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دلج 12 ناراب  ریسفت 

باتک تاصخشم 

 - 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  هسانشرس : 

Khuddamiyan Arani, Mehdi

.ینارآ نایمادخ  يدهم  دیجم / نآرق  هب  رگید  یهاگن  ناراب : ریسفت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1396 اه ، لد  راهب  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ج  14 يرهاظ :  تاصخشم 

-600-978 2 .ج لاـیر ،  50000 1 978-600-8449-60-7 ؛ :  .ج لاـیر ،  50000 هرود 978-600-8449-61-4 ؛ :  کـباش : 
، لایر  50000 4 978-600-8449-64-5 ؛ :  .ج لایر ،  50000 3 978-600-8449-63-8 ؛ :  .ج لایر ،  50000 8449-62-1 ؛ : 
 : 6-67-8449-600-978 7 .ج لایر ،  50000 6 978-600-8449-66-9 ؛ :  .ج لایر ،  50000 5 978-600-8449-65-2 ؛ :  .ج

-70-8449-600-978 10 .ج 9 978-600-8449-69-0 ؛ :  .ج لایر ،  50000 8 978-600-8449-68-3 ؛ :  .ج لایر ،  50000  ؛
 : 3-71-8449-600-978 11 .ج 6 ؛ : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.13 قوثو ، یلبق : پاچ  تشاددای : 

.ج 5. .دوه - سنوی ، هبوت ، لاـفنا ، .ج 4 . .فارعا - ماعنا ، هدـئام ، . 3 .ج .ءاسن - نارمع ، لآ  .2 .ج .هرقب - هحتاف ، .ج 1 . تاجردـنم : 
، لمن ارعش ، . 8 .ج .ناقرف - رون ، نونموم ، جـح ، ، ایبنا .ج 7 . .هط - میرم ، فـهک ، ارـسا ، .ج 6 . .لـحن - رجح ، میهاربا ، دـعر ، ، فسوی
، تلصف . 11 .ج .رفاـغ - رمز ، ص ، تاــفاص ، سی ، . 10 .ج .رطاف - ابـس ، بازحا ، هدجـس ، ناـمقل ، . 9 .ج .مور - توـبکنع ، صـصق ،
، نوقفانم هعمج ، .13 .ج رمق -....  ، مجن ، روط ، تاـیراذ ،ق، تارجح .12 .ج .حـتف - دـمحم ، فاـقحا ، هیثاـج ، ناـخد ، فرخز ، يروش ،

.نآرق ءزج 30  .14 .ج کلم -....  میرحت ، قالط ، نباغت ،

.دیجم نآرق  هب  رگید  یهاگن  رگید :  ناونع 

نرق 14 هعیش --  ریسافت  عوضوم : 

Qur'an -- Shiite hermeneutics -- 20th century عوضوم : 

BP98/خ36ت7 1396 هرگنک :  يدنب  هدر 

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


297/179 ییوید :  يدنب  هدر 

4773604 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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يدهم ینارآ ، نایمادخ 

.1393 قوثو ، مق : ینارآ .  نایمادخ  يدهم  ّفص / ) ات  تارجح   ) مهدزاود دلج  دیجم ، نآرق  هب  دیدج  یهاگن  ناراب : ریسفت 

:ISBN 978  - 600  - 107  - 160  - 7 ( 62/ زبس هشیدنا   ) .ص  128

: تاجردنم

لحن ات  فسوی  دلج 5 : دوه  ات  لافنا  دلج 4 : فارعا  ات  هدئام  دلج 3 : ءاسن  نارمع ، لآ  دلج 2 : هرقب  دمح ، دلج 1 :

رفاغ ات  سی  دلج 10 : رطاف  ات  نامقل  دلج 9 : مور  ات  ءارعش  دلج 8 : ناقرف  ات  ءایبنا  دلجهط 7 : ات  ءارِسا  دلج 6 :

(. سان ات  أبن  : ) نآرق ءزج 30  دلجتالسرم 14 : ات  هعمج  دلج 13 : ّفص  ات  تارجح  دلجحتف 12 : ات  تلُّصف  دلج 11 :

: اپیف تاعالطا  ساسا  رب  یسیون  تسرهف 

350 ] - 349  [ .ص همانباتک :

.ناونع.فلا.یسانشادخ . 2 قیقحت نآرق - -  . 1

BP 4/4/65 1393 ت 8 خ

297/15

( دیجم نآرق  هب  ون  یهاگن   ) مهدزاود دلج  ناراب ، ریسفت 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم  رتکد 

قوثو تاراشتنا  رشان : 

قوثو رتسگ  رشن  یشهوژپ  يرنه  یگنهرف  هسسوم  حرط : يرجم 

يورکش دمحم  میظنت : يزاس و  هدامآ 

ناموت رازه   160 يدلج : هرود 14  تمیق 

.1393 لوا ،  پاچ  هخسن ،  3000 پاچ :  تبون  ناگرامش و 

978  - 600  - 107  - 160  - 7 کباش : 
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كالپ 159 مهن ، هچوک  یلدگیب ، )  ) هچوک 28 هییافص ،  خ ، مق ;  تاراشتنا :  سردآ 

0912 252 58 39 هارمه :  025  - 37735700 سکفلت : 

Email:Vosoogh_m@yahoo.com www.Nashrvosoogh.com

30004657735700 تاداهنشیپ :  تاداقتنا و  کمایپ  هرامش 

: شخپ زکارم 

66415420 فتاه : تاراشتنا  كالپ 13 ، يرونا ، هچوک  يزار ، رخف  نابایخ  بالقنا ، نابایخ  نارهت :  �

3357886 ابص ، یناسر  باتک  زکرم  دمحا ، جاح  دجسم  بنج  یتشهب ، دیهش  هارراهچ  ماما ، نابایخ  زیربت :  �

09133631172 هارمه : كالپ 62 ، تفه ، تمکح  يرهطم ، راولب  لگدیب : نارآ و   �

4464902 نیرز کلک  دحاو 6 ، شرف ، تکرش  نامتخاس  نیریش ، ژاساپ  شبن  کلملا ، لامک  نادیم  ناشاک :  �

4456725 رادم ، نوناق  تاراشتنا  كالپ 32 ، زربلا ، همیب  بنج  رذابا 2 ، خ  ینیمخ ، ماما  نادیم  ناشاک :  �

2216648  - 2923315 نفلت : .هوسا  باتک  سوریس ، يردان و  نیب  ظفاح ، نابایخ  زاوها :  �

ص:2
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همدقم

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نآرق زا  اویش  ناور و  یملق  هب  امش  يارب  ات  ما  هدرک  شالت  نم  دیشاب ، یم  ناراب » ریسفت   » باتک مهدزاود  دلج  ندناوخ  لاح  رد  امش 
.دهد یم  دای  ام  هب  ار  تداعس  مسر  هار و  تسا و  یگدنز  ِباتک  هک  ینآرق  نامه  مسیونب ،

منک و وگزاب  ناور  هداس و  ار  نآ  يابیز  ياه  مایپ  ات  دـناشن  نآرق  هرفـس  رانک  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ 
.میامن ریسفت  ار  نآ  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانخس  هیاس  رد 

.دنک انشآ  رتشیب  نآرق ، يابیز  ياه  هزومآ  اب  ار  امش  دشاب و  دیفم  امش  يارب  باتک  نیا  هک  مراودیما 

.دینک هعلاطم  يدعب ، هحفص  رد  ار  باتک  نیا  يامنهار  تسرهف  دیناوت  یم  امش 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم 

دینک هعجارم   M12.ir تیاس هب  هدنسیون  اب  طابترا  تهج 

3000 45 69 هدنسیون : هاتوک  مایپ  هناماس 
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امنهار تسرهف 

؟ تسا هدش  هداد  حرش  دلج ، مادک  رد  نآرق  هروس  مادک 

.هرقب دمح ، دلج 1 

.ءاسن نارمع ، لآ  دلج 2 

.فارعا ماعنا ، هدئام ، دلج 3 

.دوه سنوی ، هبوت ، لافنا ، دلج 4 

.لحن رجح ، میهاربا ، دعر ، فسوی ، دلج 5 

.هط میرم ، فهک ، ءارِسا ، دلج 6 

.ناقرف رون ، نونموم ، جح ، ءایبنا ، دلج 7 

.مور توبکنع ، صصق ، لمن ، ءارعش ، دلج 8 

.رطاف أبس ، بازحا ، هدجس ، نامقل ، دلج 9 

.رفاغ رمُز ، ص ، تافاص ، سی ، دلج 10

.حتف دّمحم ، فاقحا ، هیثاج ، ناخُد ، فرخُز ، يروش ، تلُّصف ، دلج 11

.ّفص هنحتمُم ، رشح ، هلداجم ، دیدح ، هعقاو ، نمحر ، رمق ، مجن ، روط ، تایراذ ، ق ، تارجح ، دلج 12

.تالسرم ناسنا ، تمایق ، ّرثدُم ، لّمُزم ، ّنج ، حون ، جراعم ، هّقاح ، ملق ، کُلم ، میرحت ، قالط ، ُنباغت ، نوقفانم ، هعمج ، دلج 13

، لیل سمش ، دلب ، رجف ، هیشاغ ، یلعأ ، قراط ، جورب ، قاقـشنا ، نیفّفطُم ، راطفنا ، ریوکت ، سبع ، تاعزان ، أبن ، نآرق : ءزج 30  دلج 14
، دسَم رصن ، نورفاک ، رثوک ، نوعام ، شیرق ، لیف ، هزمه ، رـصع ، رثاکت ، هعراق ، تایداع ، هلزلز ، ، هنّیب ردق ، قلع ، نیت ، حرـش ، یحض ،

.سان قلف ، صالخا ،
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تارُجُح هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 49  هروس  تسا و  ّیندم »  » هروس نیا   - 1

هناخ رد  ربمایپ  دندمآ ، هنیدـم  هب  ربمایپ  ندـید  يارب  یهورگ  تسا : هدـمآ  هیآ 4  رد  .دـشاب  یم  اه » قاـتا   » ياـنعم هب  تارُجُح »  - » 2
ره تشپ  نانآ  ایب .» ام  دزن  دّـمحم ! يا  : » دـندز دایرف  نانآ  دوب ، ربمایپ  ِنآ  زا  هک  دوب  دجـسم  یگیاـسمه  رد  قاـتا  دـنچ  دوب ، شدوخ 

دنیامنب و ار  بدا  تیاعر  تساوخ  نانآ  زا  تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  ناناملـسم  ادـخ  .دـندز  یم  دایرف  هنوگ  نیا  دـنتفر و  یم  یقاتا 
.دننزن ادص  هنوگ  نیا  ار  ربمایپ 

، درک یـسررب  ار  نآ  دـیاب  دروآ ، یم  يربـخ  یقـساف  یتـقو  راـتفگ ، رد  بدا  تیاـعر  تسا : نینچ  هروـس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
...نامیا اب  مالسا  توافت  تمهت ، سّسجت و  تبیغ و  دب و  نامگ  زا  زیهرپ  دنتسه ، ردارب  رگیدکی  اب  نانمؤم 

ص:10

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


1 هیآ 3 -  تارُجُح :

اُونَمَآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ( 1  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  َال  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َّنِإ ( 2  ) َنوُرُعْـشَت َال  ُْمْتنَأَو  ْمُُکلاَـمْعَأ  َطَـبَْحت  ْنَأ  ضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلاـِب  َُهل  اوُرَهَْجت  اـَلَو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفَْرت  اـَل 

(3  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَم  ْمَُهل  يَْوقَّتِلل  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْمُهَتاَوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا 

یهاوخ یم  ناناملـسم  همه  زا  وت  .دریگ  یمن  یـشیپ  ربمایپ ، نخـس  نآرق و  زا  يراک  چیه  رد  هک  تسا  یـسک  تسیک ؟ یعقاو  نمؤم 
یتسه و اناد  اونش و  وت  هک  دننک  هشیپ  اوقت  دنرامشن و  مّدقم  ربمایپ  نخس  وت و  نامرف  رب  ار  دوخ  رکف  دنشاب و  ربمایپ  نآرق و  وریپ  هک 

.يربخاب نانآ  ياهراک  همه  زا 

دننک و يوریپ  وا  زا  دیاب  ناناملـسم  يداد ، تمـصع  ماقم  وا  هب  يدیزگرب و  دوخ  ربمایپ  ناونع  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وت 
وا دنریگن ، یشیپ  وا  رب  يراک  چیه  رد 

ص:11
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.دنک يوریپ  وا  زا  دیاب  تسا  تداعس  قاتشم  سک  ره  دشاب و  یم  اه  ناسنا  يراگتسر  تداعس و  يارب  وگلا  نیرت  لماک 

رتارف ربمایپ  يادـص  زا  ار  ناشیادـص  ات  يداد  نامرف  نانآ  هب  نیمه  يارب  دـنراذگ ، مارتحا  ربماـیپ  هب  ناناملـسم  هک  یتشاد  تسود  وت 
.دنیوگن نخس  دنلب  يادص  اب  وا  اب  دنربن و 

ینک و یم  دوبان  ار  وا  بوخ  ياهراک  وت  تسا و  هدرک  هانگ  دیوگب ، نخـس  ربمایپ  اب  دنلب  يادص  اب  یمارتحا  یب  دصق  هب  یـسک  رگا 
.درادن یبوخ  راک  چیه  شلامعا ، هدنورپ  رد  هک  دمهف  یم  وا  دسر  ارف  تمایق  زور  یتقو  دوب ، دهاوخ  ربخ  یب  ارجام  نیا  زا  وا 

لد وت  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  ینک ، یم  حدم  دنتفگ ، یم  نخـس  ربمایپ  روضح  رد  بدا  لامک  اب  یمارآ و  هب  هک  یناسک  زا  نونکا 
یم نانآ  هب  گرزب  سب  یشاداپ  یـشخب و  یم  ار  ناشناهانگ  ینک و  یم  فطل  نانآ  هب  وت  يا ، هدرک  صلاخ  اوقت  يارب  ار  نانآ  ياه 

.یهد

* * *

ات تفر  ّجح  رفس  هب  ناناملسم  اب  هارمه  ربمایپ  .دنک  یم  ینابرق  انِم »  » نیمزرس رد  نابرق  دیع  زور  رد  دور  یم  ّجح  رفـس  هب  هک  یـسک 
.دهدب دای  نانآ  هب  ار  یعقاو  ّجح  مسارم 

نادنفـسوگ و دـنناوخب ، ار  دـیع  زامن  هک  نآ  زا  لبق  يا  هّدـع  دـندوب ، هدـش  عمج  انم  نیمزرـس  رد  همه  دیـسر ، ارف  ناـبرق  دـیع  زور 
دوخ رتش  سپـس  دناوخ  ار  نابرق  دیع  زامن  ربمایپ  .دنهاوخب  ییامنهار  ربمایپ  زا  ات  دندرکن  ربص  نانآ  دندرک ، ینابرق  ار  دوخ  ياهرتش 

.درک ینابرق  ار 

«. میا هدرک  ینابرق  نابرق ، دیع  زامن  زا  لبق  ام  : » دنتفگ دندمآ و  ربمایپ  دزن  نانآ 

ص:12
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«. دیریگن یشیپ  ربمایپ ، نخس  نآرق و  زا  يراک  چیه  رد  نانمؤم !  يا  : » دش لزان  هروس  نیا  لوا  هیآ  هک  دوب  اجنیا 

هّیهت يرتش  ای  دنفـسوگ  ات  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ  دـش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  دـنتفرگ ، یـشیپ  ربمایپ  رب  ندرک  یناـبرق  رد  ناـنآ  يرآ ،
(1) .دنیامن ینابرق  رگید  راب  کی  دننک و 

* * *

4 هیآ 5 -  تارُجُح :

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُهل  اًْریَخ  َناََکل  ْمِْهَیلِإ  َجُرَْخت  یَّتَح  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ( 4  ) َنُولِقْعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  ِتاَرُجُْحلا  ِءاَرَو  ْنِم  َکَنوُداَُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(5)

اّما دندمآ ، دجـسم  هب  نانآ  دننیبب ، ار  ربمایپ  ات  دندمآ  هنیدم  هب  دندرک  یم  یگدنز  هنیدم  زا  جراخ  رد  هک  یناسک  زا  یهورگ  يزور 
.دوب شدوخ  هناخ  رد  هظحل  نآ  رد  ربمایپ 

مادک رد  ربمایپ  هک  دنتـسناد  یمن  نانآ  دوب ، ربمایپ  ِنآ  زا  هک  دوب  اجنآ  رد  قاتا  دـنچ  تشاد ، رارق  دجـسم  یگیاسمه  رد  ربمایپ  هناخ 
دایرف هنوگ  نیا  دـنتفر و  یم  یقاتا  ره  تشپ  نانآ  ایب .» ام  دزن  دّـمحم !  يا  : » دـندز دایرف  نیمه  يارب  دـشاب ، یم  اه  قاتا  نآ  زا  کـی 

.دندز یم 

.دوب ربمایپ  هب  یمارتحا  یب  نانآ ، راک  نیا  اّما  دنتشاد ، هلجع  دندوب و  هار  هتسخ  دندوب و  هدمآ  يرود  هار  زا  نانآ 

یم ربص  نانآ  رگا  دننک ، تیاعر  ار  بدا  دیاب  هک  دنتـسناد  یمن  دندز ، یم  ادـص  ار  ربمایپ  اه ، قاتا  تشپ  زا  هک  یناسک  رتشیب  يرآ ،
یتسه و ینابرهم  هدنشخب و  يادخ  وت  هّتبلا  دوب ، رتهب  نانآ  يارب  راک  نیا  دمآ ، یم  نانآ  دزن  دوخ  ربمایپ  ات  دندرک 
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.یشخب یم  ار  نانآ  وت  دنوش ، نامیشپ  دوخ  راک  زا  نانآ  رگا 

* * *

نیا .دـنراذگ  مارتحا  ربمایپ  هب  دنـشاب و  بدا  اب  هراومه  ناناملـسم  هک  يراد  تسود  وت  دـشاب ، یم  ناسنا  هیامرـس  نیرت  گرزب  بدا 
: دشاب یم  اه  بدا  زا  يا  هعومجم  نید ، منادب  دیاب  نم  .تسا  همه  يارب  یگرزب  سرد  وت  نخس 

.ردام ردپ و  ربارب  رد  بدا  مّلعم ، داتسا و  ربارب  رد  بدا  ربمایپ ، ربارب  رد  بدا  وت ، ربارب  رد  بدا 

 ... منک و ور  هلبق  يوس  هب  كاپ  سابل  مسج و  اب  مریگب و  وضو  دیاب  متسیاب ، زامن  هب  مهاوخ  یم  یتقو 

...و میوگن  نخس  دنلب  وا  روضح  رد  منکن و  رتدنلب  وا  زا  ار  میادص  دیاب  مریگ ، یم  رارق  دوخ  داتسا  رانک  رد  یتقو 

 ... میوگن و نخس  دنلب  يادص  اب  نانآ  اب  مورن ، هار  شیوخ  ردام  ردپ و  زا  رتولج  زگره 

* * *

6 هیآ 8 -  تارُجُح :

َلوُسَر ْمُکِیف  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ( 6  ) َنیِمِداَن ُْمْتلَعَف  اَم  یَلَع  اوُِحبُْـصتَف  َهلاَهَِجب  اًمْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  أَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  ْنِإ  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
َناَیْـصِْعلاَو َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َناَـمیِْالا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنَِکلَو  ْمُِّتنََعل  ِْرمـالا  َنِم  رِیثَـک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول  ِهَّللا 

(8  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ًهَمِْعنَو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  ( 7  ) َنوُدِشاَّرلا ُمُه  َِکَئلوُأ 

هلیبق هک  داد  ربخ  همه  هب  دمآ و  هنیدم  هب  دیلو »  » مان هب  ناناملسم  زا  یکی  يزور 
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.دندرک یم  یگدنز  هنیدم  فارطا  رد  هلیبق  نیا  .دنوش  ادج  مالسا  زا  ات  دنا  هتفرگ  میمصت  قلطصم » ینب  »

.دتسرفب نانآ  گنج  هب  ار  مالسا  رکشل  ربمایپ  هک  دندوب  نآ  راتساوخ  دندش و  ینابصع  دندینش ، ار  ربخ  نیا  ناناملسم  یتقو 

هداتسرف یتّدم  زا  دعب  .دنک  یـسررب  ار  عوضوم  دورب و  هلیبق  نآ  دزن  ات  درک  رومأم  ار  یـسک  وا  دننکن ، هلجع  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ 
مالـسا نید  زا  زگره  نانآ  تسا و  هدینـش  ار  نانآ  ناذا  يادص  شدوخ  دنناوخ و  یم  زامن  هلیبق  نآ  هک  دروآ  ربخ  تشگزاب و  ربمایپ 

.دنا هدشن  ادج 

.دننکن هلجع  زگره  دـننک و  قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ ، يربخ  نانآ  يارب  یقـساف  صخـش  رگا  ات  یتساوخ  نانمؤم  زا  وت  هک  دوب  اجنیا 
.دنوش نامیشپ  دوخ  راک  زا  ًادعب  دنناسرب و  بیسآ  ینادان  يور  زا  یهورگ  هب  تسا  نکمم  دننک ، هلجع  نانآ  رگا 

ربمایپ رگا  .دنک  لمع  نانآ  نانخس  همه  هب  ربمایپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  نانمؤم  يداتـسرف ، نانمؤم  تیاده  يارب  ار  ربمایپ  وت 
.دنریگ رارق  یتخس  رد  ناشدوخ  ددرگرب و  ناشدوخ  هب  نآ  ررض  تسا  نکمم  دنک ، يوریپ  نانآ  زا  اهراک  زا  يرایسب  رد 

هلیبق يوس  هب  ار  مالسا  رکشل  ات  دنتساوخ  ربمایپ  زا  دندش و  ینابصع  ناناملسم  دروآ ، ناناملـسم  يارب  ار  غورد  ِربخ  نآ  دیلو »  » یتقو
نیا دندش و  یم  هتـشک  هانگ ، یب  دارفا  ردقچ  دوبن  مولعم  درک ، یم  تباجا  ار  نانآ  هتـساوخ  نیا  ربمایپ  رگا  دتـسرفب ، قلطـصم » ینب  »

.دوب یگرزب  ياطخ 

؟ دندرک ادیپ  تاجن  گرزب  ياطخ  نیا  زا  ناناملسم  هک  دش  هچ  یتسار  هب 

«. هانگ زا  ترفن  نامیا ، هب  قشع  : » دوب زیچ  ود  ّتلع 
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شوگ ربمایپ  نخس  هب  نانآ  دنزیهرپب ، وا  ینامرفان  زا  دننک و  تعاطا  ربمایپ  زا  هک  تسا  نیا  یعقاو  نامیا  هک  دنتـسناد  یم  ناناملـسم 
.دندرک ربص  مه  نانآ  دننکن ، هلجع  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ  دندرک ، ادیپ  تاجن  گرزب ، یهابتشا  زا  نآ  رطاخ  هب  دنداد و  ارف 

ابیز نانآ  ياه  لد  رد  ار  نامیا  يدومن و  نانآ  بوبحم  ار  ناـمیا  وت  يداد ، رارق  ناـنآ  دوجو  رد  وت  ار  ربماـیپ  زا  تعاـطا  هّیحور  نیا 
نانآ هک  یتسار  هب  دوب و  ربماـیپ  زا  ناـنآ  تعاـطا  زار  نیا  .يدـنادرگ  دنـسپان  ناـنآ  رظن  رد  ار  هاـنگ  يدـیلپ و  رفک و  يداد و  هولج 

ناگدنب لاح  رب  وت  هک  يدرک  اطع  نانآ  هب  ار  اه  تمعن  نیا  وت  دنـشاب ، وت  ياه  تمعن  نادردـق  دـیاب  نانآ  .دنتـسه  ناگتفای  تیادـه 
.تسا تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه  یتسه و  هاگآ  دوخ 
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9 هیآ 10 -  تارُجُح :

ْنِإَف ِهَّللا  ِْرمَأ  َیلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاَقَف  يَرْخُْالا  یَلَع  اَمُهاَدْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَـف  اَـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناَـتَِفئاَط  ْنِإَو 
ْمُکَّلََعل َهَّللا  اوُقَّتاَو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ( 9  ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اوُطِْسقَأَو  ِلْدَْعلِاب  اَمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ْتَءاَف 

(10  ) َنوُمَحُْرت

نانآ نایم  حلـص  يارب  دـیاب  هکلب  دنـشاب ، توافت  یب  دـیابن  ناناملـسم  دـنزادرپب ، اوعد  گنج و  هب  مه  اب  ناناملـسم  زا  هورگ  ود  رگا 
.دننک رارقرب  یتشآ  هورگ ، ود  نآ  نیب  هک  یهاوخ  یم  نانآ  زا  وت  دننک ، مادقا 

هب وت  داتـسیا ، وا  يولج  دیاب  تسا و  رگمتـس  تفریذـپن ، ار  حلـص  داهنـشیپ  درک و  متـس  ملظ و  يرگید  رب  هورگ  ود  نآ  زا  یکی  رگا 
.دنریذپب ار  وت  مکح  ات  دننک  راکیپ  رگمتس  هورگ  نآ  اب  ات  یهد  یم  هزاجا  ناناملسم 

یهورگ ود  نایم  تلادع ، ظفح  اب  دیاب  تفریذپ  ار  حلص  رگمتس  هورگ  نآ  یتقو 
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وت اریز  دننک  راتفر  تلادع  هب  نمـشد  تسود و  اب  ناناملـسم  هک  تسوت  روتـسد  نیا  دوش ، رارقرب  حلـص  دنتـشاد ، فالتخا  مه  اب  هک 
.یتسه نابرهم  دنتسه ، تلادع  لها  هک  یناسک  اب  يراد و  یم  تسود  رایسب  ار  داد  لدع و 

نارگید دیاب  دمآ ، شیپ  نانآ  نیب  یفالتخا  رگا  دـشاب ، افـص  حلـص و  نانآ  نایم  دـیاب  نیاربانب  دنـشاب  یم  رگیدـکی  ِناردارب  نانمؤم 
.دوش نانآ  لاح  لماش  وت  تمحر  هک  دشاب  دننک ، هشیپ  اوقت  دیاب  نانمؤم  دنوش ، مدق  شیپ  نانآ ، نداد  حلص  يارب 

* * *

هک يداژن  ره  زا  ناناملسم  تسا ، یمالسا  مهم  لصا  کی  نیا  دنـشاب ،» یم  رگیدکی  ناردارب  نانمؤم  : » تسابیز ردقچ  وت  نخـس  نیا 
.دننک یم  يردارب  ساسحا  رگیدکی  اب  دنشاب ، هک  یلاس  ّنس و  نابز و  ره  ياراد  دنشاب و 

اجنآ رد  ار  یناملـسم  وا  یتقو  هکلب  دـنکن ، تبرغ  ساسحا  دورب ، ایند  برغ  هب  ایند  قرـش  زا  ناملـسم  کی  رگا  هک  يراد  تسود  وت 
هداوناـخ کـی  نوچمه  ار  دوخ  اـت  یهاوخ  یم  ناناملـسم  زا  اـجنیا  رد  وت  يرآ ، تسا ، هدـید  ار  دوخ  ردارب  هک  دـنک  رکف  دـنیب ، یم 

يراد تسود  وت  .دنیامن  ینابرهم  رگیدکی  هب  دنـشاب و  ینید  رهاوخ  ردارب و  رگیدکی  اب  ناملـسم  نادرم  نانز و  همه  دننیبب و  گرزب 
.دننادب دوخ  لکشم  ار  وا  لکشم  دنشاب و  هراچ  رکف  هب  نارگید  دمآ ، شیپ  یلکشم  نانآ  زا  یکی  يارب  رگا 

* * *

11 هیآ 12 -  تارُجُح :

اوُزِْمَلت اـَلَو  َّنُْهنِم  اًْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یَـسَع  ءاَِـسن  ْنِم  ٌءاَِـسن  اـَلَو  ْمُْهنِم  اًْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یَـسَع  مْوَق  ْنِم  ٌموَق  ْرَخْـسَی  اـَل  اوـُنَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
ُقوُسُْفلا ُمْسِالا  َْسِئب  ِباَْقلالِاب  اوَُزباَنَت  َالَو  ْمُکَسُْفنَأ 
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اوُسَّسََجت َالَو  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  اًرِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( 11  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَمَو  ِناَمیِْالا  َدـَْعب 
(12  ) ٌمیِحَر ٌباََّوت  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ُهوُُمتْهِرَکَف  اًْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحیَأ  اًضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َالَو 

تافالتخا نیا  هشیر  اّما  داد ، یتشآ  حلص و  نانآ  نایم  دیاب  دنتشاد ، فالتخا  مه  اب  ناناملـسم  زا  هورگ  ود  رگا  هک  دوب  نیا  زا  نخس 
؟ تسیچ

نآ دننک ، تبیغ  رگیدکی  هرابرد  دنشاب و  نامگدب  مه  هب  تبسن  دنیامن و  ییوج  بیع  مه  زا  دننک و  هرخـسم  ار  رگیدمه  مدرم  رگا 
ناناملسم زا  اجنیا  رد  وت  تسا ، هتـسیاشان  ياهراتفر  نیا  رد  تافالتخا  همه  هشیر  دنیب ، یمن  ار  افـص  حلـص و  شمارآ و  يور  هعماج 

.دشاب ینمشد  زا  رود  هب  ملاس و  يا  هعماج  یمالسا ، هعماج  ات  دننک  يرود  ناهانگ  نیا  زا  ات  یهاوخ  یم 

: ییوگ یم  نینچ  نانآ  هب  نونکا 

* * *

یم هرخـسم  هک  یناسک  زا  دنا  هدش  هرخـسم  هک  یناسک  اسب  هچ  دـنک ، هرخـسم  ار  رگید  هورگ  امـش ، زا  یهورگ  دـیابن  نانمؤم !  يا 
.دنشاب رتهب  دننک ،

.دینکن ییوج  بیع  رگیدکی  زا  زگره 

وا رب  زیمآرفک  بقل  امـش  تسا ، هدش  ناملـسم  هزات  هک  یـسک  تسا  دـب  ردـقچ  .دـیناوخن  دنـسپان  تشز و  ياه  بقل  اب  ار  رگیدـکی 
 ! دیراذگب

.دنتسه ناراکمتس  رامش  رد  دننکن ، هبوت  دنرادنرب و  تسد  دنسپان  راتفر  نیا  زا  هک  یناسک 

هک دیربن  دب  ِنامگ  رگیدکی  هب  دینک ، يرود  اه  نامگ  زا  يرایسب  زا  نانمؤم !  يا 
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.دینکن تبیغ  رگیدکی  هرابرد  دینکن و  يواکجنک  نارگید  راک  رد  .تسا  هانگ  دیرب ، یم  نارگید  هرابرد  هک  ییاه  نامگ  زا  یـضعب 
راکزیهرپ دـینکن و  تبیغ  سپ  دـیراد ، ترفن  راک ، نیا  زا  امـش  ًامتح  دـیروخب ؟ ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دـیراد  تسود  اـیآ 
ياهراتفر نینچ  امـش  زا  رگا  منک ، یم  ینابرهم  نانآ  هب  مریذپ و  یم  ار  دوخ  ناگدنب  هبوت  نم  هک  دینادب  دینک و  هشیپ  اوقت  دیـشاب و 

.مشخبب ار  امش  نم  ات  دینک  هبوت  تسا ، هدز  رس  يدنسپان 

* * *

«. دیراذگب زیمآرفک  بقل  تسا ، هدش  ناملسم  هزات  هک  یسک  رب  تسا  دب  ردقچ  مناوخ « : یم  نینچ  هیآ 11  رد 

؟ تسیچ نخس  نیا  زا  روظنم 

رکـشل اب  ات  داد  نامرف  ربماـیپ  هب  ادـخ  درک ، یم  یگدـنز  ربیخ »  » رد دوب و  يدوهی  ًـالبق  وا  دوب ، ربماـیپ  نارـسمه  زا  یکی  ماـن  هّیفص ،
ربمایپ يرـسمه  هب  دـش و  ناملـسم  وا  دوب ، ناـیدوهی  ربهر  رتخد  هّیفـص ، .دـنک  حـتف  ار  اـجنآ  دورب و  ربیخ  نیمزرـس  يوس  هب  مالـسا ،

دش تحاران  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  هّیفص  هداز .»!  يدوهی  يا  : » دنتفگ هّیفص  هب  نانز  زا  رفن  دنچ  يزور  .دمآ  هنیدم  هب  دمآرد و 
بقل وا  هب  زگره  دوش ، یم  ناملسم  یسک  یتقو  یتساوخ  ناناملـسم  زا  دش و  لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اجنیا  .تفگ  ربمایپ  هب  ار  ارجام  و 

.دنهدن زیمآرفک 

* * *

، صخـش نآ  رـس  تشپ  نم  دشابن و  نم  رانک  یـصخش ، ینامز  رگا  تسا ، هدرک  یهن  ندرک  تبیغ  زا  ار  ناناملـسم  ادخ  هیآ 12  رد 
تـشوگ نم  هک  تسا  نیا  دننام  راک  نیا  یتشز  ما ، هدرب  ار  وا  يوربآ  ما و  هدومن  ار  وا  تبیغ  میوگب ، نارگید  يارب  ار  وا  ياه  بیع 

دننامه نمؤم ، يوربآ  .مروخب  ار  ما  هدرم  ردارب  ندب 
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.تسوا ندب  تشوگ  ندروخ  دننام  وا  يوربآ  نتخیر  تسوا ، ندب  تشوگ 

زا دـناوت  یمن  هدرم  هک  روط  ناـمه  دـنک ، عاـفد  دوخ  زا  اـت  تسین  نم  راـنک  رد  وا  میوگ و  یم  مدرم  يارب  ار  دوخ  تسود  بیع  نم 
.دنک عافد  دوخ  زا  ات  تسین  اجنآ  رد  وا  میوگ ، یم  ار  وا  ياه  بیع  نم  هک  درادن  ربخ  مه  نم  تسود  دنک ، عافد  دوخ 

؟ ما هدرک  ار  وا  تبیغ  ایآ  میوگب ، ار  هتکن  نیا  نارگید  هب  دشاب و  دنلب  وا  دق  یسک  رگا 

نآ تبیغ  : » دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  يزور  .مدناوخ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ینخـس  رد  ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
، ییوگب ار  وا  ندرک  هلجع  ییوخدنت و  دننام  يزیچ  رگا  اّما  تسا ، هدرک  ناهنپ  ار  نآ  ادخ  هک  ییوگب  يزیچ  یسک  هرابرد  هک  تسا 

(2 «.) تسین ناهنپ  تسا و  راکشآ  هک  تسا  يزیچ  نیا  اریز  تسین ، تبیغ 

.متسناد ار  تبیغ  يانعم  مدناوخ ، ار  نخس  نیا  یتقو 

، ما هدرکن  تبیغ  میوگب ، ار  وا  ياه  یگژیو  نیا  نم  دشاب و  دیفـس  ای  هایـس  دشاب ، رغال  ای  قاچ  دورب ، هار  هتـسهآ  ای  دـنت  یـسک  رگا 
.تسین تبیغ  دنک ،» یم  یگدننار  دنت  متسود  : » میوگب نارگید  هب  نم  رگا 

.دشاب هدیشوپ  نارگید  زا  بیع  نآ  میوگب و  مدرم  يارب  ار  یسک  بیع  نم  هک  تسا  نیا  تبیغ 

* * *

رد يرتشیب  حرـش  تسا  بسانم  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  نخـس  سّـسجت » «، » ییوج بیع  «، » تبیغ «، » تمهت  » هانگ راهچ  زا  هیآ 12  رد 
: مسیونب اجنیا 

تمهت لوا : هانگ  * 

یگرزب هانگ  ما و  هدز  تمهت  وا  هب  مهدب ، تبسن  یسک  هب  غورد ، هب  ار  يزیچ  رگا 
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.دوب دهاوخ  نم  راظتنا  رد  یگرزب  باذع  تسا و  تمهت  نیا  مهدب ، انز  تبسن  وا  هب  نم  دشاب و  نمادکاپ  یسک  رگا  .ما  هداد  ماجنا 

تبیغ مود : هانگ  * 

، ما هتفگن  غورد  نم  هک  تسا  تسرد  .ما  هدرک  تبیغ  متفگ ، مدرم  يارب  ار  وا  هانگ  نآ  نم  داد و  ماجنا  یهانگ  هناـیفخم  یـسک  رگا 
ار وا  هانگ  همه  دهد و  یم  ماجنا  هانگ  اراکشآ  تروص  هب  یسک  رگا  هّتبلا  .مدرک  یم  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  یناملـسم  هانگ  دیابن  اّما 

.تسین تبیغ  وا ، هانگ  ندرک  وگزاب  رگید  دننیب ، یم 

تروشم رد  تناما  دیاب  نم  اجنیا  رد  دنک ، قیقحت  یناوج  هرابرد  ات  دمآ  نم  شیپ  تروشم  يارب  تشاد و  جاودزا  دـصق  یـسک  رگا 
.منک ناهنپ  ار  تقیقح  ندرک ، تبیغ  سرت  زا  دیابن  منک ، تاعارم  ار 

رگا تسین ، ریخ  زج  يزیچ  نم ، دصق  هک  دناد  یم  ادخ  میوگب ، ار  تقیقح  دـیاب  نم  دـنک  یم  تروشم  نم  اب  یناملـسم  یتقو  يرآ ،
کی اسب  هچ  منک ، ناهنپ  ار  تقیقح  نم  رگا  اریز  دـشاب ، یمن  مارح  ندرک ، تبیغ  اجنیا  رد  عقاو  رد  ما ، هدرکن  هانگ  میوگب ، ار  یبیع 

.دتفیب ماد  رد  ناملسم 

ییوج بیع  موس : هانگ  * 

منک و تّمذم  ار  متسود  هک  تسا  نیا  نم  دصق  میوگ و  یم  مدرم  يارب  ار  وا  یگژیو  نیا  نم  تسا ، دنلب  دق  رغال و  نم  تسود  رگا 
.تسا تّمذم  ییوج و  بیع  تسین ، تمهت  ای  تبیغ  نم ، راک  نیا  ما ، هدرک  هانگ  منک ، هرخسم  نخس  نیا  اب  ار  وا 

راک نیا  .ما  هدادن  ماجنا  یهانگ  منک ، یم  رکذ  ار  وا  ندوب  دق  دـنلب  رغال و  یگژیو  مشاب و  هتـشادن  ار  وا  تّمذـم  دـصق  نم  رگا  یلو 
.تسین ناهنپ  نارگید  رب  تسا و  راکشآ  رهاظ و  هک  ما  هدرک  نایب  ار  يزیچ  نوچ  تسین ، تبیغ  نم ،

سّسجت مراهچ : هانگ  * 
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.منک فشک  ار  نانآ  یناهنپ  ياهزار  اه و  بیع  موش و  ربخاب  مدرم  یـصوصخ  یگدـنز  زا  ات  منک  شالت  نم  هک  تسا  نیا  سّـسجت 
رد يدارفا  رگا  .دنشاب  ّتینما  رد  رظن  ره  زا  دوخ  یصوصخ  یگدنز  رد  مدرم  دهاوخ  یم  مالسا  .تسا  یگرزب  رایـسب  هانگ  راک ، نیا 

.دور یم  داب  رب  هعماج  نآ  دارفا  يوربآ  دنزادرپب ، نارگید  یگدنز  رد  سّسجت  هب  هعماج 

تعیب ربمایپ  هفیلخ  ناونع  هب  وا  اب  ناناملسم  دوب و  هدیسر  تفالخ  هب  رمُع  منک : لقن  ار  مود  هفیلخ  يارجام  اجنیا  رد  منیب  یم  بسانم 
تـشاد هک  یلاح  رد  ار  هناخ  بحاص  دـیرپ و  طایح  لخاد  تفر و  الاب  ناناملـسم  زا  یکی  هناخ  راوید  زا  وا  بش  کی  دـندوب ، هدرک 

ندیـشون مرج  هب  مدرم  لـباقم  رد  ار  وا  تشاد  میمـصت  رمع  ادـخ .»!  نمـشد  يا  : » تـفگ وا  هـب  درک و  ریگتـسد  دیـشون ، یم  بارش 
.دنزب هنایزات  بارش ،

: تفگ درک و  ور  وا  هب  هناخ  بحاص 

.يا هدرک  هانگ  هس  وت  اّما  ما ، هدیشون  بارش  ما ، هدرک  هانگ  کی  نم  هفیلخ !  يا  __ 

.ما هدومن  ارجا  ار  ادخ  نید  نم  ما ؟ هدرک  یهانگ  هچ  نم  __ 

زا وت  «، دیوش اه  هناخ  دراو  هناخ  رد  زا  : » دـیوگ یم  نآرق  .يدرک  سـسجت  وت  دـینکن ،» سـسجت  : » دـیوگ یم  نآرق  هفیلخ !  يا  __ 
(3 «.) يداد مانشد  وت  دینک ،» مالس  دیدش ، يا  هناخ  دراو  یتقو  : » دیوگ یم  نآرق  يدمآ ، راوید  يالاب 

یم دروخب ، بارـش  رازاب ، هچوک و  نایم  رد  یـسک  رگا  يرآ ، .تفر  نوریب  وا  هناخ  زا  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  رمع  هک  دوب  اجنیا 
.درک ریگتسد  ار  وا  ناوت 

هب رما  نآرق ، زا  طقف  نانآ  دنهد ، یم  ماجنا  ار  مود  هفیلخ  تسایس  دننک ، فورعم  هب  رما  هک  نیا  يارب  هعماج  رد  يا  هّدع  هک  سوسفا 
(4) .دناد یم  مارح  مه  ار  سّسجت  نآرق ، هک  دنناد  یمن  دنراد و  دای  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
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* * *

هیآ 13 تارُجُح :

(13  ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاَْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَْثنُأَو  رَکَذ  ْنِم  ْمُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

درک یم  رکذ  ار  دوخ  هلیبق  نانآ  زا  مادک  ره  دندوب ، هدش  عمج  مه  رود  ناناملسم  زا  يا  هّدع  دوب ، هتسشن  دجسم  رد  یـسراف  ناملس 
زا ار  دوخ  یکی  تسا ،» برع  هلیبق  نیرتهب  هک  يا  هلیبق  نامه  متـسه ، شیرق  هلیبق  زا  نم  : » تفگ یم  یکی  درک ، یم  راختفا  نآ  هب  و 
مه وت  ناملس !  يا  : » تفگ درک و  یسراف  ناملـس  هب  ور  نانآ  زا  یکی  درک ، یم  رکذ  ار  دوخ  ناکاین  مان  تسناد و  یم  يرگید  هلیبق 

ناگدنب زا  يا  هدنب  متسه ، ناملس  نم  : » تفگ وا  هب  باوج  رد  ناملـس  يا .»؟ هلیبق  مادک  زا  تسا و  هدوب  هک  تردپ  هک  وگب  نامیارب 
.دندیدنخ نخس  نیا  هب  دوخ  شیپ  دندینش ، ار  ناملس  نخس  هک  یناسک  ما .» هدش  تیاده  مالسا  نید  هب  هک  ادخ 

امـش همه  ما ، هدـیرفآ  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  همه  نم  هک  دـینادب  مدرم !  يا  : » يدرک لزان  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  وت  هک  دوب  اـجنیا 
توافت نیمه  هطـساو  هب  ار  رگیدکی  ات  مدروآرد  فلتخم  ياه  هلیبق  اه و  هورگ  تروص  هب  ار  امـش  نم  دیتسه ، اّوح  مدآ و  نادـنزرف 

اب نم  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  هک  دـینادب  دـشاب ، رگیدـکی  هب  امـش  یـشورفرخف  هلیـسو  اه ، توافت  نیا  دـیابن  دیـسانشب ، يرهاظ  ياه 
(5 «.) متسه هاگآ  اناد و  امش  ياهراک  همه  هب  نم  .تسامش  نیرتاوقت 

هایس ار  یکی  يداد ، رارق  ییاه  یگژیو  یهورگ  هلیبق و  ره  يارب  وت  يدیرفآ ، اّوح  و  مالسلا ) هیلع  ) مدآ زا  ار  اه  ناسنا  همه  وت  يرآ ،
نابز کی  هب  دندوب و  لکش  کی  هب  ناسکی و  اه  ناسنا  همه  رگا  .سراف  ار  يرگید  برع و  ار  یکی  دیفس ، ار  يرگید  و 
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.دنشاب توافتم  مه  اب  اه  ناسنا  هک  دوب  نیا  رد  وت  تمکح  .دش  یم  لکشم  نانآ  ییاسانش  راک  دنتفگ ، یم  نخس 

یسک دناوت  یم  هک  تسا  يراکزیهرپ  اوقت و  طقف  دوش ، یمن  وت  دزن  اه  ناسنا  يرترب  ببـس  ماقم  تسپ و  تورث ، لوپ و  داژن ، زگره 
اوقت رد  ار  یعقاو  شزرا  دـندرگ و  دازآ  ماـقم  لاـم و  داژن ، هلیبـق ، تراـسا  زا  ناناملـسم  يراد  تسود  وت  دـیامن ، یمارگ  وـت  دزن  ار 

دنـشاب و ناسکی  مه  اب  دیفـس  هایـس و  دنمتورث ، ریقف و  دنـشاب ، ربارب  ردارب و  مه  اب  همه  یمالـسا  هعماج  رد  يراد  تسود  وت  .دننادب 
.دشاب اه  ناسنا  شزرا  رایعم  يراکزیهرپ ، طقف 

یم يرود  رتشیب  ناهانگ  زا  دـشاب ، رت  يوق  وا  ناـمیا  هک  سک  ره  دنیـشن ، یم  راـب  هب  وت  هب  ناـمیا  تخرد  زا  هک  تسا  يا  هویم  اوقت 
اه ناسنا  شزرا  كالم  اوقت ، هک  يا  هعماج  رد  .دنک  یمن  ملظ  نارگید  هب  دنک و  یم  تمواقم  یناطیش  ياه  هسوسو  ربارب  رد  دنک و 

.دننک یم  هبرجت  ار  یعقاو  شمارآ  مدرم  ددرگ و  یم  رارقرب  تلادع  دشاب ، یم 

* * *

هیآ 14 تارُجُح :

ْمُِکلاَمْعَأ ْنِم  ْمُْکِتلَی  َال  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُناَمیِْالا  ِلُخْدَی  اََّملَو  اَنْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنَِکلَو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمَآ  ُباَرْعالا  َِتلاَق 
(14  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  اًْئیَش 

نیا دیما  هب  نانآ  دندش ، التبم  یلاسکـشخ  هب  دندرک  یم  یگدنز  زاجح  ياه  نابایب  رد  هک  یمدرم  زا  یهورگ  دوب ، هنیدـم  رد  ربمایپ 
هدروآ مالسا  هک  نیا  زا  نانآ  زا  یضعب  میا ،» هدروآ  نامیا  ام  : » دنتفگ ربمایپ  هب  دندمآ و  هنیدم  هب  دهدب  يا  هزیاج  نانآ  هب  ربمایپ  هک 

.دنتشاذگ یم  ّتنم  ربمایپ  رب  دنا 
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اّما دنا ، هداد  تداهش  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم تلاسر  وت و  یگناگی  هب  دنا و  هتفگ  ار  ْنیَتَداهـش »  » طقف نانآ  هک  یتسناد  یم  وت 
.تسا هدشن  دراو  نانآ  ياه  لد  هب  نامیا  رون  زونه 

ناملسم هک  دییوگب  یلو  دیا  هدرواین  نامیا  امش  : » دیوگب نینچ  نانآ  هب  ات  یهاوخ  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  وت  نیمه  يارب 
لامعا شاداپ  ادخ  دینک ، تعاطا  متـسه ، وا  ربمایپ  هک  نم  ادخ و  زا  امـش  رگا  تسا ، هدشن  دراو  امـش  بلق  هب  نامیا  زونه  .میا  هدـش 

«. تسا نابرهم  هدنشخب و  وا  هک  دهد  یم  لماک  روط  هب  ار  امش 

.دراد دوجو  توافت  نمؤم »  » و ناملسم »  » نیب هک  هنوگ  نامه  دراد ، دوجو  توافت  نامیا »  » و مالسا »  » نیب يرآ ،

: دییوگب ار  نیتداهش »  » هک تسا  یسک  ناملسم 

.هللا ُلوسَر  ًادّمَُحم  َّنَا  ُدَهشَا  هللا َو  الا  هلا  ْنَا ال  ُدَهشَا 

مارتحا وا  هب  دیاب  ناناملـسم  هّیقب  لثم  تسا ، ناما  رد  شناج  لام و  تسا ، ناملـسم  دـنک ، يراج  نابز  رب  ار  هلمج  ود  نیا  هک  یـسک 
.تشاذگ

زا دهد ، ماجنا  کین  راک  دنک ، لمع  نآرق  هب  دیاب  تفگ  ار  نیتداهـش  دـش و  ناملـسم  هک  یـسک  تسا ، رتالاب  يا  هلحرم  نامیا  یلو 
.دنک هشیپ  اوقت  دنک و  يرود  اه  یتشز  ناهانگ و 

کین ياهراک  دـنک و  يرود  ناهانگ  زا  ناسنا  دوش  یم  ببـس  رون  نیا  دوش و  یم  دراو  ناسنا  بلق  رد  هک  تسا  يرون  نامیا  يرآ ،
.دهد ماجنا 

.دنتشاد نامیا  ات  يدایز  هار  زونه  اّما  دندش ، ناملسم  دنتفگ ، نیتداهش »  » دندمآ و ربمایپ  دزن  هک  یناسک  نآ 

* * *

هیآ 15 تارُجُح :

َْمل َُّمث  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 
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(15  ) َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  اوُدَهاَجَو  اُوباَتْرَی 

یـسک رگا  دـندرک  یم  رّوـصت  اـه  نآ  دنتـسه ، یناـسک  هچ  یعقاو  ناـنمؤم  دنتـسناد  یمن  دـندمآ ، ربماـیپ  دزن  هک  نانیـشنارحص  نآ 
.تسا هدش  نمؤم  وا  تسا و  مامت  راک  رگید  تفگ ، نیتداهش » »

زگره دنا و  هدروآ  نامیا  ربمایپ  وت و  یگناگی  هب  هک  دنتسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم  ییوگ ، یم  نخس  نانمؤم  زا  نانآ  يارب  وت  نونکا 
نید هب  لمع  اب  اریز  دنتـسه  وگتـسار  نانآ  دـندرک ، داهج  وت  نید  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  دـندادن و  هار  لد  هب  يدـیدرت  کـش و 

.دنراد نامیا  نآرق ، هب  هک  دنداد  ناشن  ادخ 

* * *

16 هیآ 18 -  تارُجُح :

َال ُْلق  اوُمَلْـسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  ( 16  ) ٌمِیلَع ءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِضْرالا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَـم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ْمُِکنیِدـِب  َهَّللا  َنوُمِّلَُعتَأ  ْلـُق 
ُهَّللاَو ِضْرالاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َْبیَغ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  ( 17  ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِناَمیِِْالل  ْمُکاَدَـه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  ِلـَب  ْمُکَماَلْـسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت 

(18  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌریَِصب 

ربخاب دوخ  ندروآ  نامیا  زا  ار  وت  دنتساوخ  یم  نانآ  ایآ  میدروآ ،» نامیا  ام  : » دنتفگ ربمایپ  هب  دندمآ و  ربمایپ  دزن  نانیـشنارحص  نآ 
.یتسه هاگآ  زیچ  همه  هب  یناد و  یم  ار  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ  مامت  وت  دننک ؟

يارب : » دـیوگب نینچ  نانآ  هب  ات  یهاوخ  یم  ربمایپ  زا  نونکا  دـنراذگ ، ّتنم  ربماـیپ  رب  هک  دـندوب  هدـش  ناملـسم  نیا  رطاـخ  هب  ناـنآ 
هک دینادب  دیاب  دییوگب ، تسار  دیشاب و  هدروآ  نامیا  ًاعقاو  امش  رگا  .دیراذگن  ّتنم  نم  رب  ناتندروآ  مالسا 
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یم ار  نیمز  اه و  نامسآ  ناهنپ  رارسا  ادخ  دینادب  تسا ، هدرک  تیاده  نامیا  نید و  هار  هب  ار  امش  هک  تسا  هداهن  ّتنم  امـش  رب  ادخ 
«. دراد لماک  ییانیب  امش  لامعا  هب  دناد و 

ار نانآ  ات  يداتسرف  مدرم  تیاده  يارب  ار  ربمایپ  هک  یتسه  وت  نیا  دسر ، یم  يراگتسر  هب  دباتب  یـسک  بلق  هب  نامیا  رون  رگا  يرآ ،
.دناسرب تداعس  لامک و  هب  دناهرب و  ینادان  لهج و  زا 

لامک بابـسا  يداهن و  ّتنم  اه  ناـسنا  رب  وت  يا ، هتـشاد  ینازرا  اـه  ناـسنا  رب  وت  هک  تسا  یتمعن  نیرت  گرزب  مالـسا ، نید  نآرق و 
(6) .دندوب نادرگرس  ینادان  لهج و  رد  نانآ  دوبن ، وت  فطل  نیا  رگا  يدرک ، مهارف  ناشیارب  ار  نانآ 
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هروس ق

هراشا

ص:29

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 50  هروس  تسا و  ّیکم »  » هروس نیا   - 1

نآرق هک  دـنامهفب  همه  هب  دـهاوخ  یم  ادـخ  دـشاب و  یم  ابفلا  فورح  زا  یکی  فاق » ، » دوش یم  زاـغآ  ق »  » فرح اـب  هروس  نیا   - 2
.تسا هتفرگ  لکش  هداس  فورح  نیا  زا  هک  تسا  يا  هزجعم 

باذـع ادـخ ، تردـق  ياه  هناشن  تمایق ، یتسرپ ، ُتب  زا  زیهرپ  یتسرپاـتکی ، هب  توعد  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
...تماقتسا ربص و  هب  شرافس  نیمز ، اه و  نامسآ  شنیرفآ  مّنهج ، رد  نارفاک 
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1 هیآ 3 -  ق : 

اَْنتِم اَِذئَأ  ( 2  ) ٌبیِجَع ٌءْیَـش  اَذَه  َنوُِرفاَْکلا  َلاَقَف  ْمُْهنِم  ٌرِذـْنُم  ْمُهَءاَج  ْنَأ  اُوبِجَع  َْلب  ( 1  ) ِدـیِجملا ِنَآْرُْقلاَو  ِمیِحَّرلا ق  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ٌدیَِعب ٌعْجَر  َِکلَذ  ًاباَُرت  اَّنُکَو 

.تسا هتفرگ  لکش  ابفلا »  » فورح نیمه  زا  هک  تسا  يا  هزجعم  نآرق  ینک ، یم  رکذ  ار  فاق »  » فرح ادتبا ، رد 

، تمایق زور  هک  دنگوس  نآرق  هب  : » تسا نیا  وت  نخـس  تسا ، هوکـشاب  یباتک  هک  نآرق  نامه  ینک ، یم  دای  دـنگوس  نآرق  هب  سپس 
«. تسا ّقح 

وا زا  يداتسرف و  نانآ  تیاده  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم وت  دنتـشادن ، رواب  تمایق  هب  دندیتسرپ و  یم  ار  اه  ُتب  هّکم  مدرم 
.دنیآ یم  وت  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  دنوش و  یم  هدنز  همه  تمایق  زور  رد  هک  دهد  ربخ  نانآ  هب  ات  یتساوخ 

، دندینـش ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم نخـس  یتقو  نانآ  اّما  دـناسرت ، تمایق  زور  باذـع  زا  ار  نانآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
هنوگچ دیوگ ، یم  یبیجع  نانخس  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم : » دنتفگ دندرک و  بّجعت 
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«. درادن ناکما  يزیچ  نینچ  میوش ؟ هدنز  میدش ، لیدبت  كاخ  یتشم  هب  میدُرم و  هک  نآ  زا  دعب  ام  هک  دوش  یم 

* * *

هیآ 4 ق : 

(4  ) ٌظیِفَح ٌباَتِک  اَنَْدنِعَو  ْمُْهنِم  ُضْرالا  ُصُْقنَت  اَم  اَنِْملَع  ْدَق 

زا سپ  ددرگ ، یم  نیمز  ءزج  دوش و  یم  لیدـبت  كاخ  هب  دـسوپ و  یم  كاخ  رد  وا  ندـب  دریم ، یم  ناسنا  یتقو  دـنتفگ : یم  ناـنآ 
یم یسک  هچ  ًالـصا  دنک ، عمج  ار  تاّرذ  نیا  دناوت  یم  یـسک  هچ  دوش ، یم  شخپ  ناهج  زا  يا  هشوگ  هب  نآ  زا  يا  هّرذ  ره  یتّدم ،

؟ دنا هتفر  اجک  تاّرذ  نیا  دناد 

همه هک  تسا  نم  دزن  یباتک  دـنک و  یم  مک  نانآ  ِدـسج  زا  نیمز  هک  ار  هچنآ  مناد  یم  نم  : » یهد یم  هنوگ  نیا  ار  ناـنآ  خـساپ  وت 
«. تسا هدش  تبث  نآ  رد  زیچ 

اه ناسنا  دوخ  تردـق  اب  تمایق ، زور  رد  وت  تساجک ، رد  یناسنا  ره  ندـب  تاّرذ  هک  یناد  یم  يراد ، یهاگآ  زیچ  همه  هب  وت  يرآ ،
.دوش یمن  مگ  زیچ  چیه  تسا و  هدش  تبث  یباتک  رد  ناهج ، نیا  رد  زیچ  همه  ینک ، یم  هدنز  ار 

؟ تسیچ باتک  نآ  یتسار  هب 

.تسا هدش  هتشون  نآ  رد  ناهج  تاقاّفتا  همه  هک  تسا  ظوفحم » حول   » نامه نآ 

* * *

هیآ 5 ق : 

(5  ) جیِرَم ْرمَأ  ِیف  ْمُهَف  ْمُهَءاَج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  َْلب 

يارب ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دـندناوخ ، وگغورد  ار  وا  نانآ  اّما  يداتـسرف ، هّکم  مدرم  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وت 
کش نآرق  نیا  رد  رگا  : » تفگ نانآ  هب  دناوخ و  ار  نآرق  نانآ 
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، تسوت هزجعم  نآرق ، هک  دندیمهف  نانآ  دننک ، يراک  نینچ  دنتـسناوتن  زگره  نانآ  یلو  دـیروایب ،» ار  نآ  دـننام  هروس  کی  دـیراد ،
.دندنام ناریح  هتشگرس و  دوخ ، راک  رد  نیمه  يارب  دندرک و  راکنا  ار  نآ  دنتخانش و  ار  ّقح 

* * *

6 هیآ 11 -  ق : 

ِّلُک ْنِم  اَهِیف  اَْنتَْبنَأَو  َیِساَوَر  اَهِیف  اَْنیَْقلَأَو  اَهاَنْدَدَم  َضْرالاَو  ( 6  ) جوُُرف ْنِم  اََهل  اَمَو  اَهاَّنَّیَزَو  اَهاَْنیََنب  َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَفَأ 
َلْخَّنلاَو ( 9  ) ِدیِـصَْحلا َّبَحَو  تاَّنَج  ِِهب  اَْـنتَْبنَأَف  اًـکَراَبُم  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  اَْـنلََّزنَو  ( 8  ) بِینُم دـْبَع  ِّلُِـکل  يَرْکِذَو  ًهَرِْـصبَت  ( 7  ) جـیَِهب جْوَز 

(11  ) ُجوُرُْخلا َِکلَذَک  اًْتیَم  ًهَْدَلب  ِِهب  اَْنیَیْحَأَو  ِداَبِْعِلل  اًقْزِر  ( 10  ) ٌدیِضَن ٌْعلَط  اََهل  تاَقِسَاب 

