تاناکما  زا  دـنرادن و  ار  ناناملـسم  نیب  رد  ندـنام  قح  زین  تروص  نیا  رد  دـنزادرپب و  هیزج  نارفاـک 
ریهطت مه  يودـهم  تفار  يایرد  اب  وا  هک  دوش  مولعم  دنـسانشب و  ار  وا  ناگمهات  هداد  رارق  یتمالع  ناـنآ  يارب  ترـضح  نآ  هوـالع 

 . تسا هتشگن 

ناوت یمدشاب  یم  ترضح  نآ  طسوت  ع )  تیب (  لها  ادخ و  نانمشدزا  نیمز  يزاسکاپ  زا  یکاح  هک  تایاور  رگید  یـسررب  اب  هتبلا 
ترضح نآ  تموکح  لماک  رارقتسا  زا  لبق  یهلا و  تموکح  لیکشت  يادتبارد  ار  نایبصان  اب  ع )  نامز (  ماما  ترضح  دروخرب  نیا 
میهاوخ نآ  هب  ادعب  هچنانچ  دنیامن  یم  یلک  يزاسکاپ  هب  مادقا  قئاقح  ندش  نشور  لماک و  طلست  رارقتـسا و  زا  سپ  یلو  تسناد , 

 . تخادرپ

ناتـسود يارب  نامز  لوط  یمامت  رد  هکلب  روهظ و  رـصعرد  دادیور  نیرتزیگنا  برط  نیرتابیز و  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  هنیدم  يداش 
یم ص )  مرکا (  ربمایپ  رهـش  رد  مدق  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  هک  تسا  يزور  نآ  ع )  دـمحم (  لآ  نابحم  و  ع )  تیب (  لها 

ترضح نآ  ربقرانک  هب  دراذگ و 
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 . دیآ یم 

هیف رهظی  بیجع  ماـقم  اـهیف  هل  ناـک  اـهدرو  اذاـف  دـنیامرف :  یم  فیـصوت  نینچ  نیا  ار  هنیدـم  زور  نآ  ع )  قداـص (  ماـما  ترـضح 
 . نیرفاکلا يزخو  نینمؤملارورس 

هک تسا  بیجع  يا  همانرب  کی  وا  يارب  دوش  یم  ص )  مرکاربمایپ (  رهـش  دراو  هادـف  انحاورا  رـصع  ماـما  هک  ناـمز  نآ   ( ( 81 ) ) 
 . دوش یم  ادیوه  نارفاک  يراوخو  تلذ  ددرگ و  یم  رهاظ  نانمؤم  يداش 

ربق رب  دوش  یم  دراو  ع ) )  يدهم (  ترـضح  وا (  دنیامرف :  یم  باوج  رد  ترـضح  تسیچ ؟  هعقاو  نآ  هک  دنک  یم  لاوئـس  لضفم 
سپ دمحم , لآ  يدهم  يا  یلب  دـنراد :  یم  هضرع  تسا ؟  ادـخ  لوسر  مدـج  ربق  نیا  ایآ  قیالخ ,  هورگ  يا  دـیامرف :  یمو  شدـج 
دریگ یم  رارقا  مدرم  زا  راب  هس  هکنآ  زا  دعب  سپس  دنهد . . .  یم  باوج  نانآ  تسا ؟  هدش  نفد  وا  رانک  رد  یسک  هچو  دیامرف :  یم 
تهج هب  ماگنه (  نیا  رد  دـننک و  نازیوآ  هدرب و  ـالاب  هدیکـشخ  یتخرد  رب  دـننک و  جراـخ  ربق  زا  ار  رفن  ود  نآ  اتدـهد  یم  روتـسد 

هرذ ناشبلق  رد  هک  نانآ  نیح  نیا  رد  دسر , یم  نیمز  هب  هک  يدح  ات  دوش  یم  دنلب  شیاه  هخاش  هدش و  زبس  تخرد  مدرم )  ناحتما 
هب دنیوگ :  یم  تسه  ناشدوجو  رد  نانآ  تبحمزا  يا  هرذ  تسوا و  نانمـشد  رفک  سدقم و  دوجو  نآ  تیناقح  هب  تبـسن  کش  يا 