تنیز ناگراتـس  اب  ار  نآ  هنوگچ  يدرک و  انب  ار  نآ  هنوگچ  وت  هک  دـننیبب  ات  دـننک  یمن  هاـگن  ناشرـس  يـالاب  نامـسآ  هب  ناـنآ  ارچ 
.تسوت تردق  زا  يا  هناشن  تسین و  یصقن  بیع و  چیه  نامسآ  نیا  رد  يداد ،

نآ رد  مّرخ  زبس و  ناهایگ  عاونا  يداد و  رارق  راوتـسا  مکحم و  ياه  هوک  نآ  يور  رب  نآ ، شمارآ  ظفح  يارب  يدرتسگ و  ار  نیمز 
.يدنایور

یم دنپ  نآ  زا  دوش و  یم  نوزفا  وا  شنیب  دنک ، هاگن  نیمز  نامـسآ و  تمظع  هب  یتقو  ددرگزاب ، وت  يوس  هب  دهاوخب  هک  يا  هدنب  ره 
.دریگ

نآ زا  اه  ناسنا  ات  ینایور  یم  ...و  وج  مدنگ ، ياه  هناد  هویم و  ياه  غاب  نآ  هلیسو  هب  ینک و  یم  لزان  تکرب  رپ  ناراب  نامسآ  زا  وت 
ات يدیرفآ  وت  ار  اه  نیا  همه  دنراد ، امرخ  زا  رپ  یمّظنم  ياه  هشوخ  هک  يدیرفآ  ار  امرخ  دنلب  ناتخرد  وت  دننک ، هّیهت  ار  دوخ  ياذغ 

.دشاب اه  ناسنا  ِيزور 
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، دـسر یم  ارف  هک  راهب  لصف  تسین ، زبس  یهایگ  تسا و  هدرم  نیمز  ناتـسمز  لصف  لاس  ره  دـننک ؟ یمن  هاـگن  تعیبط  هب  ناـنآ  ارچ 
.ینک یم  هدنز  ناهایگ  اب  ار  نیمز  هک  تسا  تقو  نآ  ینک ، یم  لزان  نامسآ  زا  ار  ناراب 

زین زیخاتـسر  ینک ، زبس  ار  ناهایگ  همه  نیا  تشادن ، يزبسرـس  دوب و  هدرم  هک  یکاخ  زا  يراد  تردـق  هک  یتسه  ییادـخ  نامه  وت 
.ینک هدنز  ار  ناگدرم  كاخ ، نیمه  زا  یناوت  یم  وت  .تسا  هنوگ  نیا 

؟ دنا هتسب  ایند  نیا  بیاجع  رب  ار  شیوخ  مشچ  ناتسرپ  ُتب  ارچ 

هچ دروآ ؟ یم  نوریب  ابیز  هزمشوخ و  ياه  هویم  بوچ ، نیا  زا  یـسک  هچ  دنیآ ، یم  رظن  هب  هدیکـشخ  یبوچ  ناتخرد ، ناتـسمز ، رد 
یم ارف  هک  راهب  تقو  تسا ، كاخ  لد  رد  مدـنگ  هناد  دزاس ؟ یم  رادـیدپ  ناـنچ  ار  يرازتشک  دـنک و  یم  زبس  ار  مدـنگ  هناد  یـسک 

.تسوت تردق  زا  ییاه  هنومن  همه  اه  نیا  .دنک  یم  دشر  دراد و  یمرب  رس  كاخ  لد  زا  دنز و  یم  هناوج  دسر ،

* * *

12 هیآ 14 -  ق : 

َبَّذَـک ٌّلُک  عَُّبت  ُمْوَقَو  ِهَْکیالا  ُباَحْـصَأَو  ( 13  ) طُول ُناَوْخِإَو  ُنْوَـعِْرفَو  ٌداَـعَو  ( 12  ) ُدوُمَثَو ِّسَّرلا  ُباَحْـصَأَو  حُون  ُمْوَـق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک 
(14  ) ِدیِعَو َّقَحَف  َلُسُّرلا 

نانآ اّما  دنروآ ، يور  یتسرپاتکی  هب  تساوخ  یم  نانآ  زا  دناسرت و  یم  مّنهج  شتآ  زا  ار  ناتـسرپ  ُتب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم
هیلع هللا  یلـص  ) دّمحم زا  وت  نونکا  دندناوخ ، یم  وگغورد  ار  وا  دنتخیر و  یم  رتسکاخ  شرـس  رب  دـندرک و  یم  باترپ  گنـس  وا  هب 

.تسین يا  هزات  زیچ  نیا  دندش ، وربور  ییاه  یتخس  اه و  ینمشد  اب  ناربمایپ  همه  دنک ، ربص  اه  یتخس  نیا  رب  یهاوخ  یم  ( هلآو
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: دندش راتفرگ  وت  باذع  هب  همه  هک  يرب  یم  مان  رگمتس  هورگ  تشه  زا  اجنیا  رد 

لاس مالسلا ) هیلع  ) حون دندرمش ، وگغورد  ار  ( مالـسلا هیلع  ) حون نانآ  اّما  يداتـسرف ، شموق  تیاده  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حون  - 1
.دندش قرغ  نافوط  رد  نارفاک  ماجنارس  درکن و  يا  هدیاف  یلو  دناوخ ، ارف  یتسرپاتکی  هب  ار  نانآ  لاس  ياه 

یم ار  يربونـص  تخرد  دندوب ، تسرپ  تخرد  نانآ  دشاب ، یم  هاچ  يانعم  هب  ّسر »  » .يداتـسرف يربمایپ  سر ،»  » باحـصا يارب   - 2
ات دنتـسب  ار  هاچ  رـس  دنتخادنا و  هاچ  رد  ار  ناشربمایپ  دندنک و  یقیمع  هاچ  دندرکن و  شوگ  دوخ  ربمایپ  نخـس  هب  نانآ  دـندیتسرپ ،

(7) .يدرک كاله  ار  نانآ  وت  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دش ، دیهش  ربمایپ  نآ 

نانآ اّما  دنتساوخ ، هزجعم  ناونع  هب  يرتش  ( مالـسلا هیلع  ) حلاص زا  نانآ  يداتـسرف ، ار  مالـسلا ) هیلع  ) حلاص دومَث ،»  » موق يارب  وت   - 3
.يدرک دوبان  ار  نانآ  همه  وت  دنتشک و  ار  رتش 

تاجن ار  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) دوه وت  .دـندرک  راکنا  ار  وا  نخـس  نانآ  اّما  يداتـسرف  داـع »  » موق يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) دوه  - 4
.دنتفر نیب  زا  نانآ  همه  يدرک و  نیگمهس  ياهدابدنت  راتفرگ  ار  مدرم  نآ  يداد و 

هب وت  درک ، ینمـشد  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم اب  درک و  ینامرفان  زین  وا  اّما  يداتـسرف ، نوعرف  تیاده  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم  - 5
.يدومن قرغ  لین  دور  رد  ار  شناوریپ  وا و  وت  دش و  مامت  وا  تلهم  ماجنارس  اّما  يداد ، تلهم  نوعرف 

( مالسلا هیلع  ) طول دندوب ، هدروآ  ور  يزاب  سنجمه  هب  نانآ  يداتسرف ، سودُس »  » رهش مدرم  تیاده  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) طول  - 6
یتخیر و مدرم  نآ  رس  رب  ار  ینامسآ  ياه  گنس  زا  یناراب  ماجنارس  دندرک ، ینمـشد  وا  اب  اه  نآ  یلو  دناسرت ، وت  باذع  زا  ار  نانآ 

.يدرک دوبان  ار  همه 

مان رهش  نیا  يداتسرف ، هکیا »  » رهش مدرم  تیاده  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) بیعش  - 7
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يداصتقا فارحنا  راچد  دـندوب و  تسرپ  ُتب  یمدرم  نانآ  .دـنناوخ  یم  نیدـم »  » مان هب  ار  رهـش  نآ  اـه  یـضعب  تشاد ، مه  يرگید 
باذع دندرکن و  شوگ  مالسلا ) هیلع  ) بیعـش نانخـس  هب  نانآ  دندومن ، یم  یـشورف  مک  ّبلقت و  نارگید  اب  هلماعم  رد  دندوب و  هدش 

.دندش دوبان  یگمه  دمآ و  دورف  نانآ  رب  ینامسآ 

يورین تردق و  گرزب و  نّدمت  نانآ  .دـندرک  یم  یگدـنز  نمی  رد  هک  دـندوب  یمدرم  نانآ  يداتـسرف ، يربمایپ  عُّبت ، موق  يارب   - 8
ماجنارس دندیزگرب و  ار  رفک  هار  اّما  دوب ، دنه  ات  نمی  زا  نانآ  تموکح  دندرک ، یم  تموکح  يروانهپ  نیمزرس  رب  دنتشاد و  ناوارف 

(8) .دناهرب باذع  زا  ار  نانآ  تسناوتن  تردق  همه  نآ  .دندش  دوبان  دندش و  راتفرگ  ینامسآ  یباذع  هب 

.دندش راتفرگ  وت  باذع  هب  دندرواین و  نامیا  نانآ  نانخس  هب  دندرمش و  وگغورد  ار  وت  ناربمایپ  مدرم  نیا  همه 

* * *

هیآ 15 ق : 

(15  ) دیِدَج ْقلَخ  ْنِم  ْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ِلَّوالا  ِْقلَْخلِاب  اَنِییَعَفَأ 

ار ام  دناوت  یم  یـسک  هچ  میدش ، لیدـبت  ناوختـسا  كاخ و  یتشم  هب  ام  یتقو  دـنتفگ  یم  دنتـشادنپ و  یم  غورد  ار  تمایق  نارفاک ،
؟ دنک هدنز 

؟ ینک هدنز  ار  اه  ناسنا  یناوتن  رگید  راب  هک  يدش  ناوتان  هتسخ و  نیتسخن ، شنیرفآ  زا  وت  رگم 

.تسین نینچ  زگره 

؟ دنتسه دیدرت  کش و  رد  دنرادن و  رواب  ار  تمایق  زور  نانآ  ارچ  دننک ؟ یمن  رکف  يردق  ارچ  دننادان ، نارفاک  نیا  ردقچ 
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زگره وت  .ینک  هدنز  ناوختسا  كاخ و  یتشم  زا  ار  وا  رگید  راب  هک  يراد  تردق  ینیرفایب ، چیه »  » زا ار  ناسنا  يراد  تردق  وت  یتقو 
، ینک قلخ  یهاوخب ، هک  ار  هچنآ  ره  ینک و  هدارا  تسا  یفاک  طقف  یتسه ، اناوت  يراک  ره  رب  وت  يدشن ، هتسخ  اه  ناسنا  شنیرفآ  زا 

لها هک  تسا  زور  نآ  رد  ینک و  یم  هدـنز  شیوخ  تردـق  هب  ار  همه  ینک و  یم  اپرب  ار  تمایق  زور  وت  تسا ، ناـیاپ  یب  وت  تردـق 
.دش دنهاوخ  مورحم  تداعس  زا  دندرک  يوریپ  لطاب  زا  دندیزگرب و  ار  رفک  هار  هک  یناسک  دننیب ، یم  نایز  لطاب 

* * *

«. تسا هدشن  ناوتان  هتسخ و  نیتسخن ، شنیرفآ  زا  زگره  دنوادخ  »

؟ تسا هتفهن  نخس  نیا  رد  يزار  هچ 

ود نیا  هب  دوخ  نخس  رد  ترضح  نآ  مدیسر ، ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  زا  ینخـس  هب  هک  نیا  ات  مدرک  رکف  نخـس  نیا  هب  اه  تّدم  نم 
: درک هراشا  مهم  هتکن 

تفه نیمز ، يور  مالسلا ،) هیلع  ) مدآ زا  لبق  اّما  درذگ ، یم  لاس  رازه  تفه  ًابیرقت  نونکات  مالسلا ) هیلع  ) مدآ ترضح  نامز  زا   - 1
.نارود تفه  .ایند  تفه  تسا ، هتشاد  دوجو  َملاع 

.تسا هدیرفآ  ًادعب  ار  مالسلا ) هیلع  ) مدآ ادخ  دندوبن ، ( مالسلا هیلع  ) مدآ لسن  زا  دندرک ، یم  یگدنز  نارود  تفه  نآ  رد  هک  یناسک 

نادنمشناد هک  دنا  هدش  ادیپ  یناسنا  ياه  لیسف  هزورما  دش ، لح  میارب  اّمعم  کی  مدناوخ ، ار  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  نخس  نیا  یتقو 
زا هک  تسا  ییاه  ناسنا  زا  اه  لیـسف  نیا  مناد  یم  نونکا  نم  دـنا ، هدرک  یم  یگدـنز  نیمز  يور  شیپ  لاـس  نویلیم  دنیوگ 25  یم 

.دنا هدوبن  مالسلا ) هیلع  ) مدآ لسن 

، نآ زا  سپ  .درب  یم  مّنهج  هب  ار  نارفاک  تشهب و  هب  ار  نانمؤم  دنک و  یم  هدـنز  ار  اه  ناسنا  همه  ادـخ  دوش ، اپ  رب  تمایق  یتقو   - 2
ار يدیدج  شنیرفآ  رگید  راب 
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.دنک یم  زاغآ 

: تسا هیآ  نیا  يانعم  نیا  دـننک ، یم  یگدـنز  دوخ  يایند  رد  نانآ  دـنرادن ، درم  نز و  رگید  نانآ  هک  دـنیرفآ  یم  ار  ینامدرم  ادـخ 
«. تسا هدشن  ناوتان  هتسخ و  نیتسخن ، شنیرفآ  زا  زگره  دنوادخ  »

* * *

هیآ 16 ق : 

(16  ) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اَم  ُمَْلعَنَو  َناَْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

.يربخاب دوش ، یم  داجیا  وا  لد  رد  هک  ییاه  هسوسو  زا  وت  یتسه ، هاگآ  درذگ ، یم  وا  لد  رد  هچنآ  زا  يدرک و  قلخ  ار  ناسنا  وت 

 ! یتسه رت  کیدزن  وا  ندرگ  گر  زا  ناسنا  هب  وت 

* * *

«. تسا رت  کیدزن  ناسنا  هب  دیرَولا » لبح   » زا ادخ  مناوخ : یم  ار  هلمج  نیا  رگید  راب  کی 

؟ تسیچ دیرولا » لبح  »

شالت دیاب  نم  اّما  دـنا ، هدرک  انعم  ندرگ  گر  ار  نآ  یـضعب  تسا ، گرزب  رایـسب  هک  یگر  ینعی  تسا ، بانط  لکـش  هب  هک  یگر 
.ممهفب ار  هلمج  نیا  قیقد  يانعم  منک 

لبح زا  رت  کیدزن   » زا تسا ، کیدزن  رایـسب  اـه  نآ  هب  يزیچ  هک  دـنیوگب  دنتـساوخ  یم  یتقو  دـش ، لزاـن  نآرق  هک  يراـگزور  رد 
.دنتسناد یم  حور  هاگیاج  ار  بلق  نانآ  .دوب  ناسنا  بلق  دیرولا ، لبح  زا  نانآ  روظنم  دندرک ، یم  هدافتسا  دیرولا »

نم هب  نم  ِدوخ  زا  ادـخ  : » میوگب نینچ  سپـس  تسا ،» رت  کیدزن  نم  هب  نم  حور  زا  ادـخ  : » منک انعم  هنوگ  نیا  ار  هیآ  نیا  دـیاب  نم 
«. تسا رت  کیدزن 
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* * *

17 هیآ 18 -  ق : 

(18  ) ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیََدل  اَّلِإ  لْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  اَم  ( 17  ) ٌدیِعَق ِلاَمِّشلا  ِنَعَو  ِنیِمیلا  ِنَع  ِناَیِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ 

همه پچ و  تمـس  رد  يرگید  تسار و  تمـس  رد  یکی  دنتـسه ، وا  هارمه  هتـشرف  ود  هراوـمه  هک  یهد  یم  ربـخ  ناـسنا  هب  نوـنکا 
.دنسیون یم  ار  نآ  هتشرف  ود  نآ  دروایب ، نابز  رب  وا  هک  ینخس  ره  زین  دننک و  یم  تبث  ار  وا  ياهراک 

ات تسا  رومأم  یکی  دنـسیونب ، ار  راتفر  راتفگ و  ات  يا  هداد  ّتیرومأـم  ناـنآ  هب  يا و  هداد  رارق  هتـشرف  ود  یناـسنا  ره  يارب  وت  يرآ ،
وا اب  ناسنا  رمع  هظحل  نیرخآ  ات  نانآ  .دـسیونب  ار  دـب  نانخـس  لامعا و  ات  تسا  رومأم  يرگید  دـسیونب ، ار  بوخ  نانخـس  لاـمعا و 

.دنشاب یم  وا  هارمه  اج  همه  دنتسه و 

یم رکف  نانآ  یهد و  یم  تلهم  نانآ  هب  وت  دـننک ؟ یم  رکف  هچ  هب  دـنور و  یم  اجک  هب  دـنا ، هدـیزگرب  ار  رفک  هار  هک  ییاـه  ناـسنا 
یم ار  زیچ  همه  وت  یتسه ، هاگآ  زیچ  همه  رب  وت  هک  دنتـسناد  یم  دنتخانـش  یم  ار  وت  ناـنآ  رگا  .يربخ  یب  ناـشراک  زا  وت  هک  دـننک 

ات يا  هدرک  نانآ  زا  مادک  ره  رومأم  ار  هتـشرف  ود  دـننک ، راکنا  ار  دوخ  ياهراک  دـنناوتن  نانآ  تمایق  زور  رد  هک  نیا  يارب  اّما  یناد ،
.دنناوخب ار  نآ  هک  یهد  ناشتسد  هب  ار  ناش  هدنورپ  تمایق  زور  رد  ات  دنسیونب  ار  وا  ياهراک  نانخس و  همه  وا ، هدنورپ  رد 

* * *

هیآ 19 ق : 

(19  ) ُدیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  اَم  َِکلَذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُهَرْکَس  ْتَءاَجَو 
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یلـص ) دّمحم اب  نانآ  اّما  دهد ، تاجن  یتسرپ  ُتب  زا  ار  نانآ  ات  يداتـسرف  هّکم  مدرم  تیاده  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم وت 
رد يداد و  تلهم  نانآ  هب  وت  دندناوخ ، رگوداج  هناوید و  ار  وا  دندرک و  باترپ  گنـس  شیوس  هب  دندرک و  ینمـشد  هلآو ) هیلع  هللا 

دیدش یمارآان  بارطضا و  رد  وا  هک  یتاظحل  دسر ، یم  ارف  رفاک  نداد  ناج  تخـس  تاظحل  ماجنارـس  اّما  يدرکن ، باتـش  ناشباذع 
.دیوگب ینخس  دناوت  یمن  رگید  دور و  یم  ورف 

هک یتاـظحل  نآ  رد  تسیچ ، رفک  هار  هجیتـن  هک  دـمهف  یم  وا  دـنک و  یم  راکـشآ  وا  يارب  ار  تـقیقح  هـک  تـسا  گرم  نـیا  يرآ ،
«. يدرک یم  رارف  نآ  زا  وت  هک  تسا  یگرم  نامه  نیا  : » دنیوگ یم  وا  هب  ناگتشرف 

لباقم رد  ار  یکانلوه  ياه  هنحص  دنیب و  یم  ار  مّنهج  شتآ  ياه  هلعش  وا  دنراد و  یمرب  وا  مشچ  زا  هدرپ  ناگتشرف  تاظحل ، نآ  رد 
هک دـیآ  یم  وا  لد  رب  یتشحو  ...و  شتآ  زا  ییاهریجنز  شتآ و  ياهزرگ  دونـش ، یم  ار  نایمّنهج  ياه  هلان  داـیرف و  دـبای ، یم  دوخ 

(9) .تسین ینتفگ 

* * *

هیآ 20 ق : 

(20  ) ِدیِعَْولا ُمْوَی  َِکلَذ  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو 

يارب باذع  هدعو  زور  تمایق ، زور  هک  یتسار  هب  دمدب و  روص »  » رد ات  یهد  یم  نامرف  تسا ، ناگتشرف  زا  یکی  هک  لیفارـسا  هب  وت 
.تسا نارفاک 

همه دـیمد و  یم  روپیـش  رد  دـهد ، تکرح  نامرف  تساوخ  یم  يرکـشل  یتقو  میدـق ، راگزور  رد  .تسا  روپیـش »  » ياـنعم هب  روص » »
.دنک یم  زادنا  نینط  ناهج  رد  ار  نآ  لیفارسا  هک  تسا  يا  هژیو  يادن  لیفارسا ، روص  .دندش  یم  تکرح  هدامآ  نازابرس 

یگدنز نیمز  يور  هک  ییاه  ناسنا  گرم  لّوا ، يادن  رد  دراد : ادن  ود  لیفارسا 
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ناگتشرف دنور ، یم  نیب  زا  تادوجوم  همه  دوش ، یم  دوبان  زین  دنتـسه  خزرب  رد  هک  یناسک  حور  ادن  نیا  اب  .دسر  یم  ارف  دننک ، یم 
.ینام یم  یقاب  وت  طقف  طقف و  .يریگ  یم  مه  ار  لیئارزع  ناج  وت  سپس  .دنوش  یم  دوبان  مه 

هدنز ناگتشرف  دمد و  یم  دوخ  روص  رد  مود  راب  يارب  وا  ینک ، یم  هدنز  ار  لیفارسا  ادتبا  ینک ، اپرب  ار  تمایق  یهاوخب  هک  تقو  ره 
.دوش یم  اپرب  تمایق  دنوش و  یم  هدنز  مه  اه  ناسنا  دنوش ، یم 

هدنز همه  وت  نامرف  هب  دمدب  دوخ  روص  رد  مود  راب  يارب  لیفارـسا  یتقو  اّما  دندرمـش ، یم  غورد  ار  هرابود  ندش  هدنز  هّکم  ناگرزب 
ماجنا کین  راک  ددرگزاب و  ایند  هب  دناوت  یمن  سک  چیه  درادـن ، ار  شا  هتـشذگ  ناربج  تصرف  سک  چـیه  زور  نآ  رد  دـنوش ، یم 

.دوب دهاوخ  نانآ  يارب  یتخس  زور  زور ، نآ  دهد ،

* * *

21 هیآ 26 -  ق : 

َلاَقَو ( 22  ) ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكَءاَطِغ  َْکنَع  اَنْفَـشَکَف  اَذَه  ْنِم  هَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  ( 21  ) ٌدیِهَـشَو ٌِقئاَس  اَهَعَم  سْفَن  ُّلُک  ْتَءاَجَو 
ُهاَیِْقلَأَف َرَخَآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َلَعَج  يِذَّلا  ( 25  ) بیُِرم دَتْعُم  ِْریَْخِلل  عاَّنَم  ( 24  ) دِینَع راَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  اَیِْقلَأ  ( 23  ) ٌدِیتَع َّيََدل  اَم  اَذَه  ُُهنیِرَق 

(26  ) ِدیِدَّشلا ِباَذَْعلا  ِیف 

زین تمایق  زور  رد  دنتـشون  یم  ار  ناسنا  لامعا  ایند  رد  هک  يا  هتـشرف  ود  دوب ، دـهاوخ  هتـشرف  ود  یناـسنا  ره  هارمه  مه  زور  نآ  رد 
وا ات  تسا  رومأم  اه  نآ  زا  یکی  دنور ، یم  وا  غارس  هب  هتشرف  ود  نیا  دراد ، یمرب  رس  ربق  زا  رفاک  یتقو  يرآ ، .دوب  دنهاوخ  وا  هارمه 

.دهد یم  یهاوگ  وا  راتفگ  رادرک و  هب  مه  يرگید  دروایب و  وت  لدع  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  ار 
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زورما يدوب ، لفاغ  زیخاتسر ، تمایق و  زا  وت  : » دنیوگ یم  وا  هب  ناگتشرف  دنک ، یم  تشحو  دنیب ، یم  هک  ار  تمایق  ياه  هنحص  رفاک 
«. دیدرگ رتانیب  وت ، مشچ  زورما  میتشادرب و  وت  مشچ  زا  هدرپ 

هدرپ وا  لد  مشچ  رب  دندوب و  هدرک  تلفغ  راچد  ار  وا  اهوزرآ ، شکرـس و  ياه  سوه  ایند و  هب  هقالع  دوب ، ایند  رد  رفاک  یتقو  يرآ 
رگید وا  دور و  یم  رانک  تلفغ  ياه  هدرپ  رگید  درادرب ، كاخ  زا  رـس  یتقو  اّما  تشادنپ ، یم  غورد  ار  تمایق  دـندوب و  هتخادـنا  يا 
سرت دنربب ، مّنهج  يوس  هب  ار  وا  ناگتـشرف  ات  یهد  یم  نامرف  وت  دنیب ، یم  مشچ  هب  ار  وت  باذع  وا  دنک ، راکنا  ار  تمایق  دناوت  یمن 

یم ار  مّنهج  كانلوه  شتآ  وا  دوش و  یم  زاب  مّنهج  ياهرد  دسر ، یم  مّنهج  هب  وا  یتقو  دریگ ، یم  ارف  ار  شدوجو  مامت  تشحو ، و 
.دنیب

، باذـع نیا  : » دـیوگ یم  وا  هب  تسا  هدوب  شناـهانگ  نتـشون  رومأـم  هک  يا  هتـشرف  دوش ، یم  تشحو  سرت و  راـچد  رفاـک ، صخش 
هن دـنک ، رارف  دـناوت  یم  هن  دـیوگب ، دـناوت  یمن  ینخـس  چـیه  رفاک  نآ  ما .» هدرک  تبث  وت  يارب  ار  نآ  نم  هک  تسوت  ناـهانگ  هجیتن 

.دنک یم  کمک  وا  هب  یسک 

، دـنا هدوب  اه  نآ  لامعا  تبث  رومأم  ایند  رد  هک  يا  هتـشرف  ود  نانآ ، زا  مادـک  ره  رانک  رد  دـنا ، هداتـسیا  مّنهج  رانک  رد  نارفاک  همه 
.دننکفا مّنهج  رد  ار  يّربکتم  رفاک  ره  ات  یهد  یم  نامرف  ناگتشرف  هب  وت  هک  تساجنیا  .دنا  هداتسیا 

هک يرفاک  ره  دزوس ، یم  مّنهج  شتآ  رد  درک ، یم  متـس  نارگید  هب  تشاد و  یم  زاب  بوخ  راک  زا  ار  مدرم  هک  يرفاک  ره  زور  نآ 
.دوش یم  شتآ  ياه  هلعش  راتفرگ  دیتسرپ ، یم  ار  اه  ُتب  تشادنپ و  یم  غورد  ار  تمایق  دوب و  دیدرت  کش و  رد 

.دنزادنا یم  شتآ  رد  ار  رفاک  یهد ، یم  نامرف  وت  نوچ  دنا و  هداتسیا  هتشرف  ود  نآ  رفاک ، ره  رانک  رد  يرآ ،
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* * *

ناهنپ اهرظن  زا  هک  تسا  ییاـنعم  نآرق » ِنطب   » .مینک یم  داـی  نآرق » ِنطب   » هب نآ  زا  هک  دراد  مه  يرگید  ياـنعم  هروس ، نیا  هیآ 24 
ناسنا همه  ادخ  دسر ، یم  ارف  تمایق  زور  یتقو  : » دومرف نینچ  سپـس  دـناوخ و  ار  هیآ  نیا  درک و  شنارای  هب  ور  ربمایپ  يزور  تسا :

دوخ نانمشد  دیزیخرب و  رفن  ود  امش  دیوگ : یم  ام  هب  دنز و  یم  ادص  ار  یلع  نم و  سپس  دنک ، یم  عمج  تمایق  يارحـص  رد  ار  اه 
(10 «.) دیزادنا شتآ  رد  ار 

ار ادخ  تدابع  لاس ، نایلاس  دنک و  ینالوط  رمع  ایند  نیا  رد  یسک  رگا  مداتفا ، رگید  یبلطم  دای  هب  مدینش ، ار  ربمایپ  نخس  نیا  یتقو 
نیا اب  دـسرب ، لتق  هب  هنامولظم  ادـخ  هناخ  رانک  رد  سپـس  دروآ و  اج  هب  مه  ّجـح  رازه  دریگب ، هزور  دـناوخب و  زاـمن  دروآ و  اـج  هب 
یمن تشهب  دراو  وا  دنک و  یمن  لوبق  ار  وا  ياهراک  زا  مادـک  چـیه  ادـخ  دـنک ، راکنا  ار  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  تیالو  رگا  همه ،

(11) .دوش

(12 «.) تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  : » تسا ربمایپ  نخس  نیا 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  یـسک  رگا  درادرب ، مدـق  تسار  هار  رد  دـیاب  دورب  تشهب  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دوش  یم  مولعم 
.تسا مّنهج  شتآ  شهاگیاج  مه  تمایق  زور  رد  تسا و  هداتفا  رود  تسار  هار  زا  دشاب  نمشد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

* * *

27 هیآ 29 -  ق : 

َّيََدل ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  اَم  ( 28  ) ِدیِعَْولِاب ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَقَو  َّيََدل  اوُمِصَتَْخت  َال  َلاَق  ( 27  ) دیَِعب لاَلَض  ِیف  َناَک  ْنَِکلَو  ُُهْتیَغْطَأ  اَم  اَنَّبَر  ُُهنیِرَق  َلاَق 
(29  ) ِدِیبَْعِلل ماَّلَِظب  اَنَأ  اَمَو 
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: دنیوگ یم  وا  هب  دننیب و  یم  اجنآ  رد  ار  ناطیش  دنریگ ، یم  رارق  مّنهج  شتآ  رد  هک  نارفاک 

؟ یتفگ ار  نانخس  نآ  ارچ  .تسا  غورد  تمایق  زور  تسا ، غورد  ادخ  باذع  تسا ، غورد  مّنهج  هک  یتفگ  یم  وت  ناطیش !  يا  __ 

؟ دیداد شوگ  نم  فرح  هب  ارچ  امش  متفگ ، یم  غورد  نم  __ 

وت يدرک ؟ راـک  نیا  هب  روبجم  ار  اـم  وت  يا ؟ هدرک  شومارف  رگم  میدرک ، شوگ  تنخـس  هب  ارچ  ییوگ  یم  اـم  هب  ناطیـش !  يا  __ 
.یتسه ام  ياه  یتخبدب  اه و  باذع  نیا  همه  ثعاب 

، دیدرک تباجا  ارم  امش  مدناوخ و  ارف  رفک  يوس  هب  ار  امش  طقف  نم  متشادن ، یطّلـست  امـش  رب  زگره  نم  دییوگن !  نخـس  نینچ  __ 
.دیریذپن ار  منخس  دیتسناوت  یم  دیتشاد ، باختنا  تردق  امش 

(13  ! ) یتسه وگغورد  وت  ناطیش !  يا  __ 

هب ار  اه  نآ  نم  ایادخراب !  : » دـیوگ یم  نخـس  نینچ  وت  اب  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  دـسر ، یمن  يا  هجیتن  هب  نارفاک  ناطیـش و  نانخس 
«. دندوب يرود  یهارمگ  رد  دوخ  اه  نآ  متشادن ، او  نایصع 

* * *

نیا هدعو  ًالبق  نم  هک  دـینکن ، هزیتس  رگیدـکی  اب  نم  هاگـشیپ  رد  : » ییوگ یم  نانآ  هب  يونـش و  یم  ار  نارفاک  ناطیـش و  نانخـس  وت 
امش هب  ارم  نخـس  دنهدب و  رادشه  امـش  هب  ات  متفگ  مناربمایپ  هب  نم  مدوب ، هدرک  تّجح  مامتا  امـش  اب  مدوب و  هداد  امـش  هب  ار  باذع 

هار امـش  دنک ، یمن  رییغت  نم ، نخـس  نیا  نونکا  .دش  دهاوخ  راتفرگ  شتآ  نیا  هب  دریگ ، شیپ  رد  ار  رفک  هار  سک  ره  هک  دـنناسرب 
«. مراد یمن  اور  یمتس  نیرتمک  مناگدنب  هب  زگره  نم  تسامش ، رفک  هجیتن  باذع  نیا  دیدومیپ و  ار  رفک 
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* * *

هیآ 30 ق : 

(30  ) دیِزَم ْنِم  ْلَه  ُلوُقَتَو  ِتَْالَْتما  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی 

زا مّنهج  ایآ  : » ییوگ یم  ینک و  یم  باـطخ  مّنهج  نارومأـم  هب  زور  نآ  رد  ینک ، رپ  نارفاـک  زا  ار  مّنهج  هک  يا  هدرک  داـی  مسق  وت 
.»؟ تسا هدش  رپ  نارفاک 

.»؟ دوش هتخادنا  مّنهج  هب  هک  تسه  يرفاک  مه  زاب  ایآ  تسا ، هدش  رپ  مّنهج  یلب ، : » دنیوگ یم  خساپ  رد  نارومأم  نآ 

هب نانآ  همه  تسین ، تماـیق  يارحـص  رد  يرفاـک  چـیه  رگید  يا ، هدرک  اـفو  دوخ  دـهع  هب  یتخادـنا و  مّنهج  رد  ار  نارفاـک  همه  وت 
.دنتشادنپ یم  غورد  ار  نآ  هک  یباذع  نامه  دنا ، هدش  راتفرگ  باذع 

* * *

31 هیآ 35 -  ق : 

(33  ) بِینُم ْبلَِقب  َءاَجَو  ِْبیَْغلِاب  َنَمْحَّرلا  َیِـشَخ  ْنَم  ( 32  ) ظیِفَح باَّوَأ  ِّلُِکل  َنوُدَعُوت  اَم  اَذَـه  ( 31  ) دیَِعب َْریَغ  َنیِقَّتُْمِلل  ُهَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأَو 
(35  ) ٌدیِزَم اَْنیََدلَو  اَهِیف  َنوُءاَشَی  اَم  ْمَُهل  ( 34  ) ِدُولُْخلا ُمْوَی  َِکلَذ  ماَلَِسب  اَهُولُخْدا 

نآ دـنروآ ، نانمؤم  کیدزن  ار  تشهب  ات  یهد  یم  ناـمرف  تماـیق  زور  رد  ییوگب ، نخـس  ناـنمؤم  تشونرـس  زا  یهاوخ  یم  نونکا 
نیا : » دنیوگ یم  نانآ  هب  ناگتـشرف  دـتفا ، یم  تشهب  هب  ناشهاگن  نانمؤم  درادـن ، يا  هلـصاف  نانمؤم  اب  تشهب  رگید  هک  تسا  تقو 

، درک یم  افو  ادخ  نامیپ  هب  درک و  یم  هبوت  هک  تسا  يا  هدنب  ره  يارب  تشهب  نیا  دنا ، هداد  امـش  هب  ار  نآ  هدعو  هک  تسا  یـشاداپ 
يارب تشهب  نیا 
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«. درک یم  ور  ادخ  هاگرد  هب  نالان  عشاخ و  یبلق  اب  تشاد و  میب  دوش ، یمن  هدید  مشچ  هب  هک  ییادخ  زا  هک  تسا  یسک 

، دشاب یم  امش  یگـشیمه  یگدنز  زاغآ  زور  زورما  دیوش ، تشهب  دراو  تمالـس  هب  : » دنیوگ یم  نانمؤم  هب  ناگتـشرف  هک  تساجنیا 
«. تسا هدیسرن  سک  چیه  رکف  هب  هک  دهد  یم  ییاه  تمعن  امش  هب  ادخ  تسا ، مهارف  امش  يارب  تشهب  رد  دیهاوخب  هچنآ  ره 

* * *

36 هیآ 37 -  ق : 

ْوَأ ٌْبلَق  َُهل  َناَک  ْنَِمل  يَرْکِذـَل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ( 36  ) صیِحَم ْنِم  ْلَه  ِداَِلْبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف  اًـشَْطب  ْمُْهنِم  ُّدَـشَأ  ْمُه  نْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  اَـنْکَلْهَأ  ْمَکَو 
(37  ) ٌدیِهَش َوُهَو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ 

زا ار  ناـنآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دـندرواین ، ناـمیا  نآرق  هب  دـندناوخ و  وگغورد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هّکم  مدرم 
زا دندیزگرب ، ار  رفک  هار  هک  ییاه  ناسنا  يدومن ، باذـع  ار  يدایز  ياه  ناسنا  نانآ ، زا  شیپ  وت  هک  یتسار  هب  دـناسرت ، وت  باذـع 

تاجن ار  نانآ  تسناوتن  زیچ  چیه  دیـسر ، ارف  وت  باذـع  یتقو  دـندوب ، هدرک  حـتف  ار  فلتخم  ياهرهـش  دـندوب و  رت  يوق  هّکم  مدرم 
.دندش دوبان  یگمه  دنتفاین و  يرارف  هار  چیه  دهد و 

راتفرگ باذع  هب  هک  یناسک  تشذگرس  زا  ارچ  دندرک ؟ راکنا  ار  ّقح  نخس  ارچ  دندرواین ؟ نامیا  نآرق  هب  هّکم  مدرم  ارچ  یتسار  هب 
دهدب و ارف  لد  شوگ  ای  دشاب  لقاع  هک  یـسک  يارب  تسا  هظعوم  دـنپ و  نانآ  تشذگرـس  رد  هک  یتسار  هب  دـنتفرگن ؟ دـنپ  دـندش ،

.دنک لماک  هّجوت 

* * *

38 هیآ 40 -  ق : 

اَمُهَْنَیب اَمَو  َضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

ص:46

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


ِْلیَّللا َنِمَو  ( 39  ) ِبوُرُْغلا َْلبَقَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَـسَو  َنُولوُقَی  اَم  یَلَع  ِْربْصاَف  ( 38  ) بوُُغل ْنِم  اَنَّسَم  اَمَو  ماَّیَأ  ِهَّتِس  ِیف 
(40  ) ِدوُجُّسلا َرَابْدَأَو  ُهْحِّبَسَف 

، دنرادرب یتسرپ  ُتب  زا  تسد  تساوخ  یم  نانآ  زا  تفگ و  یم  نخـس  تمایق  زور  زا  هّکم  مدرم  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
هدنز رگید  راب  ار  ام  دناوت  یم  یـسک  هچ  میوش ، یم  هدنز  گرم ، زا  دعب  ام  دیوگ  یم  وا  تسا ، هناوید  دّـمحم  : » دـنتفگ یم  یـضعب 

«. میوش یمن  هدنز  زگره  میوش و  یم  لیدبت  كاخ  یتشم  هب  میدُرم  ام  یتقو  دنک ؟

 ! دّمحم يا  : » ییوگ یم  نخس  نینچ  وا  اب  وت  نونکا  دش ، كانهودنا  دینـش ، ار  نانآ  نانخـس  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم یتقو 
هچنآ نیمز و  اه و  نامـسآ  نم  هک  دنا  هدرک  شومارف  نانآ  ایآ  منک ، هدنز  رگید  راب  ار  نانآ  مناوت  یمن  نم  هک  دننک  یم  لایخ  نانآ 

نیا مراد و  یتردـق  نینچ  هک  نم  دوبن ، روآ  یگتـسخ  تخـس و  نم  يارب  راک  نیا  مدـیرفآ و  نارود  شـش  رد  ار  تسا  نانآ  نیب  رد 
(14 «.) تسین تخس  میارب  نانآ  ندرک  هدنز  زگره  مدیرفآ ، ار  ناهج  هنوگ 

همه نیا  هک  یتـسه  ییادـخ  وت  دـنرب ، یم  یپ  وت  تردـق  هب  دـننک  رکف  ...و  ناگراتـس  اـه ، نامـسآ  شنیرفآ  رد  نارفاـک  رگا  يرآ ،
 ! تسین یتخس  راک  وت ، يارب  اه  ناسنا  ندرک  هدنز  يراد ، تردق 

* * *

.دوبن روآ  یگتسخ  تخس و  وت  يارب  راک  نیا  يدیرفآ و  نارود  شش  رد  ار  ناهج  هک  یتفگ  میارب  هیآ 38  رد 

؟ تسیچ نخس  نیا  زا  وت  روظنم  یتسار  هب 

یتقو هک  دنرواب  نیا  رب  نایدوهی  ینک ، تباث  ار  نایدوهی  غورد  یهاوخ  یم  وت 
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 ! یتخادنا رگید  ياپ  يور  رب  ار  دوخ  ياپ  کی  تحارتسا ، يارب  يدش و  هتسخ  يدیرفآ ، ار  ناهج 

؟ دنیوگ یم  نانآ  هک  تسا  یلطاب  نخس  هچ  نیا 

راتفرگ دوخ  ینادان  لهج و  رد  دـنداد و  وت  هب  ار  ناـسنا  کـی  ياـه  یگژیو  دـندرکن و  كرد  ار  وت  تمظع  دنتخانـشن ، ار  وت  ناـنآ 
(15) .دندش

 !! يا هناگی  يادخ  وت  .تسا  نایاپ  یب  وت  تردق  يوش ، یمن  هتسخ  وت  يرادن ، مسج  وت  یتسه !  زیمآرفک  نانخس  نیا  زا  رتالاب  وت 

* * *

مدرم نیا  نانخـس  رب  دّـمحم !  يا  : » یهد یم  نامرف  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هب  وت  دـنتفگ ، ار  اـجبان  نخـس  نآ  ناـیدوهی 
هدجس زا  دعب  بش و  زا  یساپ  نینچمه  روآ ، ياج  هب  ارم  شیاتس  حیبست و  بورغ ، زا  لبق  دیـشروخ و  عولط  زا  لبق  نک و  ییابیکش 

 !«. وگب حیبست  ارم  زین  اه 

.دیوگب هللا » ناحبس   » دنک و دای  یکاپ  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  يرآ ،

 ! هللا ناحبس 

«. ادخ تسا  هّزنم  كاپ و  »

، عقاو رد  میوگ ، یم  هللا » ناحبـس   » یتقو نم  یتخادـنا ، اپ  يور  اپ  يدـش و  هتـسخ  يدـیرفآ ، ار  ناهج  یتقو  وت  هک  دـنتفگ  ناـیدوهی 
.تسا لطاب  نانخس  نیا  هک  منز  یم  دایرف 

 ! هللا ناحبس 

* * *

.يرادن ار  دوخ  تاقولخم  تافص  اه و  یگژیو  زا  مادک  چیه  وت  يرادن ، ییاتمه  چیه  یتسه و  اتکی  يادخ  وت 
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یفن وت  زا  دـیاب  منیب  یم  تاـقولخم  نیب  رد  هک  ار  ییاـه  یگژیو  تافـص و  همه  منک و  هیبشت  يزیچ  هب  ار  وت  دـیابن  هک  مناد  یم  نم 
.منک

.دیآ یم  نم  نهذ  هب  هک  یشاب  یم  يزیچ  ره  زا  رتالاب  وت  هک  منک  فارتعا  مدوجو  قمع  زا  دیاب  لّوا  منک ، یم  رکف  وت  هب  نم  یتقو 

.ما هتخاس  دوخ  نهذ  رد  نم  هک  تسا  ییادخ  نیا  منک ، ضرف  نامز  ناکم و  وت ، يارب  رگا  منک ، ضرف  مسج  وت  يارب  رگا 

همه .يوش  فیـصوت  ناکم  ای  ناـمز  هب  هک  یتسه  نآ  زا  رتـالاب  وت  يدـیرفآ ، ار  ناـکم  ناـمز و  هک  يدوب  وت  يا ، هناـگی  يادـخ  وت 
.یتسه هّزنم  كاپ و  یصقن  بیع و  ره  زا  وت  دوش ، یم  باسح  صقن  بیع و  وت  يارب  منیب ، یم  اه  هدیرفآ  رد  نم  هک  ییاه  یگژیو 

.يور یمن  نیب  زا  زگره  یتسین ، ناوتان  یتسین ، لهاج  .ینک  یمن  ملظ  سک  چیه  هب  یتسه ، نم  يادخ  وت 

نیا نتفگ  اب  .تسا  هلمج  رازه  نآ  يانعم  میوگ و  یم  هللا » ناحبـس   » کـی .تسا  هدـش  هدـناجنگ  هللا » ناحبـس   » رد تافـص  نیا  همه 
(16) .مناد یم  رود  اه  صقن  اه و  بیع  مامت  زا  ار  وت  هژاو ،

* * *

: دسر یم  نم  نهذ  هب  یلاؤس  .دنک  دای  یکاپ  هب  ار  وا  بش  زا  یساپ  رد  بورغ و  زا  لبق  عولط و  زا  لبق  ات  دهاوخ  یم  ربمایپ  زا  نآرق 
؟ تسیچ اه  تقو  نیا  زا  روظنم 

ار هللا » ناحبس   » رکذ ناسنا  زامن ، رد  تسا ، هدش  هراشا  هناگ  جنپ  بجاو  ياهزامن  هب  اجنیا  رد  هک  ممهف  یم  منک ، یم  یـسررب  یتقو 
.دیامن یم  شیاتس  دمح و  ار  ادخ  دنک و  یم  رارکت  اهراب 
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: مهد حرش  ار  تقو  هس  نیا  هک  تسا  بسانم  نونکا 

.تسا نآ  ندناوخ  تقو  باتفآ  عولط  ات  حبص  ناذا  زا  هک  تسا  حبص  زامن  روظنم  باتفآ : عولط  زا  لبق   - 1

.تسا نآ  ندناوخ  تقو  باتفآ  بورغ  ات  رهظ  زا  هک  دشاب  یم  رصع  رهظ و  زامن  روظنم  باتفآ : بورغ  زا  لبق   - 2

.تسا نآ  ندناوخ  تقو  بش  فصن  ات  بش  لّوا  زا  هک  دشاب  یم  ءاشع  برغم و  زامن  روظنم  بش : زا  یساپ   - 3

ار وا  مه  اه » هدجس  زا  دعب   » دهاوخ یم  ربمایپ  زا  ادخ  هیآ 40  رد  اّما  دراد ، هراشا  هناگ  جنپ  ياهزامن  هب  هک  متـسناد  ار  تقو  هس  نیا 
.دنیوگ یم  هلفان »  » نآ هب  هک  دشاب  یم  یّبحتسم  ياهزامن  اجنیا ، رد  اه  هدجس  زا  روظنم  تسیچ ؟ نخس  نیا  زا  روظنم  دنک ، حیبست 

یم برغم » هلفان  ، » زامن نیا  هب  دنـشاب ، یم  تعکر  ود  مادـک  ره  هک  دوش  هدـناوخ  زامن  ود  هک  تسا  بحتـسم  برغم ، زاـمن  زا  دـعب 
دناوخب و ار  زامن  نیا  دهاوخ  یم  ربمایپ  زا  نآرق  يرآ ، .تسا  هدش  هراشا  زامن ، نیا  هب  اجنیا  رد  .دراد  يدایز  رایـسب  باوث  دـنیوگ و 

(17) .دنک شیاتس  حیبست و  ار  ادخ  هنوگ  نیا 

* * *

41 هیآ 45 -  ق : 

اَْنَیلِإَو ُتیُِمنَو  ِییُْحن  ُنَْـحن  اَّنِإ  ( 42  ) ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلَذ  ِّقَْحلاـِب  َهَْحیَّصلا  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی  ( 41  ) بیِرَق ناَکَم  ْنِم  ِداَنُْملا  ِداَُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـساَو 
ْرِّکَذَـف راَّبَِجب  ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  اَـمَو  َنوـُلوُقَی  اَِـمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  ( 44  ) ٌریِـسَی اَْنیَلَع  ٌرْـشَح  َِکلَذ  اًعاَرِـس  ْمُْهنَع  ُضْرـالا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی  ( 43  ) ُریِصَْملا

(45  ) ِدیِعَو ُفاَخَی  ْنَم  ِنَآْرُْقلِاب 
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هدید ناشیرپ  باوخ  دّمحم  : » دنتفگ یم  نانآ  تفگ ، یم  نخس  تمایق  زور  زا  ناتـسرپ  ُتب  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم یتقو 
«. تسین شیب  ییوگغورد  وا  دیوگ ، یم  ار  نانخس  نیا  هک  تسا 

باتش ناشباذع  رد  یهد و  یم  تلهم  نانآ  هب  وت  دنک ، ربص  نانآ  نانخـس  ربارب  رد  ات  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  وت 
هیلع هللا  یلـص  ) دّـمحم زا  وـت  .دوـب  دـهاوخ  یتخـس  زور  ناـنآ ، يارب  زور  نآ  دـسر و  یم  ارف  تماـیق  زور  ماجنارــس  اـّما  ینک ، یمن 

تـسا لیفارـسا  نامه  هدنهد ، ادن  نآ  .دهد  یم  ادن  کیدزن  رایـسب  ییاج  زا  يا  هدنهد  ادن  هک  دـشاب  يزور  رظتنم  یهاوخ  یم  ( هلآو
.دمد یم  روص  رد  هک 

.دنوش یم  دوبان  دنریم و  یم  همه  تسا  تمایق  ییاپرب  کیدزن  هک  لّوا ، روص  رد  دمد ، یم  دوخ  روص  رد  راب  ود  لیفارسا 

اب تسا  ینامسآ  هحیص  نامه  نیا  دمد ، یم  دوخ  روص  رد  وا  ینک و  یم  هدنز  ار  لیفارـسا  ینک ، اپرب  ار  تمایق  یهاوخ  یم  وت  یتقو 
.دنونش یم  ار  نآ  همه  دچیپ و  یم  اج  همه  رد  هک  صاخ  یفده 

ینک و یم  هدنز  هک  یتسه  ییادخ  نامه  وت  .دنوش  یم  جراخ  دوخ  ياهربق  زا  دنوش و  یم  هدـنز  همه  هک  تسا  يزور  تمایق ، زور 
.دنیآ یم  وت  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  نانآ  ینک و  یم  هدنز  ار  اه  ناسنا  یتسه ، اناوت  يراک  ره  رب  وت  یناریم ، یم 

یم عمج  تمایق  يارحـص  رد  همه  دنوش و  یم  جراخ  اهربق  زا  تعرـس  هب  همه  دوش ، یم  هتفاکـش  نیمز  یهد و  یم  نامرف  وت  يرآ ،
.تسا ناسآ  يراک  وت ، يارب  اه  ناسنا  ندرک  عمج  ندرک و  هدنز  هک  یتسار  هب  دنوش ،

، دنداد تبسن  ییاوران  نانخـس  هچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب  نارفاک  هک  یناد  یم  وت  يراد ، یهاگآ  تناگدنب  همه  راتفر  هب  وت 
نانآ دناسرت و  تمایق  باذع  زا  ار  نانآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
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ناسنا هب  ار  وت  مایپ  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  یهاوخ  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  وت  دندناوخ ، وگغورد  هناوید و  ار  وا 
.دناسرب اه 

وت سب !  تسا و  وت  مایپ  ندناسر  اهنت  وا  هفیظو  دنک ، نمؤم  رابجا ، هب  ار  نارفاک  هک  درادن  هفیظو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم يرآ ،
زا دنراد ، نامیا  تمایق  هب  هک  یناسک  دـنک ، هظعوم  دـنپ و  ار  دنـسرت  یم  تمایق  باذـع  زا  هک  یناسک  نآرق ، اب  ات  یهاوخ  یم  وا  زا 

.دننک هدامآ  زور  نآ  يارب  يا  هشوت  هک  دنتسه  نیا  رکف  هب  دنراد و  میب  زور  نآ 

نخس دنا ، هدش  تجاجل  بّصعت و  ریسا  نانآ  دنک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نارفاک  نآ  ات  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  وت 
میمـصت نانآ  یتقو  دسرب ، نانآ  شوگ  هب  ّقح  مایپ  دوش و  راکـشآ  نانآ  يارب  ّقح  هک  دوب  نیا  مهم  درادـن ، يا  هدـیاف  نانآ  اب  نتفگ 

(18) .درک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  رگید  دیاب  دنرواین ، نامیا  هک  دنا  هتفرگ 
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تایراذ هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 51  هروس  تسا و  ّیکم »  » هروس نیا   - 1

هدـش دای  دـنگوس  اهداب  نیا  هب  هروس  نیا  لوا  هیآ  رد  .دـنروآ  یمرد  تکرح  هب  ار  اهربا  هک  تسا  ییاهداب  يانعم  هب  تاـیراذ »  - » 2
.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  نیمه  يارب  تسا و 

هقدص بش ، زامن   ) نانمؤم یگژیو  تسا ، تشهب  نانمؤم  شاداپ  تمایق ، زور  ندوب  ّقح  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاعوضوم   - 3
...ناسنا تقلخ  زا  فده  دومث ، موق  طول و  موق  تکاله  يارجام  هب  هراشا  ...و ،) نداد 
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1 هیآ 6 -  تایراذ :

ٌقِداََصل َنوُدَعُوت  اَمَّنِإ  ( 4  ) اًْرمَأ ِتاَمِّسَقُْملاَف  ( 3  ) اًرُْسی ِتاَیِراَْجلاَف  ( 2  ) اًْرقِو ِتاَِلماَْحلاَف  ( 1  ) اًوْرَذ ِتاَیِراَّذلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(6  ) ٌِعقاََول َنیِّدلا  َّنِإَو  ( 5)

یتسار ّقح و  زج  زین  وت  نخـس  تسا ، ّقح  تماـیق ، دنـشاب ، زور  نآ  رکف  هب  اـه  ناـسنا  اـت  ییوگب  نخـس  تماـیق  زور  زا  یهاوخ  یم 
هب دنیامیپ و  یم  ار  راکنا  رفک و  هار  نانآ  .ینک  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نارفاک  یهاوخ  یم  اّما  يرادـن ، دـنگوس  هب  زاین  وت  تسین ،

: ییوگ یم  نخس  نینچ  نانآ  اب  سپ  دنناوخ ، یم  وگغورد  ار  وا  دنروآ و  یمن  نامیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم نخس 

.دنروآ یمرد  تکرح  هب  ار  اهربا  هک  ییاهداب  هب  دنگوس  اه !  ناسنا  يا 

رد ناراب  شخپ  ِراـک  دـنوش و  یم  هناور  اـج  همه  هب  دـنراد و  هارمه  هب  دوخ  اـب  ار  هوبنا  دـنت و  ياـه  ناراـب  هک  ییاـهربا  هب  دـنگوس 
رفیک شاداپ و  زور  زور ، نآ  تسا ، تسار  ما ، هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتمایق  زور  هک  دینادب  دنهد ، یم  ماجنا  ار  اه  نیمزرس 
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.دسر یم  ارف  ماجنارس  تسا و 

* * *

یم اه  ناسنا  زا  وت  تسا ؟ ناراب  داـب و  نیا  رد  يزار  هچ  دـنک ، یم  داـی  دـنگوس  ناراـب  داـب و  هب  نآرق  تسا و  تماـیق  زور  زا  نخس 
وت دـسر ، یم  ارف  هک  راهب  لصف  تسین ، زبس  یهایگ  تسا و  هدرم  نیمز  ناتـسمز  لـصف  لاـس  ره  دـننک ، هاـگن  تعیبط  هب  اـت  یهاوخ 
زا ار  ناراب  يرب و  یم  هایگ  یب  ياـه  نیمزرـس  هب  ار  اـهربا  داـب ، هلیـسو  هب  وت  دـنروآرد ، تکرح  هب  ار  اـهربا  اـت  یتسرف  یم  ار  اـهداب 

.ینایور یم  نیرفآ  رورس  ابیز و  ناهایگ  عاونا  ینک و  یم  هدنز  ناهایگ  اب  ار  نیمز  تقو  نآ  ینک ، یم  لزان  نامسآ 

نیا زیخاتـسر  ینک ، زبس  ار  ناهایگ  همه  نیا  تشادن ، يزبسرـس  دوب و  هدرم  هک  یکاخ  زا  يراد  تردق  هک  یتسه  ییادـخ  نامه  وت 
.ینک هدنز  ار  ناگدرم  كاخ ، نیمه  زا  یناوت  یم  وت  .تسا  هنوگ 

مـسق ناراب  داب و  هب  وت  دننک ؟ یمن  رکف  يردق  ارچ  دنا ؟ هتـسب  ایند  نیا  بیاجع  رب  مشچ  ارچ  دـننک ، یم  راکنا  ار  تمایق  هک  یناسک 
.دنوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  نانآ  دیاش  ات  ینک  یم  دای 

* * *

7 هیآ 14 -  تایراذ :

َنوُهاَس هَرْمَغ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنوُصاَّرَْخلا َِلُتق  ( 9  ) َِکفُأ ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی  ( 8  ) ِفلَتُْخم لْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ( 7  ) ُِکبُْحلا ِتاَذ  ِءاَمَّسلاَو 
(14  ) َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذَه  ْمُکَتَْنِتف  اُوقوُذ  ( 13  ) َنُونَتُْفی ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی  ( 12  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  َناَّیَأ  َنُولَأْسَی  ( 11)
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هک ینک  یم  دای  مسق  نامـسآ  هب  يا ، هداد  تنیز  ناگراتـس  اـب  ار  نآ  هک  ینامـسآ  ناـمه  ینک ، یم  داـی  دـنگوس  نامـسآ  هب  نونکا 
كاخ یتشم  هب  میدرم و  یتقو  : » دـیوگ یم  یکی  دـنیوگ ، یم  ینخـس  ناشمادـک  ره  دـنراد و  رظن  فالتخا  تمایق  هراـبرد  نارفاـک 

هّدع میروآ ،» یم  نامیا  تمایق  هب  ام  دنوش ، هدنز  ام  ناردپ  رگا  : » دیوگ یم  يرگید  دنک ،» یم  هدنز  ار  ام  یـسک  هچ  میدش ، لیدـبت 
«. دیوگ یم  نینچ  هک  تسا  هدید  كانسرت  باوخ  وا  دناسرت ، یم  ار  ام  تمایق  زا  دّمحم  : » دنیوگ یم  رگید  يا 

مورحم تداعـس  زا  ار  دوخ  درواین ، نامیا  تمایق  زور  هب  سک  ره  دـنناد  یمن  اّما  دـنروآ ، یم  ناـبز  رب  ناـنآ  هک  تسا  ینانخـس  نیا 
.تسا هدرک 

رس هب  ینادان  لهج و  رد  نانآ  دنا ، هرهب  یب  وت  تمحر  زا  دنیوگ ، یم  ار  ساسا  یب  هیاپ و  یب  نانخس  نآ  تمایق ، هرابرد  هک  یناسک 
.دنرب یم 

یم باذع  زور ، نآ  رد  ام  ییوگ  یم  وت  دسر ؟ یم  ارف  یک  تمایق ، زور  : » دندیـسرپ یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم زا  نارفاک  نآ 
نیا دندیدنخ و  یم  دنتفگ و  یم  ار  نانخـس  نیا  نانآ  مینک ،»؟ ربص  دـیاب  یک  هب  ات  ام  دـسر ؟ یمن  ارف  باذـع ، نآ  ارچ  سپ  میوش ،
شتآ هب  نانآ  دسر و  یم  ارف  تمایق  زور  ماجنارس  هک  دننادب  دیاب  نانآ  اّما  دندرک ، یم  هرخـسم  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هنوگ 

.دنزوس یم  نآ  رد  دنوش و  یم  راتفرگ  مّنهج 

تروص اب  ار  اه  نآ  دنزادنا و  یم  اه  نآ  ندرگ  رب  نینهآ  ياهریجنز  ناگتـشرف  درک ، دهاوخن  يرای  ار  نانآ  سک  چـیه  زور  نآ  رد 
هلان يادص  دنوش و  یم  ناساره  دننیب ، یم  ار  مّنهج  نازوس  شتآ  نانآ  یتقو  .دنرب  یم  مّنهج  يوس  هب  دـنناشک و  یم  نیمز  يور  رب 
يارب هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دیـشچب ، ار  دوخ  باذع  : » دـنیوگ یم  نانآ  هب  ناگتـشرف  هک  تسا  تقو  نآ  دوش ، یم  دـنلب  ناشیاه 

«. دیتشاد باتش  نآ  ندیسر  ارف 

* * *
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15 هیآ 19 -  تایراذ :

َنوُعَجْهَی اَم  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  اُوناَـک  ( 16  ) َنِینِـسُْحم َِکلَذ  َْلبَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ْمُهُّبَر  ْمُهاَتَآ  اَم  َنیِذِـخَآ  ( 15  ) نوـُیُعَو تاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
(19  ) ِموُرْحملاَو ِِلئاَّسِلل  ٌّقَح  ْمِِهلاَْومَأ  ِیفَو  ( 18  ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراَحْسالِابَو  ( 17)

رد یتشهب  ياه  غاب  رد  نانمؤم  تمایق ، زور  رد  ییوگ ، یم  راکزیهرپ  نانمؤم  ماجنارـس  زا  نونکا  یتفگ ، نخـس  نارفاک  ماجنارـس  زا 
.دنریگ یم  يدونشخ  اب  ار  ینک  یم  اطع  نانآ  هب  وت  هک  ییابیز  ياه  تمعن  دوب و  دنهاوخ  اهراس  همشچ  اهرهن و  رانک 

؟ يداد رارق  نانآ  شاداپ  ار  تشهب  هک  دندرک  هچ  ایند  رد  نانآ  منادب  مراد  تسود  نم 

بلط وت  زا  زامن  رد  دـندناوخ و  یم  بش  زامن  ناهاگرحـس ، رد  دـندیباوخ و  یم  ار  بش  زا  یمک  دـندوب و  راـکوکین  اـیند  رد  ناـنآ 
.دندومن یم  ششخب 

(19) .دنداد یم  نادنمزاین  ناریقف و  هب  کمک  يارب  ار  دوخ  لام  زا  يردق  نانآ 

 ! وت قلخ  هب  مه  دنتشاد و  هّجوت  وت  تدابع  هب  مه  نانآ  يرآ ،

هب یتورث  ات  دـندوب  راک  بسک و  لابند  هب  مه  اهزور  دنداتـسیا و  یم  زامن  هب  دـندوب ، باوخ  رد  همه  هک  بش  یکیراـت  رد  اـه  بش 
یم نادنمزاین  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  دـندروآ ، یم  تسد  هب  یتورث  یتقو  دنتـسناد و  یم  تدابع  ار  لالح  بسک  نانآ  دـنروآ ، تسد 

.دنداد

* * *

20 هیآ 22 -  تایراذ :

اَمَو ْمُُکقْزِر  ِءاَمَّسلا  ِیفَو  ( 21  ) َنوُرِْصُبت اَلَفَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیفَو  ( 20  ) َنِیِنقوُْمِلل ٌتاَیَآ  ِضْرالا  ِیفَو 
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(22  ) َنوُدَعُوت

هدنز هک  دندیمهف  یم  دندوب ، رکف  لها  نانآ  رگا  دننک ؟ یمن  رکف  وت  تردـق  هب  ارچ  دـنرادنپ ، یم  غورد  ار  تمایق  زور  هک  ینارفاک 
.يراد ییاناوت  نآ  رب  ینک  هدارا  هچ  ره  یتسه و  اناوت  يادخ  وت  درادن ، يراک  وت  يارب  ناگدرم ، ندرک 

زا يا  هناشن  همه  ....و  اه  همـشچ  اـهدور ، اـه ، تشد  اـه ، هّرد  اـه ، هوک  تسه ، نیقی  لـها  يارب  وت  تردـق  ياـه  هناـشن  نیمز ، يور 
.تسوت تردق 

.مبای یم  ار  وت  تردق  زا  يدایز  ياه  هناشن  منک ، ّتقد  زین  دوخ  ناج  مسج و  هب  نم  رگا 

هب نآ  زا  اه  ناـسنا  يزور  دوش و  یم  ناـتخرد  ناـهایگ و  دـشر  ببـس  هک  تسا  ناراـب  نیا  یتسرف ، یم  ورف  نامـسآ  زا  ار  ناراـب  وت 
.ددرگ یم  لزان  نامسآ  زا  يداد  هدعو  تناگدنب  هب  تمحر  یبوخ و  ریخ و  زا  هچنآ  دیآ ، یم  تسد 

* * *

هیآ 23 تایراذ :

(23  ) َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  اَم  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرالاَو  ِءاَمَّسلا  ِّبَرَوَف 

تسا رفیک  شاداپ و  زور  زور ، نآ  تسا ، تسار  تسا ، هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتمایق  زور  هک  دینادب  : » مدناوخ نینچ  هیآ 6  رد 
«. دسر یم  ارف  ماجنارس  و 

نونکا تسا ، نارفاک  راظتنا  رد  هک  یباذـع  زا  یهد و  یم  نانمؤم  هب  هک  ییاـه  تمعن  زا  مدـناوخ ، یبلاـطم  مّنهج  تشهب و  زا  سپس 
نآ رد  تسا و  تقیقح  ّقح و  تماـیق ، هک  متـسه  نیمز  نامـسآ و  يادـخ  هک  نم  هب  مسق  : » یهد یم  همادا  هنوگ  نیا  ار  دوخ  نخس 

«. تسین یکش 
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؟ تسا نشور  حضاو و  یلیخ  ناسنا ، يارب  يزیچ  هچ  یتسار  هب 

 ! نتفگ نخس  ییاناوت 

یکـش چیه  تسا ، هنوگ  نیا  مه  تمایق  تسا ، ینیقی  بلطم  نیا  درادن ، کش  ییاناوت ، نیا  رد  سک  چـیه  دـیوگ ، یم  نخـس  ناسنا 
.تسا نشور  حضاو و  بلطم ، نیا  دنوش ، یم  هدنز  اه  ناسنا  همه  زور ، نآ  رد  درادن ، دوجو  نآ  رد 

، هن ای  دیوگب  نخـس  دناوت  یم  ایآ  هک  دنک  یمن  کش  تقو  چیه  دراد و  نیقی  دوخ  نتفگ  نخـس  هب  دیوگ ، یم  نخـس  یناسنا  یتقو 
دب بوخ و  نایم  یقرف  هچ  دشابن ، تمایق  رگا  دـنک ، یم  لیمکت  ار  وت  تلادـع  تمایق ، زور  تسا ، حـضاو  رایـسب  وا  يارب  بلطم  نیا 
یم اپ  تسد و  دوخ  يارب  یتحار  یگدـنز  دـننک و  یم  زواجت  نارگید  ّقح  هب  دـننک و  یم  ملظ  همه  هب  اـیند ، نیا  رد  یـضعب  تسا ؟

؟ دننیبب ار  دوخ  ملظ  هجیتن  دیاب  یِک  سپ  دنریم ، یم  یتّدم  زا  سپ  دننک و 

مامت وا  يارب  زیچ  همه  دوش و  یم  دوبان  تسین و  گرم ، زا  سپ  ناسنا  دـنیوگ  یم  دـننک ، یم  راکنا  ار  داعم  تمایق و  زور  هک  ناـنآ 
وت تلادع  دشابن ، تمایق  رگا  دشاب ؟ ناسکی  دب ، ياه  ناسنا  ماجنارـس  اب  بوخ  ياه  ناسنا  ماجنارـس  تسا  نکمم  هنوگچ  .دوش  یم 

یکـش چـیه  تمایق ، ییاپرب  رد  .ینک  یم  اپرب  ًامتح  ار  تمایق  نیمه  يارب  ینک ، یمن  ملظ  تناگدـنب  رب  زگره  وت  دوش ، یم  اـنعم  یب 
.تسین
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24 هیآ 30 -  تایراذ :

َءاَـجَف ِِهلْهَأ  َیلِإ  َغاَرَف  ( 25  ) َنوُرَْکنُم ٌمْوَق  ٌماَلَـس  َلاَـق  اًماَلَـس  اُولاَـقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  ( 24  ) َنیِمَرْکُْملا َمیِهاَْربِإ  ِْفیَـض  ُثیِدَـح  َكاَتَأ  ْلَه 
ِیف ُُهتَأَْرما  ِتَلَْبقَأَف  ( 28  ) مِیلَع ماَلُِغب  ُهوُرََّشبَو  ْفََخت  َال  اُولاَق  ًهَفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأَـف  ( 27  ) َنُولُکَْأت َالَأ  َلاَـق  ْمِْهَیلِإ  َُهبَّرَقَف  ( 26  ) نیِمَس لْجِِعب 

(30  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاَق  َِکلَذَک  اُولاَق  ( 29  ) ٌمیِقَع ٌزوُجَع  َْتلاَقَو  اَهَهْجَو  ْتَّکَصَف  هَّرَص 

نخس سودُس »  » رهش تشذگرس  زا  نانآ  يارب  یهاوخ  یم  نونکا  دندرواین ، نامیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم نانخس  هب  هّکم  مدرم 
همادا دوخ  تشز  ناهانگ  هب  دـندادن و  شوگ  وا  نخـس  هب  نانآ  اّما  يداتـسرف ، نانآ  تیادـه  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) طول وت  ییوگب ،

هیلع ) طول دندوب ، هدروآور  يزاب  سنجمه  هب  هک  دندوب  یهورگ  نیلّوا  نانآ  دـندوب ، هدـش  یـسنج  فارحنا  راچد  مدرم  نآ  دـنداد ،
، درک یم  یهن  تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  مالسلا )
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.دندرک هرخسم  ار  وا  اه  نآ  داد و  ار  وت  باذع  هدعو  نانآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) طول دندرک ، یمن  انتعا  وا  نخس  هب  نانآ  اّما 

نامرف وت  .دننک  دوبان  ار  نانآ  ات  يداتـسرف  نیمز  هب  ار  تناگتـشرف  وت  دیـسر ، ارف  نانآ  باذـع  ماجنارـس  اّما  يداد ، تلهم  نانآ  هب  وت 
.دنهدب دنزرف  هدژم  وا  هب  دنورب و  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا دزن  ادتبا  ناگتشرف  نآ  ات  يداد 

.يدوب هدادن  يدنزرف  اه  نآ  هب  وت  دوب و  هتـشذگ  نانآ  یگدـنز  زا  لاس  ياه  لاس  دوب ، هدرک  جاودزا  هراس  اب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
.دش لیعامسا »  » مان هب  يرسپ  ياراد  رجاه »  » مان هب  يرگید  نز  زا  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ماجنارس 

ار نانآ  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا دربب ، هّکم  هب  ار  رجاه  شردام  و  مالسلا ) هیلع  ) لیعامـسا ات  يدوب  هدرک  رما  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هب  وت 
.دندنام اجنآ  رد  اه  نآ  درک و  يزاسزاب  ار  هبعک  درب و  هّکم  هب 

هیلع ) میهاربا درک ، یم  یگدـنز  هراـس  راـنک  رد  وا  دوـب و  نیطـسلف  وا  یگدـنز  لـحم  تشگزاـب ، نیطـسلف  هب  مالـسلا ) هیلع  ) مـیهاربا
.دوب هتساوخ  وت  زا  اهراب  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  دوب  یتجاح  نیا  دشاب ، هتـشاد  يدنزرف  مه  هراس  زا  ات  تساوخ  یم  شلد  مالـسلا )

.دمآ دهاوخ  دیدپ  لیئارسا » ینب   » وا لسن  زا  هک  يرسپ  یهدب ، ار  قاحسا »  » مان هب  يرسپ  تراشب  وا  هب  یهاوخ  یم  وت  نونکا 

دندمآ و مالسلا ) هیلع  ) میهاربا دزن  نانآ  دندوب ، هدش  رهاظ  ناسنا  لکش  هب  ناگتشرف  تسا : ( مالسلا هیلع  ) میهاربا نانامهم  ناتساد  نیا 
رایسب ( مالسلا هیلع  ) میهاربا اّما  مسانش ،» یمن  ار  امش  نم  امش !  رب  مالس  : » تفگ باوج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا دندرک ، مالـس  وا  هب 

درک و باـبک  ار  نآ  ِتشوـگ  شرـسمه  .تشک  ار  نآ  مالـسلا ) هـیلع  ) مـیهاربا تـشاد ، يا  هلاـسوگ  هناـخ  رد  وا  دوـب ، زاوـن  ناـمهم 
.دروآ شنانامهم  يارب  ار  نآ  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا

، دننک یمن  زارد  اذغ  يوس  هب  تسد  اه  نآ  دید  دش  رظتنم  هچ  ره  اّما  تسـشن ، دوخ  نانامهم  رانک  هرفـس  رـس  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
،»؟ دیروخ یمن  اذغ  ارچ  : » تفگ نانآ  هب  سپ 
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.دندروخن اذغ  نانآ  مه  زاب  اّما  درک ، ربص  يردق  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا

ياذـغ زا  یـسک  رگا  دوبن ، یبوخ  هناشن  نیا  دـنروخب و  وا  کمن  نان و  زا  دـنهاوخ  یمن  ناـنآ  هک  دز  سدـح  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
دید ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا یتقو  دنز ، یمن  يا  همدص  دوخ  نابزیم  هب  رگید  دوش و  یم  ریگ » کمن   » فورعم لوق  هب  دروخب ، يرگید 

.دنراد يدب  دصق  نانآ  هک  درک  رکف  دش و  نامگدب  دنروخ ، یمن  ار  وا  ياذغ  نانامهم  هک 

«. میهد یم  تراشب  اناد  يرسپ  هب  ار  وت  میتسه و  ادخ  ناگداتسرف  ام  شابن !  نارگن  میهاربا !  يا  : » دنتفگ وا  هب  نانامهم  هک  دوب  اجنیا 

یم نخس  ناگتشرف  اب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا یتقو  درک ، یم  کمک  ار  وا  نانامهم ، ییاریذپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا رـسمه  هراس ،
زا هراس  دینش ، ار  ناگتشرف  نخس  نیا  هک  دنروخ  یمن  اذغ  نیا  زا  نانامهم  ارچ  هک  دوب  بّجعت  رد  مه  وا  دوب ، هداتـسیا  هراس  تفگ ،

نـس نیا  رد  دوـش  یم  هنوـگچ  متـسه ، ازاـن  ریپ و  ینز  نم  : » تفگ دز و  شتروـص  هب  ار  شتـسد  بّـجعت  زا  دز و  يداـیرف  یتـفگش 
.»؟ میازب يدنزرف 

«. تساناد زیچ  همه  هب  وا  تسا و  تمکح  يور  زا  وا  راک  ره  تسا و  هتساوخ  نینچ  وت  يادخ  : » دنتفگ وا  هب  ناگتشرف 

* * *

31 هیآ 37 -  تایراذ :

َکِّبَر َْدنِع  ًهَمَّوَسُم  ( 33  ) نیِط ْنِم  ًهَراَجِح  ْمِْهیَلَع  َلِسُْرِنل  ( 32  ) َنیِمِرُْجم مْوَق  َیلِإ  اَْنلِسْرُأ  اَّنِإ  اُولاَق  ( 31  ) َنُولَسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  اَمَف  َلاَق 
َنیِذَِّلل ًهَیَآ  اَهِیف  اَـنْکََرتَو  ( 36  ) َنیِِملْـسُْملا َنِم  ْتَیب  َْریَغ  اَهِیف  اَنْدَـجَو  اَـمَف  ( 35  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  اَـهِیف  َناَـک  ْنَم  اَـنْجَرْخَأَف  ( 34  ) َنِیفِرْسُْمِلل

(37  ) َمِیلالا َباَذَْعلا  َنُوفاَخَی 
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لاحشوخ رایسب  دینش و  يداد ، شرسمه  وا و  هب  هک  ار  يا  هدژم  دنتـسه و  وت  ناگتـشرف  وا  نانامهم  هک  دیمهف  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
.»؟ دیا هدمآ  يراک  هچ  يارب  امش  : » تفگ درک و  ور  نانآ  هب  وا  دش ،

فرط زا  هک  ییاه  گنس  میزیرب ، نانآ  رس  رب  گنـس  زا  یناراب  ات  میا  هدمآ  راکهانگ  یموق  باذع  يارب  ام  : » دنتفگ باوج  رد  نانآ 
«. تسا هدش  ناشن  نانآ ، كاله  يارب  ادخ 

رد دوخ  هعرزم  رد  مالسلا ) هیلع  ) طول دندرک ، تکرح  سودُس  نیمزرـس  يوس  هب  نیطـسلف  زا  دندومن و  یظفاحادخ  وا  اب  ناگتـشرف 
مدرم نیا  باذع  يارب  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  اه  نآ  دندش ، وا  نامهم  دنتفر و  وا  دزن  ناگتشرف  دوب ، يزرواشک  لوغشم  رهـش  زا  جراخ 

.دنا هدمآ  راکهانگ 

اّما يداد ، تاجن  مه  ار  رهش  نآ  نانمؤم  یهد ، یم  تاجن  ار  نانمؤم  ادتبا  ینک ، لزان  ار  باذع  یهاوخ  یم  یتقو  تسوت ، نوناق  نیا 
(. مالسلا هیلع  ) طول هناخ  مه  نآ  دندوب ، نمؤم  هناخ ، کی  لها  طقف  رهش  نآ  رد 

نز اّما  دـندش ، رود  رهـش  زا  نانآ  دیـسر ، ارف  هک  بش  همین  دـندوب ، نمؤم  وا  نارتخد  و  مالـسلا ) هیلع  ) طول طـقف  رهـش  نآ  رد  يرآ ،
يدرک و ور  ریز و  ار  رهش  دوخ ، تردق  هب  دیسر ، ارف  وت  باذع  ماجنارـس  .دوب  نارفاک  زا  وا  نوچ  دنام  رهـش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) طول

.دنتسه باذع  ِگنس  دوب  مولعم  دنتشاد و  ییاه  هناشن  هک  ییاه  هزیرگنس  يدرک ، لزان  نانآ  رب  هزیرگنس  زا  یناراب 

هانگ هک  دوب  یناسک  راک  تبقاع  نیا  يرآ  دنـساره ، یم  وت  كاندرد  باذع  زا  هک  نانآ  يارب  تسا  يا  هناشن  رهـش ، نآ  ياه  هبارخ 
.دندومن یچیپرس  وت  نامرف  زا  دندرک و 

؟ دوب وا  نارتخد  ردام  مالسلا ،) هیلع  ) طول رسمه  ایآ 
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، تفر ایند  زا  نمؤم  نز  نآ  .دندوب  نمؤم  مه  اه  نآ  هک  تشاد  ینارتخد  وا  زا  دوب و  هدرک  جاودزا  نمؤم  ینز  اب  مالـسلا ) هیلع  ) طول
هب هک  مالـسلا ) هیلع  ) طول رـسمه  عقاو  رد  دـیزرو ، رفک  وا  هب  نز  نآ  اّما  درک  جاودزا  يرگید  نز  اب  مالـسلا ) هیلع  ) طول نآ ، زا  سپ 

(20) .دوب مالسلا ) هیلع  ) طول نارتخد  يردامان  دش ، راتفرگ  باذع 

* * *

38 هیآ 40 -  تایراذ :

ِّمَْیلا ِیف  ْمُهاَنْذَبَنَف  ُهَدُونُجَو  ُهاَنْذَخَأَف  ( 39  ) ٌنُونْجَم ْوَأ  ٌرِحاَس  َلاَقَو  ِِهنْکُِرب  یَّلَوَتَف  ( 38  ) نِیبُم ناَْطلُِسب  َنْوَعِْرف  َیلِإ  ُهاَْنلَسْرَأ  ْذِإ  یَسُوم  ِیفَو 
(40  ) ٌمِیُلم َوُهَو 

یـشکرس رفک و  زا  ار  وا  ات  يداتـسرف  وا  يوس  هب  يراکـشآ  تازجعم  اب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم وت  ینک ، یم  داـی  نوعرف  زا  نونکا 
درک و ور  دوخ  نایرابرد  هب  نوعرف  .درک  راـکنا  ار  وا  نانخـس  نوعرف  تفگ ، نخـس  نوعرف  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم یتقو  دـناهرب ،

«. هناوید ای  تسا  رگوداج  ای  درم  نیا  : » تفگ

همه وا و  دیـسر و  نایاپ  هب  وا  تلهم  ماجنارـس  اّما  يداد ، تلهم  وا  هب  یلاـس  دـنچ  مه  وت  داد ، همادا  دوخ  یـشکرس  هب  نوعرف  يرآ ،
دوخ لاـمعا  زا  درک و  شنزرـس  ار  دوخ  رمع ، هظحل  نیرخآ  رد  نوعرف  يدرک ، قرغ  لـین »  » دور رد  دوـخ  تردـق  اـب  ار  شناـیهاپس 

.درادن يدوس  رگید  ینامیشپ  دیایب ، وت  باذع  هک  یتقو  اّما  دش ، نامیشپ 

* * *

(42  ) ِمیِمَّرلاَک ُْهتَلَعَج  اَّلِإ  ِْهیَلَع  َْتتَأ  ءْیَش  ْنِم  ُرَذَت  اَم  ( 41  ) َمیِقَْعلا َحیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأ  ْذِإ  داَع  ِیفَو   41 هیآ 42 -  تایراذ :
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دنتـشاد و يدایز  ّتیعمج  نانآ  يداتـسرف ، نانآ  تیادـه  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) دوه وت  ییوگ ، یم  نخـس  داـع »  » موق تشونرـس  زا 
ماجنارـس دـندرواین و  نامیا  وا  هب  دـندناوخ و  وگغورد  ار  دوخ  ربمایپ  ناـنآ  دـندوب ، تسرپ  ُتب  همه  دـندوب و  یناوارف  تورث  ياراد 

هک دوب  هنوگ  نیا  .درک  یم  دوبان  کشخ و  اج  رد  ار  نآ  دیزویم ، هچ  ره  هب  هک  يدابدنت  يداتـسرف ، ار  كانلوه  دـیدش و  يدابدـنت 
.دندش دوبان  نارفاک ، همه 

* * *

43 هیآ 45 -  تایراذ :

اَمَو ماَِیق  ْنِم  اوُعاَطَتْسا  اَمَف  ( 44  ) َنوُرُْظنَی ْمُهَو  ُهَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَـخَأَف  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَف  ( 43  ) نیِح یَّتَح  اوُعَّتَمَت  ْمَُهل  َلـِیق  ْذِإ  َدوُمَث  ِیفَو 
(45  ) َنیِرِصَْتنُم اُوناَک 

ار مالـسلا ) هیلع  ) حلاص وت  .دندوب  دنم  هرهب  ناوارف  يزور  تردـق و  یتمالـس و  زا  نانآ  يداد ، يدایز  ياه  تمعن  دومث »  » موق هب  وت 
دوب اجنیا  .دنتشک  دوب ، وا  هزجعم  هک  ار  مالسلا ) هیلع  ) حلاص رتش  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  نانآ  اّما  يداتـسرف ، نانآ  تیاده  يارب 
یم ارف  ینامـسآ  باذـع  يدوز  هب  دـیراد ، ینارذـگ  شوخ  تلهم  رگید ، زور  دـنچ  طقف  : » تفگ ناـنآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص هک 

.دنوش نامیشپ  شیوخ  ناهانگ  زا  دننک و  هبوت  دیاش  يداد ، تصرف  زور  هس  نانآ  هب  وت  دسر ،»

ار ناـنآ  يا  هقعاـص  يدرک ، لزاـن  ناـنآ  رب  ار  باذـع  وـت  زور ، هس  زا  سپ  دـندرک ، نایـصع  دـنداد و  همادا  دوـخ  هار  هب  ناـنآ  یلو 
دنلب تردـق  هک  دـنداتفا  یم  نیمز  رب  نانچ  نانآ  دنتـشادن ، ار  دوخ  زا  عافد  تردـق  دـندرک و  یم  هاـگن  هریخ  هریخ  ناـنآ  تفرگارف ،
همه تفرگ و  نانآ  زا  ار  دایرف  هلان و  تردق  هک  دوب  دیدش  ردق  نآ  وت  باذع  دنبلطب ، يرای  یسک  زا  دنتسناوت  یمن  دنتشادن و  ندش 

.دندش دوبان 
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نآ زا  لبق  وت  دـندوب ، راکزیهرپ  دـندوب و  هدروآ  نامیا  وت  ناربمایپ  هب  هک  دـندوب  كدـنا  یهورگ  دومث ،»  » و داع »  » موق نایم  رد  هّتبلا 
(21) .يداد تاجن  ار  نانآ  دسر ، ارف  باذع  هک 

* * *

هیآ 46 تایراذ :

(46  ) َنیِقِساَف اًمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  حُون  َمْوَقَو 

( مالـسلا هیلع  ) حون دـندناوخ ، وگغورد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حون زین  نانآ  اّما  يداتـسرف ، شموق  تیادـه  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حون وت 
.دندش قرغ  نافوط  رد  نارفاک  ماجنارس  درکن و  يا  هدیاف  یلو  دناوخ ، ارف  یتسرپاتکی  هب  ار  نانآ  لاس  ياه  لاس 

* * *

47 هیآ 49 -  تایراذ :

َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  اَنْقَلَخ  ءْیَـش  ِّلُـک  ْنِمَو  ( 48  ) َنوُدِـهاَْملا َمِْعنَف  اَهاَنْـشَرَف  َضْرالاَو  ( 47  ) َنوُعِـسوَُمل اَّنِإَو  دـْیَِأب  اَهاَْنیََنب  َءاَمَّسلاَو 
(49)

(22  ! ) ییاناوت راک  نیا  رب  وت  هک  یتشارفارب  شیوخ  تردق  تسد  اب  ار  نامسآ  وت 

هناشن همه  اه  نیا  يدیرفآ ، تفج  ار  تادوجوم  دوخ ، تردـق  هب  وت  يدـنارتسگ ، ار  نآ  وکین  هچ  هک  یتسار  هب  يدرتسگ و  ار  نیمز 
.دنریگ دنپ  هک  دشاب  ینک ، یم  رکذ  اه  ناسنا  يارب  هک  تسوت  تمظع  ياه 

* * *

تاناویح و ناسنا و  رد  طقف  ّتیجوز  هک  دندرک  یم  نامگ  لاس  اهدص  اه  ناسنا  یتفگ ، نخس  تادوجوم  همه  ّتیجوز  زا  اجنیا  رد 
امرخ لثم  ناهایگ  یخرب 
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.دنهد یم  هویم  یناشفا  هدرگ  اب  دنراد و  هدام  رن و  ناهایگ  همه  هک  تسا  هدش  تباث  هزورما  یلو  دراد ، دوجو 

لیکشت نوتورپ  نورتکلا و  دننامه  یتاّرذ  زا  مه  متا  .دنا  هدش  لیکشت  متا  زا  ناهج  تادوجوم  همه  دنیوگ  یم  نادنمشناد  نینچمه 
تسا و متا  هتـسه  نورد  نوتورپ  نینچمه  دراد ، تبثم  یکیرتـکلا  ِراـب  نوـتورپ ، .دراد  یفنم  یکیرتـکلا  ِراـب  نورتـکلا ، .تسا  هدـش 

.دشاب یم  متا  تاّرذ  ندوب  یفنم  تبثم و  ّتیجوز ،»  » زا روظنم  هک  دنرواب  نیا  رب  اه  یضعب  .دخرچ  یم  متا  هتسه  رود  نورتکلا 

* * *

50 هیآ 53 -  تایراذ :

ْنِم َنیِذَّلا  یَتَأ  اَم  َِکلَذَک  ( 51  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  َرَخَآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعَْجت  اـَلَو  ( 50  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف 
(53  ) َنوُغاَط ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِِهب  اْوَصاََوتَأ  ( 52  ) ٌنُونْجَم ْوَأ  ٌرِحاَس  اُولاَق  اَّلِإ  لوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق 

، دنورب وت  ینابرهم  يوس  هب  دنزیرگب و  وت  باذع  زا  هک  دهاوخب  هّکم  مدرم  زا  ات  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم زا  نونکا 
 ! یتسه شتسرپ  هتسیاش  وت  طقف  یتسار  هب  دنتسرپ ؟ یم  ار  نیغورد  نایادخ  دنا و  هدرک  اهر  ار  وت  شتسرپ  نانآ  ارچ 

وا اب  دـندناوخ و  وگغورد  ار  وا  هّکم  ناگرزب  اّما  دـندروآ ، نامیا  وا  هب  یهورگ  تفگ ، نخـس  مدرم  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
هفیظو دـناسرتب ، تمایق  زور  باذـع  زا  اویـش  یناـبز  اـب  ار  ناـنآ  اـت  یهاوخ  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم زا  وت  دـندرک ، ینمـشد 

ار اه  ناسنا  وت  اریز  دوشن ، كانهودنا  نانآ ، ندرواین  نامیا  زا  دناسرب و  نانآ  هب  ار  وت  مایپ  هک  تسا  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
زا رگید  نامیا  نآ  اّما  دنروآ ، یم  نامیا  همه  دـنروایب ، نامیا  مدرم  همه  هک  ینک  هدارا  وت  رگا  یتشاذـگ ، دازآ  دوخ  هار  باختنا  رد 

، دوب دهاوخن  رایتخا  يور 
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.دنیزگرب ار  نامیا  دوخ  رایتخا  هب  سک  ره  هک  يا  هدرک  هدارا  وت  .دوب  دهاوخ  رابجا  يور  زا  هکلب 

یلـص ) دّـمحم یتقو  يرآ ، دـننک ، یم  باختنا  ار  رفک  هار  اه ، ناسنا  زا  یهورگ  هک  تسا  یعیبط  يداد ، رایتخا  اه  ناسنا  هب  وت  یتقو 
.دادن هار  دوخ  هب  هودنا  ترسح و  نارفاک  ندرواین  نامیا  زا  رگید  تسناد ، ار  وت  نوناق  نیا  ( هلآو هیلع  هللا 

رگوداج و ار  دوخ  ناربمایپ  زین  نانآ  دندش ، وربور  نارفاک  ینمـشد  اب  دندمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  لبق  هک  یناربمایپ  همه 
.دندناوخ هناوید 

.دندناوخ هناوید  رگوداج و  ار  دوخ  ناربمایپ  نانآ  همه  دوب ، خیرات  لوط  رد  رفاک  ياه  ناسنا  همه  يارجام  نیا 

؟ دندوب هدرک  شرافس  نخس  نیا  هب  ار  رگیدمه  نانآ  ایآ  یتسار  هب 

يرگنایغط هیحور  نیا  .دـندوب  رگنایغط  یمدرم  نانآ  اریز  دوب ، یکی  نانآ ، نخـس  اّما  دـندوب ، هدـیدن  ار  رگیدـمه  ناـنآ  زا  یلیخ  .هن 
دنـسرب و دوخ  ياه  توهـش  اه و  تّذل  هب  دنتـساوخ  یم  نانآ  دنناوخب ، هناوید  رگوداج و  ار  ناربمایپ  نانآ  دـش  ببـس  هک  دوب  نانآ 

.دندناوخ یم  هناوید  رگوداج و  ار  نانآ  سپ  دنتسناد ، یم  دوخ  عنام  ار  ناربمایپ 

* * *

54 هیآ 55 -  تایراذ :

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم (55  ) َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يَرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذَو  ( 54  ) مُولَِمب َْتنَأ  اَمَف  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 

هب دنتخانش و  ار  ّقح  رگید  یهورگ  یلو  دندروآ ، نامیا  نآرق  هب  دندوب  بلط  ّقح  هک  یهورگ  دناوخ ، یم  مدرم  همه  يارب  ار  نآرق 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  وت  نونکا  دندوب ، هدش  دوخ  ياه  بّصعت  اه و  تجاجل  ریسا  نانآ  دندیزرو ، رفک  نانآ 
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، دوب دهاوخن  شهوکن  روخ  رد  رگید  تسا و  هدرک  تّجح  مامتا  نانآ ، همه  اب  وا  اریز  دـنک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ات  یهاوخ  یم 
یم دوس  ار  نانمؤم  هظعوم ، دـنپ و  اریز  دـنک ، هظعوم  دـنپ و  ار  ناـنمؤم  اـت  یهاوخ  یم  وا  زا  وت  تسا ، هدرک  لـمع  شا  هفیظو  هب  وا 

.دنوش یم  نومنهر  تداعس  يراگتسر و  هب  دنونش  یم  ار  هظعوم  یتقو  نانمؤم  دهد ،

* * *

56 هیآ 58 -  تایراذ :

ُنِیتَْـملا ِهَّوُْقلا  وُذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ( 57  ) ِنوُمِعُْطی ْنَأ  ُدیِرُأ  اَمَو  قْزِر  ْنِم  ْمُْهنِم  ُدـیِرُأ  اَم  ( 56  ) ِنوُدـُبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو 
(58)

یم راک  هعرزم  رد  نانآ  يارب  ناگدرب  دـندرک ، یم  هّیهت  دوخ  يارب  یناگدرب  دنتـشاد ، يدایز  تورث  هک  ییاه  ناسنا  ناـمز ، نآ  رد 
.دنداد یم  ماجنا  ار  نانآ  ياهراک  دنتخپ و  یم  اذغ  دندرک ،

ات ما  هدیرخ  ار  ناگدرب  نیا  نم  : » تفگ یم  باوج  رد  وا  يا ،»؟ هدیرخ  هدرب  همه  نیا  ارچ  : » درک یم  لاؤس  يدنمتورث  زا  یسک  رگا 
«. متشاد اه  نآ  هب  زاین  نم  دنهد ، ماجنا  ارم  ياهراک 

؟ يدیرفآ ار  تناگدنب  هچ  يارب  وت  دسر : یم  نم  نهذ  هب  یلاؤس  نونکا 

ار وت  دـننک و  ار  وت  یگدـنب  هک  یهاوخب  ناـنآ  زا  اـت  يدـیرفآ  ار  اـه  ناـسنا  اـه و  ّنج  وت  مناوخ : یم  اـجنیا  رد  ار  لاؤس  نیا  باوج 
یم نانآ  زا  هن  یهاوخ و  یم  يزور  تناگدـنب  زا  هن  يرادـن ، زاین  يزیچ  هب  وت  یهاوخ ، یمن  يزیچ  تناگدـنب  زا  زگره  وت  دنتـسرپب ،

هب ار  تناگدنب  رگا  یتسه ، تردق  بحاص  هدنهد و  يزور  يادخ  وت  یتسه ، زاین  یب  وت  دنهد ، اذغ  دـننک و  ماعطا  ار  وت  هک  یهاوخ 
دوخ تدابع 

ص:70

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنسرب لامک  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  يارب  یناوخ ، یم 

ات يداتـسرف  ار  ناربمایپ  وت  دنهد ، شوگ  وت  نامرف  هب  دننک و  تدابع  ار  وت  هک  تسا  نیا  رد  تناگدـنب  يراگتـسر  تداعـس و  يرآ ،
نامدوخ دـیاب  ام  يداد و  رایتخا  ام  همه  هب  وت  ینک ، یمن  نامیا  هب  روبجم  ار  سک  چـیه  وت  هّتبلا  دـنهد ، ناشن  همه  هب  ار  یگدـنب  هار 

.مینک باختنا  ار  دوخ  هار 

* * *

59 هیآ 60 -  تایراذ :

(60  ) َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمِهِمْوَی  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ( 59  ) ِنُولِْجعَتْسَی اَلَف  ْمِِهباَحْصَأ  ِبُونَذ  َْلثِم  ًابُونَذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإَف 

نانآ اّما  دناسرت ، مّنهج  باذـع  زا  ار  نانآ  دـنرادرب و  تسد  یتسرپ  ُتب  زا  ات  تساوخ  هّکم  ناگرزب  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
نیا نارفاک  يرآ ، تسرفب ،» ام  يارب  ار  مّنهج  شتآ  ییوگ  یم  تسار  رگا  دّمحم !  يا  : » دنتفگ وا  هب  دنتـشادنپ و  غورد  ار  وا  نخس 

دندرک و هابت  ار  شیوخ  يدوجو  هیامرس  لبق ، ياه  تّما  دننام  زین  نانآ  دندومن ، متـس  دوخ  هب  دندنادرگرب و  ور  وت  یگدنب  زا  هنوگ 
.دننک باتش  باذع  يارب  تسین  مزال  سپ  تشاد ، دنهاوخ  تمایق  زور  باذع  زا  یگرزب  مهس 

يارب ناـنآ  همه  تماـیق  زور  رد  يرادـن ، ربـخ  ناـنآ  راـک  زا  وت  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نداد  تلهم  اـّما  یهد  یم  تلهم  ناـنآ  هب  وت 
 ! يزاس یم  هاگآ  دنا ، هداد  ماجنا  هچنآ  هب  ار  نانآ  وت  دنوش و  یم  رضاح  وت  هاگشیپ  رد  یسرباسح 

 ! تمایق زور  رد  نانآ  لاح  هب  ياو  دنهد !  یم  هدعو  نانآ  هب  ناربمایپ  هک  یتخس  زور  نآ  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  رب  ياو  سپ 

يرای ار  نانآ  سک  چیه  دوب ، دهاوخ  یتخس  زور  نانآ  يارب  تمایق  زور 
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يوس هب  دنناشک و  یم  نیمز  يور  رب  تروص  اب  ار  اه  نآ  دنزادنا و  یم  اه  نآ  ندرگ  رب  نینهآ  ياهریجنز  ناگتـشرف  درک ، دهاوخن 
.دنرب یم  مّنهج 

نانآ هب  وت  هک  تسا  تقو  نآ  دوش ، یم  دنلب  ناشیاه  هلان  يادص  دـنوش و  یم  ناساره  دـننیب ، یم  ار  مّنهج  نازوس  شتآ  نانآ  یتقو 
(23 «.) دیتشادنپ یم  غورد  ار  نآ  هک  ار  یشتآ  باذع  دیشچب  : » ییوگ یم 
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روُط هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 52  هروس  تسا و  ّیکم »  » هروس نیا   - 1

هیلع ) یـسوم دراد و  رارق  انیـس  يارحـص  رد  هک  یهوک  ناـمه  تسا ، هدـش  داـی  دـنگوس  روط »  » هوـک هب  هروـس  نیا  لوا  هیآ  رد   - 2
.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  نیمه  يارب  .دیسر  يربمایپ  هب  اجنآ  رد  مالسلا )

، یتشهب يابیز  ياه  تمعن  تشهب ، رد  نانمؤم  شاداپ  تمایق ، زور  رد  نارفاـک  باذـع  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
...تماقتسا ربص و  هب  شرافس  ناتسرپ ، ُتب  لطاب  تاداقتعا 
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1 هیآ 7 -  روُط :

ِرْحَْبلاَو ( 5  ) ِعُوفْرَْملا ِفْقَّسلاَو  ( 4  ) ِروُمْعَْملا ِْتیَْبلاَو  ( 3  ) روُْـشنَم ّقَر  ِیف  ( 2  ) روُطْسَم باَتِکَو  ( 1  ) ِروُّطلاَو ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب 
(7  ) ٌِعقاََول َکِّبَر  َباَذَع  َّنِإ  ( 6  ) ِروُجْسَْملا

یتسار ّقح و  زج  زین  وت  نخـس  تسا ، ّقح  تماـیق ، دنـشاب ، زور  نآ  رکف  هب  اـه  ناـسنا  اـت  ییوگب  نخـس  تماـیق  زور  زا  یهاوخ  یم 
: ییوگ یم  نینچ  دنوش ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  اه  ناسنا  هک  نیا  يارب  اّما  تسین ،

(. دیسر يربمایپ  هب  اجنآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یسوم دراد و  رارق  انیس  يارحص  رد  هک  یهوک  نامه   ! ) روط هوک  هب  دنگوس 

دنتشون و ییاه  قرو  رب  ار  تاروت  وا ، ناوریپ  يدرک ، لزان  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم رب  وت  هک  ینامـسآ  باتک  نامه  تاروت ، هب  دنگوس 
.دندناوخ یم  دندرک و  یم  زاب  ار  نآ  دنناوخب ، ار  تاروت  دنتساوخ  یم  یتقو  اه  نآ  .دندروآرد  راموط  لکش  هب  ار  نآ 

« ! رومعم تیب   » هب دنگوس 
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یمتح نارفاک ، يارب  تمایق  زور  باذع  هک  دنیآ  یم  شوج  هب  دـنوش و  یم  هتخورفارب  دوش  اپرب  تمایق  یتقو  هک  اهایرد  هب  دـنگوس 
.تسا

.تسین غورد  تسا و  ّقح  تمایق  هک  ینک  یم  دای  دنگوس  ناشوج  ياهایرد  رومعم و  تیب  تاروت ، روط ، هوک  هب  وت  يرآ ،

* * *

.دوش یم  دای  دنگوس  رومعم » تیب   » هب هیآ 3  رد 

يارب وا  دننک ، فاوط  نآ  رود  ات  تسا  هداد  رارق  اه  ناسنا  يارب  ار  هبعک  نیمز ، يور  ادخ  تسا ، دابآ » هناخ   » يانعم هب  رومعم » تیب  »
فاوط هب  هورگ  هورگ  ناگتشرف  تسا ، رومعم » تیب  ، » نآ مان  هک  تسا  هداد  رارق  اه  نامسآ  رد  هبعک  دننامه  يا  هناخ  زین ، ناگتشرف 

ناگتشرف طقف  دراد و  رارق  هبعک  يالاب  رد  تسرد  اه و  نامـسآ  رد  هناخ  نیا  .دننک  یم  تدابع  ار  ادخ  هنوگ  نیا  دنزادرپ و  یم  نآ 
(24) .دنراد ربخ  نآ  زا 

* * *

8 هیآ 16 -  روُط :

َنُوبَْعلَی ضْوَـخ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 11  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ِذئَمْوَی  ٌْلیَوَف  ( 10  ) اًْریَس ُلاَبِْجلا  ُریِسَتَو  ( 9  ) اًرْوَم ُءاَـمَّسلا  ُروُمَت  َمْوَی  ( 8  ) ِعفاَد ْنِم  َُهل  اَم 
اَهْوَلْصا ( 15  ) َنوُرِْـصُبت َال  ُْمْتنَأ  ْمَأ  اَذَه  ٌرْحِـسَفَأ  ( 14  ) َنُوبِّذَُـکت اَِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ُراَّنلا  ِهِذَـه  ( 13  ) اعَد َمَّنَهَج  ِراـَن  َیلِإ  َنوُّعَدـُی  َمْوَی  ( 12)

(16  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  اَمَّنِإ  ْمُْکیَلَع  ٌءاَوَس  اوُِربْصَت  َال  ْوَأ  اوُِربْصاَف 

.تشاد دنهاوخن  يرارف  تاجن و  هار  چیه  نارفاک ، زور ، نآ  رد  .دوش  نآ  عنام  دناوت  یمن  زیچ  چیه  دسر ، ارف  تمایق  باذع  یتقو 
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جراخ دوخ  رادم  زا  ناگراتس  دوش ، یم  شوماخ  دیشروخ  دتفا ، یم  شوج  بنج و  هب  تخس  نامـسآ ، هک  تسا  يزور  تمایق  زور 
.دنوش یم  یشالتم  دنوش و  یم  هدنک  اج  زا  اه  هوک  دوش ، یم  هدیچیپ  مهرد  نامسآ  دنوش ، یم 

 ! تمایق زور  رد  نارفاک  رب  ياو  سپ 

ینارــسوه و رد  قرغ  دنرامــش و  یم  غورد  ار  نآرق  اـیند ، نـیا  رد  ناـنآ  تـسا ، ناـشراظتنا  رد  یتخــس  باذـع  هـک  ناـنآ  رب  ياو 
نیا : » دنیوگ یم  نانآ  هب  دنرب و  یم  مّنهج  شتآ  يوس  هب  ناشک  ناشک  ار  نانآ  ناگتشرف  تمایق  زور  رد  اّما  دنتـسه ، ینارذگـشوخ 

نخـس مّنهج  نیا  زا  نآرق  دیتسناد ، یم  وداج  ار  نآرق  هک  دیراد  دای  هب  ایآ  دیدرک ، یم  بیذکت  ار  نآ  امـش  هک  تسا  یـشتآ  نامه 
.»؟ دیرادن رواب  ار  نآ  مه  نونکا  ایآ  دیتشادن ، رواب  ار  مّنهج  امش  تسوداج ؟ مّنهج  نیا  ایآ  دییوگب  نونکا  تفگ ،

یم دـنلب  ناشیاه  هلان  يادـص  دـنوش و  یم  ناساره  نانآ  دـشک ، یم  هنابز  شتآ  ياه  هلعـش  دـننک ، یم  هاگن  مّنهج  شتآ  هب  نارفاک 
شتآ نیا  رد  : » دنیوگ یم  نانآ  هب  ناگتـشرف  هک  تسا  تقو  نآ  تسین ، وداج  تسا و  تقیقح  شتآ ، نیا  هک  دـنناد  یم  نانآ  دوش ،
هجیتن زج  يزیچ  شتآ  نیا  دیبای ، یمن  ییاهر  نآ  زا  زگره  امـش  تسا ، ناسکی  امـش  يارب  يربص  یب  ربص و  دیزوسب ، دیوش و  دراو 

«. تسین امش  دوخ  ياهراک 

* * *

17 هیآ 21 -  روُط :

َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَِمب  اًئِینَه  اُوبَرْشاَو  اُولُک  ( 18  ) ِمیِحَْجلا َباَذَع  ْمُهُّبَر  ْمُهاَقَوَو  ْمُهُّبَر  ْمُهاَتَآ  اَِمب  َنیِهِکاَف  ( 17  ) میِعَنَو تاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
ْمُهاَنْجَّوَزَو هَفوُفْصَم  رُرُس  یَلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 19)
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َبَـسَک اَِمب  ئِْرما  ُّلُک  ءْیَـش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاَْنَتلَأ  اَمَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  اَنْقَْحلَأ  ناَـمیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتاَو  اُونَمَآ  َنیِذَّلاَو  ( 20  ) نیِع روُِحب 
(21  ) ٌنیِهَر

زا نانآ  دوب ، دنهاوخ  وت  يابیز  ياه  تمعن  قرغ  یتشهب ، ياه  غاب  رد  تمایق  زور  رد  نانمؤم  اّما  یتفگ ، نخس  نارفاک  تشونرـس  زا 
.دنشاب یم  رود  هب  مّنهج  باذع  زا  دنرب و  یم  تّذل  یتشهب  ياه  تمعن 

«. تسامـش يوکین  ياهراک  شاداپ  اـه ، تمعن  نیا  داـب ، ناـتدوجو  ياراوگ  دـیماشایب ، دـیروخب و  : » دـنیوگ یم  ناـنآ  هب  ناگتـشرف 
.دننز یم  هیکت  دنا ، هدش  هداهن  مه  رانک  هک  ییاه  تخت  رب  نانمؤم 

.دنیوگ یم  نیعلاروح »  » نانآ هب  هک  يروآ  یم  رد  مشچ  تشرد  ِیتشهب  نانز  ِيرسمه  هب  ار  نمؤم  نادرم  وت 

وت سپ  دربب ، تّذـل  نانآ  اب  سنا  زا  دـنیبب و  دوخ  رانک  تشهب  رد  ار  دوخ  نامیااب  نادـنزرف  ناسنا  هک  تسا  نیا  رگید  گرزب  تمعن 
نامیا وت  هب  هک  يدارفا  زا  یضعب  يرآ ، .ینک  یمن  مک  يزیچ  نانمؤم  نآ  کین  شاداپ  زا  یناسر و  یم  نانآ  دزن  ار  نانمؤم  نادنزرف 

، ناشردام ردپ و  مارتحا  هب  وت  دـنا ، هتـشاد  ییاه  یهاتوک  یلو  دـندرک ، يوریپ  دوخ  نمؤم  ناردام  ناردـپ و  زا  نامیا ، رد  دنتـشاد و 
.یناسر یم  ناشناردام  ناردپ و  رانک  یشخب و  یم  ار  نانآ 

، شیوخ مرک  فطل و  زا  وت  تسوا ، دوخ  هارمه  سک ، ره  لاـمعا  ینک ، یمن  مک  يزیچ  نارداـم  ناردـپ و  شاداـپ  زا  زگره  وت  هّتبلا 
ناردام ناردپ و  لد  يداش  يارب  ار  راک  نیا  وت  .یهد  یم  رارق  ناشناردام  ناردپ و  رانک  رد  ار  نانآ  یـشخب و  یم  ار  نانآ  نادـنزرف 

.ینک یم 
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* * *

يا هدنهد  ادن  دسر ، ارف  تمایق  زور  یتقو  دیسر : اجنیا  هب  شنخـس  تفگ و  یم  نخـس  تمایق  زور  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
همه دنک ،» روبع  تمایق  يارحص  زا  دهاوخ  یم  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف هک  دیزادنیب  نییاپ  ار  دوخ  ياه  مشچ  مدرم !  يا  : » دهد یم  ادن 

تـشهب يوس  هب  دـننک  یم  یهارمه  ار  وا  هتـشرف  رازه  هدزاود  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دـنریگ و  یم  نییاپ  ار  دوخ  مشچ 
یم هچ  ره  همطاف !  يا  : » دناسرب ( مالسلا اهیلع  ) همطاف هب  ار  مایپ  نیا  ات  دتسرف  یم  ار  يا  هتـشرف  ادخ  ماگنه  نیا  رد  .دنک  یم  تکرح 

«. منک اطع  وت  هب  ات  هاوخب  نم  زا  یهاوخ 

یم وت  زا  يدرک ، اطع  نم  هب  ار  تشهب  يدرک و  مامت  نم  رب  ار  تتمعن  وت  ایادـخراب !  : » دـیوگ یم  باوج  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف
«. منک تعافش  ار  دراد  تسود  ارم  نادنزرف  هک  یسک  ره  منادنزرف و  ات  یهد  هزاجا  ات  مهاوخ 

، دیامن تعافـش  دراد ، تسود  ار  شنادنزرف  هک  سک  ره  شنادنزرف و  ات  دهد  یم  هزاجا  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هب  ادخ  هک  تساجنیا 
.دنوش یم  دنم  هرهب  یتشهب  ياه  تمعن  زا  دنوش و  یم  دراو  تشهب  هب  يدایز  هورگ  وا  تعافش  اب 

نآ کین  شاداپ  زا  مناسر و  یم  ناـنآ  دزن  ار  ناـنمؤم  نادـنزرف  نم  : » دوش یم  راکـشآ  هروس  نیا  هیآ 21  ياـنعم  هک  تسا  زور  نآ 
ناتسود نادنزرف و  وا ، مارتحا  هب  یلو  دنک  یمن  مک  يزیچ  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف شاداپ  زا  ادخ  يرآ ، منک .» یمن  مک  يزیچ  نانمؤم 

(25) .دنک یم  دراو  تشهب  هب  ار  وا  نادنزرف 

؟ دنشاب یم  یناسک  هچ  همطاف » نادنزرف   » زا روظنم  یتسار  هب 

هک نانآ  مالسلا ،)) مهیلع  ) يدهم ...داّجس  ماما  نیسح ، ماما  نسح ، ماما   ) دندیـسر تماما  ماقم  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دنزرف  هدزای 
زور هک  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف نادـنزرف  نآ  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا ، هداد  تمـصع  ماقم  ناـنآ  هب  ادـخ  دـنرادن ، تعافـش  هب  زاـین 

تعافش تمایق 
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يدایز ياه  لسن  مالسلا ،) اهیلع  ) همطاف نانآ و  نایم  دنچ  ره  دنشاب  یم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ِلسن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دنوش ، یم 
تـسود ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف مارتحا  هب  ار  تاداس »  » هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  مییوگ ، یم  تاداس »  » نانآ هب  هزورما  ام  دشاب ، هلـصاف 

.دشاب هتشاد 

* * *

22 هیآ 28 -  روُط :

ٌُؤلُْؤل ْمُهَّنَأَک  ْمَُهل  ٌناَْملِغ  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَیَو  ( 23  ) ٌمِیثَْأت َالَو  اَهِیف  ٌْوَغل  َال  اًسْأَک  اَهِیف  َنوُعَزاَـنَتَی  ( 22  ) َنوُهَتْـشَی اَّمِم  مَْحلَو  هَهِکاَِفب  ْمُهاَنْدَْدمَأَو 
ِموُمَّسلا َباَذَع  اَناَقَوَو  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  ( 26  ) َنیِقِفْشُم اَِنلْهَأ  ِیف  ُْلبَق  اَّنُک  اَّنِإ  اُولاَق  ( 25  ) َنُولَءاَسَتَی ضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَو  ( 24  ) ٌنُونْکَم

(28  ) ُمیِحَّرلا ُّرَْبلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهوُعْدَن  ُْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  ( 27)

ماج نانآ  ینک ، یم  مهارف  دنشاب ، هتشاد  لیم  هچ  ره  ذیذل ، ياه  تشوگ  اه و  هویم  عاونا  زا  نانآ  يارب  وت  دوب ، تشهب  لها  زا  نخس 
رود دننادرگ و  یم  تسد  هب  تسد  دوش ،) یمن  هانگ  ییوگ و  هوای  ببس  دروآ و  یمن  روآ  یتسم  هک   ) ار كاپ  ياه  یندیـشون  ياه 

.دنتسه فدص  رد  هدیشوپ  دیراورم  نوچمه  ییابیز  زا  ناناوج  نآ  دننک ، یم  شدرگ  تمدخ ، يارب  یناناوج  نانآ ،

، دوخ لها  نایم  رد  ام  هک  دیراد  دای  هب  ایآ  : » دنیوگ یم  دننک و  یم  لاؤس  دوخ  هتـشذگ  زا  دـننک و  یم  رگیدـکی  هب  ور  تشهب  لها 
یم نوچ  میدیتسرپ  یم  ار  ادخ  ایند  رد  ام  داد ، تاجن  مّنهج  شتآ  باذـع و  زا  ار  ام  داهن و  ّتنم  ام  رب  مه  ادـخ  میدوب و  سرتادـخ 

«. تسا نابرهم  هاوخریخ و  هک  تسا  ییادخ  وا  میتسناد 

* * *

هک دنتسه  یناناوج  ناملِغ ، .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  ناملِغ »  » زا هیآ 24  رد 
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.دنتسه نانمؤم  نارازگ  تمدخ 

تشاد و هدرب  يدادعت  يدنمتورث  ره  دندوب ، ریپ  نانآ  زا  یـضعب  دندوب و  تسوپ  هایـس  اه  هدرب  رتشیب  دش ، لزان  نآرق  هک  يراگزور 
دنتسه ناوج  ابیز و  نانآ  هکلب  دنتسین ، تسوپ  هایس  یتشهب ، نارازگ  تمدخ  دیوگ : یم  نآرق  دندرک ، یم  ار  وا  تمدخ  اه  هدرب  نآ 

.دنراد ار  يراک  ره  ماجنا  ییاناوت  و 

نمؤم ایند  نیا  رد  هک  ینانز  : » دنا هتفگ  نینچ  دنا ، هدیسر  هیآ  نیا  هب  یتقو  یـضعب  منک : رکذ  ار  يا  هتکن  هک  منیب  یم  مزال  اجنیا  رد 
«. دننک یم  جاودزا  ناملِغ  نآ  زا  نت  دنچ  اب  دنور  یم  تشهب  هب  یتقو  دنا  هدوب 

.تسا هدشن  هتفگ  ینخس  ناملِغ  اب  نمؤم  نانز  جاودزا  زا  يربتعم  ثیدح  هیآ و  چیه  رد  .درادن  يربتعم  لیلد  چیه  نخس  نیا 

 ! دندوب درم  همه  دنا ، هتفگ  ار  نخس  نیا  هک  یناسک  ما ، هدرک  ّتقد  نم 

ار ینخس  نینچ  تسا  نکمم  دسانشن ، ار  نز  يدوجو  رهوگ  هک  سک  ره  .دنا  هتفرگ  رظن  رد  ار  درم  ِیحور  طیارـش  طقف  نانآ  ایوگ 
 ! تسا نز  ِتعیبط  فلاخم  يرهوشدنچ ، اّما  دسیونب ،

 ! تشون یم  يریسفت  هیآ ، نیا  يارب  دش و  یم  ادیپ  نز  کی  شاک 

.دزروب قشع  وا  هب  اهنت  درادب و  تسود  ار  درم  کی  دراد  تسود  هک  تسا  هدیرفآ  هنوگ  نیا  ار  نز  ادخ 

وا .تسا  يزیچ  نینچ  لاـبند  هب  نز  كاـپ  ترطف  تشهب ، رد  .دراد  یکاـپ  ساـسحا  نینچ  تسا  هدـشن  رود  دوـخ  ترطف  زا  هک  ینز 
.دنک یم  كرد  نز  ره  هک  تسا  یساسحا  نیا  دنک !  یمن  بلط  ار  نیا  زا  ریغ  يزیچ  زگره 

* * *

وربور تفگ ، یم  نخس  تشهب  رد  يرهوشدنچ  زا  هک  یناسک  زا  یکی  اب  يزور 
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هچ ره  تشهب  رد  هک  تسا  هداد  لوـق  ادـخ  يراد  لوـبق  اـیآ  : » تفگ سپ  مرادـن ، لوـبق  ار  نخـس  نیا  نم  هک  تسناد  یم  وا  مدـش ،
، ینز رگا  : » تفگ وا  تسا .» هدـش  رکذ  لـحن  هروـس  هیآ 31  رد  بلطم  نیا  .هلب  : » متفگ باوـج  رد  نم  دـهدب .» ناـنآ  هـب  دـنهاوخب 

.»؟ ییوگ یم  هچ  دهاوخب ، ار  يرهوشدنچ 

: متفگ وا  هب  سپس  مدرک و  رکف  يردق 

؟ ییوگ یم  هچ  دروخب ، ار  شندب  نوخ  هک  دهاوخب  نانمؤم  زا  یکی  رگا  __ 

.دنهاوخ یمن  ار  يزیچ  نینچ  تشهب  لها  زگره  دنک ؟ یم  يا  هدارا  نینچ  لقاع  ناسنا  مادک  __ 

؟ هچ يارب  __ 

.تسا ناسنا  ترطف  فالخ  رب  راک  نیا  نوچ  __ 

درم اب  نز  اّما  یـشاب ، هتـشاد  نز  دنچ  يراد  تسود  یتسه و  درم  وت  تسا !  نز  ترطف  فالخرب  مه  يرهوشدـنچ  نم !  تسود  __ 
.درادن يا  هتساوخ  نینچ  زگره  دشاب ، هتشاد  یملاس  ترطف  هک  ینز  ره  مهفب !  ار  نیا  .دراد  توافت  یلیخ 

(26) .تفگن يزیچ  رگید  تفر و  ورف  رکف  هب  وا  متفگ ، ار  نخس  نیا  نم  یتقو 

* * *

دـنوش و یم  ناوج  نانآ  درب ، یم  تشهب  هب  ار  نمؤم  نانز  تمایق  زور  رد  ادـخ  مسیون : یم  تشهب  رد  نانز  ّتیعـضو  هرابرد  نونکا 
دهد یم  رایتخا  نانآ  هب  ادخ  دـنیآ و  یم  رظن  هب  رتابیز  اه  نیعلاروح  همه  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ، یم  یبیجع  ییابیز  نانآ  هب  ادـخ 

.دننک جاودزا  نمؤم  درم  کی  اب  هک 

.دروآ یم  رد  نمؤم  نادرم  زا  یکی  جاودزا  هب  ار  وا  تشهب  رد  ادخ  تسا ، هدرکن  جاودزا  ایند  رد  زگره  هک  ینز 

مّنهج رد  تمایق  زور  رد  وا  رهوش  یلو  دشاب ، هدرک  جاودزا  ایند  رد  ینز  رگا 
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.دروآ یم  رد  نمؤم  نادرم  زا  یکی  جاودزا  هب  ار  نمؤم  نز  نآ  ادخ  دشاب ،