هتشادرب دوخ  رفک  زا  هدرپ  اهنآ  نابحم  هک  تساجنیاو  نانیا  تبحم  رطاخ  هب  میدش  راگتـسر  تسا و  تفارـش  کی  نیا  دنگوس , ادخ 
و
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ره هک :  دوش  یم  دنلب  یئادـن  هادـف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  بناج  زا  ناهگان  هک  دـننک  یم  راهظا  ود  نآ  هب  تبـسنار  ناشتبحم 
 . دور يرانک  هب  دراد  تسودار  رفن  ود  نیا  سک 

هّللا هیقب  ترـضح  اـجنیا  رد  دـننانآ , زا  رفنتم  هک  مـه  یهورگو  اـهنآ  ناتـسود  يا  هدـع  دـنوش , یم  هتـسد  ود  مدرم  ماـگنه  نـیا  رد 
 . دنیوجب يربت  يرازیب و  رفنود  نآ  زا  ات  دنک  یم  رما  تیالو  نانمشد  نافرحنم و  هورگ  هب  هادفانحاورا 

رد اهنآ  هک  میتسناد  یمن  میدوب و  هدرکن  هدـهاشم  یتمارک  نینچ  اهنیا  زا  هک  نامز  نآ  ام  دـمحم , لآ  يدـهم  يا  دـنیوگ :  یم  اهنآ 
 . درک میهاوخن  يربت  اهنآ  زا  میدید  نینچ  هک  لاح  میدرک و  یمن  يربت  نانآ  زا  دنراد  یماقم  نینچ  دنوادخدزن 

. .

ناشنازیوآ هدرک و  جراخ  ربق  زا  ار  اهنآو  هتـشادن  رفن  ود  نیا  هب  نامیا  دراد و  نامیا  وت  هب  هک  سک  ره  وتزا و  دنگوس  ادـخ  هب  هکلب 
 . میرفنتم رازیب و  تسا  هدرک 

یمامرخ هدیکـشخ  ناتخرد  لثم  نانآ  دزو و  یم  اهنآ  رب  هایـس  يداب  دـنک و  یم  رما  هادـف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  نامز  نیا  رد  و 
مدرم مامت  شترضح  رما  هب  دزاس و  یم  هدنز  یهلا  نذا  هب  هدروآ و  نییاپ  تخرد  زا  ار  ود  نآ  ترضح  نآ  روتـسد  هب  دعب  دندرگ و 
کی کی  نانآ  رب  دـنا  هدـش  بکترم  هک  تایانج  زا  هچنآ  ره  سپـس  دـشک و  یم  همکاحم  هب  ار  اـهنآ  مدرم  ربارب  رد  هدرک و  عمجت 

 . هدومرف نایب 

. .

دنوش و صاصق  دنا  هداد  ماجنا  هک  هچنآ  ره  ات  دهد  یمروتسد  سپس  دننک  یم  فارتعا  اهنآ  همه  هب  ود  نآ  و 
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یم هنابز  نیمز  لد  زا  یـشتآ  هدش  رداص  ترـضح  هناکولم  نامرف  دنوش و  یم  هتخیوآ  راد  هب  رگید  راب  بانج  نآ  رما  هب  نآ  زا  سپ 
 . درب یم  ار  ناشرتسکاخ  داب  ترضح ,  نآ  نامرف  هب  سپس  دنازوس و  یم  دوخ  رهق  رارش  هب  ار  ود  نآو  دشک 

نامز ماما  رب  هک  تسا  تیـالو  نانمـشد  زا  رگید  یکی  رب  دـح  ءارجادـنیامرف  یم  يراـج  ترـضح  هک  یماـکحا  زا  رگید  یکی  زین  و 
دومن و جورخ  ع )  نانمؤم (  ریما  ترضح  دوخ 