یم دراد و  باختنا  ّقح  نز  نآ  دنـشاب ، تشهب  رد  تمایق  زور  رد  وا  نارهوش  همه  دـشاب و  هدرک  جاودزا  راب  دـنچ  ایند  رد  ینز  رگا 
(27) .دیایبرد وا  يرسمه  هب  دنک و  باختنا  ار  نانآ  زا  یکی  دناوت 

* * *

هیآ 29 روُط :

(29  ) نُونْجَم َالَو  نِهاَِکب  َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  َْتنَأ  اَمَف  ْرِّکَذَف 

ات یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  نونکا  يدرک ، نایب  ار  نارفاک  نانمؤم و  تشذگرـس  یتفگ ، نخـس  مّنهج  تشهب و  زا 
و نهاک »  » ار هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم نارفاک  هک  تسا  تسرد  دـنک ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  دـهد و  دـنپ  ار  اه  ناـسنا 

 ! هناوید هن  تسا و  نهاک  هن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم وت ، فطل  هب  اّما  دننک ، یم  باطخ  هناوید » »

؟ تسیک نهاک » »

دریگ و یم  طابترا  اه ) ناطیـش   ) اه ّنج  اب  نهاک  دنک ، یم  ییوگ  شیپ  ار  هدنیآ  ثداوح  هک  یـسک  تسا ، وگ » بیغ   » نامه نهاک 
.دیآ یمن  رد  بآ  زا  تسرد  اه ، ییوگ  شیپ  نیا  هشیمه  یلو  دروآ ، یم  تسد  هب  هدنیآ  هرابرد  یتاعالّطا 

: دنتفگ یم  وا  هب  اه  نآ  داد ، یم  ربخ  تمایق  زور  ثداوح  زا  دناوخ و  یم  نآرق  هّکم  مدرم  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم یتقو 
اب زگره  وا  تسوت ، ربماـیپ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دـنتفگ ، یم  ار  اوراـن  نخـس  نیا  ناـنآ  یتـسه ،» وـگ  بیغ  وـت  دّـمحم !  يا  »

.درادن طابترا  نیطایش 

هنوگچ دـناد ، یم  مّنهج  لـها  ار  ناـنآ  دـنک و  یم  ییوگدـب  نیطایـش  زا  هک  ینآرق  دـناوخ ، یم  نآرق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
؟ دنشاب طابترا  رد  وا  اب  نیطایش  هک  تسا  نکمم 

نیا يارب  دیوگ ، یم  نخس  تمایق  زور  ثداوح  زا  هدنیآ و  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم رگا 
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.ینک یم  لزان  وا  بلق  رب  ار  نانخس  نیا  وت  دراد ، طابترا  یحو »  » اب وا  هک  تسا 

* * *

30 هیآ 32 -  روُط :

ٌمْوَق ْمُه  ْمَأ  اَذَِـهب  ْمُهُماَلْحَأ  ْمُهُُرمْأـَت  ْمَأ  ( 31  ) َنیِـصِّبَرَتُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإَف  اوُصَّبََرت  ْلـُق  ( 30  ) ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتـَن  ٌرِعاَـش  َنُولوُقَی  ْمَأ 
(32  ) َنوُغاَط

نانآ میـشک ،» یم  ار  شگرم  راظتنا  ام  هک  تسا  يرعاـش  دّـمحم  : » دـنتفگ نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هراـبرد  هّکم  ناـگرزب 
یلص ) دّمحم یتقو  هک  دنتـشادنپ  یم  نانآ  دنا ، هدش  نآرق  بذج  یهورگ  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  رعـش  نآرق ، هک  دندرک  یم  رّوصت 

.تفر دهاوخ  اهدای  زا  مه  وا  نییآ  نید و  دریمب ، ( هلآو هیلع  هللا 

امش .مراظتنا  رد  امـش  اب  مه  نم  هک  دیـشاب  راظتنا  رد  : » دیوگب نینچ  نانآ  هب  ات  یهاوخ  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  وت  نونکا 
«. دیوش یم  راتفرگ  نآ  هب  هک  یباذع  رظتنم  مه  نم  دیتسه و  نم  گرم  رظتنم 

یم نانآ  هب  ناشلقع  ایآ  یتسار  هب  دننک ، دوبان  ار  ّقح  دنناوت  یمن  اوران  نانخس  نیا  اب  دنتـسه ، دوخ  ماخ  لایخ  راظتنا  رد  نانآ  يرآ ،
اب دنتشاد  لقع  رگا  نانیا  دنک ، یمن  ینمـشد  ّقح  اب  هک  لقاع  ناسنا  دنا ؟ هدش  شکرـس  یمدرم  لهج ، زا  ای  دنیوگب  نینچ  هک  دیوگ 

.دنا هدش  ینادان  لهج و  ریسا  نانآ  دندرک ، یمن  ینمشد  هنوگ  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم

* * *

33 هیآ 34 -  روُط :

(34  ) َنِیقِداَص اُوناَک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف  ( 33  ) َنُونِمُْؤی َال  َْلب  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ 
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هچ نیا  دهد ،» یم  تبـسن  ادخ  هب  ار  نآ  دیوگ و  یم  ار  نانخـس  نیا  شدوخ  وا  تسا ، دّـمحم  نهذ  هتخاس  نآرق  : » دـنیوگ یم  نانآ 
.دنروآ یمن  نامیا  دنا و  هدش  تجاجل  راتفرگ  نانآ  تسا ، هناهب  نانخس  نیا  دنیوگ ، یم  نانآ  هک  تسا  یلطاب  نخس 

راک نیا  ارچ  سپ  دیروایب .» نآ  دننام  يا  هروس  دیراد ، کش  نآرق  رد  رگا  : » تسا هتفگ  نانآ  هب  اهراب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
؟ دندرکن ار 

رگا دنروایب ، نآ  دننامه  ینخـس  سپ  دنیوگ ، یم  تسار  رگا  دنناد ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هشیدـنا  لصاح  ار  نآرق  نانآ 
.دنروایب ار  نآ  دننام  دنناوتب  دیاب  مه  اه  ناسنا  رگید  سپ  تسا ، ناسنا  کی  نخس  نآرق ،

* * *

نیرتـهب درک ، فرـص  اـه  گـنج  نیا  يارب  يداـیز  ياـه  هنیزه  وا  دـمآ ، ربماـیپ  گـنج  هب  راـب  هس  هّـکم ، نارفاـک  سیئر  نایفـسوبا ،
يارب همه  نیا  دوب  مزال  ایآ  دروایب ، نآرق  دننام  هروس  کی  تسناوت  یم  وا  رگا  یتسار  هب  دندش ، هتشک  اه  گنج  نیا  رد  شنازابرس 

؟ دنک هنیزه  گنج 

، دنروایب نآرق  دننام  هروس  کی  دهاوخب  نانآ  زا  دـنک و  عمج  ار  برع  نادنمـشناد  همه  تسناوت  یم  دوب ، شیرق  هلیبق  سیئر  هک  وا 
هب .دوب  هدروخ  تسکـش  ربمایپ  دـنام و  یمن  یقاب  مالـسا  زا  ییوربآ  رگید  درواـیب ، نآرق  دـننام  هروس  کـی  تسناوت  یم  یـسک  رگا 

؟ درکن ار  راک  نیا  نایفسوبا  ارچ  یتسار 

يارب يدایز  نانمشد  درذگ ، یم  مالسا  روهظ  زا  لاس  زا 1400  شیب  نونکا 
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؟ دنروآ یمن  نآرق  دننام  کچوک  هروس  کی  تمحز ، همه  نیا  ياج  هب  نانآ  ارچ  دنا ، هدومن  شالت  مالسا  يدوبان 

ره ؟ دروایب ار  نآ  دننام  دناوت  یم  یسک  هچ  تسادخ ، هزجعم  نآرق ، دنکب ، ار  راک  نیا  دناوت  یمن  یناسنا  چیه  تسا ، مولعم  شباوج 
.دروآ یم  نامیا  نآرق  هب  سپ  تسین ، رشب  هتشون  نآرق ، دمهف  یم  دنک ، رّکفت  نآرق  رد  هک  سک 

* * *

35 هیآ 36 -  روُط :

(36  ) َنُوِنقُوی َال  َلب  َضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا  اوُقَلَخ  ْمَأ  ( 35  ) َنوُِقلاَْخلا ُمُه  ْمَأ  ءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ 

ردقچ نانآ  دنداتفا ، یم  هدجـس  هب  اه  نآ  لباقم  رد  دندوب و  هدیـشارت  گنـس  زا  ار  اه  نآ  هک  دندیتسرپ  یم  ار  ییاه  ُتب  هّکم  مدرم 
، ناسنا هک  دـننک  یم  لایخ  نانآ  ایآ  تسا ؟ هدـیرفآ  ار  اه  ناسنا  یـسک  هچ  یتسار  هب  دـندرک ؟ یمن  رکف  يردـق  ارچ  دـندوب !  نادان 

یم ناـسنا  غارـس  گرم  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ هدرک  قلخ  ار  شدوخ  ناـسنا ، هک  دـنرادنپ  یم  اـیآ  درادـن ؟ يا  هدـننیرفآ 
؟ دنک رود  دوخ  زا  ار  گرم  دناوت  یمن  ناسنا  ارچ  دیآ ؟

؟ تسا هدرک  قلخ  ناسنا  ار  نیمز  اه و  نامسآ  نیا  ایآ 

.دنتفر رفک  هار  هب  هنوگ  نیا  دنتخانشن و  ار  وت  نانآ  تسین ، نینچ  زگره 

* * *

37 هیآ 38 -  روُط :

ُمُه ْمَأ  َکِّبَر  ُِنئاَزَخ  ْمُهَْدنِع  ْمَأ 
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(38  ) نِیبُم ناَْطلُِسب  ْمُهُعِمَتْسُم  ِتْأَْیلَف  ِهِیف  َنوُعِمَتْسَی  ٌمَّلُس  ْمَُهل  ْمَأ  ( 37  ) َنوُرِْطیَسُْملا

هیلع هللا  یلـص  ) دّـمحم هب  نانآ  دـشن ،»؟ ربماـیپ  اـم  نادـنمتورث  زا  یکی  ارچ  تسا ؟ هدـش  ربماـیپ  دّـمحم  ارچ  : » دـنتفگ یم  هّکم  مدرم 
.دنتفگ یم  ار  نانخس  نیا  دندیزرویم و  تداسح  ( هلآو

تردـق و ردـقچ  نانآ  رگم  دـننک ؟ ربمایپ  دنتـساوخ  یم  ار  سک  ره  هک  دوب  اـه  نآ  تسد  رد  وت  تمحر  ياـه  جـنگ  اـیآ  یتسار  هب 
؟ دنتشاد ییاناوت 

 ! تسا یلطاب  نخس  هچ  نیا  میتسرپب ،» ار  اه  ُتب  هک  تسا  هداد  نامرف  ام  هب  ادخ  : » دنتفگ یم  نانآ 

؟ دنتفگ یم  غورد  هنوگ  نیا  نانآ  ارچ 

؟ دنتفاب یم  ار  ییاه  غورد  نینچ  نانآ  ارچ  سپ  يا ، هدناوخن  ارف  یتسرپ  ُتب  هب  ار  اه  ناسنا  زگره  وت 

؟ دوش یم  لزان  نانآ  رب  یحو  هک  دنتشاد  اعّدا  نانآ  ایآ 

.دروایب ینشور  لیلد  دیاب  دراد  ییاعّدا  نینچ  هک  یسک  دنونشب ؟ ار  ناگتشرف  نانخس  دنورب و  اه  نامسآ  هب  هک  دنتشاد  ینابدرن  ای 

.دندوب هدینشن  ار  ناگتشرف  نخس  زگره  دنتشادن و  دوخ  نخس  نیا  رب  یلیلد  زگره  نانآ 

* * *
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هیآ 39 روُط :

(39  ) َنُونَْبلا ُمَُکلَو  ُتاَنَْبلا  َُهل  ْمَأ 

.دندیتسرپ یم  ار  نانآ  دنتسناد و  یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  نانآ ، زا  یهورگ  دندوب ، هدش  تافارخ  راتفرگ  هّکم  مدرم 

ار نتشاد  رتخد  ناتـسرپ  ُتب  دنتـسناد ، یم  ّتلذ  يراوخ و  اب  ربارب  ار  رتخد  دشاب و  رـسپ  ناشدنزرف  هک  دنتـشاد  تسود  هراومه  نانآ 
 ! يراد رتخد  وت  هک  دنتشاد  رواب  یلو  دنتسناد ، یم  گنن  دوخ  يارب 

؟ رسپ امش  مهس  تسا و  رتخد  ادخ ، مهس  ایآ  مدرم !  يا  : » دیوگب نخـس  نینچ  نانآ  اب  ات  یتساوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  وت 
.»؟ دیناد یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  ارچ  تسا ، گنن  بیع و  رتخد  نتشاد  ًاعقاو  رگا  دیناد ، یم  بیع  گنن و  ار  نتشاد  رتخد  امش 

هب هّجوت  اب  اـجنیا  رد  اـّما  يا ، هداد  رارق  تمحر  تکرب و  هیاـم  ار  ناـنآ  هکلب  يدادـن ، رارق  گـنن  بیع و  هیاـم  اـهنت  هن  ار  نارتخد  وت 
.ییوگ یم  نخس  نانآ  اب  ناتسرپ  ُتب  هدیقع 

 ! تسا يزیمآرفک  نخس  هچ  لطاب و  هدیقع  هچ  نیا 

ار وا  ياج  شدنزرف  دور و  یم  نیب  زا  يزور  دراد ، دنزرف  هک  ناسنا  رتخد ، هن  رـسپ  هن  يرادـن ، يدـنزرف  چـیه  يا ، هناگی  يادـخ  وت 
.يرادن ینایاپ  زگره  سپ  يرادن ، دنزرف  زگره  وت  .تسانف  هب  موکحم  دشاب ، هتشاد  دنزرف  هک  يزیچ  ره  .تسا  نوناق  نیا  .دریگ  یم 

(28) .دوب یهاوخ  هدوب و  هشیمه  وت 

* * *

هیآ 40 روُط :

(40  ) َنُولَْقثُم مَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  اًرْجَأ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ 
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، دهاوخن دزم  ناونع  هب  يزیچ  ایند  ِلام  زا  نانآ  زا  زگره  دنک و  تیادـه  ار  نانآ  هک  يداد  نامرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هب  وت 
ناونع هب  ار  ایند  لام  لوپ و  نانآ  زا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم دنتفریذپن ؟ ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم نخـس  نانآ  ارچ  سپ 
میناوت یمن  ام  : » دنیوگب دنتسناوت  یم  نانآ  تساوخ ، یم  یشاداپ  نینچ  نانآ  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم رگا  درکن ، بلط  شاداپ 

، تسا هدرکن  تساوخرد  یتورث  لوپ و  نانآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هک  نونکا  میهدب ،» لوپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب 
؟ دنریذپ یمن  ار  ّقح  ارچ  دنروآ ؟ یم  هناهب  ارچ  سپ 

* * *

41 هیآ 42 -  روُط :

(42  ) َنوُدیِکَْملا ُمُه  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  اًْدیَک  َنوُدیُِری  ْمَأ  ( 41  ) َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ 

لایخ نانآ  میشک ،» یم  ار  شگرم  راظتنا  ام  هک  تسا  يرعاش  دّمحم  : » دنتفگ نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هرابرد  هّکم  ناگرزب 
(29  ) .دنام یمن  یقاب  وا  زا  يرثا  چیه  دور و  یم  ایند  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم يدوز  هب  هک  دندرک  یم 

(30 ( ؟ دننک یم  مکح  نینچ  هک  دنراد  بیغ  ملع  نانآ  رگم  یتسار  هب 

؟ دننک یم  رمع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  رتشیب  نانآ  هک  دنتسناد  یم  اجک  زا  دنتشاد ؟ ربخ  هدنیآ  زا  رگم 

هب ناشدوخ  هک  دنناد  یمن  اه  نآ  دنناسرب ؟ لتق  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم دنشکب و  یناطیش  يا  هشقن  دنتساوخ  یم  نانآ  ایآ 
مود لاـس  رد  درک ، دـهاوخ  ترجه  هنیدـم  هب  وا  ینک و  یم  يراـی  ار  دوخ  ربماـیپ  وت  دـنوش ، یم  راـتفرگ  اـه  هئطوت  اـه و  هشقن  نیا 

.دش دنهاوخ  هتشک  ربمایپ  نارای  تسد  هب  هّکم  ناگرزب  زا  نت  داتفه  داد و  دهاوخ  يور  گنج ، يرجه 

* * *
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43 هیآ 44 -  روُط :

(44  ) ٌموُکْرَم ٌباَحَس  اُولوُقَی  اًِطقاَس  ِءاَمَّسلا  َنِم  اًفْسِک  اْوَرَی  ْنِإَو  ( 43  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْمَُهل  ْمَأ 

چیه دننک ؟ يرای  ار  نانآ  هک  دنا  هداد  هدعو  نانآ  هب  اه  ُتب  ایآ  دهد ، تاجن  ار  نانآ  دناوت  یمن  زیچ  چیه  دسر ، ارف  وت  باذع  یتقو 
 ! يررض هن  دنناسر و  یم  یعفن  هن  اه ، تب  نیا  تسین ، وت  زا  ریغ  ییادخ 

.یشاب هتشاد  کیرش  هک  یتسه  نآ  زا  رتالاب  وت  دنتسین ، وت  کیرش  زگره  اه  تب 

ناراب يربا  هدوت  : » دنیوگ یم  زاب  دوش ، یم  لزان  ینامـسآ  یباذع  دننیبب  مشچ  اب  رگا  هک  دنا  هدش  تجاجل  راتفرگ  نانچ  نآ  نارفاک 
«. دیآ یم  ام  يوس  هب  از 

* * *

رفک و رب  دندرواین و  نامیا  وا  هب  نانآ  اّما  يداتسرف ، نانآ  تیاده  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) دوه وت  دنتـسه ، داع »  » موق هیبش  نانآ  ردقچ 
.داتسرف نانآ  تکاله  يارب  ار  نیگمهس  ینافوط  ادخ  ماجنارس  دندومن و  رارصا  دوخ  یتسرپ  ُتب 

رایـسب دیآ و  یم  نانآ  نیمزرـس  يوس  هب  از  ناراب  يربا  هک  دندرک  لایخ  دندید و  ار  نافوط  یهایـس  دندرک ، قفا  هب  هاگن  یتقو  نانآ 
.تسا هار  رد  تکربرپ  یناراب  هک  دندرک  رکف  دندش و  لاحشوخ 

(31 «.) تسا باذع  دینیب  یم  امش  هچنآ  تسین ، راک  رد  یناراب  : » تفگ درک و  ور  نانآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) دوه هک  دوب  اجنیا 

نانآ يارب  ار  ینامسآ  یباذع  ادخ  رگا  دندوب ، نینچ  نیا  مه  هّکم  ناگرزب 
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ياهربا دوش ، یم  راکـشآ  نامـسآ  رد  هک  ار  هایـس  باذـع  نآ  نانآ  تسا ، هار  رد  یتکربرپ  ناراب  هک  دـنتفگ  یم  ناـنآ  داتـسرف ، یم 
.دنداد یم  بیرف  ار  دوخ  هنوگ  نیا  دندرک و  یم  رّوصت  از  ناراب 

* * *

45 هیآ 49 -  روُط :

ًاباَذَع اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإَو  ( 46  ) َنوُرَْـصُنی ْمُه  َالَو  اًْئیَـش  ْمُهُْدیَک  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َال  َمْوَی  ( 45  ) َنوُقَعُْـصی ِهِیف  يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقاَُلی  یَّتَح  ْمُهْرَذَف 
ُهْحِّبَسَف ِْلیَّللا  َنِمَو  ( 48  ) ُموُقَت َنیِح  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  اَِنُنیْعَِأب  َکَّنِإَف  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَو  ( 47  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  َِکلَذ  َنوُد 

(49  ) ِموُجُّنلا َرَابْدِإَو 

نانآ گرم  هک  يزور  ات  دنک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دـنادرگرب و  ور  نانآ  زا  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم زا  نونکا 
نامیا هک  دـنا  هتفرگ  میمـصت  نانآ  یتقو  دـسرب ، نانآ  شوگ  هب  ّقح  مایپ  دوش و  راکـشآ  نانآ  يارب  ّقح  هک  دوب  نیا  مهم  دـسر ، ارف 

.درک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  رگید  دیاب  دنرواین ،

.درک دهاوخن  يرای  نانآ  هب  مه  سک  چیه  تشاد و  دهاوخن  يدوس  ناشیارب  اه  هلیح  رکم و  رگید  دمآ ، نانآ  غارـس  هب  گرم  یتقو 
رایسب رفاک  نداد  ناج  يرآ ، .دننیب  یم  ار  باذع  نانآ  دننز و  یم  رانک  نانآ  نامـشچ  يولج  زا  ار  اه  هدرپ  ناگتـشرف  هظحل ، نآ  رد 

.دوش یم  دنلب  نانآ  هلان  دایرف  دننز و  یم  نانآ  رب  ار  شتآ  ياه  هنایزات  ناگتشرف  تسا ، كانتشحو  تخس و 

تقیقح نیا  زا  ناشدوخ  یلو  دنوش  یم  باذع  راتفرگ  گرم ، زا  لبق  نارفاک  نیا 
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.دنوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دیاش  يزاس ، یم  التبم  یطحق  یلاسکشخ و  هب  ار  نانآ  وت  دنربخ ، یب 

اه و هسیـسد  زا  دـنک و  تماقتـسا  ربص و  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  رد  اـت  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم زا  نونکا 
زا وت  ینک ، یم  ظفح  نانمـشد  ربارب  رد  ار  وا  يا و  هداد  رارق  شیوخ  لماک  تظاـفح  رد  ار  وا  وت  اریز  دـسارهن  نارفاـک  ياـه  هئطوت 

ياج هب  ار  وت  يانث  دمح و  دیوگ و  حیبست  ار  وت  دزیخ ، یمرب  بش  زامن  يارب  هک  یماگنه  ات  یهاوخ  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
.دیوگ حیبست  دمح و  ار  وت  ناگراتس  ِبورغ  ماگنه  بش و  زا  یساپ  نینچمه  دروآ ،

* * *

: دهاوخ یم  زیچ  ود  ربمایپ  زا  اجنیا  رد  نآرق 

دنادب كاپ  اه  صقن  اه و  بیع  همه  زا  ار  ادخ  دیوگب ، دـمحلا هللا »  » و هللا » ناحبـس   » دزیخ یمرب  باوخ  زا  بش  زامن  يارب  یتقو   - 1
.دناوخب بش  زامن  ینعی  دیوگب ، حیبست »  » ار بش  زا  یساپ  ات  دهاوخ  یم  دوخ  ربمایپ  زا  ادخ  دنادب ، وا  زا  ار  اه  یبوخ  همه  و 

یم دـیدپان  مک  مک  ناگراتـس  دـنک و  یم  عولط  هدـیپس  هک  تسا  یتقو  نامه  نیا  دـیوگب ، حـیبست » ، » ناگراتـس بورغ  زا  دـعب   - 3
تسا بحتـسم  دناوخب ، ار  حبـص  زامن  ناسنا  هک  نیا  زا  لبق  .تسا  حبـص » هلفان  زامن   » ندناوخ تقو ، نآ  رد  حیبست  زا  روظنم  .دنوش 

.دنیوگ یم  حبص » هلفان  ، » نآ هب  هک  دناوخب  یبحتسم  زامن  تعکر  ود  هک 
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ندناوخ دومرف : هک  هدش  لقن  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  .تسا  هدش  شرافس  نآ  ندناوخ  هب  هراومه  دراد و  يدایز  رایـسب  باوث  زامن  نیا 
(32 «.) تسا رتهب  دراد ، دوجو  ایند  رد  هچنآ  ایند و  همه  زا  حبص  هلفان 

* * *

: منک یم  نآ  راثآ  هب  هاتوک  يا  هراشا  اجنیا  رد  دراد ، يدایز  راثآ  بش  زامن 

ار اه  يراتفرگ  تالکشم و  دوش ، یم  ناهانگ  ششخب  ثعاب  دهد ، یم  هانگ  كرت  قیفوت  دراد و  یم  زاب  هانگ  زا  ار  ناسنا  بش  زامن 
، دنک یم  دایز  ار  يزور  قزر و  دنک ، یم  باجتـسم  ار  اعد  دـنک ، یم  ینارون  ار  بلق  دوش ، یم  ادـخ  تیاضر  ببـس  دـنک ، یم  عفر 

.درک روبع  طارـص  لپ  زا  تمالـس  هب  ناوتب  تمایق  زور  رد  ات  دوش  یم  ببـس  دنادرگ ، یم  رود  ار  اهالب  دـنک و  یم  ینالوط  ار  رمع 
(33)
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مجَن هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 53  هروس  تسا و  ّیکم »  » هروس نیا   - 1

، هراتس نیا  هب  هروس  نیا  لوا  هیآ  رد  نآرق  دندرک ، یم  هدافتـسا  مجن »  » هژاو زا  نیورپ  هشوخ  ای  ایرث  هراتـس  يارب  یبرع  نابز  رد   - 2
.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  نیمه  يارب  دنک ، یم  دای  دنگوس 

هجیتن ناـسنا  ناـهانگ ، شـشخب  یتـسرپ ، ُتب  زا  زیهرپ  جارعم ،)  ) ربماـیپ ینامـسآ  رفـس  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاـعوضوم  - 3
.دندیزگرب ار  رفک  هار  هک  یمدرم  تکاله  ادخ ، تردق  ياه  هناشن  دنیب ، یم  ار  دوخ  شالت 
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1 هیآ 4 -  مجَن :

(4  ) یَحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ( 3  ) يَوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  اَمَو  ( 2  ) يَوَغ اَمَو  ْمُُکبِحاَص  َّلَض  اَم  ( 1  ) يَوَه اَذِإ  ِمْجَّنلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ات یتساوخ  وا  زا  يدرک و  لزان  وا  رب  ار  نآرق  يدید و  ماقم  نیا  هتسیاش  ار  وا  يدیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم
دیشاب بظاوم  : » دنتفگ مدرم  هب  دندینـش  ار  وا  نخـس  هّکم  ناگرزب  یتقو  دناهرب ، یتسرپ  ُتب  زا  ار  نانآ  دیوگ و  نخـس  هّکم  مدرم  اب 

«. دنک ادج  ناتناکاین  نید  زا  ار  امش  دهاوخ  یم  تسا و  هارمگ  وا  دبیرفن ، ار  امش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هک 

يارب اّما  تسین ، یتسار  ّقح و  زج  وت  نخس  تسین ، هارمگ  زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هک  ییوگب  نانآ  هب  یهاوخ  یم  نونکا 
ربمایپ زگره  هک  دـنک  یم  بورغ  هک  یماگنه  مَجن  هب  دـنگوس  : » ییوگ یم  نینچ  دـنوش ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اـه  ناـسنا  هک  نیا 

نیا دیوگ ، یمن  نخس  سوه  يور  زا  هاگ  چیه  وا  تسین ، هابتشا  یهارمگ و  رد  امش 
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«. تسین یحو  زج  يزیچ  نآرق 

يربماـیپ ماـقم  هب  ار  وا  وـت  هکلب  تسین ، وا  نهذ  هتخاـس  نآرق ، .دـیوگ  یمن  شدوـخ  زا  يزیچ  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم يرآ ،
.يدرک یحو  وا  هب  ار  نآرق  يدیزگرب و 

* * *

هک مسر  یم  هجیتن  نیا  هب  منک  یم  قیقحت  یتقو  .دوش  یم  دای  دـنگوس  نآ  هب  هک  تسیچ  اجنیا  رد  مَجن »  » زار منادـب  مهاوخ  یم  نم 
(34) .دنتفگ یم  مَجن » «، » اّیُرث  » هب راگزور  نآ  مدرم 

یم روگنا  هشوخ  لکـش  هب  دنوش و  یم  هدـید  نامـسآ  رد  اه  بش  هک  هراتـس  تفه  هعومجم  تسا ، نیورپ » هشوخ   » رگید مان  اّیرث » »
اّما مینیب ، یم  هراتس  تفه  مینک ، یم  هاگن  نیورپ  هشوخ  هب  یتقو  تسا و  هراتس  کی  يانعم  هب  مجن ،»  » هژاو هک  تسا  تسرد  .دنـشاب 
رظن زا  ایرث  دـنتفگ ، یم  مجن » ، » اه نآ  هب  دـندروآ و  یم  باسح  هب  هراتـس »  » کـی ناونع  هب  ار  هراتـس  تفه  نیا  راـگزور ، نآ  مدرم 

.تسا نامسآ  هراتس  نیموس  یگدنشخرد ،

.دراد دوجو  هراتس  زا 200  شیب  هعومجم ، نیا  رد  هک  میمهف  یم  مینک  هاگن  هعومجم  نیا  هب  پوکسلت  اب  رگا 

هراتـس نیرخآ  هب  هراتـس  نیلّوا  زا  دهاوخب  رگا  رون  دنزب ، رود  اوتـسا ) طخ  يور  زا   ) ار نیمز  راب  تفه  هیناث ، کی  رد  دـناوت  یم  رون 
 ! دشک یم  لوط  لاس  هدزیس  دسرب ، نآ 

نآ زا  شیپ ، لاس  هک 410  منیب  یم  ار  يرون  منک ، هاگن  اـیرث  هب  بشما  نم  یتقو  ینعی  .تسا  يرون  لاـس   410 نیمز ، اب  اّیرث  هلصاف 
.دنشاب یم  دیشروخ  ربارب  ات 7  ناگراتس 4  نیا  .تسا  هدیسر  نیمز  هب  نونکا  تسا و  هدش  ادج  اه  هراتس 

ناراب يادخ  ار  نآ  دندیتسرپ و  یم  ار  ایرث  راگزور ، نآ  مدرم  زا  یضعب 
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(35) .تشاد یگتسب  اه  ناراب  هب  اه  هفولع  ناهایگ و  دشر  دوب و  مک  بآ  زاجح  نیمزرس  رد  دنتسناد ، یم 

يزور ایرث  هک  دـهد  یم  ربخ  راگزور ، نآ  مدرم  هب  نآرق  دـنک ، یم  دای  دـنگوس  دوش ، یم  دوبان  ایرث »  » هک يزور  هب  اجنیا  رد  نآرق 
؟ تسا شتسرپ  هتسیاش  دوش ، یم  دوبان  يزور  هک  يزیچ  ایآ  دش ، دهاوخ  دوبان 

دنرادرب تافارخ  نآ  زا  تسد  دنوش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دنورب و  ورف  رکف  هب  نخس  نیا  ندینـش  اب  نانآ  تسا : نیا  نآرق  فده 
.دوش یمن  دوبان  زگره  هک  دنتسرپب  ار  یسک  طقف  و 

* * *

5 هیآ 11 -  مجَن :

َیلِإ یَحْوَأَف  ( 9  ) یَنْدَأ ْوَأ  ِْنیَسْوَق  َباَق  َناَکَف  ( 8  ) یَّلَدَتَف اَنَد  َُّمث  ( 7  ) یَلْعالا ُِقفُْالِاب  َوُهَو  ( 6  ) يَوَتْساَف هَِّرم  وُذ  ( 5  ) يَوُْقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع 
(11  ) يَأَر اَم  ُداَؤُْفلا  َبَذَک  اَم  ( 10  ) یَحْوَأ اَم  ِهِْدبَع 

ادخ .تسا  ناگتشرف  نیرت  گرزب  زا  یکی  لیئربج  دنک ، لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم رب  ار  نآرق  ات  درک  رومأم  ار  لیئربج  ادخ 
وا اّما  دـیوگب ، نخـس  وا  اب  دـنک و  هولج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم رب  ناسنا  کی  لکـش  هب  اه  تقو  رتشیب  ات  داد  نامرف  لیئربج  هب 
زا دهاوخ  یم  ادخ  اجنیا ، رد  دیامن ، هولج  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم رب  یلصا  تروص  هب  لیئربج ، راب  ود  هک  تسناد  حالـص  نینچ 

: دیوگب نخس  ارجام  ود 

ثعبم بش  لّوا : يارجام  * 

ماقم هب  وا  هک  داد  ربخ  وا  هب  درک و  هولج  یلـصا  تروص  هب  وا  رب  لیئربج  دوب ، ارح »  » راغ رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم بش ، نآ 
نیا ات 11  تایآ 5  رد  .تسا  هدیسر  يربمایپ 
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.دوش یم  هتخادرپ  ارجام  نیا  حرش  هب  هروس 

جارعم بش  مود : يارجام  * 

یلصا تروص  هب  وا  رب  لیئربج  زین  بش  نآ  رد  .يدرب  اه  نامـسآ  هب  ار  وا  وت  سپـس  تفر و  سدقملا  تیب  هب  هّکم  زا  ربمایپ  هک  یبش 
.تسا هدمآ  ارجام  نیا  هروس  نیا  ات 18  تایآ 12  رد  .درک  هولج 

* * *

: مناوخ یم  ار  هیآ  دنچ  نیا  .موش  انشآ  ثعبم  بش  يارجام  اب  مهد و  حرش  ار  ات 11  تایآ 5  هک  تسا  نآ  تقو  رگید 

* * *

مایپ دناوخب و  وا  يارب  ار  نآرق  ات  يداتـسرف  ار  لیئربج  يدیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم يا ، هناگی  يادـخ  وت 
یلص ) دّمحم رب  دوخ  یلصا  تروص  اب  لیئربج  دراد ، یبیجع  ییاناوت  میظع و  تردق  هک  تسا  يا  هتشرف  لیئربج  دیوگب ، وا  هب  ار  وت 

.درک هولج  ( هلآو هیلع  هللا 

ارف ار  ایند  برغ  قرـش و  مامت  لیئربج  .تسا  رتالاب  شماقم  ناگتـشرف  همه  زا  لیئربج  اریز  دوب ، رتالاب  قفا  رد  لیئربج  هظحل ، نآ  رد 
.دمآ ناجیه  هب  ربمایپ  هک  دوب  تمظع  اب  نانچ  نآ  دوب و  هتفرگ 

هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم اب  وا  هلـصاف  هک  اجنآ  ات  دش  رت  کیدزن  کیدزن و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب  لیئربج  نآ  زا  دـعب 
.يدرک لزان  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم رب  ار  نآرق  وت  هک  دوب  اجنیا  دش ، رتمک  ای  نامک  ود  هزادنا 

ار نآ  شبلق  دوب ، هدید  مشچ  هب  وا  ار  هچ  ره  دید ، ار  وت  تردق  ياه  هناشن  دوخ ، مشچ  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ماگنه  نآ  رد 
(36) .تسا هدید  ار  وت  تمظع  ياه  هناشن  هک  تشاد  نیقی  وا  درک ، دییأت 
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* * *

«. دوب نآ  زا  رتمک  ای  نامک  ود  هزادنا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم اب  لیئربج  هلصاف  : » تسیچ هلمج  نیا  يانعم 

ًابیرقت عارذ  ره  دندرک ، یم  هدافتسا  عارذ »  » دحاو زا  راگزور  نآ  رد  مینک ، یم  هدافتـسا  رتم  زا  هلـصاف  يریگ  هزادنا  يارب  هزورما  ام 
دنتفرگ و یم  رظن  رد  رتمیتناس  ار 75  دنمونت  دارفا  يوزاب  هزادنا  اه ، برع  ایوگ  دـشاب ، یم  وزاب  يانعم  هب  عارذ   ) .تسا رتمیتناس   75

(. دنتفگ یم  عارذ  ار  تسد  ناتشگنا  ات  جنرآ  نیب  هلصاف  نانآ  .دندرک  باختنا  دحاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ 

.دوب عارذ  کی  هزادنا  هب  دندرک ، یم  باترپ  ریت  نآ  اب  هک  ینامک  هزادنا  رگید ، فرط  زا 

.تسا مین » رتم و  کی   » اب يواسم  نامک » ود   » هزادنا .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  نامک » ود   » زا هیآ  نیا  رد 

ای مین  رتم و  کی  هزادنا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب  لیئربج  بش ، نآ  رد  : » دوش یم  نینچ  هیآ  يانعم  متفگ ، هچنآ  هب  هّجوت  اب 
(37 «.) دش کیدزن  رتمک 

رتم و کی   » ای عارذ » ود   » ای نامک » ود   » ياه ترابع  .دنک  نایب  ار  ربمایپ  هب  لیئربج  ندش  کیدزن  دـهاوخ  یم  نآرق  هک  تسا  مولعم 
.یکیدزن نیا  هب  هراشا  يارب  تسا  يا  هلیسو  مین »

؟ داتفا یقاّفتا  هچ  دوب ، ارح » راغ   » لخاد هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هک  رون » هوک   » يالاب رد  بش  نآ  یتسار  هب 

دناوت یم  یـسک  هچ  دـنک ؟ كرد  ار  نآ  تمظع  دـناوت  یم  یـسک  هچ  تسا ، یتسه  ِناهج  هثداـح  نیرت  گرزب  نآرق ، ندـش  لزاـن 
؟ دهد حرش  ار  لیئربج  اب  ربمایپ  رادید  يارجام 
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تشادرب و هدرپ  ربمایپ ، مشچ  زا  بش  نآ  رد  ادخ  تسین ، نکمم  ام  يارب  نآ  كرد  هک  ییایند  دنتـسه ، يرگید  يایند  زا  ناگتـشرف 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  اجنیا  رد  هک  درک  كرد  ار  یتقیقح  وا 

* * *

12 هیآ 18 -  مجَن :

اَم َهَرْدِّسلا  یَـشْغَی  ْذِإ  ( 15  ) يَوْأَْملا ُهَّنَج  اَهَدـْنِع  ( 14  ) یَهَْتنُْملا ِهَرْدِس  َدـْنِع  ( 13  ) يَرْخُأ ًَهلَْزن  ُهَآَر  ْدََـقلَو  ( 12  ) يَرَی اَم  یَلَع  ُتَفَأ  ُهَنوُراـمَ
(18  ) يَْربُْکلا ِهِّبَر  ِتاَیَآ  ْنِم  يَأَر  ْدََقل  ( 17  ) یَغَط اَمَو  ُرَصَْبلا  َغاَز  اَم  ( 16  ) یَشْغَی

رب ناسنا  کی  لکـش  هب  اه  تقو  رتشیب  لیئربج  دـنک ، لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم رب  ار  نآرق  ات  درک  رومأـم  ار  لـیئربج  ادـخ 
بش رد  لّوا  راب  دومن ، هولج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم رب  یلصا  تروص  هب  راب  ود  اّما  درک ، یم  هولج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم

.جارعم بش  رد  مود  راب  تثعب ،

؟ دوب یبش  هچ  جارعم  بش 

هللا یلص  ) دّمحم ادخ  بش ، نآ  رد  مهد : یم  حرـش  ار  ات 18  تایآ 12  نآ  زا  دعب  مسیون و  یم  جارعم  بش  هرابرد  يردـق  ادـتبا  رد 
رانک زا  مارحلادجسم ، زا  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ادخ  دومن ، اه  نامسآ  لها  نامهم  ار  وا  درب و  ینامسآ  رفس  هب  ار  هلآو ) هیلع 
رفس اه  نامسآ  يوس  هب  سپـس  دناوخ و  زامن  سدقملا  تیب  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم .درب  نیطـسلف  رد  سدقملا  تیب  هب  هبعک 

.دید مشچ  اب  يا ، هدرک  هدامآ  نانمؤم  يارب  وت  ار  هچنآ  تفر و  تشهب  هب  بش  نآ  ربمایپ  دوب ، وا  هارمه  رفس  نیا  رد  لیئربج  درک ،

.تسا صالخااب  ناگدنب  صوصخم  هاگیاج  هک  دیسر  یتشهب  هب  درک و  روبع  اجنآ  زا  ربمایپ  نآ  زا  دعب 

تسا ییاج  تشهب ، هجرد  نیرخآ  تسا ، يدایز  تاجرد  ياراد  تشهب  يرآ ،
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« یهَْتنُْملا ُهَرْدِـس   » هب لیئربج  ربمایپ و  دراد ، دوجو  یهَْتنُْملا » ُهَرْدِـس  ، » الاو تشهب  نآ  رانک  رد  .تسا  صـالخااب  ناـنمؤم  هاـگیاج  هک 
، رگید راب  کی  اجنآ  رد  ربمایپ  درک ، هولج  دوخ ، یلـصا  تروص  هب  ربمایپ  يارب  لـیئربج  مود ، راـب  يارب  هک  دوب  اـجنآ  رد  .دندیـسر 

.دید مشچ  اب  ار  لیئربج  تمظع 

؟ تسیچ یهَْتنُْملا » ُهَرْدِس  »

.دشاب یم  نایاپ »  » يانعم هب  مه  یهتنم »  » .دشاب یم  ردس » تخرد   » يانعم هب  یبرع  نابز  رد  هردس » »

 . يوش فّقوتم  دیاب  یشاب  هک  سک  ره  یسرب ، هک  اجنآ  هب  .دنیایب  ولج  دنناوت  یمن  رتشیب  اجنآ  ات  ناگتـشرف  .دوب  رخآ  هاگتـسیا  اجنآ 
(38) .تسا طخ  ِرخآ  اجنآ 

نکمم نم  يارب  نآ  كرد  هک  تسا  يزیچ  .تسین  منیب ، یم  اـیند  نیا  رد  نم  هک  یناـتخرد  سنج  زا  تخرد ، نیا  هک  تـسا  موـلعم 
.تسین

هب باتفآ  زا  رارف  يارب  مدرم  هک  دیور  یم  يردس  تخرد  اه ، نابایب  رد  یهاگ  دنازوس ، یم  ار  زیچ  همه  نازوس  باتفآ  اه  نابایب  رد 
یم رمع  لاس  رازه  ود  ات  دنراد و  عافترا  رتم  لهچ  ردس ، ناتخرد  زا  یـضعب  .دراد  یبوخ  هیاس  ردس  تخرد  دنرب ، یم  هانپ  نآ  هیاس 

.دنراد یفیطل  رایسب  هیاس  دننک و 

.دنریگ یم  هانپ  نآ  ریز  مدرم  هک  ینابیاس  ینعی  ردس : تخرد 

هیاس ریز  ...و ) اه  ناسنا  ناگتـشرف ،  ) تادوجوم همه  تسادـخ ، ینابرهم  تمحر و  هناشن  هک  گرزب  یناـبیاس  ینعی  یهَْتنُْملا : ُهَرْدِـس 
یلص ) دّمحم رگم  تسا  هتفرن  رتالاب  اجنآ  زا  یسک  تسا ، رخآ  هاگتسیا  اجنآ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ناهج  همه  هک  ینابیاس  .دنتسه  نآ 

( ! هلآو هیلع  هللا 

ینزوس رـس  هزادـنا  هب  رگا  : » دراد یم  هضرع  خـساپ  رد  لیئربج  ییآ .»؟ یمن  نم  هارمه  ارچ  : » دومرف ربمایپ  داتـسیا ، اجنآ  رد  لیئربج 
نم لاب  ورپ  میایب ، رتولج 
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(39 «.) دزوس یم 

( رون زا  ییاه  هدرپ   ) باجح رازه  داتفه  هب  وا  .تفر  رتالاب  الاب و  ربمایپ  دنام و  رظتنم  یهتنملا » هردس   » رانک لیئربج  هک  دوب  هنوگ  نیا 
: درک روبع  اه  نآ  زا  دیسر و 

...رون باجح  ءایربک ، باجح  تردق ، باجح  تّزع ، باجح 

(40) .دوب لالج  باجح  باجح ، نیرخآ 

: دیوگب نخس  ربمایپ  اب  ادخ  هک  دوب  نآ  تقو  رگید  .دوب  هتفرن  يا  هتشرف  چیه  هک  تفر  ییاج  هب  وا  نآ  زا  دعب 

؟ يراد تسود  رتشیب  ارم  ناگدنب  زا  یسک  هچ  دّمحم ، يا  __ 

.يراد یهاگآ  نم  بلق  رب  دوخ  وت  ایادخ !  __ 

 ! مونشب تدوخ  نابز  زا  مهاوخ  یم  نونکا  یلو  مناد ، یم  نم  يرآ ، __ 

(41) .مراد تسود  همه  زا  شیب  ار  یلع  میومع  رسپ  __ 

(42) .درک یهاوخ  تعافش  نانآ  زا  وت  تمایق  زور  رد  هک  نادب  رادب ، تسود  مه  ار  یلع  ناتسود  دّمحم !  يا  __ 

.دیشک لوط  ردقچ  وا  هدجس  دناد  یمن  سک  چیه  تفر ، هدجس  هب  دینش  ار  نخس  نیا  ربمایپ  یتقو 

: تفگ نخس  وا  اب  ادخ  رگید  راب 

.مداد رارق  وت  نانیشناج  يارب  ار  شیوخ  تمارک  نم  دّمحم !  يا  __ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نم ، نانیشناج  __ 

.تسا هدش  هتشون  نم  شرع  رب  نانآ  مسا  __ 

(. مالسلا هیلع  ) يدهم اه  نآ  رخآ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع اه  نآ  لّوا  تفای ، ار  ماما  هدزاود  مان  درک و  هاگن  شرع  هب  ربمایپ 

(43 «.) دنتسه مدرم  رب  نم  ياه  تّجح  نانیا  : » تفگ نینچ  ربمایپ  هب  ادخ  سپس 
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وت لاح  هب  اشوخ  دّمحم !  يا  : » دوب نیا  ادخ  نخـس  نیرخآ  درادن ، ربخ  نآ  زا  سک  چیه  هک  تفگ  ربمایپ  هب  ینانخـس  ادخ  بش  نآ 
(44  !«.) وت ناوریپ  و 

ربمایپ رظتنم  اجنآ  رد  لیئربج  .دیسر  یهَْتنُْملا  ُهَرْدِس  هب  تشاذگ و  رس  تشپ  ار  باجح  رازه  داتفه  ربمایپ  دیـسر ، ارف  تشگزاب  هظحل 
یم کیربت  ربمایپ  هب  دندوب و  هداتسیا  فص  هب  ناگتشرف  دندرک ، تکرح  اه  نامـسآ  يوس  هب  مه  اب  ربمایپ  لیئربج و  نآ  زا  دعب  دوب ،

(45) .دنتفگ

.تشگزاب هّکم  رهش  هب  دمآ و  نیمز  يوس  هب  تشاذگ و  رس  تشپ  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اه  نامسآ  ربمایپ 

* * *

: مهد حرش  ار  ات 18  تایآ 12  هک  تسا  نآ  تقو  رگید  نونکا  دوب ، ربمایپ  جارعم  رفس  زا  يا  هصالخ  متشون ، اجنیا  رد  هچنآ 

* * *

، دنیبب مشچ  هب  ار  وت  تردق  اه و  یتفگش  ات  يدرب  اه  نامسآ  هب  جارعم  بش  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم يا ، هناگی  يادخ  وت 
، دـندناوخ وگغورد  ار  وا  ناـنآ  زا  یهورگ  اـّما  تفگ ، نخـس  هّکم  مدرم  يارب  دوخ  ینامـسآ  رفـس  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم

.»؟ دینک یم  زیتس  تسا ، هدید  جارعم  بش  رد  هچنآ  هرابرد  دّمحم  اب  امش  ایآ  : » ییوگ یم  نینچ  نانآ  هب  وت  نونکا 

.دید یهَْتنُْملا  ُهَرْدِس  رانک  شدوخ  یلصا  تروص  هب  ار  لیئربج  رگید  راب  کی  دّمحم 

يرون هک  دـید  وا  درک ، هاگن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم .تسا  صالخااب  نانمؤم  هاگیاج  هک  تسا  یتشهب  یهَْتنُْملا ، ُهَرْدِـس  راـنک 
.تسا هدناشوپ  ار  یهَْتنُْملا  ُهَرْدِس  هدننک  هریخ 
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هناشن زا  يا  هراپ  بش ، نآ  رد  وا  درک ، هدهاشم  یتساک  مک و  چـیه  یب  دـید ، یم  دـیاب  ار  هچنآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم مشچ 
.دید يدوب ، هدرک  قلخ  ار  اه  نآ  وت  هک  ییاه  یتفگش  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم دید ، ار  وت  گرزب  ياه 

* * *

رد دورب و  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دزن  تفرگ  میمـصت  وا  تسا ، هدید  مشچ  اب  ار  ادخ  ربمایپ ، هک  دوب  هدینـش  وا  دوب ، هُّرقوبا »  » وا مسا 
: تفگ نینچ  دش  وربور  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  اب  وا  یتقو  .دنک  لاؤس  وا  زا  هراب  نیا 

؟ تسا هدید  مشچ  اب  ار  ادخ  ربمایپ ، ایآ  __ 

.دنیبب مشچ  اب  ار  ادخ  دناوت  یمن  سک  چیه  .زگره  __ 

«. دید رگید  راب  کی  ار  وا  دّمحم  : » ما هدناوخ  نینچ  مجن  هروس  هیآ 13  رد  __ 

هناشن تایآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم : » دیوگ یم  نآرق  یناوخب ، ار  هیآ 18  دیاب  ینادب ، ار  هیآ  نیا  يانعم  یهاوخ  یم  رگا  __ 
، دید ار  يدایز  ياه  یتفگش  بش ، نآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم .دنـشاب  یم  ادخ  زا  ریغ  ادخ ، ياه  هناشن  دید ،» ار  ادخ  ياه 

.دیدن مشچ  اب  ار  ادخ  زگره  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم دوب ، هدیرفآ  ار  نانآ  ادخ  هک  دندوب  یتاقولخم  اه ، یتفگش  نآ  همه 

نآرق فلاخم  نانآ  نخس  .دنیوگ  یم  غورد  تسا ، هدید  رس  مشچ  اب  ار  ادخ  ربمایپ ، دنیوگ  یم  هک  یناسک  تفر ، ورف  رکف  هب  هُّرقوبا 
ادخ دنناوت  یمن  اه  مشچ  : » دیوگ یم  نآرق  هک  اجنآ  دناوخ ، ار  ماعنا  هروس  هیآ 103  وا  يارب  ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  زور  نآ  .تسا 

(46 «.) دننیبب ار 

رگید دید ، مشچ  اب  دش  یم  ار  ادخ  رگا  دید ، مشچ  اب  ناوت  یمن  زگره  ار  ادخ  دیدن ، رـس  مشچ  اب  ار  ادـخ  بش  نآ  رد  ربمایپ  يرآ ،
ادخ دور و  یم  نیب  زا  زور  کی  تسا و  قولخم  دوش ، هدید  مشچ  اب  هچره  دوب ، هدیرفآ  کی  هکلب  دوبن ، ادخ  وا 

ص:106

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


.دور یمن  نیب  زا  زگره 

* * *

ابیز یناوج  لکـش  هب  ار  ادخ  دّمحم  : » دـنا هتـشون  دوخ  ياه  باتک  رد  نانآ  منک ، لقن  ّتنـس  لها  زا  ینخـس  اجنیا  رد  تسا  بسانم 
ادـخ .دوب  نازیوآ  شـشوگ ، ِفرط  ود  زا  وا  رـس  ياهوم  دوب و  ییاـبیز  جاـت  ادـخ ، ِرـس  رب  دوبن ، ییوم  چـیه  ادـخ  تروص  رد  دـید ،

(47 «.) دوب هدرک  اپ  هب  الط  سنج  زا  یشفک 

 !! تسا مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  زا  ندش  ادج  هجیتن  نیا 

یمن هارمگ  زگره  دیـشاب ، ود  نیا  وریپ  رگا  .تیب  لـها  نآرق و  مراذـگ : یم  راـگدای  هـب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نـم  : » دوـمرف ربماـیپ 
«. دیوش

سک چیه  ترخآ  ایند و  رد  .دید  ار  وا  ناوت  یمن  زگره  نیمه  يارب  درادن ، ار  دوخ  تاقولخم  تافص  زا  یتفـص  چیه  هناگی ، يادخ 
(48) .دنیبب رس  مشچ  اب  ار  ادخ  دناوت  یمن 
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19 هیآ 23 -  مجَن :

ٌءاَمْسَأ اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  ( 22  ) يَزیِض ٌهَمِْسق  اًذِإ  َْکِلت  ( 21  ) یَْثنُْالا َُهلَو  ُرَکَّذلا  ُمَُکلَأ  ( 20  ) يَرْخُْالا َهَِثلاَّثلا  َهاَنَمَو  ( 19  ) يَّزُْعلاَو َتاَّللا  ُُمْتیَأَرَفَأ 
(23  ) يَدُْهلا ُمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاَج  ْدََقلَو  ُسُْفنالا  يَوْهَت  اَمَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ناَْطلُس  ْنِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  ْمُکُؤَابَآَو  ُْمْتنَأ  اَهوُُمْتیَّمَس 

هس ياه  ُتب  نیا  اه  نآ  .دنتـشاذگ  یم  يا  هژیو  مارتحا  يّزُع »  » و تانَم » «، » تال  » هب نانآ  اّما  دنتـشاد ، يدایز  ياه  ُتب  ناتـسرپ ، ُتب 
.دنتسناد یم  وت  نارتخد  ار  هناگ 

: مسر یم  یبلاج  تاکن  هب  منک و  یم  هعلاطم  رتشیب  اه  ُتب  نیا  هرابرد 

اجنآ رد  .دـندوب  هتخاـس  ُتب  نیا  يارب  گرزب  يدـبعم  قارع  هّکم و  هار  نیب  دوـب ، نیمزرـس  نآ  ُتب  نیرتزیزع  تـب ، نـیا  يّزُع :  - 1
هایس فاص و  یگنس  تب ، نیا  .دندش  یم  ینابرق  نآ  رد  يدایز  نارتش  هک  تشاد  دوجو  یگرزب  هاگنابرق 
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(49) .دوب هدرک  لزنم  اه  نآ  نیمزرس  رد  وا  اریز  دندرک ، یم  راختفا  يّزُع ، نتشاد  هب  مدرم  نآ  .دوب 

وا هب  دـندرک و  یم  ینابرق  شیارب  مدرم  هک  گرزب  شوگراـهچ و  یگنـس  تشاد ، رارق  فئاـط »  » رهـش کـیدزن  ُتب  نیا  تـال :  - 2
اب تسناوت  یمن  سک  چیه  دنتفر ، یم  شترایز  هب  مارحا  سابل  اب  يدایز  هّدع  دوب و  مرگ  یلیخ  شرازاب  تب ، نیا  .دنتسج  یم  بّرقت 

.دورب وا  ترایز  هب  یلومعم  سابل 

هورگ نانآ  تسادخ .» رتخد  نیرت  گرزب  تانم ، : » دنتفگ یم  مدرم  دوب ، برثی  هّکم و  نیب  خرس  يایرد  رانک  رد  ُتب  نیا  تانَم :  - 3
(50) .دندرک یم  يدایز  ياه  ینابرق  وا  يارب  دنتفر و  یم  ُتب  نیا  ترایز  يارب  هورگ 

اه نآ  تعافـش  هب  ام  دنتـسه و  ادـخ  يابیز  ِرتخد  هس  اه  نآ  هک  تانَم  يّزُع و  تال ، هب  مسق  : » دـندناوخ یم  ار  اعد  نیا  اـهراب  مدرم 
(51 «.) میراد دیما 

کیرش یـسک  يرادن ، زاین  زیچ  چیه  هب  يراد و  ّطلـست  ناهج  همه  رب  هک  یتسه  ییادخ  وت  دندوب !  نادان  نانآ  ردقچ  هک  یتسار  هب 
.دراد زاین  کمک  هب  هک  دریگ  یم 

* * *

: دیوگب نینچ  مدرم  نآ  اب  ات  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  نونکا 

.دیناد یم  ادخ  نارتخد  ار  اه  نآ  امش  دیهد ؟ ربخ  يّزُع »  » ُتب و  تال »  » ُتب زا  نم  يارب  مدرم !  يا 

 ! دیهد ربخ  ُتب  نآ  زا  تسا ، تانَم »  » ُتب امش ، ُتب  نیموس 

یم گنن  هیام  ار  رتخد  امـش  دنـشاب ؟ ادـخ  نارتخد  اـه ، نآ  دوش  یم  هنوگچ  دنتـسین ، رتشیب  گنـس  يا  هعطق  مادـک  ره  تب ، هس  نیا 
؟ دیهد یم  رارق  رتخد  ادخ ، يارب  یلو  دیهاوخ  یم  رسپ  دنزرف  ناتدوخ ، دیناد و 

اّما دنشاب ، رسپ  امش  نادنزرف  دیراد  تسود  دیناد و  یم  تّزع  هیام  ار  رسپ  امش 
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 ! تسا يا  هنالهاج  هناملاظ و  میسقت  هچ  نیا  دیهد !  یم  رارق  رتخد  دنزرف  ادخ ، يارب 

.دیا هتشاذگ  اه  نآ  رب  ناتناردپ  امش و  هک  دنتسه  ییاه  مان  اه ، گنس  نیا 

 ! اوتحم یب  ییاه  مان 

یم ادخ  کیرش  دوخ ، لایخ  هب  ار  اه  نآ  امش  دنشاب ، امـش  عیفـش  دنناوت  یمن  زگره  اه  نآ  اّما  دیناد ، یم  دوخ  عیفـش  ار  اه  نآ  امش 
دوخ سفن  ياوه  ساسا و  یب  ياه  نامگ  زا  طـقف  امـش  تسا ، هداتـسرفن  اـه  ُتب  شتـسرپ  يارب  یتّجح  لـیلد و  زگره  ادـخ  دـیناد ،

ار یهارمگ  هار  دـیتفریذپن و  ار  نآ  امـش  اّما  داتـسرف  امـش  يارب  ار  نآرق  وا  درک ، راکـشآ  امـش  يارب  ار  ّقح  ادـخ  دـینک ، یم  يوریپ 
.دیدومیپ

* * *

دوخ يارب  ار  نتشاد  رتخد  نانآ  دنتسناد ، یم  ّتلذ  يراوخ و  اب  ربارب  ار  رتخد  دشاب و  رسپ  ناشدنزرف  هک  دنتـشاد  تسود  هّکم  مدرم 
.دراد رتخد  ادخ  هک  دنتشاد  رواب  یلو  دنتسناد ، یم  گنن 

؟ تسا گنن  هیام  رتخد ، ایآ 

.دناد یم  تمحر  تکرب و  هیام  ار  رتخد  مالسا  .زگره 

یم بیع  گنن و  ار  نتـشاد  رتخد  امـش  مدرم !  يا  : » دـیوگ یم  نخـس  نینچ  نانآ  اب  ناتـسرپ  ُتب  هدـیقع  هب  هّجوت  اب  نآرق  اـجنیا  رد 
.»؟ دیناد یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  ارچ  تسا ، گنن  بیع و  رتخد  نتشاد  ًاعقاو  رگا  دیناد ،

ار وا  ياج  شدنزرف  دور و  یم  نیب  زا  يزور  دراد ، دنزرف  هک  ناسنا  رتخد ، هن  رـسپ  هن  درادن ، يدنزرف  چیه  تسا ، هناگی  ادخ  يرآ ،
.درادن ینایاپ  زگره  وا  درادن ، دنزرف  زگره  ادخ  .تسا  انف  هب  موکحم  دشاب ، هتـشاد  دنزرف  هک  يزیچ  ره  .تسا  نوناق  نیا  .دریگ  یم 

(52) .دوب دهاوخ  هدوب و  هشیمه  وا 
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* * *

24 هیآ 26 -  مجَن :

ُهَّللا َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اًْئیَـش  ْمُُهتَعاَفَـش  ِینُْغت  َال  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  کَلَم  ْنِم  ْمَکَو  ( 25  ) َیلوُْالاَو ُهَرِخالا  ِهَِّللَف  ( 24  ) یَّنَمَت اَم  ِناَْسنِِْالل  ْمَأ 
(26  ) یَضْرَیَو ُءاَشَی  ْنَِمل 

اه ُتب  هک  دنتـشاد  وزرآ  ناـنآ  دنـشاب ، یم  وـت  کیرـش  اـه  ُتب  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  اریز  دـندیتسرپ ، یم  ار  اـه  ُتب  ناتـسرپ  ُتب 
؟ دیسر دنهاوخ  دوخ  يوزرآ  هب  نانآ  ایآ  دننک ، ناشتعافش 

.زگره

تمایق زور  رد  مه  ناگتـشرف  دـنک ، تعافـش  یـسک  هچ  یهد  یم  هزاجا  هک  یتسه  وت  نیا  تسوت ، ِنآ  زا  ترخآ  ایند و  ییاورنامرف 
اه ُتب  یهد ، یم  تعافـش  هزاجا  یـشاب ، یـضار  وا  زا  ینک و  هدارا  هک  یـسک  ره  هب  وت  دننک ، تعافـش  دـنناوت  یم  وت  هزاجا  اب  طقف 

.تشاد دنهاوخن  تعافش  ّقح  زگره 

دیماان ناتـسرپ  ُتب  دیما  هک  تسا  زور  نآ  دنوش ، هتخادنا  مّنهج  شتآ  رد  اه  ُتب  همه  هک  یهد  یم  نامرف  دـسر ، ارف  هک  تمایق  زور 
.دوش یم 

* * *

27 هیآ 28 -  مجَن :

َنِم ِینُْغی  اـَل  َّنَّظلا  َّنِإَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ  ْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُـهل  اَـمَو  ( 27  ) یَْثنُْالا َهَیِمْـسَت  َهَِکئاَلَْملا  َنوُّمَُـسَیل  ِهَرِخالِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(28  ) اًْئیَش ِّقَْحلا 

هار دنتشادن و  نامیا  تمایق  هب  نانآ  .دنتسناد  یم  ادخ  نارتخد  مه  ار  ناگتشرف  هک  دوب  نیا  ناتسرپ  ُتب  طلغ  ياهرواب  زا  رگید  یکی 
نینچ دندیزگرب و  ار  رفک 
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.دنتفگ ار  یلطاب  نانخس 

ساسا رب  دنتشادن و  یهاگآ  تقیقح  زا  دندرک و  یم  يوریپ  لطاب  نامگ  زا  طقف  دنتـشادن و  دوخ  نخـس  نیا  يارب  یلیلد  چیه  نانآ 
.دنک یمن  يرای  تقیقح ، تخانش  رد  ار  ناسنا  زگره  نامگ ، .دنتفگ  یم  نخس  نینچ  شیوخ ، نامگ  سدح و 

.دنتسین وت  نارتخد  زگره  نانآ  دننک ، یم  تعاطا  وت  نامرف  زا  دنتسه و  وت  ناگدنب  ناگتشرف 

* * *

29 هیآ 31 -  مجَن :

َوُهَو ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َِکلَذ  ( 29  ) اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  اَّلِإ  ْدُِری  َْملَو  اَنِرْکِذ  ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَف 
(31  ) یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَیَو  اُولِمَع  اَِمب  اوُءاَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ِضْرالا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّللَو  ( 30  ) يَدَتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ 

نادرگ يور  نآ  زا  دنتخانـش و  ار  ّقح  نانآ  دنک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ات  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  وت  نونکا 
راتـساوخ طقف  ناـنآ  دـناوخب ، ناـنآ  يارب  ار  نآرق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دـسرب و  ناـنآ  هب  وت  ماـیپ  هک  دوب  نیا  مهم  دـندش ،

.دندوب ایند  یگدنز 

اه و تجاجل  ریـسا  ناـنآ  .دـنوش  اـیند  هتفیـش  دـننک و  يوریپ  ساـسا  یب  ياـه  ناـمگ  زا  هک  تسا  نیمه  شناد  ملع و  زا  ناـنآ  هرهب 
تّجح مامتا  نانآ ، اب  وا  اریز  دنک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دیاب  رگید  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم دندوب ، هدش  دوخ  ياه  بّصعت 

.تسا هدرک  لمع  شا  هفیظو  هب  تسا و  هدرک 
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یناد یم  وت  يربخاب ، نانآ  ياهراک  همه  زا  اّما  ینک ، یمن  باتـش  ناشباذـع  رد  یهد و  یم  تلهم  نارفاک  هب  وت  تسا : وت  نوناق  نیا 
.یسانش یم  لماک  روط  هب  ار  اه  نآ  همه  وت  تسا ، هدش  تیاده  تسار  هار  هب  یسک  هچ  تسا و  هدش  هارمگ  وت  هار  زا  یسک  هچ 

نارفاـک تماـیق ، زور  رد  هک  تسا  راوتـسا  هیاـپ  نیا  رب  تقلخ  ماـظن  تسوـت ، نآ  زا  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  ییاورناـمرف 
.ینک اطع  کین  شاداپ  ناراکوکین  هب  یناسرب و  رفیک  هب  ار  راکهانگ 

مامت وا  يارب  زیچ  همه  دوش و  یم  دوبان  تسین و  گرم ، زا  سپ  ناسنا  دـنیوگ  یم  دـننک ، یم  راکنا  ار  داعم  تمایق و  زور  هک  ناـنآ 
وت تلادع  دشابن ، تمایق  رگا  دشاب ؟ ناسکی  دب ، ياه  ناسنا  ِماجنارـس  اب  بوخ  ياه  ناسنا  ِماجنارـس  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش ، یم 

(53) .دوش یم  انعم  یب 

* * *

32 هیآ 33 -  مجَن :

ِیف ٌهَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإَو  ِضْرـالا  َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه  ِهَرِفْغَْملا  ُعِساَو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ  َشِحاَوَْفلاَو  ِْمثِْـالا  َِرئاَـبَک  َنوـُِبنَتْجَی  َنیِذَّلا 
(33  ) یَّلََوت يِذَّلا  َْتیَأَرَفَأ  ( 32  ) یَقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  اَلَف  ْمُِکتاَهَّمُأ  ِنوُُطب 

نآ ياه  غاب  نایم  رد  بآ  ياهرهن  هک  یتشهب  تسا ، نانآ  شاداپ  تشهب  يدرک ، داـی  یهد ، یم  ناراـکوکین  هب  هک  یکین  شاداـپ  زا 
.تسا مهارف  ناشیارب  دنهاوخب  هچ  ره  اجنآ  رد  تسا ، يراج 

یناسک نانآ  ییوگب ، نخس  میارب  ناراکوکین  نآ  یگژیو  زا  یهاوخ  یم  نونکا 
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شـشخب بلط  وت  زا  دننک و  یم  هبوت  دوز  دز ، رـس  یهانگ  نانآ  زا  رگا  دـننک ، یم  يرود  اه  یتشز  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  دنتـسه 
.یشخب یم  ار  نانآ  تسا و  عیسو  وت  ششخب  هک  دننک  یم 

كاخ زا  ار  ناسنا  دوجو  تاّرذ  يدـیرفآ ، ار  اه  نآ  وت  يراد ، یهاـگآ  تناگدـنب  رادرک  راـتفر و  همه  هب  هک  یتسه  ییادـخ  نآ  وت 
بوخ و یسک  هچ  یناد  یم  یهاگآ ، زیچ  همه  زا  وت  يداد ، دشر  ار  وا  يداد و  رارق  شردام  محر  رد  ار  ناسنا  هک  ینامز  یتفرگرب ،

وت متفرگ ،» هزور  ردقچ  مدناوخ ، زامن  ردقچ  نم  : » دیوگب مدرم  هب  دنک و  ییاتـسدوخ  یـسک  تسین  زاین  رگید  تسا ، دب  یـسک  هچ 
.یسانش یم  رتهب  ار  ناراکزیهرپ 

* * *

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ناهانگ  .دننک  یم  يرود  گرزب  ناهانگ  زا  نانمؤم 

( هریغص هانگ   ) کچوک هانگ  .فلا 

.دنیوگ یم  هریغص  ای  کچوک  هانگ  تسا ، هدشن  هداد  شتآ  هدعو  نانآ  هرابرد  نآرق  رد  هک  یناهانگ  هب 

( هریبک هانگ   ) گرزب هانگ  .ب 

شتآ هدـعو  ناـهانگ ، زا  یـضعب  يارب  نآرق  رد  دـنیوگ ، یم  گرزب  هاـنگ  تسا ، ّتیمها  رپ  گرزب و  وت ، رظن  زا  هک  یهاـنگ  ره  هب 
.تسا هدش  هداد  مّنهج 

: تسا هریبک  ناهانگ  تسرهف  نیا 

ندش ردام  ردپ و  قاع  ادخ 4 -  باذع  زا  دوخ  نتسناد  نمیا  ادخ 3 -  ینابرهم  تمحر و  زا  يدیماان  یتسرپ 2 -  ُتب  كرش و   - 1
زا ردام  ردپ و  یتیاضران  )
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نادیم زا  رارف  میتی 9 -  لام  ندروخ  كاپ 8 -  نانز  هب  انز  نداد  تبسن  يرگوداج 7 -  یشکدوخ 6 -  هانگ ، یب  نتشک   - 5 ناسنا )
تناما رد  تنایخ  غورد 13 -  دنگوس   - 12 تسا ) هریبک  هانگ  زین  ییاضرادوخ  يزاب و  سنجمه   ) انز يراوخابر 11 -  گنج 10 - 

دیاـب هک  ییاـج  رد  ینعی : تداهـش  ناـمتک  ، ) تداهـش ناـمتک  نداد ، قحاـن  یهاوگ  بجاو 15 -  تاـکز  ندادـن  مدرم 14 -  ياـه 
ادـخ هک  یلمع  ره  يدـمع  كرت  زامن 18 -  يدـمع  كرت  يراوخبارش 17 -   - 16 منک ) يراددوخ  راک ، نیا  زا  مهدـب ، تداـهش 

.نانمؤم ندرک  تبیغ  هریغص 21 -  ناهانگ  رب  رارصا   - 20 ندرکن .) ماحرا  هلـص   ) ناشیوخ اب  طابترا  عطق  تسا 19 -  هدرک  بجاو 
(54)

* * *

، دهد ماجنا  ار  يا  هریبک  هانگ  وا  دنک و  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  تسا  نکمم  اّما  دنک ، يرود  هریبک  هانگ  زا  هک  دـنک  یم  شالت  نمؤم 
.دنک یم  ناربج  ار  دوخ  هتشذگ  دنک و  یم  هبوت  دوش و  یم  نامیشپ  هانگ ، زا  وا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو 

تـسا نکمم  دـندوب ، رود  هب  ناهانگ  همه  زا  دـندوب و  موصعم  ماـما ، هدزاود  ناربماـیپ و  تسا ، موصعم  دـنک ، یمن  هاـنگ  هک  یـسک 
.دوش یم  نامیشپ  دوز  یلیخ  هانگ ، باکترا  زا  سپ  وا  یلو  دوش ، هدولآ  یهانگ  هب  نمؤم 

یم ارف  هاـنگ  هب  ار  وا  يا  هسوسو  یهاـگ  تسا ، رود  هب  یگدوـلآ  زا  وا  بلق  تسا ، كاـپ  نمؤـم ، ناـج  حور و  تسا : نیا  مهم  هتکن 
.دوش یمن  نیجع  نمؤم ، ناج  حور و  اب  زگره  اّما  دناوخ ،

ینمـشد دـهاوخ  یم  هانگ  اب  وا  تسا ، مرُجم » ، » دـنک یم  راختفا  نآ  هب  تسا و  لاحـشوخ  دوخ ، هانگ  زا  دـنک و  یم  هانگ  هک  یـسک 
، دهد ناشن  ادخ  نید  اب  ار  دوخ 
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.تفر دهاوخن  تشهب  هب  زگره  یسک  نینچ 

ار شهاـنگ  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـنک و  یم  شنزرـس  ار  دوخ  دزیر ، یم  کـشا  دوـش ، یم  نامیـشپ  درک ، یهاـنگ  رگا  نمؤـم  یلو 
.تسا نابرهم  هدنشخب و  وا  هک  دشخب  یم  ار  وا  هانگ  ادخ  .دشخبب 

* * *

: منک یم  رورم  ار  هیآ  نیا  رگید  راب  کی  متسناد ، ار  بلاطم  نیا  هک  نونکا 

هریبک و هانگ  يوس  هب  یهاگ  نانمؤم  هک  تسا  نکمم  هّتبلا  دننک ، یم  يرود  اه  یتشز  هریبک و  ناهانگ  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم 
بیرف یهاگ  تسا ، هناگیب  هانگ  اب  نانآ  ناج  حور و  دننک ، یم  هبوت  دنوش و  یم  نامیشپ  دوخ  راک  زا  يدوز  هب  اّما  دنورب ، اه  یتشز 

.دننک یم  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دنوش و  یم  نامیشپ  دوز  یلو  دنروخ  یم  ار  ناطیش  هسوسو 
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34 هیآ 54 -  مجَن :

اَّلَأ ( 37  ) یَّفَو يِذَّلا  َمیِهاَْربِإَو  ( 36  ) یَسُوم ِفُحُـص  ِیف  اَِمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ  ( 35  ) يَرَی َوُهَف  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَدـْنِعَأ  ( 34  ) يَدْکَأَو اًلِیلَق  یَطْعَأَو 
َیلِإ َّنَأَو  ( 41  ) یَفْوالا َءاَزَْجلا  ُهاَزُْجی  َُّمث  ( 40  ) يَُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأَو  ( 39  ) یَعَس اَم  اَّلِإ  ِناَْسنِِْالل  َْسَیل  ْنَأَو  ( 38  ) يَرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرَِزت 
هَفُْطن ْنِم  ( 45  ) یَْثنُْالاَو َرَکَّذـلا  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ُهَّنَأَو  ( 44  ) اَیْحَأَو َتاَـمَأ  َوُه  ُهَّنَأَو  ( 43  ) یَْکبَأَو َکَحْـضَأ  َوُه  ُهَّنَأَو  ( 42  ) یَهَْتنُْملا َکِّبَر 

(50  ) َیلوُْالا اًداَع  َکَلْهَأ  ُهَّنَأَو  ( 49  ) يَْرعِّشلا ُّبَر  َوُه  ُهَّنَأَو  ( 48  ) یَْنقَأَو یَنْغَأ  َوُه  ُهَّنَأَو  ( 47  ) يَرْخُْالا َهَأْشَّنلا  ِْهیَلَع  َّنَأَو  ( 46  ) یَنُْمت اَذِإ 
(54  ) یَّشَغ اَم  اَهاَّشَغَف  ( 53  ) يَوْهَأ َهَکِفَتْؤُْملاَو  ( 52  ) یَغْطَأَو َمَلْظَأ  ْمُه  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  حُون  َمْوَقَو  ( 51  ) یَْقبَأ اَمَف  َدوُمَثَو 

، داد یم  شوـگ  نآرق  تاـیآ  هب  دـمآ و  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دزن  یهاـگ  دوـب ، هّکم  ناـگرزب  زا  وا  دوـب ، دـیلو »  » وا مسا 
زور باذع  زا  هک  دناوخ  ار  یتایآ  وا  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
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، زور نآ  رد  : » دوـب دـهاوخ  یتخـس  زور  وا ، يارب  تماـیق  زور  دـهد ، همادا  یتـسرپ  ُتب  هب  رگا  هـک  دـیمهف  وا  داد ، یم  ربـخ  تماـیق 
مّنهج يوس  هب  دـنناشک و  یم  نیمز  يور  رب  تروص  اب  ار  اه  نآ  دـنزادنا و  یم  ناتـسرپ  ُتب  ندرگ  رب  نینهآ  ياـهریجنز  ناگتـشرف 

(55 «.) دنرب یم 

.دمآ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم دزن  نآرق  ندینـش  يارب  زور  ره  وا  دوش ، ناملـسم  ات  دش  دـنم  هقالع  درک و  رکف  دوخ  اب  دـیلو 
: تفگ وا  هب  تسا ، هدش  دنم  هقالع  مالسا  هب  دیلو  هک  دیمهف  دید و  ار  وا  شناتسود  زا  یکی  زور ، کی 

؟ ینک یم  شوگ  وا  نخس  هب  يا و  هدمآ  دّمحم  دزن  ارچ  ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  دیلو !  يا  __ 

مهد و تاـجن  زور  نآ  باذـع  زا  ار  دوخ  مهاوخ  یم  ما ، هدیـسرت  زور  نآ  باذـع  زا  نم  دـیوگ ، یم  نخـس  تماـیق  زور  زا  وا  __ 
.مرادرب یتسرپ  ُتب  زا  تسد 

؟ ینک یم  وت  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  یشکب ؟ تسد  دوخ  ناردپ  نید  زا  یهاوخ  یم  ایآ  دیلو !  يا  __ 

.مسرت یم  تمایق  زور  زا  نم  __ 

.مریگ یم  ندرگ  هب  ار  وت  هانگ  زور ، نآ  رد  نم  دشاب ، تسار  تمایق  رگا  يوش ، ناملسم  دراد ، هراچ  نیا  دیلو !  يا  __ 

؟ ییوگ یم  تسار  __ 

.یهدب رتش  هد  ًالثم  نم  هب  دیاب  مهد ، یمن  ماجنا  ناگیار  ار  راک  نیا  نم  دراد ، طرش  کی  هّتبلا  .هلب  __ 

مه تسار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم نخـس  رگا  موش ، یمن  مه  ناملـسم  مهد و  یم  رتش  هد  وت  هب  نم  .منک  یم  لوبق  .دـشاب  __ 
 ! منک یم  ادیپ  تاجن  باذع  زا  نم  دشاب ،

وا هک  تشاذگن  شقیفر  اّما  دوب ، هدرک  هولج  نامیا  رون  دیلو ، بلق  رد  يرآ ،
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وا هب  ار  اهرتش  رتشیب  زونه  اّما  داد ، شقیفر  هب  رتش  دـنچ  دـیلو  تشذـگ ، زور  دـنچ  دـسرب ، يراگتـسر  تداعـس و  هب  دروایب و  نامیا 
ارچ رخآ  دشاب ؟ یمّنهج  تشهب و  هک  اجک  زا  دشاب ؟ راک  رد  یتمایق  هک  مولعم  اجک  زا  : » تفگ درک و  رکف  دوخ  اب  دیلو  دوب ، هدادـن 

(56) .دادن شقیفر  هب  يرتش  رگید  وا  هک  دوب  اجنیا  مهدب .»؟ مقیفر  هب  ار  دوخ  ياهرتش  دیاب  نم 

ار دوخ  لامعا  هجیتن  یـسک  ره  تمایق  زور  رد  دنریگب ، سرد  وا  يارجام  زا  همه  ات  ییوگب  نخـس  دیلو »  » هرابرد یهاوخ  یم  نونکا 
.تسوت نوناق  نیا  دنیب ، یم 

* * *

هب ار  دوخ  لام  زا  یمک  باذع ، زا  تاجن  يارب  هک  یـسک  يارجام  دـش ، نادرگ  يور  مالـسا  زا  هک  ییوگ  یم  ار  یـسک  يارجام  وت 
.دادن شقیفر  هب  ار  نآ  هّیقب  سپس  درک و  اطع  شقیفر 

.دریگب شود  هب  ار  شهانگ  راب  شقیفر ، ات  درک  ار  راک  نیا  وا 

؟ تشاد یهاگآ  تمایق  زور  عاضوا  رب  وا  ایآ  تشاد ؟ ربخ  بیغ  زا  وا  ایآ 

هیلع ) میهاربا نامه  تشادـن ؟ ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا باـتک  زا  وا  رگم  تشادـن ؟ عـالّطا  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم تاروت  زا  وا  رگم 
.دناوخ ارف  وت  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  درک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دوب و  وت  ربمایپ  هک  مالسلا )

؟ تسا هدمآ  یبلاطم  هچ  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا باتک  و  مالسلا ) هیلع  ) یسوم تاروت  رد  منادب  مراد  تسود  نم 

: تسا هدمآ  باتک  ود  نیا  رد  هک  تسا  یتالمج  اه  نیا 

.دریگ یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  سک  چیه  تمایق ، زور  رد   - 1

.تسین يا  هرهب  تسا ، هدرک  لمع  هچنآ  زج  ناسنا  يارب   - 2

ص:119

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  هداد  لماک  يازج  وا  هب  دنیب و  یم  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  ناسنا   - 3

(. دنیآ یم  ادخ  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  دنوش و  یم  هدنز  تمایق  زور  رد  اه  ناسنا  همه   ) .تسا زیچ  ره  نایاپ  ادخ ، يوس  هب   - 4

دناریم و یم  هک  تسوا  دنک ، یم  نایرگ  نیگمغ و  ار  اه  نآ  هک  تسوا  دنک و  یم  نادنخ  داش و  ار  اه  ناسنا  هک  تسادـخ  نیا   - 5
.دنک یم  هدنز 

زا دریگ و  یم  رارق  محر  رد  تسا و  زیچان  هک  يا  هفطن  دنیرفآ ، یم  هفطن  زا  ار  ناسنا  وا  تسا ، هدیرفآ  درم  نز و  ار  اه  ناسنا  وا   - 6
.دیآ یم  دوجو  هب  ناسنا  نآ 

رفیک ار  نارفاک  دـهد و  شاداپ  ار  نانمؤم  ات  دـنک  یم  هدـنز  رگید  راب  ار  اه  نآ  دـندش ، دوبان  اه  ناـسنا  یتقو  هک  تسادـخ  نیا   - 7
.دنک

.دشخب یم  تورث  هیامرس و  اه  نآ  هب  دنک و  یم  زاین  یب  ار  اه  نآ  دهد و  یم  تمعن  اه  ناسنا  هب  وا   - 8

.تسا يرعَش »  » هراتس يادخ  وا   - 9

دعب هک  دندوب  یهورگ  نیلّوا  دندرک و  یم  یگدنز  میدق  نامز  رد  هک  یموق  نامه  درک  كاله  ار  داع »  » موق هک  دوب  ادخ  نیا   - 10
(، دومث داع و  موق  زا  شیپ   ) وا تشاذگن ، یقاب  ار  سک  چـیه  دومث »  » موق زا  ادـخ  نینچمه  دـندش ، كاله  ( مالـسلا هیلع  ) حون موق  زا 
نآ سپـس  درک و  دوبان  ار  طول  موق  ياه  نیمزرـس  هک  دوب  ادخ  نیا  .دـندوب  شکرـس  راکمتـس و  نانآ  مامت  درک ، دوبان  ار  حون  موق 

.دندش نوفدم  اه  گنس  ریز  نانآ  دناشوپ و  اه  گنس  اب  ار  راکهانگ  مدرم 

* * *

همه ساسا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  دـنک ، یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا باتک  تاروت و  باتک  زا  ار  بلطم  هد  نیا  اجنیا ، رد  نآرق 
تسا و ناسکی  ینامسآ ، ياه  باتک 
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.تسا زیچ  کی  اه ، نآ  همه  مایپ 

* * *

: مسیونب ار  هتکن  هس  اجنیا  رد  منیب  یم  بسانم 

لّوا هتکن  * 

تمایق زور  رد  اـه  ناـسنا  همه  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ياـنعم  تسا .» زیچ  ره  ناـیاپ  ادـخ ، يوس  هب  : » مناوخ یم  نینچ  هیآ 42  رد 
.دنیآ یم  ادخ  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  دنوش و  یم  هدنز 

کی تسا : ناهنپ  اهرظن  زا  هک  تسا  ییانعم  نآرق » ِنطب   » .مینک یم  داـی  نآرق » ِنطب   » هب نآ  زا  هک  دراد  مه  يرگید  ياـنعم  هیآ  نیا 
هرابرد نم  ناتـسود  زا  يا  هّدـع  نم !  ياقآ  : » تفگ وا  هب  تفر و  ترـضح  نآ  رادـید  هب  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  ناراـی  زا  یکی  زور ،

: دومرف وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تسا ،»؟ هنوگچ  ادخ  هک  دننادب  دنهاوخ  یم  اه  نآ  دـننک ، یم  وگتفگ  ثحب و  ادـخ  یگنوگچ 
(57 «.) دیناسرب نایاپ  هب  ار  نخس  دیسر ، ادخ  هب  نخس  یتقو  تسا : نیا  هیآ  نآ  يانعم  دنا ؟ هدناوخن  ار  مجن  هروس  هیآ 42  نانآ  ایآ  »

.دنداد همه  هب  یگرزب  سرد  ترضح  نآ  منک ، یم  رکف  ( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  نخس  نیا  هب  نم 

«. تسا نخس  نایاپ  ادخ ، يوس  هب  »

.دیربب نایاپ  هب  ار  نخس  دیسر ، ادخ  یگنوگچ  هب  نخس  یتقو 

.دیآ رد  ناسنا  نهذ  رّوصت  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  ادخ  درک ، كرد  يرشب  لقع  اب  ناوت  یمن  ار  ادخ 

؟ اجک ادخ ، یگنوگچ  كرد  اجک و  نم  صقان  لقع 

نم مسانشب ، تسا ، هتفگ  نآرق  رد  شدوخ  هک  یتافص  اب  ار  وا  مناوت  یم  طقف  نم 
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.تسا ربخاب  زیچ  همه  زا  تسانیب ، هدنونش و  تسا ، نابرهم  هدنشخب و  ادخ  هک  مناد  یم 

اّما تسادخ ، تافص  متفگ  هک  اه  نیا  همه  منک ، یم  ادیپ  تخانش  دوخ  يادخ  هب  تبـسن  مناوخ و  یم  نآرق  رد  ار  ادخ  تافـص  نیا 
هچ ره  .میوگب  ینخـس  مدوخ ، شیپ  زا  ادـخ  یگنوگچ  هرابرد  دـیابن  نم  ممهفب ، مناوت  یمن  زگره  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ادـخ  تاذ 

 ! تسا نآ  زا  ریغ  ادخ  هک  منادب  دیاب  منک ، رّوصت  ادخ  تاذ  يارب  مدوخ  نهذ  رد  هک 

.دومن كرد  ار  نآ  لقع  اب  ناوت  یمن  درادن و  يا  هزادنا  ّدح و  هک  تسا  يزیچ  ادخ 

مود هتکن  * 

ادخ ار  يرعش  هراتس  لهاج ، ياه  ناسنا  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا ،» يرعـش  هراتـس  ِيادخ  وا  : » تسا هدمآ  هیآ 49  رد 
.دندیتسرپ یم  ار  هراتـس  نیا  دندرک ، یم  یگدنز  هّکم  فارطا  رد  هک  هعازخ »  » هلیبق دـش ، لزان  هیآ  نیا  هک  ینامز  رد  دنتـسناد ، یم 
.دنیوگ یم  ینامی » يارعش   » نآ هب  تسا و  عقاو  نامسآ  بونج  فرط  رد  هک  تسا  يا  هراتس  نامه  اجنیا  رد  يرعش »  » زا روظنم 

، تسا هدـیرفآ  ادـخ  ار  ناگراتـس  همه  هک  دـنامهفب  همه  هب  دـنک و  مالعا  لطاب  ار  یفارخ  هدـیقع  نیا  دـهاوخ  یم  هیآ  نیا  رد  نآرق 
.دشاب ادخ  دناوت  یمن  تسا ، هدش  هدیرفآ  هک  يزیچ 

: منک یم  نایب  اجنیا  رد  ار  يرعَش  هراتس  یگژیو  دنچ  نونکا 

.دراد يدایز  یگدنشخرد  تسا و  فورعم  ناگراتس » هاشداپ   » مان هب  هراتس  نیا   - 1

دیـشروخ نورد  ترارح  ربارب  رازه  ود  نآ  ترارح  ینعی  دـسر ، یم  دارگیتناـس  هجرد  رازه  هب 120  هراتـس  نـیا  نورد  ترارح   - 2
.تسا
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 ! داد ياج  نآ  رد  ار  نیمز  هرک  نویلیم  ناوت 26  یم  ینعی  تسا ، دیشروخ  ربارب  تسیب  هراتس ، نیا  مجح   - 3

ادج نآ  زا  لبق ، لاس  هد  منیب ، یم  نامسآ  رد  هراتس  نیا  زا  بشما  نم  هک  يرون  دراد ، هلصاف  نیمز  اب  يرون  لاس  هراتس 10  نیا   - 4
.تسا هدیسر  نیمز  هب  نونکا  تسا و  هدش 

.دیآ یم  رظن  هب  تروص  نیا  هب  تسا  رود  نیمز  زا  نآ  هلصاف  نوچ  اّما  تسا ، دیشروخ  ربارب  هراتس 25  نیا  یگدنشخرد   - 5

سرد دـناوت  یم  نآ ، هب  ندرک  رکف  اـب  دـشاب  هشیدـنا  رکف و  لـها  هـک  سک  ره  دـشاب ، یم  ادـخ  تردـق  زا  يا  هنوـمن  هراتـس ، نـیا 
.دریگب ارف  یسانشادخ 

موس هتکن  * 

سپس و  درک » كاله  ار  نیتسخن  داع  موق  ادخ  : » دنا هتـشون  نینچ  هراب ، نیا  رد  يا  هّدع  یلوألا .» ًاداع  : » مناوخ یم  نینچ  هیآ 50  رد 
«. دندش كاله  نانآ  موق  نیلّوا  طقف  دنا و  هدوب  داع  موق  ود  خیرات ، رد  : » دنا هتفگ  نینچ 

تسا هتشاد  دوجو  داع  مان  هب  موق  کی  طقف  خیرات ، رد  .تسین  تسرد  نخس  نیا  هک  مدش  هّجوتم  مدرک  یـسررب  قیقحت و  نم  یتقو 
.دندش كاله  دوبان و  ادخ  باذع  رد  نانآ  همه  و 

یهورگ نیلّوا  دندرک و  یم  یگدنز  میدق  نامز  رد  هک  یموق  نامه  درک  كاله  ار  داع  موق  ادخ  تسا : نیا  یلوألا » ًاداع   » زا روظنم 
.دندش كاله  ( مالسلا هیلع  ) حون موق  زا  دعب  هک  دندوب 

؟ دندوب یناسک  هچ  داع  موق 

.دندش راتفرگ  باذع  هب  دندرک و  یم  یگدنز  نیمز  يور  ( مالـسلا هیلع  ) حون نافوط  زا  دعب  هک  دـندوب  اه  ناسنا  زا  هورگ  نیلّوا  نانآ 
(58)
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* * *

55 هیآ 58 -  مجَن :

(58  ) ٌهَفِشاَک ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اََهل  َْسَیل  ( 57  ) ُهَفِزالا ِتَفِزَأ  ( 56  ) َیلوُْالا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اَذَه  ( 55  ) يَرامََتَت َکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف 

اّما يداد ، تمعن  همه  نیا  وا  هب  يدیرفآ و  ار  ناسنا  وت  دنک ؟ یم  زیتس  نآ  هرابرد  دراد و  کش  وت  تمعن  مادـک  رد  ناسنا  یتسار  هب 
.دیامیپ یم  ار  راکنا  رفک و  هار  دنک و  یم  یساپسان  وا 

يارب ار  يدایز  ناربمایپ  وت  وا ، زا  لـبق  تسین ، وت  ربماـیپ  نیلّوا  وا  يداتـسرف ، مدرم  تیادـه  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وت 
یم هک  یـسک  .يدادن  رارق  اه  ناسنا  ربمایپ  ار  يا  هتـشرف  هاگ  چیه  وت  دندوب ، ناسنا  ناربمایپ ، نآ  همه  يداتـسرف و  اه  ناسنا  تیاده 

.دشاب اه  نآ  دوخ  سنج  زا  دیاب  دشاب  اه  ناسنا  يوگلا  دهاوخ 

هچنآ دنرادن ، ربخ  نانآ  اّما  دنناوخ ، یم  رگوداج  هارمگ و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم دنرامـش و  یم  غورد  ار  نآرق  هّکم  مدرم 
 ! دسر یم  ارف  زور  نآ  تسا و  هار  رد  تمایق  زور  تسا ، هدش  کیدزن  دوش ، کیدزن  دیاب 

یم شوج  هب  اهایرد  زور  نآ  دزاس ، فرطرب  ار  زور  نآ  ياه  یتخـس  دناوت  یمن  وت  زج  سک  چـیه  تسا ، یتخـس  زور  تمایق ، زور 
اب ار  نانآ  دنزادنیب و  نارفاک  ندرگ  رب  نینهآ  ياهریجنز  لُغ و  ناگتـشرف  ات  یهد  یم  نامرف  وت  دوش ، یم  شوماخ  دیـشروخ  دـنیآ ،

(59) .دنربب مّنهج  يوس  هب  دنشکب و  نیمز  يور  رب  تروص 

* * *

59 هیآ 62 -  مجَن :

(59  ) َنُوبَْجعَت ِثیِدَْحلا  اَذَه  ْنِمَفَأ 
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(62  ) اوُُدبْعاَو ِهَِّلل  اوُدُجْساَف  ( 61  ) َنوُدِماَس ُْمْتنَأَو  ( 60  ) َنوُْکبَت َالَو  َنوُکَحْضَتَو 

هک نآ  ياج  هب  دـندرک و  بّجعت  نانخـس  نیا  زا  نانآ  تفگ ، مدرم  يارب  تمایق  ياه  یتخـس  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم یتقو 
ات یهاوخ  یم  نانآ  زا  وت  دندرب ، رـس  هب  ینارـسوه  تلفغ و  رد  هتـسویپ  دندیدنخ و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم نخـس  هب  دـنیرگب ،

.دنوشن راتفرگ  تمایق  زور  باذع  هب  ات  دننک  شتسرپ  ار  وت  دننک و  هدجس  وت  يارب  دننک و  اهر  ار  اه  ُتب  تدابع 

هب تناگدـنب  ات  یهاوخ  یم  وت  يرادـن ، زاین  زگره  نانآ  تدابع  هب  یناوخ ، یم  ارف  دوخ  تداـبع  هب  ار  تناگدـنب  رگا  يزاـین ، یب  وت 
.دنسرب لامک  دشر و 

* * *

«. دیتسرپب ارم  دینک و  هدجس  نم  يارب  سپ  : » دیوگ یم  نخس  نینچ  ادخ  هیآ 62  رد 

راب هس  هک  تسا  یفاک  دورب و  هدجس  هب  تسا  بجاو  دونـشب ، ار  هیآ  نیا  یبرع  ِنتم  یـسک  رگا  ینعی  دراد ، بجاو  هدجـس  هیآ ، نیا 
.دیوگب هللا » َناحبُس  »

مهدب ناشن  هدجس  اب  میاسب و  كاخ  رب  یناشیپ  مورب و  هدجـس  هب  تسا  بحتـسم  متـشون ، یـسراف  نابز  هب  ار  هیآ  نیا  نم  هک  نونکا 
(60) .متسه نتورف  شیوخ ، يادخ  ربارب  رد  هک 
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رمَق هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 54  هروس  تسا و  ّیکم »  » هروس نیا   - 1

هزجعم نیا  .هام  ندش  مین  ود  ینعی  رمقلا » ّقش   » .دشاب یم  رمقلا » ّقش  ، » ربمایپ تازجعم  زا  یکی  .دـشاب  یم  هام »  » يانعم هب  رمق »  - » 2
نیمه يارب  تسا و  هدش  هراشا  هزجعم  نیا  هب  هروس  نیا  لوا  هیآ  رد  .دـنوش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  نالفاغ  ات  داد  يور  ادـخ  نذا  هب 

.دنناوخ یم  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا 

موـق تشذگرـس  دـنوش ، یم  هدـنز  زور ، نآ  رد  مدرم  همه  نآ ، یگنوـگچ  تماـیق و  تسا : نینچ  هروـس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
.تمایق زور  رد  نارفاک  باذع  دومث ، موق  طول و  موق  و  مالسلا ) هیلع  ) حون
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1 هیآ 4 -  رمَق :

ْمُهَءاَوْهَأ اوُعَبَّتاَو  اُوبَّذَکَو  ( 2  ) ٌّرِمَتْسُم ٌرْحِـس  اُولوُقَیَو  اوُضِْرُعی  ًهَیَآ  اْوَرَی  ْنِإَو  ( 1  ) ُرَمَْقلا َّقَْشناَو  ُهَعاَّسلا  َِتبَرَتـْقا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌرَجَدُْزم ِهِیف  اَم  ِءاَْبنالا  َنِم  ْمُهَءاَج  ْدََقلَو  ( 3  ) ٌّرِقَتْسُم ْرمَأ  ُّلُکَو 

یم دننادرگ و  یم  ور  ّقح  زا  زاب  دننیبب ، هک  ار  يا  هزجعم  ره  نارفاک  نیا  اّما  تفاکـش ، مه  زا  هام  دش و  کیدزن  تمایق  دّـمحم !  يا 
«. دشاب یم  یلبق  ياهوداج  نامه  همادا  مه  نیا  : » دنیوگ

رد مداد و  تلهم  نانآ  هب  نم  دندرک ، يوریپ  دوخ ، سفن  ياوه  زا  دنتـشادنپ و  غورد  ار  اه  هناشن  تازجعم و  همه  نانآ  دّـمحم !  يا 
ناهج رد  زیچ  چیه  دنیب ، یم  ار  دوخ  لامعا  لصاح  سک  ره  دوب ، دـهاوخن  يواسم  رفک  نامیا و  زگره  اّما  مدرکن  باتـش  ناشباذـع 

.منک یم  راتفرگ  تخس  یباذع  هب  ار  نارفاک  مرب و  یم  تشهب  هب  ار  نانمؤم  دسر ، ارف  هک  تمایق  زور  دور ، یمن  نیب  زا 
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نیا .يدرک  نایب  ناشیارب  ار  نیـشیپ  ياه  تّما  تشذگرـس  يدناوخ و  نآرق  یتفگ و  نخـس  نانآ  يارب  یفاک  هزادنا  هب  دّـمحم !  يا 
دنا هتفرگ  میمـصت  نانآ  .داتفین  ّرثؤم  نانآ  رد  اهرادـشه  نیا  اّما  دـهد ، یم  رادـشه  نارفاـک  هب  تسا و  راکـشآ  اـسر و  يدـنپ  نآرق ،

.دننک یم  راکنا  ار  ّقح  تجاجل  يور  زا  دنرواین و  نامیا 

* * *

؟ دش لزان  هروس  نیا  هک  دش  هنوگچ  منادب  تسا  نآ  تقو  نونکا  مدناوخ ، ار  تایآ  نیا 

نانآ هب  وا  دـنروایب ، ناـمیا  نآرق  هب  اـت  تساوخ  یم  ناـنآ  زا  تفگ و  یم  نخـس  هّکم  ناتـسرپ  ُتب  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
نآرق ندوب  هزجعم  دننک ، يراک  نینچ  دنتـسناوتن  زگره  نانآ  دـیروایب ،» نآ  دـننام  هروس  کی  دـیراد ، یکـش  نآرق  رد  رگا  : » دومرف

زاب اّما  دندناوخ  یم  وگغورد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم نانآ  دندرواین ، نامیا  نآ  هب  اّما  دنتخانش  ار  ّقح  دش و  تباث  نانآ  يارب 
رادیب تلفغ  باوخ  زا  نانآ  دیاش  درب  یم  هرهب  یتصرف  ره  زا  درک و  یم  شالت  نانآ  تیاده  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم مه 

.دنوش

.»؟ یتسه ربمایپ  وت  دهد  ناشن  هک  يراد  يا  هزجعم  وت  ایآ  : » دنتفگ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هب  نانآ  يزور 

ارف بش  یتقو  وگب  ناـنآ  هب  دّـمحم !  يا  : » تفگ نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هب  وا  داتـسرف و  ار  لـیئربج  ادـخ  هک  دوب  اـجنیا 
.دنیایب وا  دزن  بش  هک  تساوخ  نانآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم دننیبب .» ار  گرزب  يا  هزجعم  ات  دنوش  عمج  وت  دزن  دسر ،

يدرگ تروص  هب  هام  دوب و  مهدراهچ  بش  بش ، نآ  دـش ، رهاظ  نامـسآ  رد  لماک  هاـم  دـش ، کـیرات  اوه  درک ، بورغ  دیـشروخ 
دوب ریذپ  ناکما  ادخ  تردق  اب  طقف  هک  يزیچ  دش ، همین  ود  هام  داد و  يور  گرزب  يا  هزجعم  هک  دوب  اجنیا  دیدرگ ، راکـشآ  لماک 

.تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  هک  یتسار  هب  و 
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مه هب  هام  هفصن  ود  یتاظحل  زا  سپ  دندوب ، هدش  توهبم  تام و  نانآ  دندرک ، هاگن  تفگش  هرظنم  نیا  هب  دوخ  مشچ  اب  نارفاک  همه 
شیب ییوداج  وا  راک  درک ، وداج  ار  ام  دّـمحم  : » دـنتفگ دـندرواین و  نامیا  مه  زاب  ناـنآ  اـّما  دـمآرد ، دوخ  لّوا  لکـش  هب  تسویپ و 

«. دوبن

هام دش و  کیدزن  تمایق  دّمحم !  يا  : » درک لزان  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم رب  ار  هروس  نیا  ادخ  دنتفگ ، ار  نخـس  نیا  نانآ  یتقو 
(61 «.) ...تفاکش مه  زا 

* * *

زا نـالفاغ  اـت  داد  يور  وت  نذا  هب  هزجعم  نیا  .هاـم  ندـش  مین  ود  ینعی  رمقلا » ّقش   » .دـشاب یم  رمقلا » ّقش  ، » ربماـیپ تازجعم  زا  یکی 
.دنوش رادیب  تلفغ  باوخ 

: مهد باوج  اه  نآ  هب  مسیونب و  هراب  نیا  رد  لاؤس  جنپ  تسا  مزال  اجنیا  رد 

لّوا لاؤس  * 

هدـمآ بلطم  نیا  ناناملـسم  ياـه  باـتک  رد  طـقف  ارچ  تـسا ؟ هدـشن  رکذ  خـیرات  رد  ارچ  تـسا  هداد  يور  يا  هثداـح  نـینچ  رگا  »
.»؟ تسا

یم دـندوب  هّکم  قفا  مه  قطاـنم  رد  هک  یناـسک  طـقف  دوب ، هدرک  عوـلط  هّکم  رد  یگزاـت  هب  هاـم  هک  داد  يور  یناـمز  رد  هثداـح  نیا 
.دندوب باوخ  رد  مدرم  دوب و  بش  همین  ای  دوب  هدرکن  عولط  هام  زونه  ای  نیمز  طاقن  زا  يرایسب  رد  دننیبب ، ار  هزجعم  نیا  دنتسناوت 

.دنک دَصَر  مور  ای  ناریا  ًالثم  زا  ار  هّکم  رهش  رد  هام  عولط  هک  دوب  هدیسرن  تفرشیپ  نیا  هب  ناسنا  نامز  نآ  رد 

؟ مینک یم  يواکجنک  نآ ، تلاح  رد  میوش ، یم  هریخ  نآ  هب  دشخرد  یم  نامسآ  رد  هام  هک  يداع  ياهبش  رد  ام  ایآ 

اب قرب  دعر و  دننام  هک  دنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  دارفا  هّجوت  ینامسآ  ثداوح 
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فوسخ دننام  هزجعم ، نیا  نینچمه  تشادن ، مه  ییادص  رـس و  داتفا و  قاّفتا  یهاتوک  تّدم  رد  رمقلا  ّقش  دشاب ، هارمه  ادـص  رس و 
.دنک هّجوتم  دوخ  هب  ار  مدرم  ات  دوبن  ینالوط  فوسک ، و 

دید زا  رگا  ًـالثم  داد ، رارق  ماـهبا  زا  يا  هلاـه  رد  يداـیز  بلاـطم  تسین و  راکـشآ  نشور و  یخیراـت ، ثداوح  همه  رگید ، فرط  زا 
صّخـشم قیقد  تروص  هب  وا  رگید  یگژیو  دـّلوت و  لحم  تافو ، خـیرات  دـّلوت ، خـیرات  مینیب  یم  مینک ، هاـگن  تشترز »  » هب یخیراـت 

.تسین راکشآ  وا  یگدنز  ثداوح  زا  یلیخ  مینک ، هاگن  مالسلا ») هیلع  ) یسیع  » هب یخیرات  دید  زا  رگا  .تسین 

بّجعت رگید  سپ  دـنا ، هدوب  انتعا  یب  هنوگ  نیا  دوخ ، ناـگرزب  خـیرات  تبث  هب  تبـسن  مور ) ناریا و   ) ناـمز نآ  ِنّدـمتم  ياـهروشک 
 ! دنا هدرکن  تبث  ار  رمقلا » ّقش   » نانآ ارچ  هک  درادن 

تسا و هداد  خر  كانتـشحو  نافوط  هلزلز و  اهدـص  خـیرات ، لوط  رد  دـنا ؟ هتـشون  ار  یخیرات  ثداوح  همه  ناـخّروم  اـیآ  یتسار  هب 
.تسا هدرکن  تبث  ار  اه  نآ  همه  خیرات 

مود لاؤس  * 

نامیا نانآ  ارچ  سپ  دندروآ ، یم  نامیا  نارفاک  دیاب  دشاب ، هداد  يور  يزیچ  نینچ  رگا  تسا ، گرزب  يا  هثداح  هام ، ندش  مین  ود  »
.»؟ دندرواین

نانآ اّما  درک ، یگدنز  دومث  موق  نایم  رد  یتّدم  هک  يرتش  دمآ ، نوریب  هوک  لد  زا  هک  دوب  یگرزب  رتش  مالـسلا ) هیلع  ) حلاص هزجعم 
، دش كانتشحو  ییاهدژا  هب  لیدبت  اصع  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياصع  ( مالسلا هیلع  ) یـسوم دندرواین ، نامیا  مالـسلا ) هیلع  ) حلاص هب 
«. ریگب ار  اـهدژا  نیا  یـسوم ! يا  : » دز داـیرف  دـید ، ار  هرظنم  نیا  اـت  نوـعرف  .دـعلبب  ار  نوـعرف  تخت  تفر  یم  هـک  گرزب  ییاـهدژا 

هب لیدبت  اهدژا  نآ  درک و  زارد  تسد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم
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.درواین نامیا  نوعرف  مه  زاب  یلو  دش ، اصع 

موس لاؤس  * 

سپ تسا ، هدش  مین  ود  هام  رگا  دنک ، یم  دروخرب  نیمز  هب  دوش و  یم  بذـج  نیمز  تمـس  هب  هام  همین  ود  دوش ، مین  ود  هب  هام  رگا  »
»؟ دراد دوجو  نامسآ  رد  نونکا  ارچ 

 ! یعیبط هثداح  کی  هن  تسا  هزجعم  رمقلا ، ّقش 

ار هام  دوخ ، تردـق  اب  هک  ییادـخ  نامه  اّما  دـهد ، يور  یقاّفتا  نینچ  تسا  نکمم  دوش ، مین  ود  هب  هثداح  کی  تروص  هب  هام  رگا 
.دروآرد دوخ  لّوا  تلاح  هب  ار  هام  یتّدم  زا  دعب  دش و  نآ  همین  ود  طوقس  عنام  دوخ  تردق  اب  تفاکش 

مراهچ لاؤس  * 

.»؟ تسا هدرک  دییأت  ار  رمقلا  ّقش  اسان ،)  ) اکیرمآ ییاضف  نامزاس  ایآ  »

یبلطم منک ،) یمن  رکذ  ار  ناشمان  مارتحا ، يارب  ، ) دـنا هدرک  رکذ  ار  یبلطم  دوخ  ياه  تیاس  اه و  باتک  رد  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 
وا دنک ، یم  قیقحت  نید  نیا  هرابرد  دوش ، ناملـسم  هک  نیا  زا  لبق  ناتـسلگنا  یمالـسا  بزح  سیئر  تسا : نیا  دـنا  هتـشون  نانآ  هک 
نآ رد  نادروناضف  نآ  .دنیوگ  یم  نخس  هام  هب  رفس  هرابرد  همانرب  کی  رد  دنراد  دروناضف  دنچ  هک  دنیب  یم  ار  نویزیولت  بش  کی 
رفس هام  هب  يولوپآ 11  اب  یتقو  میدید ، اجنآ  رد  قیمع  فاکش  کی  میدید ، یم  ار  هام  حطـس  ياه  سکع  یتقو  : » دنیوگ یم  همانرب 

«. دوب هتفرگ  ار  هام  حطس  رود  ات  رود  فاکش  نیا  میدرک ، هدهاشم  ّتقد  اب  ار  نآ  میتفر و  فاکش  نآ  کیدزن  میدرک ،

ّقح نآرق ، دـمهف  یم  دوش و  یم  ناملـسم  دونـش ، یم  نویزیولت  رد  ار  نخـس  نیا  ناتـسلگنا  یمالـسا  بزح  سیئر  یتـقو  بش ، نآ 
.تسا

.دوب بلطم  نآ  زا  يا  هصالخ  نیا 
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یـضعب اّما  دوش ، یمن  رکذ  مه  نادروناضف  نآ  مان  دوش ، یمن  هدرب  ینویزیولت  هکبـش  نآ  همانرب و  نآ  زا  یماـن  چـیه  ارجاـم ، نیا  رد 
.دنسیون یم  دوخ  ياه  تیاس  اه و  باتک  رد  دننک و  یم  رواب  ار  نخس  نیا 

؟ هن ای  دراد  یکردم  لیلد و  نخس ، نیا  ایآ  هک  دننک  یمن  رکف  يا  هظحل  نانآ 

زا یکی  هک  یلیب » دارب   » ياقآ دـش و  نآ  هب  نداد  باوج  هب  روبجم  اـسان  ماجنارـس  دـنک و  یم  ادـیپ  جاور  بلطم  نیا  یتّدـم ، زا  دـعب 
.دنک یم  بیذکت  ار  عوضوم  نیا  تسا ، اسان » هام  تاقیقحت  وتیتسنا   » نادنمشناد

دندرک یمن  نایب  قیقحت  زا  لبق  ار  ینخس  چیه  دندرک و  یم  يرتشیب  ّتقد  دننک ، تمدخ  نآرق  هب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  شاک  يا 
!

سکع فاکـش  نآ  زا  يولوپآ 10  هک  دراد  دوجو  گرزب  یفاکـش  هاـم ، حطـس  رد  مدیـسر : هجیتـن  نیا  هب  مدرک  قـیقحت  نم  یتـقو 
نآ سکع  دنناوخ و  یم  للیر » سوادیرا   » مان هب  ار  فاکـش  مان  .تسا  هدرک  دییأت  ار  نآ  يولوپآ 11  نینچمه  تسا ، هدرک  يرادرب 

.تسا دوجوم  تنرتنیا  رد 

نیا ینعی  تسا ، رتمولیک  دـصناپ  رازه و  هس  ًابیرقت  هاـم  رطق  اـّما  دراد ، لوط  رتمولیک  طقف 300  فاکـش  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
.دهد یم  ششوپ  ار  هام  رطق  دصرد  طقف 11  فاکش 

يارب دنا ؟ هدرک  رکذ  دوخ  يریـسفت  ياه  باتک  رد  ار  تاعیاش  نیا  دننک ، ّتقد  هک  نیا  نودـب  يا  هّدـع  ارچ  منک : یم  لاؤس  نونکا 
 ! تسین دب » ِعافد   » زا رتهب  زیچ  چیه  تقیقح ، کی  هب  ندز  هبرض 

مجنپ لاؤس  * 

.»؟ دنک دییأت  ار  هزجعم  نیا  هک  تسا  هدشن  ادیپ  هام  رد  يا  هناشن  چیه  ارچ  »

كاخ و یتشم  هب  نانآ  ندب  دنریم  یم  اه  ناسنا  یتقو  منز : یم  لاثم  کی  نونکا 
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رب ( مالسلا هیلع  ) یسیع هاگ  .درک  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  دوب  نیا  مالسلا ) هیلع  ) یسیع تازجعم  زا  یکی  دوش ، یم  لیدبت  ناوختـسا 
هیلع ) یسیع دوب ، هدش  لیدبت  ناوختسا ، كاخ و  یتشم  هب  شندب  دوب و  هتـشذگ  وا  گرم  زا  لاس  اهدص  هک  دمآ  یم  یـسک  ربق  رس 

.درک یم  هدنز  ار  وا  ادخ ، نذا  هب  مالسلا )

چیه نانآ ، مادنا  تروص و  رد  .دنتـشگ  یم  زاب  دوخ  لّوا  لکـش  هب  دـندش  یم  هدـنز  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع هزجعم  اب  هک  یناسک  نآ 
.دنک توافتم  مدرم  هّیقب  زا  ار  اه  نآ  ات  دوبن  يا  هناشن 

؟ دنتشگ یم  اه  نآ  ندب  ای  تروص  رد  يا  هناشن  لابند  هب  ایآ  درک ، هدنز  ار  يا  هدرم  ( مالسلا هیلع  ) یسیع دندید  یم  هک  یمدرم 

هب ام  ارچ  سپ  دنامن ، یقاب  ندش  مین  ود  زا  يرثا  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ  رد  دوخ  لّوا  لکـش  هب  ًالماک  ار  هام  دوخ  تردق  اب  ادخ 
؟ میدرگ یم  هام  حطس  رد  يا  هناشن  لابند 

زاب شلّوا  تلاح  هب  ار  نآ  سپـس  تفاکـش و  ار  هام  دوخ  تردـق  اـب  ادـخ  دوب ، گرزب  يا  هزجعم  دوبن ، یعیبط  يا  هثداـح  رمقلا  ّقش 
.دنادرگ

* * *

«. دش کیدزن  تمایق  : » دیوگ یم  نآرق  هروس ، نیا  لّوا  هیآ  رد  تسا ، هدش  رکذ  تمایق  ياه  هناشن  زا  رمقلا  ّقش 

یم نامز  نآ  زا  لاـس  دـصراهچ  رازه و  هب  کـیدزن  هک  یلاـح  رد  دـشاب  هدـش  کـیدزن  تماـیق  ناـمز ، نآ  رد  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ تسا هدشن  اپ  رب  تمایق  زونه  درذگ و 

ًابیرقت 300 هیناث  درایلیم  هد   ) دراد هلـصاف  نم  اب  هیناث  درایلیم  هد  هک  مورب  يرهـش  هب  موش و  نیـشام  رب  راوس  نم  رگا  منز : یم  یلاـثم 
زور و هنابش  نم  دوش .) یم  لاس 
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یم نم  هب  مرـسپ  دوش ، یم  هتـسخ  مرـسپ  دشاب ، هدـنام  رفـس  نایاپ  هب  تعاس  طـقف 27  هک  یتقو  مور ، یم  شیپ  هب  تحارتـسا  نودـب 
؟ ما هتفگ  غورد  نم  ایآ  تسا .» هدنامن  یهار  رگید  : » میوگ یم  وا  هب  نم  میسر »؟ یم  دصقم  هب  یک  مدش ، هتسخ  نم  اباب !  : » دیوگ

رایـسب نامز  تسا ، هتـشذگ  هک  یلاس  اب 300  هسیاـقم  رد  تعاـس   27 دـنک ، ربص  رگید  تعاـس  طـقف 27  مهاوـخ  یم  وا  زا  نم  .هـن 
 ! تسا یهاتوک 

یم هدیچیپ  مه  رد  نیمز  اه و  نامـسآ  دوش  اپرب  تمایق  یتقو  دراد ، رمع  لاس  درایلیم  هد  زا  شیب  ناهج  هک  تسا  هدـش  تباث  هزورما 
یمن سک  چیه  درذگ ، یم  نرق  هب 15  کیدزن  زورما  هب  ات  نامز  نآ  زا  دـناد ، یم  تمایق  ياه  هناشن  زا  ار  رمقلا » ّقش   » نآرق دـنوش ،

ّقـش  » هزجعم زاب  دوش ، عقاو  مه  رمقلا » ّقش   » هزجعم زا  سپ  لاس  رازهدـص  تماـیق  رگا  اـّما  دوش ، یم  اـپ  رب  یناـمز  هچ  تماـیق  دـناد 
 ! تسا تمایق  نامز  کیدزن  رمقلا ،»

؟ میسر یم  يا  هجیتن  هچ  هب  مینک ، باسح  لاس  درایلیم  هد  ار  ناهج  رمع  رگا 

ّقـش زا  دـعب  لاس  رازه  دـص  رگا  تسا ، هدرک  رمع  لاـس ، رازه  نوـیلیم و 900  دراـیلیم و 999  ناـهج 9  رمقلا ،» ّقش   » هزجعم زا  لـبق 
 !! تسا یمک  نامز  مقر ، نیا  هب  تبسن  لاس  رازهدص  زاب  دوش ، اپرب  تمایق  رمقلا ،

؟ اجک لاس  رازه  نویلیم و 900  درایلیم و 999  اجک و 9  لاس  رازهدص 

* * *

5 هیآ 8 -  رمَق :

ٌداَرَج ْمُهَّنَأَک  ِثاَدْجالا  َنِم  َنوُجُرْخَی  ْمُهُراَْصبَأ  اًعَّشُخ  ( 6  ) رُُکن ءْیَـش  َیلِإ  ِعاَّدلا  ُعْدَی  َمْوَی  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  ( 5  ) ُرُذُّنلا ِنُْغت  اَمَف  ٌهَِغلَاب  ٌهَمْکِح 
َنوُِرفاَْکلا ُلوُقَی  ِعاَّدلا  َیلِإ  َنیِعِطْهُم  ( 7  ) ٌرِشَْتنُم

ص:136

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


(8  ) ٌرِسَع ٌمْوَی  اَذَه 

ّقح دنراد و  هدامآ  ياه  لد  هک  دورب  یناسک  غارـس  هب  دنادرگ و  يور  نانآ  زا  ات  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم زا  نونکا 
.دنوش روهطوغ  دوخ  یهارمگ  رد  ات  دنک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نارفاک  نیا  دیاب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم .دنریذپ  یم  ار 

وت دسر  ارف  تمایق  زور  یتقو  اّما  دش ، دنهاوخن  هدنز  گرم ، زا  سپ  هک  دننک  یم  رّوصت  دـنرادنپ و  یم  غورد  ار  تمایق  زور  نارفاک 
رـضاح وت  هاگـشیپ  هب  دنوش و  یم  هدنز  همه  هک  تسا  تقو  نآ  دـمدب ، دوخ  روص  رد  مود ، راب  يارب  ات  یهد  یم  نامرف  لیفارـسا  هب 

.دناوخ دهاوخ  ارف  یتخس  باذع  هب  ار  نانآ  لیفارسا ، روص  يادص  دنوش ، یم 

ياه خـلم  نوچمه  دـنروآ و  یم  رب  رـس  اهربق  زا  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ناشدوجو  همه  تشحو  سرت و  هک  یلاح  رد  ناـنآ  زور  نآ  رد 
یمن یهانپ  چیه  یلو  دنود  یم  وس  ره  هب  دندرگ و  یم  یهانپ  لابند  هب  نانآ  دـنود ، یم  وس  ره  هب  همیـسارس  فدـه و  یب  هدـنکارپ ،

.دنبای

* * *

رد اه ) هناورپ  نینچمه  و   ) اـه خـلم  اـّما  دـنراد ، یّـصاخ  بیترت  مظن و  دـننک ، یم  تکرح  یعمج  هتـسد  تروص  هب  یتقو  ناگدـنرپ 
نارفاک .دننک  یم  دروخرب  مه  هب  دنوش و  یم  هناور  وس  ره  هب  فده  یب  دـنور و  یم  ورف  مه  رد  دـنرادن ، یمظن  چـیه  دوخ  تکرح 
یتاجن هار  دیاش  دـنود ، یم  وس  ره  هب  فدـه  نودـب  هک  دـنوش  یم  هدز  تشحو  نانچ  نانآ  دوب ، دـنهاوخ  هنوگ  نیا  تمایق  زور  رد 

.دنبایب

* * *

9 هیآ 17 -  رمَق :

اَنَْدبَع اُوبَّذَکَف  حُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 
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ُءاَْملا یَقَْتلاَف  اًنُویُع  َضْرالا  اـَنْرَّجَفَو  ( 11  ) رِمَْهنُم ءاَِمب  ِءاَمَّسلا  َباَْوبَأ  اَـنْحَتَفَف  ( 10  ) ْرِـصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اَعَدَف  ( 9  ) َرِجُدْزاَو ٌنُونْجَم 
ْنِم ْلَهَف  ًهَیَآ  اَهاَنْکََرت  ْدََـقلَو  ( 14  ) َرِفُک َناَک  ْنَِمل  ًءاَزَج  اَِـنُنیْعَِأب  يِرَْجت  ( 13  ) رُـسُدَو حاَْولَأ  ِتاَذ  یَلَع  ُهاَْنلَمَحَو  ( 12  ) َرُِدق ْدَـق  ْرمَأ  یَلَع 

(17  ) رِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنَآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو  ( 16  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  َناَک  َْفیَکَف  ( 15  ) رِکَّدُم

زا لبق  دندناوخ ، رگوداج  ار  وا  دندرمـش و  غورد  ار  وا  نخـس  هّکم  مدرم  يدیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم وت 
هب دندرواین و  نامیا  نانآ  هب  يدایز  هورگ  یلو  يداتـسرف  اه  ناسنا  تیاده  يارب  ار  يدایز  ناربمایپ  وت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم

.دندش راتفرگ  وت  باذع 

زا درک و  توعد  یتسرپاتکی  هب  ار  مدرم  لاس  هاجنپ  دصهن و  مالـسلا ،) هیلع  ) حون .ینک  دای  مالـسلا ) هیلع  ) حون زا  یهاوخ  یم  نونکا 
زا شیب  رفن ، ره  تیاده  يارب  هک  تفگ  ناوت  یم  دندروآ ، نامیا  وا  هب  رفن  داتشه  زا  رتمک  تّدم ، نیا  رد  تشادزاب ، اه  ُتب  شتسرپ 

(62  ! ) دیشک تمحز  لاس  هد 

.داتفا یم  نیمز  يور  شوه  یب  زور ، هس  هک  دندز  یم  کتک  ردق  نآ  ار  وا  یهاگ  دندومن ، ّتیذا  رایسب  ار  مالسلا ) هیلع  ) حون مدرم ،
(63)

تـسد یتسرپ  ُتب  زا  دیـسرتب و  ادـخ  باذـع  زا  .متـسه  امـش  هاوخریخ  نم  مدرم !  يا  : » تفگ یم  نینچ  مدرم  هب  ّتبحم  رهم و  اب  وا 
یم راسگنـس  ار  وا  درادـنرب ، تسد  دوخ  ياه  فرح  نیا  زا  وا  رگا  تسا ، هناوید  حون  : » دـنتفگ یم  رگیدـکی  هب  مدرم  اّما  دـیرادرب ،»

.دنتشادزاب شتلاسر  همادا  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) حون اه ، هجنکش  اهرازآ و  عاونا  اب  نانآ  مینک .»