مود تمسق 

ربخ شیپاشیپ  هتـشاد و  رذحرب  راک  نیا  زا  ار  وا  ص )  مرکاربمایپ (  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنزجاع و  وا  لمع  هیجوترد  زین  نانمـشد 
لوسر قح  رد  وا  ياهرازآ  اهتیذا و  هوالع  تساهناملسم و  نایم  روهـشم   ( ( 82 باوح ( (  بالک  ثیدح  هک  دوب  هداد  وا  دادـترازا 

لدع تموکح  نامز  رد  تسا و  هدرزآ  رایسب  ار  هعیش  بلق  ع )  نانمؤم (  ریما  ارهز و  همطاف  اصوصخم  ترـضح  نآ  تیب  لهاو  ادخ 
 . دیسر دهاوخ  شیوخ  راک  تبوقع  هب  دش و  دهاوخ  هدنز  زین  وا  هادف  انحاورا  مظعالا  هّللا  هیقب  ترضح 

 . اهنم همطاف  همال  مقتنیو  دحلااهدلجی  یتح  ءاریمحلا  هیلا  تدر  دقل  مئاقلا  ماق  ول  اما  دنیامرف :  یم  ع )  رقاب (  دمحم  ماما  ترضح 

 . میهاربا ما  یلع  اهتیرفل  ع : )  لاق (  دحلا ؟  اهدلجی  ملو  كادف ,  تلعج  تلق : 

 . دریگبوا زا  ار  همطاف  شردام  ماقتنا  دنک و  يراج  دح  وا  ربات  دوش  یم  هدنز  وا  يارب  ءاریمح  دنک  مایق  مئاق  هاگره   ( ( 83 ) ) 

دنز یم  قالش  ار  وا  ارچ  موش ,  تیادف  متفگ : 
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 . دوب هدز  ص - )  ربمایپرسمه (  میهاربا -  ما  رب  هک  یتمهت  رطاخ  هب  دومرف :   ؟

ترـضح ياه  هیرگ  تیاهن  رد  تفرگ و  دـهاوخ  ار  اهیلع  هّللا  تاولـصارهز  همطاف  يربک  هقیدـص  ترـضح  شردام  ماـقتنا  وا  يرآ 
 . تفای دهاوخ  نایاپ  س )  ارهز ( 

يزیچ ص )  ربمایپ (  نادناخ  نانمشد  لماک  تبوقع  تسا و  ع )  تیب (  لها  اب  دانع  هثیبخ  هرجش  ینک  هشیر  ترضح  نآ  فده  هتبلا 
 . دوش يراج  ایند  فرظ  رد  هک  تسین 

 ) تیب لها  اب  توادع  ملظ و  ناینب  ساسا و  دنوش و  یم  تبوقع  ترـضح  نآ  تسد  هب  هّللا  لآ  هب  ملظ  ناراذـگ  هیاپ  هکنآ  زا  دـعب  و 
موش تخرد  نیا  زا  يرثا  ات  دـنک  یم  عطق  ار  اهنآ  هتفر  هثیبخ  هرجـش  نیا  ياـه  هخاـش  يوجتـسج  هب  ددرگ , یم  هتـسکش  مهرد  ع ) 

 , نایغطلاو قوسفلا  لهال  دیبملا  مامالا  اهیا  کیلع  مالسلا  میناوخ :  یم  نینچ  سدقم  بادرس  ترایز  رد  هک  روط  نامه  دنامن , یقاب 
 . قاقشلاو یغلا  عورف  دصاحلاو  قافنلاو  كرشلا  ناینبل  مداهلا  مامالا  اهیا  کیلع  مالسلا 

وت رب  مالـس  ینک و  یمدوبان  ار  نایغط  قسف و  لها  هک  یماما  يا  وت  رب  مالـس   ( ( 84 ءارتفالاو ( ( .  نتفلاو  بذـکلا  لئابح  عطاقو  . . 
 . دیرب یهاوخار  یئادج  یهارمگ و  ياه  هخاش  ینک و  یم  ناریو  ار  قافن  كرش و  ناینب  هک  یماما  يا 

. .

 . درک یهاوخ  عطقار  ناتهب  هنتف و  غورد و  ياهنامسیر  و 

نآ ینعی  تسا  لماک  روط  هب  نیمز  يزاـسکاپ  هادـف  اـنحاورا  هّللا  هیقب  ترـضح  ماـیق  داـعبا  زا  رگید  یکی  هناـخ  هب  هناـخ  يوجتـسج 
زا ار  روج  ملظ و  ياه  هشیرادتبا  ترضح 
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داحلا و ياهخاک  دنبوک و  یم  مهرد  ار  تیانج  تثابخ و  ناینب  دننازوس و  یم  ار  قافن  رفک و  تخرد  دنشک و  یم  نوریب  كاخ  لد 
 . دنزادرپ یم  هثیبخ  هرجش  نیا  ياه  هخاش  عطق  هب  سپس  دننکش و  یم  مهرد  ار  ریوزت  وایر  داینب  دننک و  یم  ناریو  ار  نایصع 

هرد رب  ار  دوخ  دـننیب و  یم  هتفر  داب  رب  ار  دوخ  فرـش  تیثیحدوخ و  ناـگرزب  نتفر  نیب  زا  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـه  هخاـش  نآ  هک 
یم تاجن  رد  عمط  دوخ  لطاب  نامگ  هب  دـننز و  یم  لک  حلـصم  نآ  هیلع  يراک  ره  هب  تسد  دوخ  تاجن  يارب  دـنبای و  یم  يدوباـن 
هنیس زوس  ددرگ و  یم  هتفشآرب  هادف  انحاورا  رصع  ماما  ناتسودرهق  اجنیا  تفر و  هقعاص  زیتس  هب  ریـشمش  قرب  اب  ناوتب  دیاش  هکدنرب 

نایاپ زین  اجنیا  اما  دـنیاس , یم  ناروتـس  مس  هب  اهناوختـساو  دـنزاس  یم  هتـشپ  اه  هتـشک  زا  دـشک و  یم  هناـبز  اهریـشمش  كونزا  اـه 
تـسا تداعـس  ار  هکنآ  ات  دراد  یم  هضرع  نامدرم  رب  ار  لالز  تقیقح  لماک  یگریچ  زا  دـعب  هادـف  انحاورا  نامز  یلو  تسینراـک و 

 . دنکفا هیاس  ملاع  رساترس  رب  دیحوت  مچرپ  ودیاسایب  يردق  زین  نیمز  ددرگ و  وحم  نیمز  زا  تواقش  لها  دوش  باریس 

ضر ـالاو  تاوامـسلا  یف  نم  ملـسءا  هلو  هفیرـش ( :  هیآ  نـیا  هراـبرد  يوار  لاوئـس  باوـج  رد  ع )  مظاـک (  یـسوم  ماـما  ترـضح 
 . رابجا هب  ای  رایتخا و  هبای  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هکنآ  ره  تسوا  میلست  و   ( ( 85 اهرکواعوط ( ( . ) 

هقدانزلاو نیئباصلاو  يراصنلاو  دوهیلاب  جرخ  اذا  ع )  مئاقلا (  یف  تلزنا  دندومرف :  نینچ 
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ملـسملا هب  رمؤی  امو  هوکزلاو  هولـصلاب  هرما  اعوط  ملـسا  نمف  مالـسالا  مهیلع  ضرعف  اهبرغو  ضرالا  قرـش  یف  رفاـکلاو  هدرلا  لـهاو 
 . هّللا دحو  الا  دحا  براغملاو  قراشملا  یف  یقبیال  یتح  هقنع  برض  ملسی  مل  نمو  هّللا ,  بجیو 

نادحلم و نیبئاص و  يراصن و  دوهی و  رب  دوش  یم  جراخ  هک  نامز  نآ  تسا ,  هدش  لزان  دمحم  لآ  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا   ( ( 86 ) ) 
ار وا  درک  رایتخا  هاوخلد  هب  ار  نآ  هکره  دراد  یم  هضرع  ار  مالـسا  اهنآ  رب  سپـس  نآ ,  برغمو  نیمز  قرـشم  رد  نارفاک  نادـترم و 