تشادرب و اعد  هب  تسد  دش و  دیماان  مدرم  تیاده  زا  مالسلا ) هیلع  ) حون هک  دوب  اجنیا 
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«. مهاوخ یم  يرای  وت  زا  نم  ما ، هدمآرد  اپ  زا  موق  نیا  ياه  ترارش  زا  نم  ایادخ !  : » تفگ

عون ره  زا  اـت  یتساوخ  وا  زا  دـش ، هداـمآ  یتـشک  یتـقو  دزاـسب ، یتـشک  اـت  يداد  روتـسد  وا  هب  وت  يدرک ، باجتـسم  ار  شیاـعد  وت 
.دنک یتشک  راوس  ار  نانمؤم  دنک و  دوخ  هارمه  تفج  کی  یناویح ،

بآ .دیشوج  نیمز  زا  بآ  ياه  همشچ  وت ، نامرف  هب  رگید  يوس  زا  يدوشگ ، اسآ  لیس  یپرد و  یپ  یناراب  اب  ار  نامـسآ  ياهرد  وت 
.دمآ دوجو  هب  یکانتشحو  يایرد  دنتخیمآ و  مه  هب  دوب  مزال  نافوط  يارب  هک  يردق  هب  اه  همشچ  بآ  ناراب و 

هب وت  رظن  ریز  یتشک  يدرک ، راوس  دوب ، هدـش  تسرد  اـه  خـیم  اـه و  هتخت  زا  هک  یتـشک  نآ  رب  ار  شناراـی  و  مالـسلا ) هیلع  ) حون وت 
.دندرواین نامیا  وا  هب  نارفاک  هک  دوب  يربمایپ  شاداپ  نیا  دمآ ، رد  تکرح 

؟ دریگب دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  يداد ، رارق  دوخ  تردق  زا  يا  هناشن  ناونع  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) حون یتشک  ناتساد  وت 

هب ( مالـسلا هیلع  ) حون موق  هک  دننادب  دننک و  رکف  ات  یهاوخ  یم  دندرواین  نامیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب  هک  ینارفاک  زا  نونکا 
دهاوخ راتفرگ  وت  باذع  هب  ماجنارـس  دنیزگرب  ار  رفک  هار  سک  ره  تسا ، نانآ  يارب  رادشه  کی  نیا  دـندش !  التبم  یتشونرـس  هچ 

.دش

یسک ایآ  يدرک ، نایب  اویش  هداس و  ینابز  هب  ار  نآرق  وت  دناوخب ، نانآ  يارب  ار  نآرق  ات  يداتسرف  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم وت 
؟ دریگب دنپ  هک  تسه 

* * *

؟ دننک یم  ریـسفت  همجرت و  یفـسلف  هدیچیپ  لئاسم  اب  ار  نآرق  يا  هّدع  ارچ  سپ  يدرک ، نایب  یگدـیچیپ  هنوگره  نودـب  ار  نآرق  وت 
نآ دیابن  تسا ، مهف  لباق  مدرم  همه  يارب  وت  نآرق  درک ، نایب  مدرم  يارب  تسه ، هک  روط  نامه  دیاب  ار  نآرق 
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.درک ریسفت  یگدیچیپ  اب  ار 

* * *

تسرد اه  خیم  اه و  هتخت  زا  هک  یتشک  نآ  رب  ار  شنارای  و  مالسلا ) هیلع  ) حون ادخ  : » مناوخ یم  رگید  راب  کی  ار  هروس  نیا  هیآ 12 
«. درک راوس  دوب ، هدش 

ادـخ تسا : ناهنپ  اهرظن  زا  هک  تسا  ییانعم  نآرق » ِنطب   » .مینک یم  داـی  نآرق » ِنطب   » هب نآ  زا  هک  دراد  مه  يرگید  ياـنعم  هیآ  نیا 
نیا رگید  سک  چیه  هب  داد ، رارق  ناهج  دبسرس  لگ  ناونع  هب  ار  ( مالسلا مهیلع  ) همطاف ماما و  هدزاود  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم

.تسین هار  اجنآ  هب  ار  يرگید  سک  داد و  هار  دوخ  صوصخم  ِمزب  هب  ار  نانآ  دادن ، ار  تمظع  ماقم و 

زا هدرپ  يزور  دندرک ، یم  یگدنز  تشهب  رد  اّوح  و  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ یتقو  لاثم  يارب  دنتـسناد ، یم  ار  تقیقح  نیا  ناربمایپ  همه 
نانیا : » دندرک لاؤس  ادخ  زا  دوب ، شرع  رد  هک  دندید  ار  ییاهرون  زور  نآ  دندید ، ار  شرع  اه  نآ  .دش  هتشادرب  اه  نآ  مشچ  لباقم 

وا نادـناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم ِرون  اهرون ، نیا  هک  تفگ  نانآ  يارب  ادـخ  دـنراد .»؟ ماـقم  وت  دزن  هنوگ  نیا  هک  دنتـسیک 
.دنتسه

هرابرد نخس  دیرفآ ، مالـسلا ) هیلع  ) مدآ تقلخ  زا  دعب  لاس  نارازه  ار  نانآ  مسج  دوب ، هدرک  قلخ  ار  نانآ  رون  زور ، نآ  زا  لبق  ادخ 
(64) .تساه نآ  رون 

وا يارب  دمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) حون دزن  لیئربج  دوش ، لزان  نارفاک  رب  باذع  هک  دـش  رارق  دیـسر و  ارف  مالـسلا ) هیلع  ) حون نامز  یتقو 
.دزاسب ار  دوخ  یتشک  اه  خیم  نآ  اب  مالسلا ) هیلع  ) حون ات  دروآ  خیم  زا  رپ  یقودنص 

هک دوب  اجنیا  دوب ، هدـنام  یقاب  اـه  خـیم  نآ  زا  رگید  خـیم  طقف 5  دـش ، هدامآ  یتشک  هام ، دـنچ  زا  دـعب  دـش و  زاغآ  یتشک  تخاـس 
، خیم جنپ  نیا  اریز  دنـشاب  یم  سّدقم  رایـسب  خیم ، جـنپ  نیا  هک  درک  هراشا  وا  هب  ار  هتکن  نیا  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) حون دزن  لیئربج 

يدامن
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.دنشاب یم  نت  جنپ  زا 

؟ نت جنپ  مادک 

(. مالسلا مهیلع  ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ،

یتشک هک  دوب  سّدقم  خیم  جنپ  نیا  تکرب  هب  تفرگ و  راک  هب  دوخ  یتشک  رد  مه  ار  سّدقم  خـیم  جـنپ  نیا  لیئربج  روتـسد  هب  حون 
.دنامب ملاس  نافوط  نیگمهس  جاوما  نایم  رد  تسناوت  حون 

.دوب سّدقم  خیم  جنپ  و  مالسلا ) هیلع  ) حون یتشک  يارجام  نیا 

(65) .درک لقن  ار  الاب  يارجام  دناوخ و  ار  هروس  نیا  هیآ 12  شنارای  زا  یکی  يارب  ربمایپ  زور  کی 

* * *

18 هیآ 22 -  رمَق :

ُزاَجْعَأ ْمُهَّنَأَـک  َساَّنلا  ُعِْزنَت  ( 19  ) ّرِمَتْسُم سَْحن  ِمْوَی  ِیف  اًرَـصْرَص  اًحیِر  ْمِْهیَلَع  اَْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 18  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  َناَک  َْفیَکَف  ٌداَع  َْتبَّذَـک 
(22  ) رِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنَآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو  ( 21  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  َناَک  َْفیَکَف  ( 20  ) رِعَْقنُم لَْخن 

دنتشاد و يدایز  ّتیعمج  نانآ  يداتسرف ، داع »  » موق يوس  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) دوه وت  ینک : یم  نایب  ار  داع »  » موق تشونرـس  نونکا 
.دندوب تسرپ  ُتب  همه  دندوب و  یناوارف  تورث  ياراد 

.دندرواین نامیا  وا  هب  دندرک و  بیذکت  ار  دوخ  ربمایپ  دنتشاذگ و  نایصع  هب  رس  یهاو  ياه  هناهب  هب  ّقحان و  هب  نیمز  يور  نانآ 

 ! دوب تخس  ردقچ  نانآ  يارب  وت  باذع  هک  یتسار  هب 

دابدنت نآ  دش ، درس  رایسب  اوه  يداتسرف ، ار  كانلوه  دیدش و  يدابدنت  وت 
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(66) .دوب رادیاپ  ییامرس  امرس ، نآ  دیزو ، نانآ  رب  درس  يزور 

يوق و یمدرم  نانآ  درک ، یم  باترپ  وس  ره  هب  دنک و  یمرب  ياج  زا  ار  نانآ  دابدنت  نآ  اّما  دنتـسناد ، یم  يوق  یمدرم  ار  دوخ  نانآ 
دنشاب یم  امرخ  ناتخرد  زا  ییاه  هنت  هک  ایوگ  داتفا  يا  هشوگ  ره  رد  نانآ  ياه  ندب  دیـسر ، ارف  وت  باذع  یتقو  اّما  دندوب ، دنمتردق 

.دنا هداتفا  ورف  هک 

نانآ يارب  رادـشه  کی  نیا  دـندش !  التبم  یتشونرـس  هچ  هب  داع  موق  هک  دـننادب  دـننک و  رکف  ات  یهاوخ  یم  هّکم  نارفاـک  زا  نونکا 
؟ دریگب دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  يدرک ، نایب  اویش  هداس و  ینابز  هب  ار  نآرق  وت  .تسا 

* * *

23 هیآ 32 -  رمَق :

ٌرِـشَأ ٌباَّذَک  َوُه  َْلب  اَِنْنَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  ُرْکِّذلا  َیِْقلُؤَأ  ( 24  ) رُعُسَو لاَلَض  یَِفل  اًذِإ  اَّنِإ  ُهُِعبَّتَن  اًدِحاَو  اَّنِم  اًرََـشبَأ  اُولاَقَف  ( 23  ) ِرُذُّنلِاب ُدوُمَث  َْتبَّذَک 
ُّلُک ْمُهَْنَیب  ٌهَمِْـسق  َءاَْـملا  َّنَأ  ْمُْهئِّبَنَو  ( 27  ) ِْربَطْـصاَو ْمُْهبِقَتْراَـف  ْمَُهل  ًهَْنِتف  ِهَقاَّنلا  ُولِـسُْرم  اَّنِإ  ( 26  ) ُرِـشالا ُباَّذَْکلا  ِنَم  اًدَغ  َنوُمَْلعَیَـس  ( 25)

اُوناَکَف ًهَدِـحاَو  ًهَْحیَـص  ْمِْهیَلَع  اَْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 30  ) ِرُذـُنَو ِیباَذَـع  َناَک  َْفیَکَف  ( 29  ) َرَقَعَف یَطاَعَتَف  ْمُهَبِحاَـص  اْوَداَـنَف  ( 28  ) ٌرَـضَتُْحم بْرِش 
(32  ) رِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنَآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو  ( 31  ) ِرِظَتْحُمْلا ِمیِشَهَک 

يزور تردـق و  یتمالـس و  زا  نانآ  يدوب ، هداد  يدایز  ياه  تمعن  ناـنآ  هب  وت  ییوگ : یم  نخـس  دومث »  » موق تشونرـس  زا  نونکا 
ُتب زا  تسد  ات  تساوخ  نانآ  زا  ( مالـسلا هیلع  ) حلاص يداتـسرف ، نانآ  تیاده  يارب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) حلاص .دـندوب  دـنم  هرهب  ناوارف 

لثم هک  یسک  زا  دیاب  ارچ  : » دنتفگ دنتشادنپ و  وگغورد  ار  وا  نانآ  اّما  دنرادرب ، یتسرپ 
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نم هب  ادـخ  هک  دـیوگ  یم  حـلاص  دوب ، میهاوخ  یگناوـید  یهارمگ و  رد  مینک  يراـک  نینچ  اـم  رگا  مینک ؟ يوریپ  تسا ، ناـمدوخ 
دروخ یم  اذغ  ام  دننام  وا  دراد ؟ یقرف  هچ  ام  اب  وا  رگم  تسا ؟ هدش  لزان  وا  رب  طقف  یحو  هک  تسا  هدش  هنوگچ  تسا ، هدرک  یحو 
حلاص هک  دوش  یم  مولعم  داتـسرف ، یم  اـم  يارب  يا  هتـشرف  دـنک ، تیادـه  ار  اـم  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  دور ، یم  هار  اـهرازاب  رد  و 

«. دسرب تسایر  هب  دنک و  تموکح  ام  رب  دهاوخ  یم  تسا و  بلط  هاج  ییوگغورد 

هب : » دـیوگب نینچ  نانآ  اب  ات  يداد  نامرف  ( مالـسلا هیلع  ) حـلاص هب  وت  دـندناوخ ، بلط  هاج  يوگغورد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص ناـنآ 
«. تسیک بلط  هاج  يوگغورد  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوز 

یم نوریب  ناـنآ  يارب  ار  يرتـش  هوک ، لد  زا  مدرم ، نآ  ناـحتما  شیاـمزآ و  يارب  هک  يداد  ربـخ  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص هب  وـت  سپس 
.دیامن ربص  دشاب و  رظتنم  ات  یتساوخ  ( مالسلا هیلع  ) حلاص زا  يروآ و 

* * *

هیلع ) حلاص اب  نانآ  هک  نیا  ات  دـنتفریذپن  ار  وا  نخـس  نانآ  اّما  دـناوخ ، ارف  یتسرپاتکی  يوس  هب  ار  نانآ  مه  زاب  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص
.تسا ّقح  ادخ  مادک  دوش  مولعم  ات  دنهاوخب  ار  يزیچ  يرگید  يادخ  زا  مادکره  هک  دنتشاذگ  رارق  مالسلا )

هیلع ) حلاص زا  مدرم  نآ  هک  دوب  نآ  زا  دعب  .دینشن  یخساپ  چیه  دز  ادص  ار  دومث  مدرم  ياه  ُتب  نآ  زا  مادکره  مالسلا ) هیلع  ) حلاص
.دروایب نوریب  يرتش  هوک ، لد  زا  دهاوخب  ادخ  زا  ات  دنتساوخ  مالسلا )

هیلع ) حلاص دمآ ، نوریب  نآ  زا  يرتش  تفاکـش و  هوک  ناهگان  درک ، اعد  درب و  نامـسآ  هب  تسد  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص هک  دوب  اجنیا 
هزجعم رتش ، نیا  دیرادن ، يا  هناهب  رذع و  چیه  رگید  امش  ما ، هدروآ  يا  هزجعم  ادخ  نذا  هب  امش  يارب  نم  : » تفگ نانآ  هب  مالسلا )
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«. دیناسرن یبیسآ  نآ  هب  درچب و  نیمز  رد  ات  دیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  تسادخ ،

یم میـسقت  نانآ  رتش و  نآ  نیب  دوب ، رهـش  نآ  رد  هک  يا  همـشچ  بآ  هک  دـهد  ربخ  مدرم  هب  ات  یتساوخ  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص زا  وت 
زا زور  کی  رتش  نآ  .دوش  رـضاح  دوخ  تبون  رد  دـیاب  سک  ره  مدرم و  زا  رگید  زور  تسا و  رتش  زا  همـشچ  بآ  زور ، کـی  .دوش 

.دندرک یم  هدافتسا  نآ  ریش  زا  نانآ  ضوع  رد  دروخ و  یم  همشچ  بآ 

وا دربب ، نیب  زا  ار  رتش  نآ  ات  دندرک  قیوشت  ار  هرادـق »  » مان هب  یـصخش  نانآ  دـنربب ، نیب  زا  ار  رتش  ات  دـنتفرگ  میمـصت  دومث  ناگرزب 
دندرک و میـسقت  دوخ  نایم  ار  رتش  تشوگ  مدرم  .تشک  ار  وا  سپـس  داتفا و  نیمز  يور  رب  رتش  دیرب و  ار  رتش  ياپ  زا  یتمـسق  ادـتبا 

یـضار وا  راـک  نیا  هب  مدرم  نآ  اـّما  تشک  رفن  کـی  ار  رتـش  هک  تسا  تسرد  .دـندرب  هناـخ  هب  ار  نآ  تشوگ  زا  یتمـسق  مادـک  ره 
.دندش کیرش  وا  مرج  رد  نانآ  دندوب ،

 ! دوب تخس  ردقچ  نانآ  يارب  وت  باذع  هک  یتسار  هب 

ناهگان دنتفر و  شوخ  باوخ  هب  لزنم  رد  بش  نانآ  يدرک ، دوبان  یتخس  باذع  اب  ار  نانآ  یتفرگ و  مشخ  نانآ  رب  وت  هک  دوب  اجنیا 
دندوب و هدش  كاله  همه  دیسر  ارف  هک  حبص  دیبوک ، مه  رد  ار  نانآ  ياه  هناخ  نیگمهس  يا  هلزلز  دیسر و  ارف  ینامـسآ  يا  هحیص 

.دندش دوبان  درخ و  هدیکشخ ، هایگ  دننامه 

نانآ يارب  رادـشه  کی  نیا  دـندش !  التبم  یتشونرـس  هچ  هب  داع  موق  هک  دـننادب  دـننک و  رکف  ات  یهاوخ  یم  هّکم  نارفاـک  زا  نونکا 
؟ دریگب دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  يدرک ، نایب  اویش  هداس و  ینابز  هب  ار  نآرق  وت  .تسا 

* * *
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33 هیآ 40 -  رمَق :

َرَکَـش ْنَم  يِزَْجن  َِکلَذَک  اَنِدـْنِع  ْنِم  ًهَمِْعن  ( 34  ) رَحَِـسب ْمُهاَْنیََّجن  طُول  َلَآ  اَّلِإ  اًبِـصاَح  ْمِْهیَلَع  اَْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 33  ) ِرُذُّنلِاب طُول  ُمْوَق  َْتبَّذَـک 
ْمُهَحَّبَص ْدََقلَو  ( 37  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  اُوقوُذَف  ْمُهَُنیْعَأ  اَنْـسَمَطَف  ِهِْفیَـض  ْنَع  ُهوُدَواَر  ْدََـقلَو  ( 36  ) ِرُذُّنلِاب اْوَرامََتَف  اَنَتَـشَْطب  ْمُهَرَْذنَأ  ْدََقلَو  ( 35)

(40  ) رِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنَآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو  ( 39  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  اُوقوُذَف  ( 38  ) ٌّرِقَتْسُم ٌباَذَع  ًهَرُْکب 

دندوب یهورگ  نیلّوا  دندوب و  هدش  یسنج  فارحنا  راچد  هک  دندوب  یمدرم  نانآ  ییوگ ، یم  نخس  طول »  » موق تشونرـس  زا  نونکا 
همه نانآ  دنتفریذپن ، ار  وا  نخس  نانآ  اّما  تشاد ، زاب  هانگ  نیا  زا  ار  نانآ  ( مالسلا هیلع  ) طول دندوب ، هدروآ  ور  يزاب  سنجمه  هب  هک 

ار وا  نارتخد  و  مالـسلا ) هیلع  ) طول وت  يدرک و  لزان  نانآ  رب  هزیرگنـس  زا  یناـفوط  وت  ماجنارـس  دنتـشادنپ ، غورد  ار  وت  ياهرادـشه 
.دندومن یم  یچیپرس  وت  نامرف  زا  دندرک و  یم  هانگ  هک  دوب  یناسک  راک  تبقاع  نیا  .يدرک  كاله  ار  هّیقب  يداد و  تاجن 

.يداتـسرف یم  ار  باذـع  سپـس  يداد و  یم  تاجن  ار  نانمؤم  ادـتبا  ینک ، لزاـن  یمدرم  رب  ار  یباذـع  هک  يدرک  یم  هدارا  وت  یتقو 
، باذع رد  ار  اه  نآ  یهد و  یم  شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ترازگرکـش  ناگدنب  هک  دننادب  همه  ات  دوب  وت  يوس  زا  یتمعن  نانمؤم ، تاجن 

.یهد یم  تاجن  ار  نانآ  شیوخ ، فطل  ینابرهم و  اب  هکلب  ینک ، یمن  اهر  اهنت 

هیلع ) طول تسا ، هداتـسرف  امـش  تیادـه  يارب  ارم  ادـخ  هک  تفگ  ناـنآ  هب  درک و  تحیـصن  رایـسب  ار  مدرم  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) طوـل
رفک هار  هب  دنتـشاد و  دیدرت  کش و  وا  نانخـس  رد  دندرکن و  یهّجوت  وا  نانخـس  هب  نانآ  یلو  دناسرت  وت  باذع  زا  ار  نانآ  مالـسلا )

.دنداد همادا 

شنانامهم ات  دنتساوخ  ( مالسلا هیلع  ) طول زا  هک  دندوب  مرش  یب  ردق  نآ  مدرم  نآ  زا  یهورگ 
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هک دننادب  دنـشچب و  ار  وت  باذع  ات  يدرک  روک  ار  نامرـش  یب  نآ  مشچ  وت  سپ  دنریگب ، ماک  نانآ  زا  ات  دراذگب  نانآ  رایتخا  رد  ار 
غورد وت  هدعو  هک  دنتسناد  دندید و  ار  وت  باذع  دمآ و  نانآ  غارس  رادیاپ  یباذع  دیسر ، ارف  حبص  یتقو  .تسا  ّقح  وت  باذع  هدعو 

.تسین

.»؟ دریگب دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  مدرک ، نایب  اویش  هداس و  ینابز  هب  ار  نآرق  نم  : » ییوگ یم  نینچ  هّکم  نارفاک  هب  نونکا 

* * *

: مسیونب ار  مالسلا ) هیلع  ) طول نانامهم  يارجام  اجنیا  رد  تسا  بسانم 

یتقو دـنیآ ، یم  وا  يوس  هب  ورابیز  درم  راهچ  دـید  دوب ، يزرواشک  لوغـشم  رهـش  زا  جراـخ  رد  دوخ  هعرزم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) طول
.دنشاب وا  نامهم  دنهاوخ  یم  هک  دنتفگ  هدرک و  مالس  وا  هب  دندیسر ، ( مالسلا هیلع  ) طول هب  نانآ 

، دننک دوبان  ار  راکهبت  موق  نیا  ات  دنا  هدمآ  دنتسه و  ادخ  ناگتـشرف  نانامهم ، نیا  هک  تسناد  یمن  هظحل  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) طول
روضح هک  تسناد  یم  رگید  فرط  زا  دـنک ، در  ار  نامهم  ات  تشادـن  تسود  دوب و  زاون  ناـمهم  وا  درک ، رکف  دوخ  اـب  يا  هظحل  وا 

.تسا رسدرد  ثعاب  تسا ) يزاب  سنجمه  فارحنا  هب  هدولآ  هک  يرهش  رد   ) امیس شوخ  ناناوج  نیا 

، دـنک مهارف  ییاذـغ  ناـنآ  يارب  اـت  درب  هناـخ  هب  ار  ناـنامهم  بش ، یکیراـت  رد  دـش ، کـیرات  اوه  اـت  درک  ربص  مالـسلا ) هیلع  ) طول
یتقو دنکب  تسناوت  یم  هچ  وا  اّما  دنا ، هدرک  ادیپ  تاجن  راکهبت  مدرم  نیا  تسد  زا  وا  نانامهم  هک  دوب  لاحشوخ  ( مالـسلا هیلع  ) طول

 ! دوب شا  هناخ  نورد  وا  نمشد  هک 

هب دش ، هاگآ  ورابیز  نانامهم  دورو  زا  وا  یتقو  درک ، یم  کمک  راکهانگ  موق  نیا  هب  دوب و  ینامیا  یب  نز  مالسلا ) هیلع  ) طول رسمه 
هّیقب دیاش  ات  دز  فک  ادتبا  تفر ، ماب  يالاب 
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هّجوتم راکهبت  مدرم  نآ  زا  یهورگ  تفر ، نامسآ  هب  شتآ  دود  درک ، نشور  یـشتآ  نیمه  يارب  درکن ، يا  هدیاف  اّما  دنوش ، رادربخ 
.دندمآ ( مالسلا هیلع  ) طول هناخ  يوس  هب  ناود  ناود  تعرس ، اب  دندش و 

هناخ دراو  دننک و  زاب  ار  رد  دنتسناوت  دندوب و  رفن  دنچ  نانآ  اّما  درک ، تمواقم  مالـسلا ) هیلع  ) طول دندروآ ، موجه  هناخ  رد  هب  نانآ 
ارم هک  متـشاد  ینارای  شاک  يا  متـشاد ، ار  امـش  اب  هلباقم  تردق  شاک  يا  : » تفگ دش و  نیگمغ  رایـسب  مالـسلا ) هیلع  ) طول دـنوش ،

«. منک هچ  امش  اب  متسناد  یم  تقونآ  دندرک ، یم  يرای 

، دندید یمن  ار  اج  چـیه  رگید  دـندش ، انیبان  نانآ  درک ، نانآ  مشچ  هب  يا  هراشا  لیئربج  دـنتفر ، ناگتـشرف  يوس  هب  نازاب  سوه  نآ 
زا مادک  چیه  دسرب ، حبـص  نک  ربص  طول !  يا  : » دنتفگ ( مالـسلا هیلع  ) طول هب  نانآ  دنوش ، جراخ  هناخ  زا  ات  دـنتفرگ  راوید  هب  تسد 

(67 «.) میناسر یم  لتق  هب  ار  هناخ  نیا  لها  همه  میراذگ ، یمن  هدنز  ار  امش 

نارتخد وا و  نتشک  يارب  دننک و  یم  جیسب  ار  رهش  مدرم  همه  نانآ ، حبص  ادرف  تفر ، ورف  رکف  هب  يا  هظحل  يارب  مالسلا ) هیلع  ) طول
ادخ ناگتـشرف  ام  میتسه ، ادخ  ناگداتـسرف  ام  طول !  يا  : » تفگ ( مالـسلا هیلع  ) طول هب  لیئربج  هک  دوب  اجنیا  دنیآ ، یم  وا  نانامهم  و 

«. میتسه

رـسمه دـندش ، دوبان  رهـش  مدرم  همه  دیـسر و  ارف  باذـع  دـندش ، رود  رهـش  زا  شنارتخد  اب  مالـسلا ) هیلع  ) طول دـش ، هک  بش  همین 
.دوبن ینمؤم  نز  وا  اریز  دش ، كاله  دوب و  نانآ  نایم  رد  مه  ( مالسلا هیلع  ) طول

* * *

41 هیآ 45 -  رمَق :

ْنِم ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُکَأ  ( 42  ) رِدَتْقُم زیِزَع  َذْخَأ  ْمُهاَنْذَخَأَف  اَهِّلُک  اَِنتاَیَِآب  اُوبَّذَک  ( 41  ) ُرُذُّنلا َنْوَعِْرف  َلَآ  َءاَج  ْدََقلَو 
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(45  ) َُربُّدلا َنوُّلَُویَو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  ( 44  ) ٌرِصَْتنُم ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 43  ) ُِربُّزلا ِیف  ٌهَءاََرب  ْمَُکل  ْمَأ  ْمُِکَئلوُأ 

( مالـسلا هیلع  ) یـسوم يداتـسرف ، ناـنآ  دزن  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم وت  ییوگ ، یم  نخـس  وا  ناوریپ  نوعرف و  تشونرـس  زا  نوـنکا 
وا ياهرادشه  هب  دنتـشادنپ و  غورد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نخـس  نانآ  اّما  دناسرت ، وت  باذع  زا  ار  نانآ  دروآ و  يدایز  تازجعم 

.يدرک قرغ  لین  دور  رد  ار  نانآ  يدرک و  راتفرگ  یتخس  باذع  هب  ار  نانآ  مامت ، رادتقا  تردق و  اب  وت  ماجنارس  دندرکن و  انتعا 

دناسرت وت  باذع  زا  ار  نانآ  دناوخ و  ار  نآرق  نانآ  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ییوگ ، یم  نخـس  هّکم  نارفاک  هرابرد  نونکا 
موق تردق  زا  نانآ  تردق  ایآ  دندوب ؟ رت  يوق  ( مالـسلا هیلع  ) حون موق  زا  نانآ  ایآ  یتسار  هب  دنتـشادنپ ، غورد  ار  وا  نخـس  نانآ  یلو 

؟ دوب رتشیب  ناینوعرف  دومث و  موق  داع و 

ناتـسرپ ُتب  نیا  يارب  يا  همان  ناما  ینامـسآ  ياه  باتک  رد  ایآ  دننک ، یم  يراددوخ  ّقح  نتفریذپ  زا  دنتـسرپ و  یم  ار  اه  ُتب  نانآ 
دّحتم و یتعامج  ام  : » دـنیوگ یم  نینچ  رگیدـکی  هب  درک و  دـنهاوخ  يرای  ار  رگیدـمه  هک  دنتـسه  دـیما  نیا  هب  نانآ  تسا ؟ هدـمآ 
زا تسد  دـنراذگ و  یم  رارف  هب  اپ  دـنروخ و  یم  تسکـش  دوش و  یم  هدـنکارپ  نانآ  عمج  يدوز  هب  یلو  میتسه ،» زوریپ  دـنمورین و 

.دنراد یمرب  رگیدکی  يرای 

* * *

هنیدم هب  ربمایپ  یتقو  .تسا  هدش  لزان  ربمایپ  ترجه  زا  لبق  هروس ، نیا 
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نآ رد  .داد  يور  ردـب »  » گنج تفر و  هّکم  هاپـس  گنج  هب  ربمایپ  يرجه  مود  لاـس  رد  دـش ، داـیز  ناناملـسم  دادـعت  درک ، ترجه 
ار ناناملـسم  يدرک  لمع  دوخ  هدعو  هب  وت  دنتـشاد ، هارمه  يدایز  یگنج  تازیهجت  دندوب و  ناناملـسم  ربارب  هس  هّکم  هاپـس  گنج ،

.دندش زوریپ  نارفاک  رب  نانآ  يدرک و  يرای 

یسک نامه  لهجوبا  دیسر ، شلمع  يازس  هب  وا  دوب ، نانآ  زا  یکی  لهجوبا  دندش ، هتـشک  هّکم  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  گنج ، نآ  رد 
دندروخ و یتخس  تسکش  هّکم  نارفاک  ردب  گنج  رد  .داد  یم  هجنکش  ار  ناناملـسم  تخیر و  یم  رتسکاخ  ربمایپ  رـس  رب  هک  تسا 

.دندش ریسا  زین  نانآ  زا  رفن  داتفه  دندش و  هتشک  نانآ  ناگرزب  زا  رفن  داتفه 

شنانمـشد رب  ار  وا  دوخ  نایاپ  یب  تردق  اب  وت  يراذگ ، یمن  اهنت  ار  وا  ینک و  یم  يرای  ار  وا  وت  دـنک ، لّکوت  وت  هب  سک  ره  يرآ ،
.تسوت تسد  رد  اهراک  همه  هک  یتسار  هب  ینک ، یم  زوریپ 

* * *

46 هیآ 49 -  رمَق :

َّسَم اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یَلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْسی  َمْوَی  ( 47  ) رُعُسَو لاَلَض  ِیف  َنیِمِرْجُمْلا  َّنِإ  ( 46  ) ُّرَمَأَو یَهْدَأ  ُهَعاَّسلاَو  ْمُهُدِعْوَم  ُهَعاَّسلا  َِلب 
(49  ) رَدَِقب ُهاَنْقَلَخ  ءْیَش  َّلُک  اَّنِإ  ( 48  ) َرَقَس

اّما دش ، دنهاوخ  كاله  ردب »  » گنج رد  شنانمشد  زا  یهورگ  هک  يداد  هدعو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب  وت  هک  تسا  تسرد 
تمایق زور  نارفاک ، یعقاو  باذع  نامز 
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مّنهج نازوس  شتآ  رد  دنرادن و  تشهب  هب  یهار  چـیه  نانآ  تسا ، ایند  باذـع  زا  رتراوگان  رت و  تخـس  تمایق ، زور  باذـع  تسا ،
«. دیشچب ار  مّنهج  باذع  نونکا  : » دنیوگ یم  نانآ  هب  دنناشک و  یم  نیمز  يور  رب  تروص  اب  ار  نانآ  ناگتشرف  دنوش ، یم  راتفرگ 

ياهراک لصاح  نانآ  تسا ، هزادـنا  باسح و  يور  مه  نارفاک  نآ  باذـع  تسین ، باتک  باسح و  یب  یتسه ، ناهج  رد  زیچ  چـیه 
ناشهانگ رفک و  هزادنا  هب  ار  نانآ  وت  .تسا  صّخـشم  ًالماک  نانآ  باذع  رادقم  ینک و  یمن  ملظ  سک  چیه  هب  وت  دننیب ، یم  ار  دوخ 

(68) .ینک یم  باذع 

* * *

نیا دنک ، یم  تفرـشیپ  ملع  ردقچ  ره  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  مظن  اب  ّتقد و  اب  ترخآ ) رد  هچ  ایند و  نیا  رد  هچ   ) ناهج رد  زیچ  همه 
.دوش یم  راکشآ  رتشیب  ناهج  ّتقد  مظن و 

طیارش رد  ار  سگم  ود  ناتـسبات ، لصف  يادتبا  رد  رگا  دراد ، دوجو  نانآ  رمع  تّدم  اه و  سگم  لثم  دیلوت  نیب  یطابترا  لاثم  يارب 
(69) .دسر یم  سگم  درایلیم  رازه  دصیس  زا  شیب  هب  نانآ  دادعت  زییاپ ، ندیسر  ارف  اب  میهد ، رارق  بسانم 

 ! تسا هداد  رارق  هتفه  هس  طقف  ار  سگم  رمع  ادخ 

سگم داتفا ؟ یم  یقاّفتا  هچ  دنتـشاد  ار  اه  نوزلح  رمع  اه  سگم  رگا  یتسار  هب  دـننک ، یم  رمع  لاس  هد  طّسوتم  روط  هب  اـه  نوزلح 
.دنتفرگ یم  رگید  تادوجوم  زا  ار  یگدنز  ناکما  دندرک و  یم  رپ  ار  نیمز  هرک  حطس  همه  اه 

ناگراتس و تکرح  مینیب ، یم  ار  هزادنا  مظن و  مینک ، هاگن  ار  ناهج  ياج  ره 
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.دننک ینیب  شیپ  ار  فوسک  فوسخ و  قیقد  روط  هب  دنناوت  یم  ناسانش  هراتس  تسا ، قیقد  صّخشم و  ًالماک  نامسآ ، رد  تاراّیس 

* * *

هیآ 50 رمَق :

(50  ) ِرَصَْبلِاب حْمَلَک  ٌهَدِحاَو  اَّلِإ  اَنُْرمَأ  اَمَو 

دوبان هلزلز  اب  ار  دومث  موق  يدرک ، كاله  نیگمهـس  يدابدـنت  اب  ار  داـع  موق  يدرک ، قرغ  ناـفوط  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حون موق  وت 
...يدرک

اب نانچ  وت  نامرف  هک  تسا  تقو  نآ  شاب ،» : » تسا هملک  کی  طقف  وت  نامرف  تشادـن ، يراک  وت  يارب  هلزلز  دابدـنت و  نافوط و  نیا 
.تسا ندز  مه  رب  مشچ  کی  نوچمه  هک  دریگ  یم  ماجنا  تعرس 

«، شاـب : » ییوگب هلزلز  اـی  ناـفوط  هب  تسا  یفاـک  دـیآ ، یم  دوـجو  هب  يا  هلـصاف  چـیه  نودـب  زیچ  نآ  ینک ، هدارا  ار  يزیچ  هاـگره 
.تسا ناسآ  رایسب  وت ، يارب  راک  نیا  .دسر  یم  ارف  نافوط  ای  هلزلز  ناهگان 

* * *

51 هیآ 55 -  رمَق :

تاَّنَج ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 53  ) ٌرَطَتْسُم رِیبَکَو  ریِغَص  ُّلُکَو  ( 52  ) ُِربُّزلا ِیف  ُهُولَعَف  ءْیَش  ُّلُکَو  ( 51  ) رِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ْمُکَعاَیْشَأ  اَنْکَلْهَأ  ْدََقلَو 
(55  ) رِدَتْقُم کِیلَم  َْدنِع  قْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ( 54  ) رَهَنَو

؟ دریگب دنپ  باذع ، ياه  هنومن  نیا  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  يدرک ، باذع  دندوب ، هّکم  نارفاک  دننامه  هتشذگ ، رد  هک  یناسک  وت 
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وت باذـع  هب  هک  ینارفاک  نآ  ياهراک  همه  دوش ، یم  تبث  اـجنآ  رد  وا  لاـمعا  همه  يا و  هداد  رارق  يا  هدـنورپ  یناـسنا  ره  يارب  وت 
نانآ همه  تمایق  زور  رد  تسا و  هدش  تبث  نانآ  گرزب  کچوک و  راک  ره  تسا ، هدش  هتـشون  نانآ  ياه  هدنورپ  رد  دـندش  راتفرگ 

.دوب دنهاوخ  اجنآ  رد  هشیمه  يارب  نانآ  ینکفا و  یم  مّنهج  هب  ار  نانآ  وت  سپس  دمآ و  دنهاوخ  وت  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب 

تمعن قرغ  اجنآ ، رد  نانآ  دوب ، دـنهاوخ  بآ  ياهرهن  رانک  یتشهب  ياه  غاب  رد  راکزیهرپ  نانمؤم  اّما  تسا ، نارفاک  تشونرـس  نیا 
نانآ هب  تسا و  تقیقح  ّقح و  رـسارس  درادن ، هار  نآ  رد  یگدوهیب  لطاب و  چـیه  هک  تسا  یهاگیاج  تشهب  دوب ، دـنهاوخ  وت  ياه 
نیا دوب و  یهاوخ  یـضار  ناـنآ  زا  وت  .یتـسه  اـناوت  ییاورناـمرف  يا ، هناـگی  يادـخ  وت  دوب ، دـنهاوخ  کـیدزن  وت  فطل  یناـبرهم و 

(70) .تسا گرزب  سب  یتداعس 
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نامحر هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 55  هروس  تسا و  ّیندم »  » هروس نیا   - 1

تسا و هدـش  رکذ  ادـخ  مان  نیا  هروس  نیا  لوا  هیآ  رد  .تسا  نابرهم  هک  ییادـخ  دـشاب ، یم  ادـخ  ياه  مسا  زا  یکی  ناـمحر »  - » 2
.دنناوخ یم  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  نیمه  يارب 

.تسا نآرق  هروس  نیرتابیز  اریز  دنیوگ ، یم  نآرق » سورع   » هروس نیا  هب   - 3

باذع تسا ، گرم  اه  ناسنا  همه  ماجنارـس  ناسنا ، شنیرفآ  ادـخ ، تردـق  ياه  هناشن  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاعوضوم   - 4
.نانمؤم يارب  یتشهب  يابیز  ياه  تمعن  تمایق ، رد  نارفاک 
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1 هیآ 5 -  نامحر :

(5  ) ناَبْسُِحب ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلا  ( 4  ) َناَیَْبلا ُهَمَّلَع  ( 3  ) َناَْسنِْالا َقَلَخ  ( 2  ) َنَآْرُْقلا َمَّلَع  ( 1  ) ُنَمْحَّرلا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

وت تسا ، نآرق  ینک  یم  رکذ  هک  ار  یتمعن  نیلّوا  ییوگب ، نخس  دوخ  ياه  تمعن  زا  یهاوخ  یم  اجنیا  رد  یتسه  ینابرهم  يادخ  وت 
.دشاب همه  تیاده  هیام  ات  یتخومآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هب  ار  نآرق 

تاّیبرجت دناوت  یم  وا  دوش و  یم  ناسنا  لامک  دشر و  ببس  نتفگ  نخس  تمعن  .یتخومآ  نتفگ  نخس  وا  هب  يدیرفآ و  ار  ناسنا  وت 
.دزاس لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  یگداس  هب  ار  دوخ  شناد  و 

دنتـسه و شدرگ  رد  صاخ  یمظن  اب  ود  نیا  يدـیرفآ و  دوخ  تردـق  اـب  ار  ود  نآ  وت  ییوگ ، یم  نخـس  هاـم  دیـشروخ و  زا  نونکا 
.تسا ود  نیا  هب  هتسباو  نیمز ، هرک  رد  رشب  یگدنز 
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* * *

دیـشروخ ات  دـشک  یم  لوط  لاس  نویلیم   200 دـخرچ ، یم  يریـش  هار  ناـشکهک  زکرم  رود  هب  رتمولیک  هیناث 225  ره  رد  دیـشروخ 
.دنزب رود  ار  دوخ  رادم  دناوتب 

هام رادم  دنک ، یم  یط  رتمولیک  تعاس 3600  کی  رد  دخرچ ، یم  نیمز  رود  هب  دوخ  رادـم  رد  رتمولیک  کی  ًابیرقت  هیناث  ره  رد  هام 
ناوت 65 یم  اّما  منیب ، یم  هزادنا  کی  رد  ار  دیـشروخ  هام و  منک  یم  هاگن  نامـسآ  هب  نم  یتقو  دـشاب ، یم  رتمولیک  نویلیم  مین  ود و 

(71) .داد ياج  دیشروخ  رد  ار  هام  نویلیم 

* * *

هیآ 6 نامحر :

(6  ) ِناَدُجْسَی ُرَجَّشلاَو  ُمْجَّنلاَو 

«. دنتسه هدجس  شیاین و  لاح  رد  ناتخرد  ناهایگ و  »

ناـج یب  تادوجوم  هدجـس  زا  نآرق  رد  منیب  یم  منک  یم  ّتقد  یتـقو  تسیچ ؟ نآ  ياـنعم  منادـب  مراد  تسود  تسوـت ، نخـس  نیا 
شنیرفآ رد  وت  نیناوق  زا  نانآ  .دـننک  یم  شیاتـس  ار  وت  همه  ...اه  هوک  ناـتخرد ، دیـشروخ ، هاـم ، نیمز ، نامـسآ ، يا ، هتفگ  نخس 

(72) .يا هتفگ  نخس  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  نانآ  هدجس  يانعم  نیا  دننک ، یم  يرادرب  نامرف 

هب ار  وت  دنک و  یم  شیاتس  ار  وت  دوخ ، نابز  هب  دوخ و  يایند  رد  تسا و  روعـش  ياراد  دوخ ، يدوجو  هجرد  هزادنا  هب  يدوجوم  ره 
.مناوتان نآ  تقیقح  كرد  زا  نم  یلو  دیاتس ، یم  یکاپ 

ص:156

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


لباق نانآ  روعـش  كرد و  هّتبلا  دـنراد ، وت  زا  یکرد  دوخ ، يدوجو  هرهب  اب  وسمه  تخرد ، هوک و  دیـشروخ و  هام و  لثم  یتادوجوم 
يا هرهب  ناشدوخ ، هزادنا  هب  رگید  تادوجوم  هب  اّما  يدـیرفآ ، ییالاب  یهاگآ  كرد و  اب  ار  ناسنا  وت  تسین ، ناسنا  كرد  اب  هسیاقم 

.يداد روعش  كرد و  زا 

* * *

7 هیآ 9 -  نامحر :

(9  ) َناَزیِْملا اوُرِسُْخت  َالَو  ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا  اوُمِیقَأَو  ( 8  ) ِناَزیِْملا ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ  ( 7  ) َناَزیِْملا َعَضَوَو  اَهَعَفَر  َءاَمَّسلاَو 

.دشاب وت  تمظع  زا  يا  هناشن  ات  يداد  رارق  يدایز  ياه  یتفگش  نآ  رد  یتشارفارب و  نیمز  زارف  رب  ار  نامسآ 

دـیرخ و ماگنه  رد  دـنوشن ، فرحنم  تلادـع  ریـسم  زا  تناگدـنب  اـت  يداد  ناـمرف  يداد و  رارق  ناـهج  رد  ار  مظن  لدـع و  نازیم  وت 
هب ار  نآ  نزو  دننک ، نزو  ار  يزیچ  دنهاوخ  یم  یتقو  دننک ، شورف  دیرخ و  فاصنا ، لدع و  يور  زا  دـننکن و  یـشورف  مک  شورف ،

.دننکن دایز  مک و  دوخ ، عفن 

* * *

10 هیآ 12 -  نامحر :

(12  ) ُناَْحیَّرلاَو ِفْصَْعلا  وُذ  ُّبَْحلاَو  ( 11  ) ِماَمْکالا ُتاَذ  ُلْخَّنلاَو  ٌهَهِکاَف  اَهِیف  ( 10  ) ِماَنِالل اَهَعَضَو  َضْرالاَو 

هناد وت  يدـیرفآ ، امرخ  ناتخرد  نوگانوگ و  ياه  هویم  نیمز ، رد  وت  دـننک ، یگدـنز  نآ  رد  اـت  يدـیرفآ  تناگدـنب  يارب  ار  نیمز  »
(73 «.) يروآ یم  نوریب  نیمز  لد  زا  ار  ناسنا  يزور  وت  .يدیرفآ  تسا ، گرب  هقاس و  اب  هارمه  هک  ییاه 

يریش هار  ناشکهک  رد  نیمز  دنک ، یم  تکرح  اضف  رد  یکاخ  هرُک  نیا  نیمز ،
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 ! دنک یم  تکرح  رتمولیک  دصیس  هیناث ، ره  رد  ناشکهک ، نیا  اب  هارمه  نیمز  تسا ،

.مینک یگدنز  نآ  يور  رب  میناوت  یم  یتحار  هب  ام  دسر !!  یم  رظن  هب  مارآ  ردقچ  ناسنا ، هناخ  اهنت  نیمز ، نیا  اّما 

ظفح اه  شزرل  زا  ار  نیمز  هک  دنتـسه  اه  هوک  نیا  .دشاب  نیمز  شمارآ  هیام  ات  داد  رارق  ییاجرباپ  تباث و  ياه  هوک  نیمز ، رد  ادـخ 
.دننک یم 

* * *

هیآ 13 نامحر :

(13  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف 

نیا هب  يداتسرف ، سنا  ّنج و  تیاده  يارب  ار  نآرق  وت  یتفگ ، نخـس  نآرق  تمعن  زا  تسا ، ناسنا  ّنج و  اب  وت  باطخ  هروس  نیا  رد 
.»؟ دیرامش یم  غورد  ارم  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  : » ییوگ یم  نینچ  نانآ  هب  نونکا  يداد ، ناوارف  ياه  تمعن  هورگ ، ود 

.»؟ دیرامش یم  غورد  ارم  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  : » ینک یم  رکذ  ار  هلمج  نیا  راب  هروس 31  نیا  رد 

، نانآ ّقح  رد  ردقچ  وت  هک  دـننیبب  دـننک و  رکف  یهاوخ  یم  سنا  ّنج و  زا  يرب ، یم  مان  ار  تدوخ  ياه  تمعن  زا  یتمعن  هک  راب  ره 
نآرق دنرامـش ؟ یم  غورد  ار  وت  ياه  تمعن  يا  هّدـع  ارچ  یتسار  هب  يا ، هدـیرفآ  ناـنآ  يارب  دنتـشاد  زاـین  هچ  ره  يدرک ، یناـبرهم 

ار وت  ارچ  دنرامش ؟ یم  غورد  ار  نآرق  يا  هّدع  ارچ  تسا ، يراگتـسر  تداعـس و  هیام  هک  تسا  یباتک  تسوت ، تمعن  نیرت  گرزب 
ار وت  ياه  تمعن  ارچ  دـننک ؟ یم  راکنا  ار  تمایق  ارچ  دـنوش ؟ یم  لـفاغ  ترخآ  زا  دـنوش و  یم  اـیند  هتفیـش  ارچ  دـنرب ؟ یم  داـی  زا 

؟ دننک یم  نارفک 
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* * *

14 هیآ 16 -  نامحر :

(16  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 15  ) راَن ْنِم  جِراَم  ْنِم  َّناَْجلا  َقَلَخَو  ( 14  ) ِراَّخَْفلاَک لاَْصلَص  ْنِم  َناَْسنِْالا  َقَلَخ 

نج يدیرفآ و  دوب ، لافس  دننام  هک  يا  هدیکشخ  لِگ  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) مدآ وت  دنتـسه ، ( مالـسلا هیلع  ) مدآ لسن  زا  اه  ناسنا  همه  »
.»؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  یتسار  هب  يدومن ، قلخ  شتآ  زا  يا  هلعش  زا  ار 

* * *

17 هیآ 18 -  نامحر :

(18  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 17  ) ِْنَیبِْرغَْملا ُّبَرَو  ِْنیَقِرْشَْملا  ُّبَر 

.»؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  یتسار  هب  یتسه !  برغم  ود  قرشم و  ود  يادخ  وت  »

 ! منک فشک  ار  مود  قرشم  لّوا و  قرشم  دیاب  نم  تسیچ ؟ برغم  ود  قرشم و  ود  زا  روظنم  منک : یم  رکف  يا  هظحل 

هب کیدزن  يا  هطقن  رد  دیشروخ  دسر ، یم  ارف  ناتسبات  یتقو  .دنک  یم  عولط  يا  هطقن  زا  زور  ره  دیشروخ  .عولط  لحم  ینعی  قرشم 
.تسا لّوا  قرشم  نیا  تسا .) لامش  هب  دیشروخ  عولط  هطقن  نیرت  کیدزن  نیا   ) .دنک یم  عولط  یقرش  ِبونج 

ات دنک  یم  عولط  رگید  يا  هطقن  رد  دیـشروخ  زور ، ره  دور ، یم  شیپ  بونج  تمـس  هب  دیـشروخ  عولط  مارآ  مارآ  رگید ، ياهزور 
ارف زییاپ  رخآ  زور  هک  نیا 
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عولط هطقن  نآ  زا  دـعب  تسا ، مود  قرـشم  نیا  تسا .) بونج  هب  هطقن  نیرت  کیدزن  رد  دیـشروخ  عولط  ماگنه ، نیا  رد   ) .دـسر یم 
.ددرگ یم  زاب  لامش  يوس  هب  دیشروخ 

لّوا رد  هک  مود  قرـشم  تسا و  ناتـسبات  لّوا  رد  هک  لّوا  قرـشم  دـنک : یم  هراـشا  دیـشروخ  عوـلط  مهم  هطقن  ود  هب  نآرق  اـجنیا  رد 
.تسا ناتسمز 

لّوا رد  لّوا  بورغ  دراد : مهم  هطقن  ود  مه  برغم  سپ  دـهد ، یم  يور  لکـش  نـیمه  هـب  قاـّفتا  نـیا  مـه  دیـشروخ  بورغ  ماـگنه 
 ! ناتسمز لّوا  رد  مود  بورغ  ناتسبات ،

؟ درادن بورغ  عولط و  صّخشم  هطقن  کی  رد  هشیمه  دیشروخ  ارچ  یتسار  هب 

یمن دیدپ  لصف  راهچ  رگید  درک ، یم  بورغ  عولط و  هطقن  کی  رد  هشیمه  دیـشروخ  رگا  هک  ممهف  یم  منک ، یم  قیقحت  نم  یتقو 
 ! دوبن يربخ  ناتسمز  زییاپ و  ناتسبات ، راهب ، زا  دوب ، لصف  کی  هشیمه  دمآ و 

دوجو هب  ببـس  یـضیب ، رادـم  نیا  رد  نیمز  شدرگ  دـشاب ، یم  یـضیب  تروص  هب  نیمز  رادـم  دـخرچ ، یم  دیـشروخ  رود  هب  نیمز 
هطقن هچ  رد  نیمز  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  دنک ، یم  عولط  يا  هطقن  هچ  رد  زور  ره  دیـشروخ  هک  نیا  دوش ، یم  لصف  راهچ  ندـمآ 

.تسا هتفرگ  رارق  دوخ  رادم  زا  يا 

، دنک یم  یط  ار  دیـشروخ  رود  دوخ  رادـم  رد  رتمولیک  هیناث 30  ره  رد  نیمز  دـخرچب ، دیـشروخ  رود  هب  نیمز  هک  داد  نامرف  ادـخ 
، لاس کی  .دنک  یم  یط  تعاس  شش  زور و  رد 365  ار  تفاسم  نیا  نیمز  .تسا  رتمولیک  نویلیم  دیشروخ 940  رود  هب  نیمز  رادم 

.دیآ یم  دیدپ  دیشروخ  رود  هب  نیمز  لماک  شدرگ  زا  عقاو  رد 

* * *
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19 هیآ 23 -  نامحر :

ِّيَِأبَف ( 22  ) ُناَجْرَْملاَو ُُؤلْؤُّللا  اَـمُْهنِم  ُجُرْخَی  ( 21  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 20  ) ِناَیِْغبَی َال  ٌخَزَْرب  اَـمُهَْنَیب  ( 19  ) ِناَـیِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 
(23  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ 

تمعن زا  کی  مادک  وت ، ناگدـنب  .دزیماین  مه  هب  اه  نآ  بآ  ات  تسا  يا  هلـصاف  ایرد ، ود  نیا  نیب  يداد و  رارق  مه  رانک  ار  ایرد  ود  »
ار وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  دیآ ، یم  نوریب  کچوک  گرزب و  دیراورم  ایرد  ود  نآ  زا  دـننک ؟ یم  راکنا  ار  وت  ياه 

(74 (»؟ دننک یم  راکنا 

؟ دنتسه اجک  ایرد  ود  نیا  منادب  مراد  تسود  نم 

یم ایرد  هب  یگرزب  دور  یتقو  دنور ، یم  ایرد  يوس  هب  هتفرگ و  همشچرس  اه  هوک  زا  اهدور  نیا  دشاب ، یم  نیریش  اهدور  رتشیب  بآ 
نیریـش بآ  نیا  .تسا  نیریـش  نآ ، بآ  هک  دنک  یم  تسرد  يا  هدودحم  دوخ ، هناهد  رد  دنار و  یم  بقع  ار  ایرد  روش  بآ  دسر ،

.دشاب یم  ادخ  تردق  بیاجع  زا  نیا  دوش و  یمن  طولخم  ایرد  روش  بآ  اب 

* * *

24 هیآ 25 -  نامحر :

(25  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 24  ) ِماَلْعالاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ُتَآَْشنُْملا  ِراَوَْجلا  َُهلَو 

زا کی  مادک  وت ، ناگدنب  .دنیآ  یم  رظن  هب  گرزب  یهوک  نوچمه  هک  ییاه  یتشک  تسوت ، نامرف  هب  اهایرد  رد  اه  یتشک  تکرح  »
.»؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن 

رگا اّما  تسا ، روشک  کی  هعـسوت  همزـال  تادراو ، تارداـص و  دریذـپ ، یم  تروص  یتشک  اـب  اـیند  رد  اـهالاک  لـقن  لـمح و  رتشیب 
.تشادن قنور  ردق  نیا  یناهج  تراجت  زگره  دندوبن ، اه  یتشک 
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دنا و هدـش  لقتنم  یتشک  اب  نآ ) هّیلّوا  داوم  ای  لیاسو  نیا  دوخ   ) لیاسو نیا  زا  یلیخ  موش  یم  هّجوتم  منک ، هاگن  دوخ  فارطا  هب  رگا 
.دریگ یم  ماجنا  یتشک  اب  ناهج  رد  الاک  لمح  دصرد  دون  زا  شیب  .دنا  هدیسر  نم  تسد  هب  سپس 

* * *

26 هیآ 28 -  نامحر :

(28  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 27  ) ِماَرْکِْالاَو ِلاَلَْجلا  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبَیَو  ( 26  ) ناَف اَْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 

رود هب  اـه  بیع  اـه و  صقن  همه  زا  وت  نوچ  یناـم  یم  یقاـب  وت  طـقف  دور ، یم  نیب  زا  دوـش و  یم  دوباـن  تسا ، نیمز  يور  هک  ره  »
.»؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  یتسار  هب  .يراد  ار  اه  یبوخ  همه  یتسه و 

.دنک یم  هراشا  لیفارسا  مود  روص  هب  نآرق  اجنیا  رد 

هک یناسک  حور  ادن  نیا  اب  .دسر  یم  ارف  دننک ، یم  یگدنز  نیمز  يور  هک  ییاه  ناسنا  گرم  لّوا ، يادن  رد  دراد : ادن  ود  لیفارـسا 
روص ندینش  اب  نانآ  لیئارزع .» لیئاکیم ، لیئربج ، لیفارسا ، : » دننام یم  یقاب  هتشرف  راهچ  طقف  دوش ، یم  دوبان  زین  دنتسه  خزرب »  » رد

هـس نیا  .دریگب  ار  نانآ  ناج  ات  دتـسرف  یم  لیئاکیم  لیئربج و  لیفارـسا ، دزن  ار  لیئارزع  ادـخ  نآ  زا  سپ  اـّما  دـنریم ، یمن  لیفارـسا 
.لیئارزع دنام و  یم  ادخ  طقف  نآ  زا  دعب  دنریم ، یم  مه  هتشرف 

يا : » دـیوگ یم  وا  هب  ادـخ  دـهد ، ناج  ات  دـسر  یم  شدوخ  تبون  نونکا  تفرگ ، یم  ار  تادوجوم  همه  ناج  هک  دوب  لـیئارزع  نیا 
همه دـنا ، هدـش  دوبان  همه  تسین ، هدـنز  ناهج  رد  سک  چـیه  .دریم  یم  مه  لیئارزع  هک  تساجنیا  ریمب .»!  نم  ناـمرف  هب  لـیئارزع ! 