ندرگدرواین مالسا  سک  ره  و  تسا ,  هدومرف  رما  ناملسمرب  هچنآ  هدرک و  بجاو  دنوادخ  هچ  ره  هوکز و  زامن و  هب  دنک  یم  رومام 
 . ددرگ دحوم  هکنیا  رگم  دنامن  یسک  برغم  قرشم و  رد  هکنآ  ات  دنز  یم  ار  وا 

ملظ و يایاقب  لابند  هب  ترـضح  هک  تفایرد  تایاور  یخرب  زا  ار  هادـفانحاورا  رـصع  ماما  هناخ  هب  هناخ  قیقد و  يوجتـسج  ناوت  یم 
لد رد  هک  دـنک  یم  گنت  اهنآ  رب  ار  لاجم  اـجنآ  اـت  دزاـس و  یموحم  ار  نآ  راـثآ  دراذـگ و  یم  رـس  تشپ  ار  اهرهـش  هنوگچ  روج 

 . تسین نانآ  يارب  یئاج  مه  اههوک  اهارحص و 

 ( ( . 87 عقاو ( ( )  باذعب  لئاس  لئس  هفیرش (  هیآ  نیا  هرابرد  ع )  رقاب (  دمحم  ماما  ترضح 

 . یندش ققحم  باذع  زا  يا  هدننک  لاوئس  درک  لاوئس 

ینبل اراد  عدتالف  مهدجـسم  دـنع  مامه  نب  دعـس  ینب  راد  یتات  یتح  اهفلخ  نم  اهقوسی  کلمو  برغملا  نم  جرخت  ران  دـنیامرف :  یم 
لال رتو  هیف  اراد  عدتالو  اهلهاو  اهتقرحا  الا  هیما 
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 . يدهملا کلذو  اهتقرحا  الا  دمحم 

نادـنزرف هلحم  هب  هکنآ  ات  دـنک  یم  تیادـه  ار  نآ  بقع  زا  یهاشداپو  دوش  یم  هتخورفا  برغم  زا  هک  تسا  یـشتآ  نآ   ( ( 88 ) ) 
هب شلها  اب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنام  دهاوخن  هیما  ینب  زا  يا  هناخ  هک  تسا  نامز  نیا  رد  دسر  یماهنآ  دجـسم  رانک  رد  مامه  نب  دعس 

 . تسا ع )  يدهم (  نآ  تخوس و  شدهاوخ  هکنآ  رگم  دشاب  هتخیر  نآ  رد  دمحم  لآ  نوخ  هک  تسین  یلزنم  دشک و  یم  شتآ 

دنهاوخدوبان دنا  هتـشادرب  ادـتبا  زا  ار  ع )  تیب (  لها  اب  ینمـشد  مچرپ  هک  اهنآ  دوش و  یم  سـسجت  اه  هناخ  هک  تسا  نامز  نیا  رد 
هتفای و ار  هماگنه  نیا  زا  رارف  تصرف  هکنآ  ره  دوش و  یم  تبوقع  تسا  هدولآدمحم  لآ  زا  یمولظم  نوخ  هب  شتـسد  هک  ره  دـش و 

یم شتلادع  میلست  هداد  هانپ  ار  وا  هکنامه  تسا  هتخیرگ  ماقتنا  هجنپ  زا  دوخ  ماخ  لایخ  هب  هدرک و  رایتخا  ینمام  اهتشد  اههوک و  رد 
 . دسرب شلامعا  يازس  هب  ات  دنک 

نیدو يدهلاب  هلوسر  لسرءا  يذلا  وه  مدرک ( :  لاوئس  هفیرش  هیآ  نیا  نوماریپ  ع )  قداص (  ماما  ترـضح  زا  دیوگ :  یم  ریـصب  وبا 
ار وا  ات  درک  ثوعبم  قح  نید  تیاده و  رب  ار  شربمایپ  هکنآ  تسوا   ( ( 89 نوکرشملا ( ( . )  هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا 