هدنز تادوجوم  همه  .تاناویح  اه و  ّنج  اه و  ناسنا  ناگتشرف و 

ص:162

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


(75) .دچیپ یم  مه  رد  ار  اه  نامسآ  نیمز و  ادخ  هک  تسا  تقو  نآ  .دنا  هتفر  نیب  زا 

ادخ هک  تقو  ره  نآ ، زا  دعب  .دشاب  هتـشاد  نامز  زا  یکرد  ات  تسین  هدنز  سک  چیه  درذگ ، یم  نامز  ردقچ  دـناد  یمن  سک  چـیه 
.دنوش یم  هدنز  همه  دمد ، یم  دوخ  روص  رد  مود  راب  يارب  وا  دنک و  یم  هدنز  ار  لیفارسا  ادتبا  دنک ، یم  اپرب  ار  تمایق  درک ، هدارا 

دنیآ و یم  ادخ  هاگـشیپ  هب  یـسرباسح  يارب  دنراد و  یمرب  كاخ  زا  رـس  ادخ  نامرف  هب  اه  ناسنا  همه  دـنوش و  یم  هدـنز  ناگتـشرف 
.دسر یم  ارف  تمایق  زور 

* * *

همه : » دـنا هدـیمهف  نینچ  هیآ  ود  نیا  زا  دارفا  یـضعب  هک  منیب  یم  موش ، یم  قیقد  نآ  همجرت  هب  مناوخ ، یم  رگید  راب  ار  هیآ  ود  نیا 
«. دنام یم  یقاب  ادخ  تروص  دنوش و  یم  دوبان  تادوجوم 

؟ دراد تروص  ادخ ، رگم 

؟ دنا هدرک  همجرت  هنوگ  نیا  ار  هلمج  نیا  ارچ  سپ  درادن ، مه  تروص  درادن ، مسج  وا  تسین ، هیبش  یقولخم  چیه  هب  هناگی  يادخ 

سامت هب  مهاوخب  نم  دنزب و  گنز  نفلت  یشوگ  موادم  رگا  دراد ، تولخ  هب  زاین  یگدنـسیون  منزب : یلاثم  اجنیا  رد  منیب  یم  بسانم 
، متـشاد ساـمت  هد  زا  شیب  زور  نآ  رد  متـشون ، یم  ار  یّمهم  بلطم  متـشاد  حبـص ، زور  کـی  .مسیونب  مناوت  یمن  مهد ، باوج  اـه 

.»؟ درادرب نم  رس  زا  تسد  نفلت  نیا  دوش  یم  یک  : » متفگ مدش و  ینابصع  شرخآ 

؟ دیوگب دیاب  هچ  دنک ، همجرت  يرگید  نابز  هب  ار  بلطم  دهاوخب  یسک  رگا  الاح 
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تـسد نم  نفلت  هک  دـنک  یم  رکف  دـناوخ ، یم  ار  همجرت  نآ  هک  یـسک  دوش ؟ یم  هچ  هجیتن  دـنک ، همجرت  ار  تاملک  نیمه  وا  رگا 
 !! تسا هتشاذگ  نم  رس  يور  ار  شتسد  تسا و  هتشاد 

ّتقد اب  ار  یسراف  نابز  دیاب  دنک  همجرت  ارم  نخس  دهاوخ  یم  هک  یـسک  تسین .» یـسک  ره  راک  همجرت  : » دنیوگ یم  هک  تساجنیا 
.»؟ دنک یم  اهر  ارم  نفلت  یک  تفگ : هدنسیون  : » دنک همجرت  نینچ  دسانشب و 

.دشاب هتشاد  تسد  نفلت  تسین  مزال  ًالصا  تسا ، هیانک  نخس ، نیا  دمهفب  دیاب  وا 

: تسا هدمآ  یبرع  نابز  هب  هیآ  نیا  رد 

.کِّبر ُهجو  یقبی 

.دنام یم  یقاب  ادخ » تروص   » دوش و یم  دوبان  زیچ  همه 

 ! دشاب هتشاد  تروص  ادخ  تسین  مزال  تسا ، هیانک  نیا 

«. دنام یم  یقاب  ادخ  ِدوخ  دوش و  یم  دوبان  زیچ  همه  : » تسا نینچ  هلمج ، نیا  تسرد  يانعم 

: مسیون یم  ار  بلطم  نیا  نونکا 

تـسا مولعم  دنوش ، عمج  وا  ندید  يارب  مدرم  دشاب و  هتـشاد  یمدرم  يرادید  دریگب  میمـصت  یبرع  روشک  کی  هاشداپ  دـینک  ضرف 
ردـق نآ  زورما  : » دـیوگ یم  یکی  دـنوش ، یم  عمج  مه  رود  مدرم  هک  بش  .دـننیبب  ار  هاشداپ  دـنناوت  یمن  همه  ماـحدزا ، نیا  رد  هک 

یم يرگید  مدـید .» ار  هاشداپ  نیـشام  نم  : » دـیوگ یم  يرگید  تفر ،» یک  دـمآ و  هاـشداپ  یک  مدـیمهفن  ًالـصا  نم  هک  دـش  غولش 
نم : » دیوگ
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«. مدید ار  وا  ناهارمه  ناظفاحم و  مه 

«. ِکلَملا َهجو  ُتیأر  : » دیوگ یم  یکی  نایم  نیا  رد 

؟ درک همجرت  دیاب  هنوگچ  ار  هلمج  نیا 

؟ تسا هدید  ار  هاشداپ  تروص  وا  هک  تسا  نیا  وا  روظنم  ایآ 

.هن

.مدید ار  هاشداپ  ِدوخ  نم  هک  تسا  نیا  وا  روظنم 

، دنیبب ار  هاشداپ  ِدوخ  تسا  هتسناوت  وا  اّما  دنا ، هدید  ار  هاشداپ  نایفارطا  نیشام و  طقف  وا ، ناتـسود  دشورف ، یم  رخف  شناتـسود  هب  وا 
(. تسا هدید  ار  وا  ِدوخ  دنیبب ، ار  هاشداپ  تروص  هک  یسک  )

«. دید ار  کلملا  هجو  وا  : » دنیوگ یم  دید ،» ار  هاشداپ  دوخ  یسک  : » دنیوگب دنهاوخ  یم  یتقو  تسا ، یبرع  نابز  رد  هیانک  کی  نیا 

: دیوگ یم  نآرق 

.کِّبر ُهجو  یقبی 

 ! دنام یم  یقاب  ادخ  دوخ  دوش و  یم  دوبان  زیچ  همه 

همه تسا ، نانآ  تسد  هب  ناهج  مظن  راک  هک  اه  هتـشرف  دـنوش ، یم  دوبان  اه  نآ  همه  دنتـسه ، ادـخ  ياـه  هدـیرفآ  تادوجوم ، همه 
ار اه  ناج  هک  مه  لیئارزع  دریم ، یم  تسا ، هتـشرف  نیرت  گرزب  هک  لیئربج  یّتح  دـنام ، یم  یقاب  ادـخ  دوخ  طقف  دـنوش ، یم  دوبان 

.دنام یم  ادخ  ِدوخ  طقف  دنوش و  یم  دوبان  همه  دریم ، یم  تفرگ ، یم 

* * *

29 هیآ 30 -  نامحر :

َّلُک ِضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَأْسَی 
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(30  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 29  ) نْأَش ِیف  َوُه  مْوَی 

نیا يدیرفآ و  ار  ناهج  وت  تسا ، هتسباو  وت  فطل  هب  نانآ  همه  دوجو  دنراد ، زاین  وت  هب  دنتسه  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  یناسک  همه 
هانگ .یناریم  یم  ار  یهورگ  ینک ، یم  هدنز  ار  يا  هّدع  يزادرپ ، یم  يا  هزات  راک  هب  هزور ، همه  وت  دراد ، زاین  وت  هب  هظحل  ره  ناهج 

.یهد یم  ماجنا  یهاوخب  هچ  ره  وت  .یهد  یم  ار  ناگدنب  ِيزور  يزاس ، یم  راتفرگ  باذع  هب  ار  يا  هّدع  یشخب ، یم  ار  تناگدنب 

یناوت یمن  وت  رگید  نآ ، زا  دعب  یلو  يدیرفآ  ار  ناهج  وت  هک  دنتشاد  رواب  نانآ  تسا ،» هدش  هتسب  ادخ  تسد  : » دنتفگ یم  نایدوهی 
.یشاب هتشاد  یفّرصت  نآ  رد 

.تسا لطاب  ینخس  نخس ، نیا 

یم یهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسا ، رایـسب  وت  شـشخب  اطع و  تسا و  هداشگ  هراومه  وت ، تردـق  ِتسد  يدومن و  قلخ  ار  ناـهج  وت 
.یهد یم  رییغت  نانآ  دب  ای  بوخ و  لامعا  رطاخ  هب  ار  اه  ناسنا  تشونرس  یشخب و 

.تساهتنا یب  وت  تردق  یهد ، یم  رییغت  یهاوخب ، ار  هچره  يراد ، لماک  ّطلست  نآ  هب  هظحل  ره  يدیرفآ و  ار  ناهج  يرآ ،

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  یتسار  هب 

* * *

31 هیآ 32 -  نامحر :

(32  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 31  ) ِناَلَقَّثلا اَهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس 

هب : » ییوگ یم  نینچ  نانآ  هب  ییوگ و  یم  نخس  سنا  ّنج و  هورگ  ود  اب  نونکا 
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کی مادک  سپ  دییآ ، یم  نم  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  امش  تسا و  هدش  تبث  امش  لامعا  همه  مزادرپ ، یم  امش  باسح  هب  يدوز 
.»؟ دینک یم  راکنا  ارم  ياه  تمعن  زا 

مّنهج شتآ  هب  ار  نارفاک  یهد و  یم  کین  شاداپ  راـکوکین  ناـنمؤم  هب  ینک ، یم  هدـنز  تماـیق  زور  رد  ار  همه  تسوت ، هدـعو  نیا 
؟ تسا دب  بوخ و  نایم  یقرف  هچ  دشابن ، تمایق  رگا  دنک ، یم  لیمکت  ار  وت  تلادع  تمایق ، زور  .يزاس  یم  راتفرگ 

ماجنارـس تسا  نکمم  هنوگچ  دوش ، یم  دوبان  تسین و  گرم ، زا  سپ  ناسنا  دـنیوگ  یم  دـننک ، یم  راکنا  ار  تماـیق  زور  هک  ناـنآ 
.دوش یم  انعم  یب  وت  تلادع  دشابن ، تمایق  رگا  دشاب ؟ ناسکی  دب ، ياه  ناسنا  ماجنارس  اب  بوخ  ياه  ناسنا 

* * *

33 هیآ 45 -  نامحر :

اَمُکِّبَر ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 33  ) ناَْطلُِـسب اَّلِإ  َنوُذُْفنَت  َال  اوُذُْفناَف  ِضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِراَْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  اَی 
َْتناَکَف ُءاَمَّسلا  ِتَّقَْـشنا  اَذِإَف  ( 36  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 35  ) ِناَرِـصَْتنَت اَلَف  ٌساَُحنَو  راَن  ْنِم  ٌظاَوُش  اَمُْکیَلَع  ُلَـسُْری  ( 34  ) ِنَابِّذَُکت

(40  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 39  ) ٌّناَج َالَو  ٌْسنِإ  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَأُْسی  َال  ذـِئَمْوَیَف  ( 38  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 37  ) ِناَهِّدلاَک ًهَدْرَو 
َنُومِرْجُمْلا اَِهب  ُبِّذَُکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذَه  ( 42  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 41  ) ِماَْدقالاَو یِصاَوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامَیِِـسب  َنُومِرْجُمْلا  ُفَْرُعی 

(45  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 44  ) نَآ میِمَح  َْنَیبَو  اَهَْنَیب  َنُوفوُطَی  ( 43)
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زا یهورگ  سپس  دننام ، یم  نادرگرس  تمایق  يارحص  رد  یتّدم  نانآ  دنروآ ، یم  نوریب  اهربق  زا  رس  همه  دسر ، ارف  هک  تمایق  زور 
نانآ ددرگ ، زاغآ  نانآ  یـسرباسح  ات  دنرظتنم  دنا و  هداتـسیا  فص  هب  اه  ّنج  اه و  ناسنا  همه  .دنیآ  یم  دورف  نامـسآ  زا  ناگتـشرف 

.درادن يرارف  هار  سک  چیه  تسا ، ناگتشرف  زا  رپ  نامسآ  نیمز و  همه  دننک ، یم  هاگن 

فارطا زا  دـیناوت  یم  رگا  سنا !  ّنج و  هورگ  يا  : » دـنک ادـن  نینچ  اـت  یهد  یم  روتـسد  ناگتـشرف  نآ  زا  یکی  هب  وت  هک  تساـجنیا 
ِورملق زا  دـیناوت  یمن  زگره  هک  دـینادب  یلو  دـینکب ، ار  راـک  نـیا  دـینک ، رارف  ادـخ  باذـع  زا  دـیبایب و  يرارف  هار  نـیمز ، نامـسآ و 

(76 «.) تسادخ ییاورنامرف  لحم  مه  اجنآ  دیورب  اجک  ره  دراد ، تردق  امش  رب  ادخ  دیورب  اجک  ره  دیور ، نوریب  ادخ  ییاورنامرف 

.دنک رارف  وت  تموکح  زا  دناوت  یمن  سک  چیه  زور  نآ  يرآ ،

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب 

تـصرف نانآ  هب  يدرکن و  باتـش  نانآ  باذـع  رد  وت  دـندومیپ ، ار  رفک  هار  نانآ  زا  یهورگ  يداد و  تلهم  نانآ  هب  اـیند  نیا  رد  وت 
نآ ندرگ  رب  نینهآ  ياهریجنز  لُغ و  ناگتشرف  ات  یهد  یم  نامرف  وت  ینک ، یم  باذع  یتخـس  هب  ار  نانآ  تمایق  زور  رد  اّما  يداد ،

.دنربب مّنهج  يوس  هب  دنشکب و  نیمز  يور  رب  تروص  اب  ار  نانآ  دنزادنیب و  اه 

، دهد تاجن  ار  نانآ  ات  دنبای  یمن  يروای  رای و  چیه  نانآ  دوش و  یم  هتخیر  نارفاک  رب  هتخادـگ  سم  شتآ و  ياه  هرارـش  مّنهج  رد 
.دنوش یم  باذع  اجنآ  رد  هشیمه  يارب  نانآ 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب 

گنر مّنهج ، یمرگ  ترارح و  زا  دفاکش و  یم  نامسآ  دسر ، ارف  زور  نآ  یتقو 
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(77) .دریگ یم  ارف  ار  همه  تشحو  سرت و  هک  دهد  یم  خر  یکانلوه  ثداوح  ددرگ و  یم  خرس  مرچ  دننام  نآ 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب 

اه هرهچ  اریز  راکوکین ؟ ای  تسا  راکهانگ  ایآ  نمؤم ؟ ای  تسا  رفاـک  اـیآ  هک  دوش  یمن  لاؤس  سنا  ّنج و  زا  مادـک  چـیه  زا  زور  نآ 
 ! تسا هراک  هچ  یسک ، ره  هک  دز  یم  دایرف 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب 

هب وت  تسا ، نانآ  هانگ  رفک و  هناشن  نیا  تسا و  تشز  هایـس و  نانآ  هرهچ  دـنوش ، یم  هتخانـش  ناـشیاه  هرهچ  زا  رفاـک  ناراـکهانگ 
ار نانآ  ياپ  رس و  يوم  ناگتـشرف  دنـسر ، یم  مّنهج  کیدزن  نانآ  یتقو  دنربب ، مّنهج  يوس  هب  ار  نانآ  ات  یهد  یم  نامرف  ناگتـشرف 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  سپ  دنزادنا ، یم  مّنهج  هب  ار  نانآ  دنریگ و  یم 

یمّنهج نامه  نیا  : » دـنیوگ یم  نانآ  هب  ناگتـشرف  دوش ، یم  دـنلب  ناشدایرف  يادـص  دـنزوس و  یم  شتآ  ياه  هلعـش  نایم  رد  نانآ 
«. دیدرک یم  بیذکت  ار  نآ  ایند  رد  هک  تسا 

* * *

ات یهد  یم  نامرف  وت  دنبلط ، یم  بآ  دنهد و  یمرـس  دایرف  دنک و  یم  هبلغ  نانآ  رب  یگنـشت  دنزوس و  یم  مّنهج  شتآ  رد  هک  یتقو 
.دنربب میمَح » همشچ   » هب ار  نانآ  ناگتشرف 

یم یگنـشت  زا  نانآ  رگج  .دـشوج  یم  یناشوج  بآ  همـشچ  تسین ، یـشتآ  هلعـش  اجنآ  رد  اّما  تسا  مّنهج  زا  یئزج  میمَح  همـشچ 
نآ زا  هک  یبآ  تسا ، نازوس  همشچ  نیا  بآ  اّما  دنور ، یم  نآ  يوس  هب  دننیب و  یم  ار  یبآ  همشچ  رود  زا  دزوس ،
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 ! هدولآ نّفعتم و  مه  تسا و  غاد  مه  دشوج  یم 

زا مّنهج  رد  نوچ  هّتبلا  دزوس ، یم  نانآ  نورد  ولگ و  ناهد و  مامت  دنشون و  یم  بآ  نیا  زا  دنرادن ، يا  هراچ  دنا ، هنشت  رایـسب  نانآ 
هـشیمه يارب  اه  نآ  .ددرگ  یم  زاب  لوا  تلاح  هب  نانآ  ندب  عضو  یتدم  زا  دعب  تسا ، یگـشیمه  نانآ  باذع  تسین و  يربخ  گرم 

.دنوش یم  باذع  هنوگ  نیا 

، یگنشت مّنهج ، هب  تشگزاب  میمح ، همشچ  يوس  هب  نتفر  یگنشت ، مّنهج ، شتآ  رد  نتخوس  تسا : نانآ  باذع  يارب  يا  همانرب  نیا 
(78) .دراد همادا  ارجام  نیا  ...میمح و  همشچ  يوس  هب  تشگزاب 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  یتسار  هب 

* * *

46 هیآ 55 -  نامحر :

ِناَْنیَع اَمِهِیف  ( 49  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 48  ) ناَْنفَأ اـَتاَوَذ  ( 47  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 46  ) ِناَتَّنَج ِهِّبَر  َماَقَم  َفاَـخ  ْنَِملَو 
شُُرف یَلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 53  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 52  ) ِناَجْوَز هَهِکاَف  ِّلُک  ْنِم  اَمِهِیف  ( 51  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 50  ) ِناَیِرَْجت

(55  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 54  ) ناَد ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَجَو  قَْربَتْسِإ  ْنِم  اَُهِنئاََطب 

نامیا تمایق  زور  هب  هک  ینانمؤم  تشذگرـس  یهاوخ  یم  نونکا  دـندومیپ ، ار  رفک  هار  ایند  نیا  رد  هک  دوب  یناسک  تشذگرـس  نیا 
زور رد  وت  دـندرک ، يرود  هانگ  زا  دنتـشاد و  رواـب  نآرق  هب  هک  یناـسک  ینک ، ناـیب  ار  دنتـشاد  ساره  زور  نآ  باذـع  زا  دنتـشاد و 

(79) .ینک یم  اطع  یتشهب  ياه  غاب  زا  غاب  ود  نانآ ، زا  مادک  ره  هب  تمایق 
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؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  سپ  دشاب ، یم  اه  هویم  عاونا  رایسب و  ناتخرد  زا  رپ  غاب ، ود  نآ 

.تسا هدیدن  ار  نآ  دننام  سک  چیه  هک  ییاه  همـشچ  تسا ، يراج  لیبسلـس ) مینـست و   ) بآ همـشچ  ود  اه ، غاب  نآ  زا  مادک  ره  رد 
؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  سپ 

راکنا ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  سپ  رتهب !  يرگید  زا  کی  ره  دراد ، دوجو  عون  ود  يا ، هویم  ره  زا  اه  غاب  نآ  رد 
؟ دننک یم 

نیا يور  رب  ناگتـشرف  دراد ، رارق  بآ  ياهرهن  رانک  ناتخرد و  هیاس  ریز  هک  دـننز  یم  هیکت  ییاه  تخت  رب  ناهاشداپ  دـننام  نانمؤم 
یتمیق هک  يا  هچراپ  زا  ار  شرف  رتسآ  ًالومعم  ایند  رد  .تسا  مشیربا  زا  اه  شرف  نآ  رتسآ  دـنا ، هدـنارتسگ  ابیز  ییاه  شرف  اه ، تخت 

ياه شرف  رتسآ  اّما  دننک ، یمن  اه  شرف  رتسآ  ار  مشیربا  زگره  تسا ، مشیربا  ایند ، هچراپ  نیرت  تمیق  نارگ  دـننک ، یم  هّیهت  تسین ،
یمن فصو  رد  اـه  شرف  دوـخ  ییاـبیز  تفاـطل و  دـناد ، یمن  سک  چـیه  تسیچ ؟ زا  اـه  شرف  دوـخ  سپ  تسا ، مشیربا  زا  یتـشهب 

.دجنگ

دیاب اه ، هویم  زا  یـضعب  ندـیچ  يارب  ایند  رد  تسا ، نانآ  سرتسد  رد  غاب  ود  نآ  ياه  هویم  دـنهد ، یم  هیکت  اه  تخت  نآ  رب  نانمؤم 
تمعن زا  کی  مادـک  وت ، ناگدـنب  سپ  دوش ، یم  هدامآ  ناشیارب  دـنهاوخب ، هچ  ره  نانآ  اـّما  تفر ، ـالاب  تخرد  زا  دیـشک و  تمحز 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه 

* * *

56 هیآ 61 -  نامحر :

ٌْسنِإ َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِفْرَّطلا  ُتاَرِصاَق  َّنِهِیف 
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ُءاَزَج ْلَه  ( 59  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَأـِبَف  ( 58  ) ُناَجْرَْملاَو ُتُوقاَْیلا  َّنُهَّنَأَـک  ( 57  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَأـِبَف  ( 56  ) ٌّناَج اـَلَو  ْمُهَْلبَق 
(61  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 60  ) ُناَسْحِْالا اَّلِإ  ِناَسْحِْالا 

نانآ هب  سنا  ای  ّنج  زا  کـی  چـیه  تسد  دـنزرویم و  قشع  دوخ  نارـسمه  هب  طـقف  هک  يا  هدـیرفآ  یتشهب  ناـنز  نمؤم ، نادرم  يارب 
؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  سپ  تسا ، نیعلاروح » ، » نانآ مان  تسا ، هدیسرن 

مادک وت ، ناگدـنب  سپ  دنـشاب ، یم  دـیراورم  نوچمه  ییابیز  رد  دیفـس و  ّرُد  توقای و  دـننام  اه  هنوگ  یخرـس  رد  یتشهب  نانز  نآ 
(80 ( ؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی 

یگدـنب ایند  رد  سک  ره  تسا ؟ یبوخ  زا  ریغ  يزیچ  یبوخ  شاداپ  رگم  يا ، هدرک  هدامآ  ناراکوکین  يارب  ار  اه  تمعن  نیا  همه  وت 
ناگدـنب سپ  تسین ، تشهب  زج  يزیچ  يراکوکین  شاداپ  يرآ ، ینک ، یم  اطع  وا  هب  شاداپ  ناونع  هب  ار  اه  تمعن  نیا  وت  دـنک ، وت 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ،

* * *

« نیعلاروـح  » .تـسا هـتفگ  نخــس  نیعلاروـح »  » اـب نمؤـم  نادرم  جاودزا  زا  نآرق  مـنک : رکذ  ار  یبـلطم  اـجنیا  رد  مـنیب  یم  بساـنم 
هداشگ نامـشچ  نیعلاروح »  » .دنریگب سنا  نانآ  هب  دننک و  جاودزا  نانآ  اب  نانمؤم  ات  تسا  هدیرفآ  ار  نانآ  ادـخ  هک  تسا  يدوجوم 

.دنک جاودزا  نیعلاروح »  » نیدنچ اب  دناوت  یم  نمؤم  درم  کی  .دشاب  یم  ابیز  رایسب  دراد و 

ار نامیا  هار  ایند  نیا  رد  هک  ینانز  جاودزا  دوش : یم  حرطم  یلاؤس  نونکا 
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؟ دوش یم  هچ  دندوب ، راکوکین  دندیزگرب و 

هک يا  هنوگ  هب  دهد ، یم  یبیجع  ییابیز  نانآ  هب  ادخ  دنوش و  یم  ناوج  نانآ  درب ، یم  تشهب  هب  ار  نمؤم  نانز  ادخ  تمایق  زور  رد 
.دننک جاودزا  نمؤم  درم  کی  اب  هک  دهد  یم  رایتخا  نانآ  هب  ادخ  دنیآ و  یم  رظن  هب  رتابیز  اه  نیعلاروح  همه  زا 

.دروآ یم  رد  نمؤم  نادرم  زا  یکی  جاودزا  هب  ار  وا  ادخ  تسا ، هدرکن  جاودزا  ایند  رد  زگره  هک  ینز 

نادرم زا  یکی  جاودزا  هب  ار  نمؤم  نز  نآ  ادخ  دـشاب ، مّنهج  رد  تمایق  زور  رد  وا  رهوش  یلو  تسا  هدرک  جاودزا  ایند  رد  ینز  رگا 
.دروآ یم  رد  نمؤم 

یم دراد و  باختنا  ّقح  نز  نآ  دنـشاب ، تشهب  رد  تمایق  زور  رد  وا  نارهوش  همه  دـشاب و  هدرک  جاودزا  رابدـنچ  اـیند  رد  ینز  رگا 
(81) .دیایبرد وا  يرسمه  هب  دنک و  باختنا  ار  نانآ  زا  یکی  دناوت 

ار درم  کی  دراد  تسود  هک  تسا  هدـیرفآ  هنوگ  نیا  ار  نز  ادـخ  تسا ، نز  ِتعیبط  فلاخم  يرهوش ، دـنچ  تسا : یّمهم  هتکن  نیا 
ترطف تشهب ، رد  .دراد  یکاـپ  ساـسحا  نینچ  تسا  هدـشن  رود  دوخ  ترطف  زا  هک  ینز  دزروـب ، قـشع  وا  هب  اـهنت  درادـب و  تسود 

.تسا يزیچ  نینچ  لابند  هب  نز  كاپ 

 ! دنک یمن  بلط  ار  نیا  زا  ریغ  يزیچ  زگره  وا 

ادخ هک  تسا  یلماک  قشع  هولج  نیا  درادـن ، تسود  ار  وا  زا  ریغ  يرگید  درم  زگره  دزرویم و  قشع  دوخ  رـسمه  هب  طقف  نمؤم  نز 
.تسا هداد  رارق  نز  بلق  رد 

اریز دوش ، یمن  تحاران  عوضوم ، نیا  زا  اـّما  دراد ، نیعلاروح »  » زا ینارـسمه  وا  زا  ریغ  وا ، رهوش  هک  دـناد  یم  تشهب  رد  نمؤم  نز 
 ! تسا نیعلاروح  زا  رتالاب  رایسب  تسا ، هداد  وا  هب  ادخ  هک  یماقم 

؟ اجک نیعلاروح  ماقم  اجک و  نمؤم  نانز  ماقم 
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 ! تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت 

عوضوم نیا  زا  زگره  وا  تسین ، یهودنا  مغ و  چـیه  ياج  تشهب  دـهد ، یمن  تسد  زا  ار  يزیچ  تشهب ، رد  هک  دـناد  یم  نمؤم  نز 
لد زا  اه  تداسح  ددرگ ، یم  زاب  دوخ  كاپ  ترطف  هب  وا  دوش و  یم  كاـپ  وا  بلق  دوش ، تشهب  دراو  سک  ره  دوش ، یمن  تحاراـن 

.دوش یمن  كانمغ  يا  هّرذ  هزادنا  هب  تشهب  رد  سک  چیه  .تسا  دونشخ  تسا ، هداد  ماجنا  ادخ  هچنآ  هب  وا  دور و  یم  وا 

* * *

62 هیآ 65 -  نامحر :

(65  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 64  ) ِناَتَّماَهْدُم ( 63  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 62  ) ِناَتَّنَج اَمِِهنوُد  ْنِمَو 

یغاب ود  .ییوگب  نخس  رگید  غاب  ود  زا  یهاوخ  یم  نونکا  یتفگ ، نخـس  یهد ، یم  نانمؤم  هب  تمایق  زور  رد  هک  یتشهب  غاب  ود  زا 
(82 ( ؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  یهد ، یم  نمؤم  ره  هب  خزرب »  » رد هک 

؟ تسیچ خزرب  منادب  مهاوخ  یم  نونکا 

زا دسوپ و  یم  ندب  نیا  یتّدم  زا  سپ  دـنراذگ و  یم  ربق  لخاد  ار  وا  مسج  دوش ، یم  ادـج  شمـسج  زا  حور  دریم ، یم  ناسنا  یتقو 
؟ دوش یم  هچ  ناسنا  حور  اّما  .دور  یم  نیب 

هب یبرع  نابز  رد  .تمایق  ایند و  نیا  نیب  تسا  يا  هلحرم  خزرب ، .دـنیوگ  یم  خزرب » َملاع   » نآ هب  هک  دور  یم  ییایند  هب  ناـسنا  حور 
.دنیوگ یم  خزرب  دزادنا ، یم  هلصاف  ءیش  ود  نیب  هک  يزیچ 

ود نمؤم  ره  هب  وت  .تسا  تشهب  دننامه  هک  دراد  دوجو  ابیز  ياه  غاب  خزرب ، رد 
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.دنک هدافتسا  دشاب ، یم  اه  غاب  نآ  رد  هک  يرامشیب  ياه  تمعن  زا  وا  ات  یهد  یم  غاب 

نآ هب  خزرب  رد  هک  یـسک  دوش ، یمن  جراخ  نآ  زا  رگید  دوش ، تشهب  دراو  سک  ره  اریز  تسین ، یلـصا  ِتشهب  اه ، غاـب  نآ  يرآ ،
ناگتـشرف دوش ، یم  دوبان  اه  ناسنا  همه  حور  تمایق ، ییاپرب  زا  لبق  يرآ ، دوش ، یم  جراخ  نآ  زا  تمایق  زا  لـبق  دور ، یم  اـه  غاـب 

ره هب  يرب و  یم  تشهب  هب  ار  نانمؤم  ینک و  یم  هدـنز  ار  همه  وت  یتّدـم  زا  سپ  دـنام ، یمن  یقاب  سک  چـیه  دـنوش ، یم  دوباـن  مه 
.دنیآ یمن  نوریب  نآ  زا  رگید  دنوش ، تمایق  زور  تشهب  دراو  یتقو  نانآ  یهد ، یم  غاب  ود  مادک 

* * *

66 هیآ 78 -  نامحر :

َّنِهِیف ( 69  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 68  ) ٌناَّمُرَو ٌلَْخنَو  ٌهَهِکاَف  اَـمِهِیف  ( 67  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 66  ) ِناَتَخاَّضَن ِناَْنیَع  اَمِهِیف 
َّنُْهثِمْطَی َْمل  ( 73  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 72  ) ِماَـیِْخلا ِیف  ٌتاَروُصْقَم  ٌروُح  ( 71  ) ِنَابِّذَُـکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 70  ) ٌناَسِح ٌتاَْریَخ 
ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 76  ) ناَسِح ّيِرَْقبَعَو  رْضُخ  فَْرفَر  یَلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 75  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالَآ  ِّيَِأبَف  ( 74  ) ٌّناَج َالَو  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ 

(78  ) ِماَرْکِْالاَو ِلاَلَْجلا  يِذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَراَبَت  ( 77)

: ییوگب نخس  رتشیب  غاب  ود  نآ  هرابرد  یهاوخ  یم  نونکا  یهد ، یم  نانمؤم  هب  خزرب  رد  هک  دوب  یغاب  ود  زا  نخس 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  دنشاب ، یم  زبسرس  رایسب  مّرخ و  غاب ، ود  نیا 

مادک وت ، ناگدنب  تسا ، يراج  اراوگ  بآ  همشچ  ود  غاب ، ود  نآ  زا  مادک  ره  رد 
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؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی 

؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  سپ  دراد ، دوجو  رانا  امرخ و  نوگانوگ و  ياه  هویم  غاب ، ود  نیا  رد 

ار وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادـک  وت ، ناگدـنب  سپ  يا ، هداد  رارق  ابیز  قالخا و  شوخ  ینارـسمه  نمؤم ، نادرم  يارب  غاب ، ود  نآ  رد 
؟ دننک یم  راکنا 

نانآ ناشنارهوش  طقف  دنشاب و  یم  ظوفحم  نارگید  مشچ  زا  دوخ  ياه  هدرپارس  رد  دنشاب و  یم  مشچ  تشرد  یتشهب ، نارسمه  نآ 
.دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  وت ، ناگدنب  سپ  .دننیب  یم  ار 

تمعن زا  کی  مادک  وت ، ناگدـنب  سپ  .دـنا  هزیـشود  نانآ  تسا و  هدیـسرن  یتشهب  نارـسمه  نآ  هب  سنا  ای  ّنج  زا  سک  چـیه  تسد 
؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه 

مادک وت ، ناگدنب  سپ  تسا ، هدش  هدـناشوپ  گنر ، زبس  ياه  هچراپ  نیرتابیز  نیرتهب و  اب  هک  دـننز  یم  هیکت  ییاه  تخت  رب  نانمؤم 
؟ دننک یم  راکنا  ار  وت  ياه  تمعن  زا  کی 

وت تسوت ، زا  اه  یبوخ  همه  یتسه و  رود  هب  اه  صقن  اـه و  بیع  همه  زا  يا و  هناـگی  يادـخ  وت  تسا ، گرزب  هبترمدـنلب و  وت  ماـن 
ره دـنرادرب ، ماگ  ناربمایپ  هار  رد  دـنروآ و  نامیا  ات  يا  هتـساوخ  ناـنآ  زا  يا و  هدرک  هداـمآ  تناگدـنب  يارب  ار  اـه  تمعن  نیا  همه 

(83) .دسر یم  یگرزب  يراگتسر  هب  دهد  شوگ  وت  نخس  نیا  هب  سک 
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هعقاو هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 56  هروس  تسا و  ّیکم »  » هروس نیا   - 1

اب هک  يا  هثداح  تسا ، هدش  هتفگ  نخـس  تمایق  كانلوه  هثداح  زا  هروس  نیا  لوا  هیآ  رد  دـشاب ، یم  هثداح »  » يانعم هب  هعقاو »  - » 2
.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  لیلد ، نیمه  هب  دوب ، دهاوخ  هارمه  اه  ناسنا  بارطضا  سرت و 

«، ناماگـشیپ : » دـنوش یم  میـسقت  هورگ  هس  هب  زور  نآ  رد  اـه  ناـسنا  تماـیق ، زور  تـسا : نـینچ  هروـس  نـیا  مـهم  تاـعوضوم   - 3
تشهب رد  مود ) لوا و  هورگ   ) دندروآ نامیا  هک  یناسک  دنتفرگ و  یـشیپ  نارگید  زا  اه  یبوخ  رد  هک  یناسک  نارفاک ،»  » و نانمؤم » »

.دش دنهاوخ  باذع  منهج  رد  نارفاک  اما  دوب ، دنهاوخ 
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1 هیآ 10 -  هعقاو :

ُلاَبِْجلا ِتَُّسبَو  ( 4  ) اجَر ُضْرالا  ِتَّجُر  اَذِإ  ( 3  ) ٌهَِعفاَر ٌهَِضفاَخ  ( 2  ) ٌَهبِذاَک اَِهتَْعقَِول  َْسَیل  ( 1  ) ُهَِعقاَْولا ِتَعَقَو  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُباَحْصَأ اَم  ِهَمَأْشَْملا  ُباَحْـصَأَو  ( 8  ) ِهَنَْمیَْملا ُباَحْصَأ  اَم  ِهَنَْمیَْملا  ُباَحْـصَأَف  ( 7  ) ًهَثاََلث اًـجاَوْزَأ  ُْمْتنُکَو  ( 6  ) اثَْبنُم ًءاَبَه  َْتناَـکَف  ( 5  ) اَسب

(10  ) َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلاَو  ( 9  ) ِهَمَأْشَْملا

دنوش و یم  راوخ  لیلذ و  نارفاک  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  دنک ، راکنا  ار  نآ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دوش ، اپرب  تمایق  هثداح  یتقو 
.دنسر یم  تّزع  هب  نانمؤم 

.دنوش یم  هدنکارپ  رابغ  درَگ و  دننامه  دنوش و  یم  یشالتم  اه  هوک  دیآ و  یم  رد  هزرل  هب  تّدش  هب  نیمز  تمایق ، ییاپرب  ماگنه 

: دنوش یم  میسقت  هورگ  هس  هب  مدرم  زور  نآ  رد 

ناتخبشوخ لّوا : هورگ  * 

ص:179

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ناـنآ  دنتخبـشوخ !  ردـقچ  ناـنآ  هک  یتسار  هب  دوش و  یم  هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناـشلامعا  هدـنورپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ 
.دندرک يوریپ  وت  ناربمایپ 

ناتخبدب مود : هورگ  * 

ار وت  ناربمایپ  نانآ  دـنتخبدب !  ردـقچ  هک  یتسار  هب  دوش و  یم  هداد  ناـشپچ  تسد  هب  ناـشلامعا  هدـنورپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ 
.دندرک بیذکت 

ناماگشیپ موس : هورگ  * 

.دنشاب یم  اه  نآ  نانیشناج  ناربمایپ و  نامه  نانآ  دنتفرگ ، تقبس  نارگید  رب  کین  لمع  نامیا و  رد  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 

.ییوگ یم  نخس  ناماگشیپ »  » هرابرد ادتبا  ینک ، یفّرعم  ار  هورگ  هس  نیا  زا  مادک  ره  ات  تسا  نآ  تقو  نونکا 

* * *

11 هیآ 26 -  هعقاو :

اَْهیَلَع َنِیئِکَّتُم  ( 15  ) هَنوُضْوَم رُرُس  یَلَع  ( 14  ) َنیِرِخالا َنِم  ٌلِیلَقَو  ( 13  ) َنِیلَّوالا َنِم  ٌهَُّلث  ( 12  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ( 11  ) َنُوبَّرَقُْملا َِکَئلوُأ 
(19  ) َنُوفِْزُنی َالَو  اَْهنَع  َنوُعَّدَُـصی  اـَل  ( 18  ) نیِعَم ْنِم  سْأَکَو  َقیِراـَبَأَو  باَوْکَأـِب  ( 17  ) َنوُدَّلَُخم ٌناَدـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُـطَی  ( 16  ) َنِیِلباَقَتُم

َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِـمب  ًءاَزَج  ( 23  ) ِنُونْکَْملا ُِؤلْؤُّللا  ِلاَْـثمَأَک  ( 22  ) ٌنیِع ٌروُـحَو  ( 21  ) َنوُهَتْـشَی اَّمِم  ْریَط  ِمَْحلَو  ( 20  ) َنوُرَّیَخَتَی اَّمِم  هَهِکاَـفَو 
(26  ) اًماَلَس اًماَلَس  اًلِیق  اَّلِإ  ( 25  ) امًِیثَْأت َالَو  اًْوَغل  اَهِیف  َنوُعَمْسَی  َال  ( 24)

؟ دنتسه یناسک  هچ  ناماگشیپ 

تشهب تمعن  رپ  ياه  غاب  رد  دنکیدزن و  وت  هاگرد  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 
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ار دوخ  تمعن  يدیزگرب و  ماقم  نیا  يارب  ار  نانآ  وت  دشاب ، یم  اه  نآ  نانیشناج  ناربمایپ و  نامه  ناماگـشیپ  زا  روظنم  .دنراد  ياج 
.يدرک مامت  نانآ  رب 

، ایرکز یـسوم ، بوقعی ، طول ، فسوی ، میهاربا ، دوه ، حـلاص ، سیردا ، حون ، مدآ ، دـندوب : يدایز  ناربمایپ  لبق ، ياه  تّما  نایم  رد 
(... مالسلا مهیلع  ) سنوی بویا ، نامیلس ، دوواد ، یسیع ، ییحی ،

هدزاود دراد و  دوجو  ربمایپ  کی  طقف  یمالـسا  تّما  رد  اّما  دوب ، دایز  لبق  ياه  تّما  رد  اـه  نآ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  دادـعت  يرآ ،
.دوش یم  رفن  هدزیس  نانآ ، عمج  .ماما 

دادـعت تسا ، هرود  نیرخآ  یمالـسا ، تّما  هرود  هک  مناد  یم  نم  .دوب  دایز  لـبق ، ياـه  تما  رد  ناماگـشیپ  دادـعت  باـسح ، نیا  اـب 
 ! رفن هدزیس  طقف  تسا ، مک  هرود  نیا  رد  ناماگشیپ 

* * *

: ییوگ یم  نخس  يا  هدرک  هدامآ  ناماگشیپ  يارب  هک  یشاداپ  زا  نونکا 

.دنهد یم  هیکت  اه  تخت  نآ  رب  مه  يور  هب  ور  دنریگ و  یم  رارق  دنا ، هتسویپ  مه  هب  هک  ییاه  تخت  يور  رب  تشهب  رد  ناماگشیپ 

دنتـسه و ناوج  هراومه  دنوش و  یمن  ریپ  زگره  نارازگ  تمدخ  نآ  .دـنزادرپ  یم  ناشتمدـخ  هب  راوهناورپ  یتشهب ، نارازگ  تمدـخ 
.یتسم هن  دروآ و  یم  دردرس  هن  یندیشون  نآ  دنروآ ، یم  یتشهب  كاپ  یندیشون  زا  ییاه  ماج  اه و  هزوک  ناماگشیپ  يارب 

.تسا هدامآ  دنهاوخب ، يا  هدنرپ  تشوگ  ره  تسا ، هدامآ  دنهاوخب ، هک  يا  هویم  ره  ناماگشیپ  يارب 

دنتسه مشچ  تشرد  هک  ینانز  يروآ ، یمرد  یتشهب  نانز  جاودزا  هب  ار  نانآ  وت 
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.تسا هداتفا  نانآ  هب  یمشچ  هن  تسا و  هدیسر  نانآ  هب  یتسد  هن  تسا ، هدیدن  ًالبق  ار  اه  نآ  یسک  و 

اجنآ رد  هچ  ره  دنونـش ، یمن  دولآ  هانگ  هدوهیب و  نانخـس  تشهب  رد  نانآ  دـشاب ، یم  نانآ  کین  لامعا  شاداپ  اـه ، تمعن  نیا  همه 
.تسا يداش  بدا و  ییابیز ، افص ، تسه ،

.دننک یم  مالس  رگیدکی  هب  ناشدوخ  زین  دننک و  یم  مالس  نانآ  هب  ناگتشرف  تسین ، دورد  مالس و  زج  ینخس  تشهب ، رد 

* * *

27 هیآ 40 -  هعقاو :

(31  ) بوُکْـسَم ءاَمَو  ( 30  ) دوُدْـمَم ّلِظَو  ( 29  ) دوُْضنَم حـْلَطَو  ( 28  ) دوُضْخَم رْدِـس  ِیف  ( 27  ) ِنیِمیلا ُباَحْـصَأ  اَم  ِنیِمیلا  ُباَحْـصَأَو 
ًاباَْرتَأ ًابُرُع  ( 36  ) اًراَْکبَأ َّنُهاَْنلَعَجَف  ( 35  ) ًءاَْشنِإ َّنُهاَنْأَْشنَأ  اَّنِإ  ( 34  ) هَعُوفْرَم شُُرفَو  ( 33  ) هَعُونْمَم َالَو  هَعوُطْقَم  اـَل  ( 32  ) هَرِیثَک هَهِکاَفَو 

(40  ) َنیِرِخالا َنِم  ٌهَُّلثَو  ( 39  ) َنِیلَّوالا َنِم  ٌهَُّلث  ( 38  ) ِنیِمیلا ِباَحْصَِال  ( 37)

دای ناماگـشیپ »  » زا دـنوش ، یم  میـسقت  ناتخبدـب »  » و ناتخبـشوخ » «، » ناماگـشیپ  » هورگ هس  هب  تماـیق  زور  رد  مدرم  هک  یتفگ  میارب 
: ییوگب نخس  ناتخبشوخ »  » زا هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  يدرک ،

 ! دنتسه تخبشوخ  نانآ  ردقچ  هک  یتسار  هب  دوش و  یم  هداد  ناشتسار  تسد  هب  نانآ  لامعا  هدنورپ  هک  دنتسه  یناسک  ناتخبشوخ 

ناتخرد نانآ ، ياه  غاب  رد  .یهد  یم  ياج  یتشهب  ياه  غاب  رد  ار  نانآ  تمایق  رد  مه  وت  دـندرک ، يوریپ  ناربماـیپ  زا  اـیند  رد  ناـنآ 
هک زوم  ناتخرد  راخ و  یب  ردس 
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نامز هشیمه  نانآ ، ياه  غاب  رد  اریز  دـنک ، یمن  ّتیذا  ار  ناـنآ  باـتفآ  رون  دراد ، دوجو  تسا  هدـش  هدـیچ  مه  يور  نآ  ياـه  هویم 
.تسا نیَعولطلا » نیب  »

؟ هچ ینعی  نیعولطلا » نیب  »

.دیشروخ عولط  هدیپس و  عولط  عولط !  ود  نیب 

، تسا هتـسشن  هیاس  رد  هک  یـسک  دننام  دنک ، یمن  ّتیذا  مه  باتفآ  تسین و  کیرات  اوه  دـشاب ، یم  اه  تقو  نیرتهب  نیَعولطلا ، نیب 
(84) .دنیبب ار  دوخ  فارطا  دناوت  یم  وا  تسین ، مه  یکیرات  رد  دنک و  یمن  ّتیذا  ار  وا  باتفآ  تسا ، هیاس  رد  هک  یسک 

لد هرظنم  اه ، يدـنلب  زا  بآ  ندـش  يراج  دننیـشن ، یم  دوش  یمن  عطق  زگره  نآ  بآ  هک  ییاـهراشبآ  راـنک  تشهب  رد  ناتخبـشوخ 
رد اه  هویم  دنراد ، رایتخا  رد  ناوارف  ياه  هویم  نانآ  دهد ، یم  شزاون  ار  نانآ  شوگ  نآ ، گنهآ  همزمز  دروآ و  یم  دـیدپ  يزیگنا 
اه هویم  ندیچ  يارب  دیآ ، یم  تسد  هب  یلصف  رد  يا  هویم  ره  ایند  رد  .دنشاب  یم  سرتسد  رد  یتحار  هب  دنراد و  دوجو  اه  نامز  همه 

.تسا سرتسد  رد  یناسآ  هب  تسا و  یگشیمه  اه  هویم  تشهب ، رد  اّما  دیچ ، ار  نآ  تفر و  الاب  تخرد  زا  دیاب 

ییابیز نسح و  لامک  رد  ار  یتشهب  نانز  وت  دنتسه ، مشچ  هایس  ابیز و  هک  ینانز  يروآ ، یم  رد  یتشهب  نانز  جاودزا  هب  ار  نادرم  وت 
یم نابز  شوخ  رایـسب  یتشهب  نانز  تسا .) هدـشن  کیدزن  ناـنآ  هب  يدرم  چـیه  ًـالبق   ) يا هداد  رارق  هزیـشود  ار  ناـنآ  يا و  هدـیرفآ 

.دنزرویم قشع  دوخ  نارهوش  هب  طقف  دنشاب و 

رد نانآ  .یمالسا  تّما  زا  مه  نانآ  زا  یهورگ  دنشاب و  یم  لبق  ياه  تّما  زا  نانآ  زا  یهورگ  تسا ، ناتخبشوخ  يارب  اه  تمعن  نیا 
ندمآ زا  لبق  ات  دوهی  نید  دندرک ، يوریپ  يدوب ، هداد  رارق  نانآ  يارب  وت  هک  يربمایپ  زا  دوخ  نامز 
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، دـمآ ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع یتقو  .دریگ  یم  ياـج  تشهب  رد  درک  يوریپ  نید  نیا  زا  سک  ره  دوب ، ّقح  نید  مالـسلا ،) هیلع  ) یـسیع
ّقح نید  مالـسا  نید  دمآ ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم یتقو  دور ، یم  تشهب  هب  درک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  دوب ، ّقح  نید  وا ، نید 

.يا هداد  رارق  ّقح  نید  ار  مالسا  وت  نوچ  درادن ، تشهب  هب  یهار  دشاب ، یحیسم  ای  يدوهی  یسک  رگا  زورما  دش ،

* * *

41 هیآ 48 -  هعقاو :

َْلبَق اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ( 44  ) میِرَک َالَو  دِرَاب  َال  ( 43  ) موُمْحَی ْنِم  ّلِظَو  ( 42  ) میِمَحَو موُمَس  ِیف  ( 41  ) ِلاَمِّشلا ُباَحْصَأ  اَم  ِلاَمِّشلا  ُباَحْصَأَو 
اَنُؤَابَآَوَأ ( 47  ) َنُوثوُْعبََمل اَِّنئَأ  اًماَظِعَو  ًاباَُرت  اَّنُکَو  اَْنتِم  اَِذئَأ  َنُولوُقَی  اُوناَکَو  ( 46  ) ِمیِظَْعلا ِْثنِْحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  اُوناَکَو  ( 45  ) َنِیفَْرتُم َِکلَذ 

(48  ) َنُولَّوالا

ناـنآ ردـقچ  هک  یتسار  هب  ییوگب و  نخـس  ناتخبدـب »  » زا هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  یتفگ ، نخـس  ناتخبـشوخ »  » و ناماگـشیپ »  » زا
.دوب دنهاوخ  ناشوج » بآ   » و نازوس » شتآ   » نایم تمایق  زور  رد  دندیزگرب و  ار  رفک  هار  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنتسه !  تخبدب 

رب یگنـشت  دـنزوس و  یم  مّنهج  شتآ  رد  هک  یتـقو  .تسا  میمح » ، » ناـشوج بآ  زا  روظنم  تسا ، مّنهج » ، » نازوس شتآ  زا  روـظنم 
.دنرب یم  میمَح » همشچ   » هب ار  نانآ  ناگتشرف  ات  یهد  یم  نامرف  وت  دنبلط ، یم  بآ  دنهد و  یمرس  دایرف  دنک و  یم  هبلغ  نانآ 

نّفعتم مه  تسا و  غاد  مه  هک  دشوج  یم  یناشوج  بآ  همشچ  تسین ، یشتآ  هلعش  اجنآ  رد  اّما  تسا  مّنهج  زا  یئزج  میمَح  همـشچ 
 ! هدولآ و 
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.دزوس یم  نانآ  نورد  ولگ و  ناهد و  دنشون و  یم  بآ  نیا  زا  دنرادن ، يا  هراچ  دنا ، هنشت  رایسب  نانآ 

، مّنهج هب  تشگزاـب  میمح ، همـشچ  تمـس  هب  نتفر  یگنـشت ، مـّنهج ، شتآ  رد  نتخوـس  تـسا : ناـنآ  باذـع  يارب  يا  هماـنرب  نـیا 
(85) .دراد همادا  ارجام  نیا  ...میمح  همشچ  تمس  هب  تشگزاب  یگنشت ،

کی يارب  باذع  شخب !  مارآ  هن  تسا و  کنخ  هن  هیاس ، نیا  اّما  دوب ، دنهاوخ  هریت  ياهدود  زا  هدـش  دـنلب  ياه  هیاس  ریز  ناتخبدـب 
.دوش یمن  هتشادرب  نانآ  زا  مه  هظحل 

نیا رب  نانآ  دنداد ، یم  رارق  کیرـش  وت  يارب  دندیتسرپ و  یم  ار  اه  ُتب  دندرک و  یم  ینارذگـشوخ  ایند  رد  هک  دندوب  یناسک  نانآ 
.دندرک یم  تجاجل  رارصا و  دوخ  نخس 

تسا نکمم  هنوگچ  : » دنتفگ یم  دنتـشادنپ و  یم  غورد  ار  تمایق  زور  نانآ  دندرواین ، نامیا  نآ  هب  دنتخانـش  ار  ّقح  هک  نیا  اب  نانآ 
ایآ دیسوپ ، نانآ  ياه  ندب  دندرم و  همه  ام  ناکاین  ناردپ و  میوش ؟ هدنز  میدش ، لیدبت  ناوختـسا  كاخ و  یتشم  هب  میدرم و  یتقو 

.»؟ دنوش یم  هدنز  نانآ 

* * *

49 هیآ 56 -  هعقاو :

رَجَش ْنِم  َنُولِکََال  ( 51  ) َنُوبِّذَـکُْملا َنوُّلاَّضلا  اَهُّیَأ  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ( 50  ) مُوْلعَم مْوَی  ِتاَـقیِم  َیلِإ  َنوُعوُمْجَمَل  ( 49  ) َنیِرِخالاَو َنِیلَّوالا  َّنِإ  ُْلق 
(56  ) ِنیِّدلا َمْوَی  ْمُُهلُُزن  اَذَه  ( 55  ) ِمیِْهلا َبْرُش  َنُوبِراَشَف  ( 54  ) ِمیِمَْحلا َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبِراَشَف  ( 53  ) َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُوِئلاَمَف  ( 52  ) موُّقَز ْنِم 
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نخس دندرواین ، نامیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هب  هک  ینارفاک  زا  یهاوخ  یم  نونکا  دیـسر ، نایاپ  هب  زین  ناتخبدب  هورگ  زا  نخس 
.دوب دنهاوخ  ناتخبدب  هورگ  رد  تمایق  زور  رد  نارفاک  نآ  ییوگب ،

زا دناوخ و  یم  نآرق  نانآ  يارب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم يداتـسرف و  هّکم  مدرم  تیاده  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم وت 
.دندرک یم  راکنا  ار  تمایق  دنتفگ و  یم  ینانخس  نینچ  نانآ  اّما  دناسرت ، یم  ار  نانآ  تمایق  زور  باذع 

: دیوگب نینچ  نانآ  هب  ات  یهاوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  نونکا 

نیرخآ ات  ناسنا  لسن  نیلّوا  زا  دنوش ، یم  هدنز  اه  ناسنا  همه  هک  دینادب  دش ، دـیهاوخ  هدـنز  رگید  راب  ایآ  هک  دـینک  یم  لاؤس  امش 
.دیوش یم  هدنز  یصّخشم  زور  رد  همه  دییآ ، یم  ادخ  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  همه  .لسن 

زا دش و  دیهاوخ  راچد  ناتخبدب  هورگ  تشونرس  هب  امـش  هک  دینادب  دیتشادنپ ، غورد  ار  نآ  دیتخانـش و  ار  ّقح  هک  ینارفاک  يا  امش 
بآ نآ  نانچ  امش  دیشون ، یم  ناشوج  بآ  دیوش و  یم  هنشت  سپس  دینک ، یم  رپ  نآ  زا  ار  دوخ  مکـش  دیروخ و  یم  مّوقز  تخرد 

 ! تمایق زور  رد  امش  ییاریذپ  بابسا  تسا  نیا  .دنشون  یم  بآ  هنشت  نارتش  هک  دیشون  یم  ار  شوج 

* * *

: مسیون یم  ار  هتکن  ود  اجنیا  رد 

لّوا هتکن  * 

هویم نآ  هب  سک  ره  تسا ، كانـسرت  نیطایـش ، ياهرـس  نوچمه  هایگ ، نیا  هویم  دـیور ، یم  مّنهج  ِفک  رد  هک  تسا  یهایگ  مّوقز ،
.تسا خلت  رایسب  وبدب و  هویم  نیا  .دساره  یم  دنک ، یم  هاگن 

دنروخ و یم  ار  مّوقز  هویم  نانآ  دنرادن ، يرگید  ياذغ  مّنهج  رد  نارفاک 
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.دنبلط یم  بآ  دنهد و  یم  رس  یگنشت  دایرف  دنوش و  یم  هنشت  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  دعب  دننک ، یم  رپ  نآ  زا  ار  دوخ  ياه  مکش 

نیا بآ  .دنیوگ  یم  میمح » همشچ   » نآ هب  تسا و  مّنهج  نوریب  رد  هک  دنرب  یم  يا  همشچ  يوس  هب  ار  نانآ  ناگتشرف  هک  تساجنیا 
.هدولآ نّفعتم و  مه  تسا و  ناشوج  مه  همشچ 

مود هتکن  * 

رس تسا ، هدشن  باریس  ات  دنک و  یم  بآ  ندروخ  هب  عورش  دور و  یم  نآ  يوس  هب  دنیب  یم  یبآ  یتقو  تسا  هنشت  رایـسب  هک  يرتش 
.تسا هنشت  یلیخ  وا  هک  دهد  یم  ناشن  وا  تلاح  نیا  دروخ ، یم  بآ  مه  رس  تشپ  یتّدم  وا  دنک ، یمن  دنلب  ار  دوخ 

.دزوس یم  نانآ  نورد  ناهد و  دنشون و  یم  بآ  نآ  زا  هناربص  یب  دنسر ، یم  میمح  همشچ  هب  یتقو  دنزوس ، یم  یگنشت  زا  نارفاک 

* * *

57 هیآ 59 -  هعقاو :

(59  ) َنوُِقلاَْخلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلَْخت  ُْمْتنَأَأ  ( 58  ) َنُونُْمت اَم  ُْمْتیَأَرَفَأ  ( 57  ) َنُوقِّدَُصت َالْوَلَف  ْمُکاَنْقَلَخ  ُنَْحن 

ره تشونرس  زا  دنوش ، یم  میسقت  ناتخبدب »  » و ناتخبـشوخ » «، » ناماگـشیپ  » هورگ هس  هب  مدرم  تمایق ، زور  رد  هک  دوب  نیا  زا  نخس 
کـش وت  تردق  هب  نانآ  ایوگ  دـنرادن ، رواب  تمایق  زور  هب  ناتخبدـب  هک  مدـیمهف  نم  .یتفگ  نخـس  میارب  تمایق  زور  رد  هورگ  هس 

هک دمهف  یم  دـنک ، رکف  ناهج  نیا  ياه  یتفگـش  رد  سک  ره  ینک ، نایب  ار  دوخ  تردـق  زا  ییاه  هولج  یهاوخ  یم  نونکا  دـنراد ،
.یتسه اناوت  يادخ  وت  درادن ، يراک  وت  يارب  ناگدرم  ندرک  هدنز 
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ار یناسنا  نینچ  هفطن ، زا  دراد  تردـق  هک  یـسک  يدـیرفآ ، زیچان  يا  هفطن  زا  ار  ناسنا  وت  ییوگ ، یم  نخـس  ناسنا  تقلخ  زا  ادـتبا 
.دراد ییاناوت  وا  هرابود  ندرک  هدنز  رب  ًاعطق  دنیرفایب ،

ایآ تسا ؟ ناسآ  نم  يارب  امش  هرابود  شنیرفآ  هک  دیرادن  رواب  ارچ  سپ  مدیرفآ ، ار  امش  نم  : » ییوگ یم  نخـس  نینچ  اه  ناسنا  اب 
هب ار  هفطن  نآ  امـش  اـیآ  دـینک ، رکف  دـیا ، هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  هک  يزیچاـن  هفطن  هب  دـیوش ؟ یم  ردـپ  هنوگچ  هک  دـینک  یمن  هّجوت 