 . دنزرو تهارک  ناکرشم  هچ  رگا  دنک  بلاغ  اهنید  مامت  رب 

 . تسا هدشن  ققحم  هیآ  نیا  لیوات  زونه  دندومرف :  ع )  قداص (  ماما  ترضح 

یتم كادف ,  تلعج  مدرک :  لاوئس 
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ول یتح  هجورخ  هرک  الا  كرـشم  رفاک و ال  قبی  مل  مئاقلا  جرخ  اذاف  یلاعت ,  هّللا  ءاش  نا  مئاقلا  موقی  یتح  ع : )  لاق (  اهلیوات ؟  لزنی 
 . هلتقاف كرشم  وا  رفاک  ینطب  یف  نمؤم ,  ای  هرخصلا :  تلاقل  هرخصلا  نطب  یف  كرشموا  رفاک  ناک 

 . هلتقیف هیحنیف  لاق : 

هاگره سپ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دـنک  مایق  مئاق  هک  ماگنه  نآ  دومرف :  دـسر ؟  یم  ارف  نآ  لـیوات  ناـمز  هچ  موش ,  تیادـف   ( ( 90 ) ) 
هک ددرگ -  یم  بلاغ  ادخ  نید  نانچ  نآ  و  دوش -  یم  تحاران  شجورخ  زا  هکنآ  رگم  تسین  یکرـشم  رفاک و  مئاق ,  دوش  جراخ 

یکرشمای رفاک  نم  نایم  رد  نمؤم ,  يا  هک  دنک  یم  دایرف  هرخص  نآ  دشاب  هتفرگ  هانپ  يا  هرخـص  لد  رد  یکرـشمو  رفاک  رگا  یتح 
 . دناسر یم  لتق  هب  دشک و  یم  نوریب  ار  وا  نمؤم  نآ  سپ  شکب ,  ار  وا  تسا  هدش  ناهنپ 

یمراوگرزب نآ  ترایز  رد  هک  نانچمه  ددرگ , یم  كاپ  یتشز  رهزا  نامز  نیمز و  دنام و  یمن  كرش  رفک و  زا  يرثا  نیا  زا  دعب  و 
هناشن هدننک  وحم  يا  وت  رب  مالس   ( ( 91 ءارتفالاو ( ( .  بذکلا  لئابح  عطاقو  ءاوهالاو  غیزلا  راثآ  سماط  ای  کیلع  مالـسلا  میناوخ : 

 . ناتهبو هنتف  بذک و  ياهنامسیر  هدننک  عطق  یتسرپاوهو و  يورجک  ياه 

ینـسح ءامـسا  داهن و  وا  رـس  رب  تمارک  جات  دیرفآار و  ع )  رـشبلاوبا (  مدآ  ترـضح  یتقو  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تلهم  نیرخآ 
دنتفا و كاخ  هب  شتمظعربارب  رد  دننک و  شمیظعت  نایتاوامس  مامت  دومرف  روتسددومن  وا  میلعت 
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رگم دـنداهن  تروص  شهاـگراب  هب  ناـگمه  دـندومن و  هدجـس  یهلا  هفیلخ  نیا  رب  زین  هکئـالم  سپ  دـنیامن  راـهظا  ار  دوخ  عوـضخ 
 . دش یهلا  هاگرد  دورطم  داهن و  یشکرس  نایغط و  يانب  ینیبدوخو  توخن  رثا  رد  هک  ناطیش 

دنوادـخزا ایند  رمع  لوط  هب  يرمع  دـیبلط و  دوب  هداد  ماجنا  هچنآ  يازج  تشاذـگ  چوک  يانب  قح  ترـضح  برق  هاگرد  زا  نوچ  و 
 ( . ) ) مولعملا تقولا  موی  یلا  نیرظنملا *  نم  کناف  دومن ( :  تباـجا  نینچار  وا  شهاوخ  نآرق  رد  دـنوادخ  یلو  دومن  تساوخرد 

 . مولعم تقو  زور  ات  يوش  یم  هداد  تلهم  وت  هک  یتسردب   ( ( 92

هّللا هثعب  اذاف  مئاقلا ,  مایق  موی  مولعملا  تقولا  دندومرف :  ترضح  مدرک ,  لاوئس  مولعم  تقو  نوماریپ  ع )  ماما (  زا  دیوگ :  یم  يوار 
کلذف هقنع  برضیف  هتیصانب  ذخایف  مویلا ,  اذه  نم  هالیو ,  ای  لوقیف :   , هیتبکر یلع  وثجی  یتح  سیلبا  ءاجو  هفوکلا  دجـسم  یف  ناک 

 . مولعملا تقولا  موی 

ات دـیآ  یموا  دزن  هب  ناطیـش  هفوک  دجـسم  رد  دـهد  یم  مایق  نذا  اروا  یتقو  دـنوادخ  هک  تسا  مئاق  مایق  زور  مولعم  تقو   ( ( 93 ) ) 
ار وا  دریگ و  یم  ار  شیناشیپ  يوم  ترـضح  نآ  سپ  زور , نیا  زا  هالیواو  دیوگ :  یمو  دـنز  یم  وناز  ترـضح  نآ  لباقم  رد  هکنآ 

 . تسا مولعم  تقوزور  نآ  دنز و  یم  ندرگ 

هکنآ يوس  رگید  زا  هدـیدرگ و  وحم  یکاپان  یتشز و  ياه  هناشنو  هتـشگ  كاپ  قافن  رفک و  ثول  زا  ناـهج  هک  تسا  ناـمز  نیا  رد 
 . تسا هدش  هتشادرب  نایم  زا  زین  تشگ  یم  يرایسب  فارحنا  تابجوم  شیاه  هسوسو 

نیا رد 
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یم هداد  رارق  اهنآ  يارب  دـنوادخ  هک  يونعم  يدام و  لاـمک  دـشر و  هب  ناـمدرم  ددرگ و  یم  مهارف  اـهناسنا  شرورپ  طـیحم  ماـگنه 
ودنوش یم  دنمرهب  نطاب  يافـص  زا  نانچنآ  دننک و  یم  ادـیپ  ار  ملاوعرگید  اب  طابترا  تردـق  هک  دـنبای  یم  لماکت  اجنآ  ات  دنـسر و 

 . دندرگ یم  هّللا  هکئالم  نیشنمه  هک  ددرگ  یم  ریهطت  ناشیاهبلق 

ناینج هکئالم و  ع ) )  نامز (  ماما  روهظ  ماگنه  ایآ (  نم ,  ياقآ  يا  درک :  لاوئس  هک  لضفم  باوج  رد  ع )  قداص (  ماما  ترـضح 
 . هلهاب هتیشاح  عم  لجرلا  نوکی  امک  مهنوبطاخیو  لضفم ,  ای  هّللاو  يا  دندومرف :  دنوش ؟  یم  رهاظ  مدرمرب 

یم تبحـص  شا  هداوناخ  دارفا  اب  ناسنا  هک  هنوگنامه  دنزادرپ  یم  تبحـص  هب  اهنآ  اب  مدرم  لضفم ,  يا  دنگوس  ادخ  هب   ( ( 94 ) ) 
 . دنک

میوش و شیابرلد  لامج  تام  وحم و  مینازوسب و  شقشع  هلعش  هب  لابو  رپ  مینز و  هقلح  شدوجو  عمـش  درگ  رب  هک  زور  نآ  دیما  هب 
 . . . میشکن و هنامیتی  هآ  میزیرن و  ترسح  کشا  رگید 

نیا مینک  وا  راـثن  نیرید -----  دـهع  رب  اـم  هک  يزورنآ  شوـخ  ربـکا  هّللا  همغن  نینط  هبعکز -----  دزیخرب  هک  يزور  نآ  شوـخ 
نیریش ناج 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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