»؟ منک یم  ار  راک  نیا  نم  ای  دیروآ  یم  رد  ناسنا  تروص 

هب ار  دوخ  اـه  مرپـسا  نیا  زا  یکی  دراد ، دوجو  مرپـسا  نوـیلیم  دـصناپ  اـت  ود  نیب  ردـپ ، هفطن  رد  تسا ، بیجع  رایـسب  ناـسنا  تقلخ 
ياه لولس  دوش و  یم  ریثکت  يروآ  ماسرـس  روط  هب  دنک و  یم  دشر  هب  عورـش  دوش و  یم  بیکرت  نآ  اب  دناسر و  یم  ردام  کمخت 

.دوش یم  هتخاس  ندب 

یم ار  هیر  رگید  یهورگ  دنهد ، یم  لیکشت  ار  بلق  اه  لولس  زا  یهورگ  اّما  تسا ، لولس  کی  زا  ناسنا  ندب  ياه  لولـس  همه  لصا 
میسقت بیجع  مظن  ّتقد و  نیا  اب  هک  دهد  یم  نامرف  نینچ  اه  لولـس  نیا  هب  یـسک  هچ  دنزاس ، یم  ار  اه  ناوختـسا  یهورگ  دنزاس ،

؟ دنزاسب ار  دازون  ندب  ياضعا  دنوش و 

* * *

60 هیآ 61 -  هعقاو :

(61  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِیف  ْمُکَئِْشُننَو  ْمَُکلاَْثمَأ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یَلَع  ( 60  ) َنِیقُوبْسَِمب ُنَْحن  اَمَو  َتْوَْملا  ُمُکَْنَیب  اَنْرَّدَق  ُنَْحن 

وت دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـشاب ، یم  اه  ناـسنا  همه  راـظتنا  رد  گرم  ییوگ ، یم  نخـس  گرم  زا  نونکا 
اه ناسنا  همه  هک  يا  هدرک  هدارا  نینچ 
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؟ دننک یمن  رکف  گرم  هب  ارچ  دننک ، یم  راکنا  ار  ّقح  هک  ینارفاک  دننک ، هبرجت  ار  گرم 

یگدنز ایآ  تسا ؟ هدرک  افو  یـسک  هب  ایند  رگم  یتسار  هب  دنریذپ ، یمن  ار  وت  نید  دنربب ، هرهب  ایند  ياه  تّذل  زا  هک  نیا  يارب  نانآ 
؟ دیامیپب ار  رفک  هار  نآ ، رطاخ  هب  ناسنا  هک  دراد  شزرا  ایند ، هزور  دنچ 

رد همه  تاناویح  ناهایگ و  يدـیرفآ ، وا  يارب  ار  یتسه  يداد ، رارق  تاقولخم  نیرتهب  ار  وا  يداد و  گرزب  سب  یماقم  ناسنا  هب  وت 
؟ دننک یم  ینمشد  ّقح  اب  دننیزگ و  یمرب  ار  رفک  هار  یهورگ  ارچ  اّما  دنتسه ، وا  تمدخ 

لـسن یناوت  یم  وت  .يزاس  نانآ  نیزگیاج  نیمز  يور  ار  يرگید  هورگ  یهد و  رارق  تاـناویح  ِتروص  هب  ار  ناـنآ  يراد  تردـق  وت 
(86) .يراد ار  یتردق  نینچ  وت  .دشاب  هتشادن  ار  ندوب  ناسنا  شزرا  رگید  هک  يدوجوم  یهد ، رییغت  يرگید  دوجوم  هب  ار  ناسنا 

هب وت  دنتسه ؟ توهش  رکف  هب  طقف  ارچ  دنتسین ؟ نآ  نادردق  یهورگ  ارچ  تسا ، یگرزب  تمعن  نتـشاد ، رایتخا  ندوب و  ناسنا  تمعن 
نارفاک ارچ  سپ  يداد ، ناشن  ناگتشرف  هب  ار  ناسنا  یگرزب  تمظع و  هنوگ  نیا  وت  دننک ، هدجـس  ناسنا  رب  هک  يدرک  رما  ناگتـشرف 

؟ دننک یم  هابت  ار  دوخ  گرزب  هیامرس  نیا 

* * *

هیآ 62 هعقاو :

(62  ) َنوُرَّکَذَت َالْوَلَف  َیلوُْالا  َهَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقلَو 

وت نونکا  میوش ،» هدنز  رگید  راب  تسا  نکمم  هنوگچ  دیسوپ  ام  ياه  ناوختسا  یتقو  : » دنتفگ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم هب  نارفاک 
»؟ دیریذپ یمن  دنپ  ارچ  سپ  دیراد ، لوبق  ار  نآ  دیا و  هتخانش  ار  ایند  یگدنز  امش  : » یهد یم  هنوگ  نیا  ار  نانآ  خساپ 
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.ینیرفایب هرابود  ار  وا  هدیسوپ ، ناوختسا  زا  یناوت  یم  سپ  ینیرفایب ، زیچان  یبآ  هرطق  زا  ار  ناسنا  یناوت  یم  هک  وت 

؟ دننک یمن  هّجوت  تعیبط  هب  ارچ  دننک ؟ یمن  هاگن  ایند  یگدنز  هب  نانآ  ارچ 

هب نیمز  دوش و  یم  لزان  تمحر  ناراب  دـسر ، یم  ارف  هک  راهب  لصف  تسین ، زبس  یهایگ  تسا و  هدرم  نیمز  ناتـسمز  لصف  لاس  ره 
.دنایور یم  نیرفآرورس  ابیز و  ناهایگ  عاونا  دسر و  یم  ییافوکش  تایح و 

 ! دنک هدنز  ار  ناگدرم  كاخ ، نیمه  زا  دناوت  یم  دنک ، زبس  ار  ناهایگ  همه  نیا  هدرم ، كاخ  زا  دراد  تردق  هک  یسک 

؟ دنا هتسب  ایند  نیا  بیاجع  رب  ار  شیوخ  مشچ  نانآ  ارچ 

.یشاب یم  اناوت  یهاوخب ، هک  يراک  ره  رب  وت  ینک و  یم  هدنز  تمایق  زور  رد  ار  ناگدرم  وت  تسا ، ّقح  وت  هدعو  يرآ ،

* * *

63 هیآ 67 -  هعقاو :

َْلب ( 66  ) َنُومَْرغَُمل اَّنِإ  ( 65  ) َنوُهَّکَفَت ُْمْتلَظَف  اًماَطُح  ُهاَْنلَعََجل  ُءاَشَن  َْول  ( 64  ) َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأَأ  ( 63  ) َنُوثُرَْحت اَم  ُْمْتیَأَرَفَأ 
(67  ) َنُوموُرْحَم ُنَْحن 

ار راک  نیا  وت  ای  دننایور  یم  ار  هناد  اه  نآ  ایآ  دننک ، رکف  دـنراک ، یم  نیمز  رد  هچنآ  دوخ و  رازتشک  هب  ات  یهاوخ  یم  اه  ناسنا  زا 
؟ ینک یم 

رد اـم  : » دـنیوگب رگیدـکی  هب  دـنروآرب و  داـهن  زا  هآ  هدز ، تریح  ناـنآ  یناکـشخب و  ار  ناـنآ  رازتـشک  یناوت  یم  یهاوـخب  وـت  رگا 
«. میا هدش  مورحم  يزور  قزر و  زا  میتفرگ و  رارق  ینیگنس  تراسخ 

یناویح چیه  دنشابن ، ناهایگ  رگا  تسا ، ناهایگ  هب  هتسباو  اه  ناسنا  ياذغ  يرآ ،
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یتقو تسا ، هداد  رارق  کچوک  رایسب  هدنز  لولـس  کی  هناد ، نورد  ادخ  تسا ، بیجع  رایـسب  ناهایگ  دشر  اّما  دنام ، یمن  هدنز  مه 
.دزاس یم  هشوخ  هقاس و  یتّدم  زا  سپ  دناود و  یم  هشیر  دنز و  یم  هناوج  تفرگ ، رارق  بسانم  طیارش  رد  هناد 

هدـنز رگید  راب  ار  ناسنا  هک  دراد  ار  نآ  تردـق  دـنک ، ابیز  زبسرـس و  یهایگ  هب  لیدـبت  ار  یکچوک  هناد  دراد  ییاـناوت  هک  ییادـخ 
.دنک

* * *

68 هیآ 70 -  هعقاو :

(70  ) َنوُرُکْشَت َالْوَلَف  اًجاَجُأ  ُهاَْنلَعَج  ُءاَشَن  َْول  ( 69  ) َنُولِْزنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُمُتْلَْزنَأ  ُْمْتنَأَأ  ( 68  ) َنُوبَرْشَت يِذَّلا  َءاَْملا  ُُمْتیَأَرَفَأ 

یم ار  راک  نیا  وت  ای  دـنا  هدرک  لزان  نامـسآ  زا  ار  بآ  نیا  نانآ  ایآ  دـننک ، رکف  دنـشون ، یم  هک  یبآ  هب  ات  یهاوخ  یم  اه  ناسنا  زا 
؟ دننک یمن  يرازگرکش  ارچ  سپ  یهد ، رارق  روش  خلت و  ار  ناراب  بآ  یتسناوت  یم  یتساوخ  یم  وت  رگا  ینک ؟

لیکـشت ار  اهربا  اجنآ  رد  يدرب و  نامـسآ  هب  يدرک و  راخب  ار  اهایرد  بآ  يدـنابات ، اهایرد  هب  ار  دیـشروخ  يدـیرفآ ، ار  اهایرد  وت 
.دنریگب لکش  اهربا  ات  يداد  رارق  نیمز  زا  رتدرس  ار  نامسآ  ياوه  وت  يداد ،

.دیراب یم  ایرد  رب  طقف  ناراب  دندوبن ، اهداب  رگا  دنربب ، رود  ياه  نیمزرس  هب  ار  اهربا  ات  يداتسرف  ار  اهداب  نآ ، زا  سپ 

تسا تقو  نآ  دوش ، رتدرس  يردق  نامسآ  ياوه  دیاب  دندیسر ، دصقم  هب  اهربا  یتقو  دنرب ، یم  زارد  رود و  يرفس  هب  ار  اهربا  اهداب 
بذج دوخ  يوس  هب  ار  ناراب  تارطق  هک  تسا  نیمز  هبذاج  نیا  ماجنارس  .دوش  یم  لیدبت  بآ  تارطق  هب  امرـس  رثا  رب  بآ  راخب  هک 

.دریگ یم  لکش  ناراب  دنک و  یم 
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ناراب یتقو  .دـش  یمن  هدـییور  نیمز  يور  یهایگ  چـیه  دوب ، روش  ناراب  رگا  .تسا  نیریـش  ناراب  بآ  یلو  تسا ، روش  اـهایرد  بآ 
.دیآ یم  رد  همشچ  تروص  هب  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  مه  نآ  زا  یتمسق  دوش ، یم  يراج  نیمز  رد  ناراب  نیا  زا  یتمسق  دراب ، یم 

نامسآ ياوه  یسک  هچ  دیرفآ ؟ ار  دیشروخ  یسک  هچ  داد ؟ رارق  بآ  ار  نیمز  هرک  موس  ود  یسک  هچ  دیرفآ ؟ ار  اهایرد  یـسک  هچ 
؟ درک داجیا  ار  نیمز  هبذاج  یسک  هچ  داتسرف ؟ ار  داب  یسک  هچ  درک ؟ رتدرس  ار 

.دهد یم  تداهش  وت  ییاتکی  هب  یناسنا  ره  ترطف  تسا ، یتسرپاتکی  سرد  اه  نیا  همه 

* * *

71 هیآ 74 -  هعقاو :

ِمْسِاب ْحِّبَسَف  ( 73  ) َنیِْوقُْمِلل اًعاَتَمَو  ًهَرِکْذَت  اَهاَْنلَعَج  ُنَْحن  ( 72  ) َنُوئِْشنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  اَهَتَرَجَش  ُْمتْأَْشنَأ  ُْمْتنَأَأ  ( 71  ) َنوُرُوت ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَأَرَفَأ 
(74  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر 

ار ناتخرد  نآ  وت  ای  دـنا  هدـیرفآ  ار  نآ  تخرد  نانآ  ایآ  دـننک ، رکف  دـنزورفا  یم  مزیه  زا  هک  یـشتآ  هب  ات  یهاوخ  یم  اه  ناسنا  زا 
.يداد رارق  نارفاسم  يارب  یگدنز  هلیسو  ار  شتآ  وت  يداد ، رارق  تربع  هیام  ار  شتآ  وت  يا ؟ هدیرفآ 

دنتفر یم  رفـس  هب  راگزور  نآ  رد  هک  ینارفاسم  اّما  دـنراد  زاـین  شتآ  هب  دوخ  یگدـنز  همادا  يارب  اـه  ناـسنا  همه  هک  تسا  تسرد 
.تسا نارفاسم  یگدنز  هلیسو  شتآ ، هک  تسا  هدش  رکذ  اجنیا  نیا  رد  سپ  دنتشاد ، زاین  شتآ  هب  زیچ  همه  زا  شیب 

هب اه  ناسنا  ینیرفآ و  یم  شتآ  زبس ، تخرد  زا  هک  یتسه  ییادخ  نامه  وت  يرآ ،
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هک اجنآ  ات  دوش  یم  گرزب  دنک و  یم  دشر  بآ  اب  لاهن  نیا  تسا ، یکچوک  لاهن  ادتبا  رد  تخرد  .دنزورفا  یم  شتآ  نآ ، هلیـسو 
دنا هدرک  رکف  نانآ  ایآ  دننک ، یم  نشور  شتآ  نآ ، مزیه  اب  دنُرب و  یم  ار  تخرد  نیا  اه  ناسنا  دوش ، یم  لیدبت  دـنمونت  یتخرد  هب 

؟ يدرک لیدبت  شتآ  هب  ار  بآ  وت  هنوگچ  هک 

هنوگچ اّما  دنک ، یم  شوماخ  ار  شتآ  بآ  تسا ، بآ  زا  راشرس  زبس ، تخرد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنرگیدکی ، ّدض  شتآ ، بآ و 
 ! ینک یم  لیدبت  شتآ  هب  ار  بآ  دوخ ، تردق  اب  وت  دنک ؟ یم  دیلوت  شتآ  دزوس و  یم  تخرد  نیا  هک  تسا 

؟ دریگ دنپ  نآ  زا  هک  تسیک  اّما  يا ، هتشاذگ  شیامن  هب  اه  ناسنا  يارب  ار  دوخ  تردق  هنوگ  نیا  وت  .تسوت  تردق  نیا 

* * *

.دنک یم  هدافتسا  زاگ  تفن و  گنس و  لاغز  زا  رشب  هزورما  دیوگ ، یم  نخس  مزیه  شتآ  زا  اجنیا  رد  نآرق 

تروص نیا  هب  دنا و  هدنام  نیمز  ریز  لاس  ياه  لاس  هک  تسا  یناتخرد  نامه  گنـس  لاغز  هک  ممهف  یم  منک  رکف  يردـق  نم  رگا 
.دنا هدمآرد 

؟ تسیچ زاگ  تفن و  یلو 

نآ هدش  ببـس  نآ ، راشف  نیمز و  نورد  يامرگ  دنا و  هدش  نوفدم  نیمز  نورد  رکیپ  لوغ  نراوناج  ناهایگ و  شیپ  لاس  اه  نویلیم 
ناهایگ مه  زاگ  تفن و  هّیلّوا  هدام  سپ  تسا ، هدوب  ناهایگ  هب  هتـسباو  نارادناج  نآ  همه  یگدـنز  دـنوش ، زاگ  تفن و  هب  لیدـبت  اه 

.دوبن يرثا  مه  زاگ  تفن و  زا  دندوبن  ناهایگ  رگا  دشاب ، یم 

* * *

یب گرزب و  يادخ  وت  هک  دنیوگ  حـیبست  ار  وت  مان  دـننک و  شیاتـس  ار  وت  اه  تمعن  همه  نیا  ربارب  رد  ات  یهاوخ  یم  همه  زا  نونکا 
اه و بیع  همه  زا  یتسه و  اتمه 

ص:193

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


.یشاب یم  رود  هب  اه  صقن 

* * *

75 هیآ 77 -  هعقاو :

(77  ) ٌمیِرَک ٌنَآْرَُقل  ُهَّنِإ  ( 76  ) ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإَو  ( 75  ) ِموُجُّنلا ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  اَلَف 

نیا هک  دنتـسناد  یم  دنتـشاد  ملع  اـه  ناـسنا  رگا  ناگراتـس !  هاـگیاج  هـب  دـنگوس  : » ییوـگ یم  نخـس  نـینچ  نآرق  هراـبرد  نوـنکا 
«. تسا دنمدوس  رایسب  یباتک  نآرق ، نیا  هک  دنگوس  ناگراتس ، هاگیاج  هب  دنگوس  .گرزب  رایسب  تسا  يدنگوس 

؟ ینک یم  دای  مسق  ناگراتس  هاگیاج  هب  ارچ  مور : یم  ورف  رکف  هب  مناوخ  یم  ار  وت  نخس  نیا  یتقو 

اب ناگراتس  سپ  يدرک ، صّخـشم  ار  يا  هراتـس  ره  رادم  تکرح و  تعرـس  وت  .تسا  تکرح  لاح  رد  دوخ  رادم  رد  يا  هراتـس  ره 
.دننک یمن  دروخرب  رگیدکی 

هدیبوک نامـسآ  فقـس  رب  هک  دنتـسه  يا  هرقن  ياه  خیم  ناگراتـس ، هک  دـندرک  یم  رّوصت  مدرم  دـش  لزان  نآرق  هک  يراگزور  رد 
.دنتشادن یعالّطا  ناگراتس  نیا  تعرس  تکرح و  رارسا  زا  نانآ  دنا ، هدش 

 ! تسا نیمز  ربارب  درایلیم  نویلیم  هد  وی ،» .يو   » هراتس هک  دنتسناد  یمن  نانآ 

تعرـس 600 رد  هک  تسا  دیـشروخ  زا  رت  هدنـشخرد  ربارب  رازه  هک 100  دراد  دوجو  نامـسآ  رد  يا  هراتـس  هک  دنتـسناد  یمن  نانآ 
.دخرچ یم  شروحم  رود  هب  هیناث  رد  رتمولیک 

.دشاب یم  وی 102 » .یت  .ِفا  .يو   » هراتس نیا  مان 

هد ناهج  رد  هک  تسا  هدش  مولعم  يوق  ياه  پوکسلت  زا  هدافتسا  اب  هزورما  اّما  دندید ، یم  نامسآ  رد  ار  هراتـس  رازه  هس  طقف  نانآ 
درایلیم درایلیم  رازه 
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.دننک یم  تکرح  مظن  اب  دوخ  صوصخم  رادم  رد  ناگراتس  نیا  همه  دراد و  دوجو  هراتس 

* * *

78 هیآ 82 -  هعقاو :

َنُولَعَْجتَو ( 81  ) َنُونِهْدُم ُْمْتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذَِـهبَفَأ  ( 80  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلـیِْزنَت  ( 79  ) َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  اـَل  ( 78  ) نُونْکَم باَـتِک  ِیف 
(82  ) َنُوبِّذَُکت ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر 

طقف دـینادب  .تسا  ناهنپ  یفخم و  ملع ، نیا  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  نم  ملع  زا  نآرق  : » ییوگ یم  نخـس  نآرق  زا  مه  زاب  اـجنیا  رد 
مه زونه  ایآ  .متسه  نایناهج  راگدرورپ  نم  تسا ، هدش  لزان  نم  يوس  زا  نآرق  دنراد ، یـسرتسد  نآرق  هب  دنتـسه  كاپ  هک  یناسک 
یم غورد  ار  نآ  دیروآ ، اج  هب  ار  تمعن  نیا  رکش  هک  نیا  ياج  هب  ایآ  دیرامـش ؟ یم  کبـس  ار  نآ  دینک و  یم  ییانتعا  یب  نآرق  هب 

»؟ دیرامش

* * *

یم ناـنآ  زا  دـناوخ و  یم  نارفاـک  يارب  ار  نآرق  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم يداتـسرف ، اـه  ناـسنا  همه  تیادـه  يارب  ار  نآرق  وـت 
.دننک هشیدنا  نآرق  رد  تساوخ 

دنپ هک  تسه  یـسک  اـیآ  مدرک ، ناـیب  اویـش  هداـس و  یناـبز  هب  ار  نآرق  نم  : » يدرک رارکت  ار  نخـس  نیا  راـب  راـهچ  رمق ، هروس  رد 
(87 (.»؟ دریگ

سپ تسوت ، نخـس  نیا  رگا  .دننک  كرد  ار  نآرق  مایپ  یتحار  هب  دنناوت  یم  همه  يدرک ، نایب  یگدیچیپ  هنوگره  نودب  ار  نآرق  وت 
؟» دنراد یسرتسد  نآرق  هب  دنتسه  كاپ  هک  یناسک  طقف  : » ییوگ یم  نینچ  هعقاو  هروس  هیآ 79  رد  ارچ 

؟ تسیچ نخس  نیا  زا  وت  روظنم 

، دنا هدش  هدولآ  هانگ  هب  هک  یناسک  ایآ  تسا ؟ رود  رفاک  ياه  ناسنا  مهف  زا  نآرق  ایآ 
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؟ دنمهفب ار  نآرق  دنناوت  یمن 

؟ دنشاب هتشادن  یسرتسد  نآرق ، ِيانعم  هب  نانآ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک ، تیاده  ار  نانآ  ات  تسا  هدمآ  نآرق 

...مناوخب ار  خیرات  دیاب  .منک  هعلاطم  یسررب و  رتشیب  دیاب  نم  دنک ؟ یم  ریسفت  میارب  ار  وت  نخس  نیا  یسک  هچ 

* * *

مالـسا دـشر  عنام  ات  دـنتفرگ  میمـصت  دوش ، یم  هدوزفا  ناناملـسم  دادـعت  رب  زور  هب  زور  هک  دـندید  یتقو  هّکم  ناگرزب  زا  رفن  دـنچ 
: دندرک وگتفگ  نینچ  مه  اب  دندش و  عمج  مه  رود  نانآ  دنوش ،

.مینک يرکف  دیاب  ام  ام !  يارب  دیدهت  نیرت  گرزب  تسا و  دّمحم  يارب  تصرف  نیرتهب  نیا  تسا و  کیدزن  ّجح  ماّیا  __ 

.دنوش یم  نآ  هتفیش  نآرق  ندینش  اب  همه  ارچ  مناد  یمن  .دناوخ  یم  نآرق  مدرم  يارب  دّمحم  __ 

.میونش یم  نآرق  میور و  یم  دّمحم  هناخ  کیدزن  بش ، یکیرات  رد  مه  ام  دوخ  .ییوگ  یم  تسار  __ 

يارب ییوربآ  رگید  مینک ، یم  شوگ  نآرق  اه  بش  ام  هک  دـنمهفب  مدرم  رگا  يرواین ؟ ناـبز  رب  زگره  ار  زار  نیا  دوبن  رارق  رگم  __ 
.دنام یمن  ام 

؟ مینک هچ  دیاب  الاح  __ 

.دنا هتخومآ  وا  هب  ار  نانخس  نیا  دنا و  هدش  لزان  دّمحم  رب  نیطایش  مییوگب : مدرم  هب  دیاب  __ 

.دنهد یمن  ناشن  هقالع  نآرق  ندینش  هب  مدرم  رگید  میرب و  یم  نیب  زا  ار  نآرق  تمظع  ام  راک ، نیا  اب  __ 
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نخـس دناوخ ، یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هک  ینآرق  هک  دننک  مالعا  مدرم  هب  هبعک  رانک  رد  ات  دـندرک  رومأم  ار  رفن  دـنچ  نانآ 
(88) .تسا ناطیش 

لزان دّمحم  رب  نیطایش  ار  نآرق  نیا  زگره  : » یتفگ نینچ  نانآ  هب  يدرک و  لزان  ار  جح »  » هروس ات 213  تایآ 210  وت  هک  دوب  اجنیا 
دنناوت یمن  زگره  دنتسه و  مورحم  نامـسآ  ياهربخ  ندینـش  زا  نانآ  .دنرادن  یتردق  یگتـسیاش و  نینچ  زگره  نیطایـش  .دنا  هدرکن 

«. دنیوگب ینانخس  نینچ 

ار مدرم  نآرق  هک  نآ  لاح  دشاب  ناطیش  نخس  نآرق ، نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دنناوخ ، یم  ارف  داسف  اه و  یتشز  هب  ار  مدرم  نیطایش 
.دنک یم  توعد  اوقت  تلادع و  یکاپ ، قح ، هب 

رد ارچ  سپ  تسا ، ناطیش  نخس  نآرق  رگا  دشاب ؟ ناطیش  نخس  دناوت  یم  نآرق  نیا  ایآ  دندرک : یمن  رکف  يردق  ارچ  هّکم  ناگرزب 
؟ تسا هدش  نیرفن  نعل و  نآ  رد  ناطیش  ارچ  تسا ؟ هدمآ  نایم  هب  اه  یبوخ  زا  نخس  نآرق ، رسارس 

* * *

نخـس ناـج  مدـیمهف  نم  .مدـیمهف  ار  نآ  ياـنعم  دـش و  نشور  میارب  هعقاو  هروس  هیآ 79  ریـسفت  رگید  متـسناد  ار  ارجاـم  نیا  یتقو 
.تسیچ

 ! یهدب ار  نارفاک  ياوران  نانخس  باوج  رگید  راب  اجنیا ، رد  یهاوخ  یم  وت  تسا ، نیطایش  فرط  زا  نآرق  هک  دنتفگ  یم  نارفاک 

نآ هب  نیطایش  تسا و  ناهنپ  یفخم و  وت ، ملع  تسا ، هتفرگ  همشچرس  وت  ملع  زا  نآرق  تسین ، نیطایـش  فرط  زا  زگره  نآرق  يرآ ،
.دنرادن یسرتسد 

عالّطا دنشاب ، یم  ناگتـشرف  نامه  هک  ناکاپ  هب  ار  نآ  ینک ، لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم رب  ار  نآرق  یتفرگ  میمـصت  وت  یتقو 
بلق هب  ار  نآرق  وـت  ناـمرف  هـب  ناگتـشرف  دـشن ، ربخاـب  نآرق  زا  يرگید  سک  دـنرود ، هـب  اـه  يدـیلپ  زا  هـک  ناگتـشرف  طـقف  .يداد 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
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.دندرک لزان 

بوخ و دـناوخ ، همه  يارب  ار  نآرق  وا  دـناوخب ، مدرم  همه  يارب  ار  نآرق  اـت  یتساوخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم زا  وت  نآ  زا  سپ 
دنناوتب همه  ات  يدرک  نایب  اویش  هداس و  ینابز  هب  ار  نآرق  وت  دندرک ، كرد  ار  نآ  يانعم  دندینش و  ار  نآرق  همه  رفاک ، نمؤم و  دب ،

.یتفگن نخس  هدیچیپ  زگره  وت  دنمهفب ، ار  نآ 

رفک رب  دوخ  رایتخا  هب  مه  يا  هّدع  دندش و  دنمتداعـس  دنتفریذپ و  ار  نآ  يا  هّدع  دنتخانـش ، ار  ّقح  همه  درک ، راکـشآ  ار  ّقح  نآرق 
.دندنام رود  تداعس  زا  دندرک و  يراشفاپ  دوخ 

* * *

83 هیآ 85 -  هعقاو :

(85  ) َنوُرِْصُبت َال  ْنَِکلَو  ْمُْکنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  ( 84  ) َنوُرُْظنَت ِذئَنیِح  ُْمْتنَأَو  ( 83  ) َموُْقلُْحلا ِتَغََلب  اَذِإ  َالْوَلَف 

هللا یلص  ) دّمحم نخس  نانآ  اّما  دناسرت ، یم  مّنهج  شتآ  زا  ار  نانآ  دناوخ و  یم  نآرق  هّکم  مدرم  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
«. دیوگ یم  ار  بلاطم  نیا  هک  تسا  هدید  ناشیرپ  باوخ  دّمحم  : » دنتفگ یم  دنتشادن و  رواب  ار  هلآو ) هیلع 

؟ دنیوگ یمن  ینخس  نینچ  دسر ، یم  ولگ  هب  ناج  هک  یتقو  ارچ  دنتفگ ، ار  اوران  نانخس  نیا  نانآ 

ياه هلعش  نانآ  دنراد و  یمرب  نارفاک  نامشچ  زا  هدرپ  ناگتـشرف  هظحل ، نآ  رد  تسا ، تخـس  رایـسب  نارفاک  يارب  نداد  ناج  هظحل 
نیـشتآ و ياهزرگ  دنونـش ، یم  ار  نایمّنهج  ياه  هلاـن  داـیرف و  دـننیب ، یم  یکاـنلوه  ياـه  هنحـص  ناـنآ  دـننیب ، یم  ار  مّنهج  شتآ 

(89) .تسین ینتفگ  هک  دیآ  یم  ناشلد  رب  یتشحو  ...و  شتآ  زا  ییاهریجنز 
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هب ناشناج  رگید  یلو  دننیب ، یم  ار  تقیقح  اه  نآ  دنرادنپ ؟ یمن  غورد  دننیب ، یم  هک  ار  یباذع  هظحل ، نآ  رد  اه  نآ  ارچ  یتسار  هب 
.تسا هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  درادن ، يا  هدیاف  هظحل  نآ  رد  هبوت  دیآ ، یمنرب  ناشتسد  زا  يراک  چیه  تسا و  هدیسر  ولگ 

کیدزن همه  زا  اه  نآ  هب  وت  تسین ، هتخاس  ناشتـسد  زا  يراک  دننک و  یم  ناشهاگن  دـنوش و  یم  عمج  اه  نآ  رود  نارفاک  نایفارطا 
.تساپرب ییاغوغ  هچ  ناشدوجو  رد  درذگ و  یم  هچ  اه  نآ  نورد  یناد  یم  وت  يرآ ، دنرادن ، ربخ  نارگید  یلو  یتسه  رت 

* * *

86 هیآ 87 -  هعقاو :

(87  ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  اَهَنوُعِجَْرت  ( 86  ) َنِینیِدَم َْریَغ  ُْمْتنُک  ْنِإ  َالْوَلَف 

هب نونکا  دریگ ، یم  ارف  ار  همه  تشحو  سرت و  دـنوش ، یم  عمج  وا  رود  وا  ناـیفارطا  دـسر ، یم  رفاـک  يولگ  هب  ناـج  هک  يا  هظحل 
دـینادرگرب و وا  رکیپ  هب  ار  ناج  دـییوگ  یم  تسار  رگا  تسا ، ناـتدوخ  تسد  زیچ  همه  دـینک  یم  رکف  هک  امـش  : » ییوگ یم  ناـنآ 

(90 «.) دریمب وا  دیراذگن 

یناوتان فعـض و  نیا  دزادنیب ، بقع  هب  ار  گرم  هظحل  کی  دناوت  یمن  سک  چیه  دـشاب ، یم  اه  ناسنا  یناوتان  هظحل  گرم ، هظحل 
.یناریم یم  ینک و  یم  هدنز  وت  تسوت ، تسد  رد  مه  رفیک  شاداپ و  تسوت ، تسد  رد  تایح  گرم و  هک  تسا  نیا  رب  لیلد 

* * *
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88 هیآ 94 -  هعقاو :

ِباَحْصَأ ْنِم  ََکل  ٌماَلَـسَف  ( 90  ) ِنیِمیلا ِباَحْـصَأ  ْنِم  َناَک  ْنِإ  اَّمَأَو  ( 89  ) میِعَن ُهَّنَجَو  ٌناَْـحیَرَو  ٌحْوَرَف  ( 88  ) َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َناَک  ْنِإ  اَّمَأَـف 
(94  ) میِحَج ُهَِیلْصَتَو  ( 93  ) میِمَح ْنِم  ٌلُُزنَف  ( 92  ) َنیِّلاَّضلا َنِیبِّذَکُْملا  َنِم  َناَک  ْنِإ  اَّمَأَو  ( 91  ) ِنیِمیلا

«. ناتخبدب  » و ناتخبشوخ » «، » ناماگشیپ : » دنوش یم  میسقت  هورگ  هس  هب  مدرم  هک  یتفگ  میارب  هروس  نیا  رد 

.دندوب نانآ  نانیشناج  ناربمایپ و  ناماگشیپ ،

.دندروآ نامیا  ّقح  هب  دندرک و  يوریپ  ناربمایپ  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناتخبشوخ 

.دندرک راکنا  ار  ّقح  دندومیپ و  ار  رفک  هار  هک  دنتسه  یناسک  ناتخبدب 

خزرب رد  هورگ  هس  نیا  زا  مادـک  ره  لاح  هک  ییوگ  یم  میارب  نونکا  یتفگ ، نخـس  تمایق  زور  رد  نانآ  زا  مادـک  ره  تشونرـس  زا 
: دوب دهاوخ  هنوگچ 

دوب دهاوخ  اه  تمعن  رد  شیاسآ و  رد  شهاگیاج  سپ  دنشاب ، یم  کیدزن  وت  هب  هک  دشاب  ناماگـشیپ  زا  رگا  دریم  یم  هک  سک  ره 
.تفر دهاوخ  تمعن  رپ  تشهب  هب  و 

نیا وا  یتقو  یتسه ،» ناتخبـشوخ  زا  وت  هک  وت  رب  مالـس  : » دنیوگ یم  وا  هب  دنیآ و  یم  وا  دزن  ناگتـشرف  دشاب ، ناتخبـشوخ  زا  وا  رگا 
.دوش یم  هدودز  وا  لد  زا  تشحو  سرت و  دونش ، یم  ار  هلمج 

رد دوش و  یم  ییاریذـپ  ناشوج  یبآ  اب  وا  يارب  سپ  دـشاب ، یم  هارمگ  درک و  یم  راـکنا  ار  ّقح  هک  دـشاب  ناتخبدـب  زا  وا  رگا  یلو 
.تخوس دهاوخ  شتآ 

* * *
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هک دراد  دوجو  اـبیز  ياـه  غاـب  خزرب ، رد  .یتفگ  نخـس  خزرب  رد  ناتخبدـب »  » و ناتخبـشوخ » «، » ناماگـشیپ  » تشونرـس زا  اـجنیا  رد 
ياه هویم  زا  اجنآ  رد  دـننک ، یم  هدافتـسا  نآ  رامـشیب  ياه  تمعن  زا  دـنور و  یم  ابیز  ياه  غاب  نآ  هب  نانمؤم  .تسا  تشهب  دـننامه 

.دنشون یم  نآ  ياه  یندیشون  زا  دنروخ و  یم  اه  غاب  نآ 

نآ هب  خزرب  رد  هک  یـسک  دوش ، یمن  جراخ  نآ  زا  رگید  دوش ، تشهب  دراو  سک  ره  اریز  تسین ، یلـصا  ِتشهب  اه ، غاـب  نآ  يرآ ،
.دوش یم  جراخ  نآ  زا  تمایق  زا  لبق  دور ، یم  اه  غاب 

دوش و یم  باذع  یتخـس  هب  دزوس و  یم  شتآ  رد  اه  لادوگ  نآ  رد  رفاک  دوش ، یم  لیدبت  شتآ  زا  یلادوگ  هب  رفاک  ربق  خزرب ، رد 
.دنزیر یم  ناشوج  یبآ  وا  رس  رب 

(91) .تسا خزرب  سنج  زا  شتآ  نیا  دوش ، یمن  هدید  یشتآ  دوش ، هتفاکش  يرفاک  ربق  رگا  تسین ، ایند  شتآ  سنج  زا  شتآ  نیا 

یم دوبان  دنتـسه ، خزرب  رد  هک  یناسک  همه  دچیپ ، یم  مه  رد  ار  اه  نامـسآ  نیمز و  ادتبا  دـنک ، اپرب  ار  تمایق  دـهاوخب  ادـخ  یتقو 
ناماگـشیپ و  ) نانمؤم زور ، نآ  رد  .دـنک  یم  هدـنز  ار  همه  دـنک و  یم  اپ  رب  ار  تماـیق  ادـخ  نآ  زا  سپ  درذـگ ، یم  یتّدـم  .دـنوش 

مّنهج شتآ  هب  ناتخبدـب  دـنوش ، یم  دـنم  هرهب  نآ  يابیز  ياه  تمعن  زا  اـجنآ  رد  هشیمه  يارب  دـنور و  یم  تشهب  هب  ناتخبـشوخ )
.دنیآ یمن  نوریب  مّنهج  زا  زگره  دنوش و  یم  باذع  دبا  ات  دنوش و  یم  راتفرگ 

* * *

زا مادک  ره  دوش ، یم  لزان  هتشرف  دصناپ  اب  لیئارزع  دسر ، یم  ارف  تسا  هدوب  تماما  تّوبن و  دیحوت ، هار  رد  هک  ینمؤم  گرم  یتقو 
(92) .دنراد هارمه  هب  ابیز  لگ  هخاش  ود  اه  نآ 

، شاب هتشادن  ساره  سرتن !  : » دیوگ یم  نینچ  نمؤم  هب  دیآ و  یم  ولج  لیئارزع 
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(93 «.) تسوت راظتنا  رد  تشهب  متسه ، رت  نابرهم  وت  هب  ردپ  زا  نم 

وا يارب  ایند  همه  دـنیب ، یم  تشهب  رد  ار  شدوخ  هناخ  دـنک و  یم  هاگن  وا  دور و  یم  راـنک  نمؤم  مشچ  يولج  زا  اـه  هدرپ  ناـهگان 
(94) .دشک یم  رپ  تشهب  يوس  هب  مارآ  یبلق  اب  وا  دنک ، یم  هولج  گنت  یسفق 

* * *

95 هیآ 96 -  هعقاو :

(96  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف  ( 95  ) ِنیِقَْیلا ُّقَح  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ 

افو تا  هدعو  هب  وت  تسوت و  هدعو  نیا  .تسین  یکـش  چیه  نآ  رد  تسا و  تقیقح  ّقح و  دش ، نایب  هک  ینانخـس  نیا  هک  یتسرد  هب 
هب اه  صقن  اه و  بیع  همه  زا  یتسه و  اتمه  یب  گرزب و  يادخ  وت  هک  دـنیوگ  حـیبست »  » ار وت  یهاوخ  یم  همه  زا  نونکا  ینک ، یم 

.یشاب یم  رود 

 ! هللا َناحبس 

هب يزاـین  یناوخ ، یم  ارف  دوخ  تداـبع  هب  ار  تناگدـنب  رگا  يرادـن ، زاـین  يزیچ  هب  وـت  .ینک  یمن  ملظ  دوـخ  ناگدـنب  هب  زگره  وـت 
(95) .دنسرب تداعس  لامک و  دشر و  هب  تناگدنب  ات  یهاوخ  یم  وت  يرادن ، نانآ  تدابع 
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دیدَح هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 57  هروس  تسا و  ّیندم »  » هروس نیا   - 1

زا يا  هناـشن  زمر و  نهآ  .تسا  هدـمآ  ناـیم  هـب  نخـس  نـهآ  زا  هروـس  نـیا  هیآ 25  رد  دـشاب ، یم  نـهآ »  » ياـنعم هـب  دـیدح »  - » 2
.تسا تقیقح  قح و  نانمشد  ربارب  رد  يدنمورین 

هب هنوگچ  نانمؤم  تمایق ، قافنا ، هب  شرافـس  ادـخ ، تردـق  ياـه  هناـشن  یتسرپاـتکی ، تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
...ادخ ینابرهم  هب  هراشا  ناربمایپ ، تشذگرس  هب  هراشا  تّوبن ، ایند ، یگدنز  تقیقح  دنور ، یم  تشهب  يوس 
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1 هیآ 3 -  دیدَح :

ُتیُِمیَو ِییُْحی  ِضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرالاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَـم  ِهَِّلل  َحَّبَـس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ٌمِیلَع ءْیَش  ِّلُِکب  َوُهَو  ُنِطاَْبلاَو  ُرِهاَّظلاَو  ُرِخالاَو  ُلَّوالا  َوُه  ( 2  ) ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو 

رد تسا و  روعـش  ياراد  دوخ ، يدوجو  هجرد  هزادـنا  هب  يدوـجوم  ره  دـنک ، یم  حـیبست  ار  وـت  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ 
ییالاب یهاگآ  كرد و  اب  ار  ناسنا  وت  .مناوتان  نآ  تقیقح  كرد  زا  نم  یلو  دیاتس ، یم  یکاپ  هب  ار  وت  دوخ ، نابز  هب  دوخ و  يایند 

زاین وت  هب  هک  دـنمهف  یم  تادوجوم  همه  .يداد  روعـش  كرد و  زا  يا  هرهب  ناـشدوخ ، هزادـنا  هب  رگید  تادوجوم  هب  اـّما  يدـیرفآ ،
دراد دوبمک  دنک  یم  كرد  وا  عقاو ، رد  .دناد  یم  كاپ  اه  صقن  نآ  زا  ار  وت  دمهف ، یم  ار  دوخ  ياه  صقن  يدوجوم  یتقو  دنراد ،

.تسوا حیبست  يانعم  نیا  .یتسه  زاین  یب  وت  دراد و  زاین  وت  هب  شتایح  همادا  يارب  و 
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ینک و یم  هدنز  وت  تسوت ، ِنآ  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  ییاورنامرف  .تسا  تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه  یتسه و  اناوت  يادـخ  وت 
.یشاب یم  اناوت  يراک  ره  رب  یناریم و  یم 

 ! رخآ ییوت  لّوا ، ییوت 

 ! نطاب ییوت  رهاظ ، ییوت 

* * *

: تسا هدش  نایب  ادخ  مهم  یگژیو  راهچ  اجنیا  رد 

«. تسا لّوا  ادخ   - » 1

زا لبق  هک  تسا  یـسک  وا  دـیرفآ ، ار  نیمز  اه و  نامـسآ  درک و  هدارا  وا  سپـس  دوب ، وا  طقف  دوبن ، يرگید  دوجوم  چـیه  هک  یناـمز 
.تسا هداد  تادوجوم  همه  هب  ار  دوجو  تمعن  وا  تسا ، هدوب  تادوجوم  همه 

«. تسا رخآ  ادخ   - » 2

روص رد  دهد  یم  نامرف  لیفارـسا  هب  ادخ  دوش ، اپرب  تمایق  هک  نیا  زا  لبق  دنوش ، یم  دوبان  تادوجوم  همه  هک  دـسر  یم  ارف  ینامز 
یمن یقاب  سک  چـیه  دـنور و  یم  نیب  زا  همه  ...و  اه  ّنج  اه ، ناسنا  ناگتـشرف ، همه  دـنوش ، یم  دوبان  تادوجوم  همه  دـمدب ، دوخ 

.دور یمن  نیب  زا  زگره  تسا و  هدوب  هشیمه  وا  .تسا  یقاب  هک  تسادخ  نیا  طقف  نامز  نآ  رد  .دنام 

«. تسا رهاظ  ادخ   - » 3

...و زییاپ  راهب و  داب ، ناراب و  نامسآ ، نیمز و  رد  منیب ، یم  اج  همه  ار  وا  تردق  ياه  هناشن  راثآ و  منک ، یم  هاگن  ناهج  هب  یتقو 

نیا هک  دـنک  یم  نیا  رب  تلالد  اه  یتفگـش  نیا  همه  دـنیب و  یم  ار  يدایز  ياه  یتفگـش  دـنک ، هاگن  ناهج  هب  ّتقد  اـب  هک  سک  ره 
نیا دراد ، اناوت  اناد و  يا  هدننیرفآ  ناهج ،
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نآ زا  رتراکـشآ  زیچ  چیه  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  ردـق  نآ  بلطم  نیا  دـشاب ، هدـش  هدـیرفآ  دوخ  يدوخ  هب  دـناوت  یمن  ناهج 
رایـسب دراد ، دوجو  ادـخ  هک  نیا  .تسا  هدومن  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هار  دوخ ، ياـه  هدـیرفآ  اـب  ادـخ  .تسین 

.تسا نشور  حضاو و 

«. تسا ناهنپ  نطاب و  ادخ   - » 4

، دراد دوجو  ادخ  هک  دمهف  یم  دنک ، رکف  نآ  ياه  یتفگـش  ناهج و  نیا  رد  ناسنا  رگا  تسا ، راکـشآ  نشور و  ادـخ ، دوجو  ِلصا 
؟ دید مشچ  اب  ناوت  یم  ار  ادخ  ایآ  اّما 

ار وا  تقیقح  دناوت  یمن  يا  هدیرفآ  چیه  تسا ، هدـننیرفآ  وا  .درادـن  ار  وا  ندـید  ییاناوت  سک  چـیه  تسا ، ناهنپ  اه  هدـید  زا  وا  .هن 
تسا و نطاب  وا  .دنک  كرد  ار  تقیقح  دناوت  یمن  زگره  رـشب  لقع  درادن ، ار  دوخ  تاقولخم  تافـص  زا  مادک  چیه  وا  دنک ، كرد 

.تسا ناهنپ  اه  هدید  زا 

* * *

، تسادخ صوصخم  مان  نیا  .تسا  هدش  رارکت  نآرق  رد  راب   2816 هللا »  » مان

یم یبرع  نابز  رد  دـنک ، هچ  دـنادن  دوش و  نادرگرـس  ّریحتم و  دـنک ، مگ  ار  هار  یناـبایب ، رد  یـسک  یتقو  تسا ، ََهلَا »  » هشیر زا  هللا » »
.دش ّریحتم  درم  نآ  ینعی  ُلُجَّرلا ،» ََهلَا  : » دنیوگ

ار ادـخ  تقیقح  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دوش ، یمن  مبیـصن  ّریحت ، زج  يزیچ  منک ، رکف  ادـخ  تقیقح  هراـبرد  مهاوخ  یم  نم  یتـقو 
(96) .دنک كرد 

هار اجنآ  هب  رـشب  لقع  هاگ  چیه  اریز  دننک ، زیهرپ  ادـخ  تقیقح  هرابرد  ندرک  رکف  زا  ات  تساوخ  نایعیـش  زا  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
دوجو يدایز  ياه  یتفگش  ناهج ، رد  میوگب ، نخس  مهاوخ  یم  ردقچ  ره  ادخ  ياه  هدیرفآ  هرابرد  مناوت  یم  نم  .درادن 
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(97) ...و اه  ناشکهک  ناگراتس و  دیشروخ و  هام و  دراد ،

.تسا هدرک  یفّرعم  هنوگچ  ار  شدوخ  ادخ ، هک  مینیبب  منک ، هعجارم  نآرق  هب  دیاب  ادخ ، تخانش  يارب  نم 

؟ دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوت  یمن  ارچ  یتسار  هب 

يزیچ ره  .تسا  قولخم  دوش ، هدید  مشچ  اب  هچ  ره  دوب ، هدیرفآ  کی  هکلب  دوبن ، ادخ  وا  رگید  دـید ، مشچ  اب  دـش  یم  ار  ادـخ  رگا 
.دور یمن  نیب  زا  زگره  ادخ  دور و  یم  نیب  زا  يزور  دوش ، هدید  مشچ  اب  هک 

مشچ اب  درک و  كرد  ار  وا  دش  یم  ًاعطق  تشاد ، یم  ار  تافص  نیا  زا  یکی  وا  رگا  درادن ، ار  تاقولخم  ياه  یگژیو  تافص و  ادخ 
.درک یم  نوگرگد  مه  ار  وا  نامز  رذگ  دشاب ، یگشیمه  تسناوت  یمن  وا  رگید  اّما  دید ،

* * *

4 هیآ 6 -  دیدَح :

ِءاَمَّسلا َنِم  ُلِْزنَی  اَمَو  اَْهنِم  ُجُرْخَی  اَمَو  ِضْرالا  ِیف  ُِجلَی  اَم  ُمَْلعَی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ماَّیَأ  ِهَّتِس  ِیف  َضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
ُِجلُوی ( 5  ) ُرُومُْالا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ِضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  ( 4  ) ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ُْمْتنُک  اَم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  اَهِیف  ُجُْرعَی  اَـمَو 

(6  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  َوُهَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُویَو  ِراَهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا 

ناهج مه  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هک  یتسناوت  یم  وت  يدیرفآ ، نارود  شش  رد  ار  نیمز  اه و  نامسآ  وت  يربخاب ، زیچ  همه  زا  وت 
.دشاب وت  تردق  زا  يرتهب  هناشن  ات  ینک  قلخ  هلحرم  دنچ  رد  ار  ناهج  هک  یتساوخ  نینچ  اّما  ینیرفایب  ار 

ص:208

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ یهاشداپ  تخت  رب  يدـیرفآ ، ار  ناـهج  هک  نآ  زا  دـعب  .تسا  تخت »  » ياـنعم هب  شرع » ، » یتفرگ رارق  شرع »  » رب وت  نآ  زا  سپ 
شناد ملع و  هیآ ، نیا  رد  تخت »  » زا روـظنم  .ینیـشنب  تدوـخ  یهاـشداپ  ِتخت  يور  رب  یهاوـخب  اـت  یتـسین  مسج  وـت  یتـفرگ ، رارق 

.تسین هدیشوپ  وت  ملع  زا  زیچ  چیه  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  اه  نامسآ  نیمز و  همه  وت ، شناد  ملع و  .تسوت 

هدیـشوپ وت  رب  زیچ  چیه  يرآ !  يراد ، ربخ  یتسه  همه  زا  يا ، هناگی  يادخ  هک  وت  .تسا  شروشک  رب  وا  تردق  هناشن  هاشداپ ، تخت 
هدـیرفآ هب  ینیـشنب و  نآ  يور  رب  هک  يرادـن  یتخت  وت  يراد ، یهاـگآ  نآ  زا  وت  دـتفا  یم  ناـتخرد  زا  هک  یتخرد  گرب  ره  .تسین 

.يریگ رارق  ییاج  یناکم و  رد  یهاوخب  هک  یتسه  نیا  زا  رتالاب  وت  یهد ، نامرف  دوخ  ياه 

«. یتخادرپ ناهج  روما  ریبدت  هب  اه ، نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  دعب  وت  : » تسا نینچ  هیآ  تمسق  نیا  حیحص  يانعم  سپ 

نامـسآ زا  يزیچ  هچ  یناد  یم  وت  دـیآ ، یم  نوریب  نیمز  زا  يزیچ  هچ  یناد  یم  وـت  دور ، یم  ورف  نیمز  رد  يزیچ  هچ  یناد  یم  وـت 
.دور یم  الاب  نامسآ  رد  يزیچ  هچ  یناد  یم  وت  دیآ ، یم  دورف 

* * *

وت دننزب ، هناوج  دننک و  دشر  ات  دنور  یم  نیمز  لد  رد  ییاه  هناد  هچ  دور ، یم  ورف  نیمز  رد  ناراب  تارطق  زا  دادعت  هچ  یناد  یم  وت 
.دننک یم  یگدنز  اجنآ  رد  دنزاس و  یم  هنال  نیمز  رد  یتارشح  هچ  دنور ، یم  اجک  هب  نیمز  رد  ناهایگ  ياه  هشیر  یناد  یم 

باریـس ار  ناتخرد  دوخ  بآ  اب  دشوج و  یم  بآ  همـشچ  مادک  دروآ ، یم  نوریب  كاخ  زا  رـس  ینامز  هچ  هایگ ، مادک  یناد  یم  وت 
نیمز لد  زا  ناشفشتآ  مادک  دنک ، یم 
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.دیآ یم  نوریب  دوخ  هنال  زا  هرشح  مادک  دشک ، یم  هنابز 

نیمز يوس  هب  نامـسآ  زا  هک  يراد  عالّطا  مه  اه  باهـش  زا  يراد ، یهاگآ  يزیر ، یم  ورف  اهربا  زا  هک  یناراب  ياـه  هناد  همه  هب  وت 
یهاـگآ دـنیآ ، یم  دورف  نامـسآ  زا  هک  یناگتـشرف  زا  وت  .یتسه  ربخاـب  نآ ، هزادـنا  دیـشروخ و  رون  ناگراتـس و  رون  زا  دـنیآ ، یم 

.يراد

، دور یم  الاب  نامـسآ  زا  هک  تناگدنب  لامعا  زا  وت  دنک ، یم  زاورپ  نامـسآ  رد  دزیخ و  یمرب  نیمز  زا  هدنرپ  مادـک  هک  یناد  یم  وت 
.يراد عالّطا  یتسه  ناهج  همه  زا  وت  يربخاب ،

* * *

ییاهراک زا  ینیب ، یم  ارم  يربخاب ، ملاح  زا  وت  هک  مناد  یم  منک ، یمن  ییاهنت  ساسحا  زگره  رگید  منادـب ، ار  بلاطم  نیا  نم  یتقو 
.دهد یم  سفن  هب  دامتعا  نانیمطا و  نم  هب  نیا  يربخاب ، منک  یم  هک 

منک و یم  لـمع  ما  هفیظو  هب  نم  مراد ، یمرب  ماـگ  وت  هار  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هن ، اـی  مسر  یم  دوـخ  فدـه  هب  نم  هک  تسین  مهم 
.يربخاب نم  لاح  زا  وت  مناد  یم 

تماهـش و نم  هب  نیا  يربخاب ، نآ  زا  وت  هک  تسا  نیا  مهم  هن ، ای  دـنمهف  یم  مدرم  مهد ، ماجنا  یبوخ  لمع  رگا  هک  مرادـن  راک  نم 
.دهد یم  تعاجش 

* * *

هیآ 7 دیدَح :

(7  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأَو  ْمُْکنِم  اُونَمَآ  َنیِذَّلاَف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمَآ 

نادـنمزاین هب  دـننک و  قافنا  دـنروایب و  ناـمیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم يربماـیپ  وت و  یگناـگی  هب  اـت  یهاوخ  یم  همه  زا  نونکا 
، تساه نآ  تسد  رد  زورما  هک  یتورث  نیا  .دننک  کمک 
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.دنتفر دنتشاذگ و  یقاب  ار  تورث  نیا  دیسر و  ارف  نانآ  گرم  تسا ، هدوب  نارگید  تسد  رد  ًالبق 

تورث نیا  زا  دسر و  یم  ارف  مه  نانآ  گرم  دوز  ای  رید  هک  یهد  یم  رادشه  اه  ناسنا  هب  وت  دنک ، یمن  افو  سک  چـیه  هب  ایند  يرآ ،
يا هشوت  تمایق ، زور  يارب  دننک و  کمک  نادنمزاین  هب  دوخ  تورث  زا  دنراد  تصرف  ات  تسا  بوخ  ردقچ  سپ  دنوش ، یم  ادـج  اه 

.یهد یم  یگرزب  شاداپ  دننک ، قافنا  هک  ینانمؤم  هب  وت  هک  یتسار  هب  دنریگرب ،

* * *

8 هیآ 9 -  دیدَح :

تاَیَآ ِهِْدبَع  یَلَع  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  ( 8  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَقاَثیِم  َذَخَأ  ْدَـقَو  ْمُکِّبَِرب  اُونِمُْؤِتل  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  َال  ْمَُکل  اَمَو 
(9  ) ٌمیِحَر ٌفوُءََرل  ْمُِکب  َهَّللا  َّنِإَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  تاَنَِّیب 

حور ياراد  اه  ناسنا  همه  .يدرک  تیانع  ار  یتسرپاتکی  دـیحوت و  تقیقح  كرد  دادعتـسا  يداد و  رارق  ار  ترطف  رون  ناسنا  رد  وت 
.دنوش نومنهر  وت  يوس  هب  دنسانشب و  ار  وت  دنناوت  یم  نآ  اب  تسا و  رادیب  نانآ  ترطف  دنتسه ، دیحوت 

رد وت ، هب  نامیا  يارب  یگداـمآ  اـّما  دـناشک ، یم  یهارمگ  هب  ار  وا  دـنک و  یم  هسوسو  ار  ناـسنا  هظحل  ره  ناطیـش  هک  تسا  تسرد 
.دناوخ یم  ارف  وت  يوس  هب  ار  اه  نآ  سح ، نآ  هک  يا  هتشاذگ  تناما  هب  ار  ینورد  ّسح  اه ، ناسنا  همه  رد  وت  تسه ، همه  دوجو 

هّجوت اب  وت  ناربمایپ  .تسا  ناسنا  يارب  يدنمشزرا  هیامرس  رون ، نیا  عقاو ، رد  .دوش  اه  ناسنا  يراگتـسر  ببـس  دناوت  یم  ترطف  رون 
، هیامرس نیا  هب 

ص:211

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندناوخ ارف  وت  يوس  هب  ار  اه  ناسنا 

؟ دیروآ یمن  نامیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم يربمایپ  نم و  ییاتکی  هب  ارچ  تسا : همه  اب  وت  نخس  نیا 

ترطف وت  .يا  هتفرگ  نامیپ  ترطف  هار  زا  همه  زا  دناوخ و  ارف  نامیا  يوس  هب  ار  همه  ات  يداتـسرف  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وت 
اب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم ددرگ ، یم  میلـست  نآ  ربارب  رد  دبای ، یم  هدننک  عناق  لیلد  یتقو  هک  يا  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا 

دیاب دشاب ، لیلد  لابند  یسک  رگا  دناوخ ، یم  ارف  یتسرپاتکی  هب  ار  همه  تسا و  هدمآ  تسا ، هنادواج  راکـشآ و  يا  هزجعم  هک  نآرق 
.دروآ نامیا  وا  هب 

نخـس و نآرق ، دـنروایب ، نآ  دـننام  هروس  کی  طقف  دـنراد  کـش  نآرق ، رد  رگا  هک  تساوخ  همه  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
 ! ریذپان تسکش  گرزب و  يا  هزجعم  .تسوت  مالک 

 ! هدنیآ نآلا و  يارب  يا  هزجعم 

.دنروایب نآ  دننام  هروس  کی  دنناوت  یمن  دنوشب ، عمج  مه  اه  ّنج  اه و  ناسنا  همه  رگا 

ُتب رفک و  یکیرات  زا  ار  اه  ناسنا  یتساوخ  وا  زا  يدرک و  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم رب  ار  نآرق  حـضاو  نشور و  تایآ  وت 
.یتسه هدنشخب  نابرهم و  يادخ  وت  هک  یتسار  هب  دربب ، نامیا  رون  يوس  هب  یتسرپ 

ندروخ و ایآ  تسا ؟ ندوب  هدنز  نامه  یگدنز ، ایآ  تسیچ ؟ منک ، یم  شالت  نآ  همادا  يارب  متسه و  شقـشاع  نم  هک  یگدنز  نآ 
؟ تسا یناگدنز  يانعم  یناویح ، ياه  تّذل  زا  ندرب  هرهب  ندیماشآ و 

 ! اه نامسآ  جوا  ات  نیمز  زا  تسا ، يدومع  تکرح  کی  یگدنز  اّما  روگ ، ات  هراوهگ  زا  تسا ، یقفا  یتکرح  ندوب ، هدنز 

ّسح وا  رد  وت  يا ، هدیرفآ  هچ  یناد  یم  بوخ  يا و  هدیرفآ  ار  ناسنا  وت 
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یم يزیچ  لابند  هب  هراومه  تسا ، هدنز  طقف  هک  یناسنا  دنک ، یمن  ریـس  ار  ناسنا  هاگ ، چیه  ندوب  هدنز  يداد ، رارق  ار  ییارگ  لامک 
.تسا یگدنز  نامه  ناسنا  هدشمگ  ددرگ ،

یناسنا شزرا  نیا  يداد ، رارق  ناهج  دبس  رس  لگ  ار  ناسنا  وت  دننک ، هدجـس  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ رب  ات  يداد  روتـسد  ناگتـشرف  هب  وت 
زا ارم  نآرق  درواـیب ، ار  نآرق  اـت  يداتـسرف  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ، هتفاـی  ار  یگدـنز  هـک  تـسا 

.دناوخ یم  ارف  یگدنز  يوس  هب  یهابت  زا  ارم  درب و  یم  رون  يوس  هب  اه  یکیرات 

* * *

10 هیآ 11 -  دیدَح :

ُمَظْعَأ َِکَئلوُأ  َلَتاَقَو  ِحـْتَْفلا  ِلـْبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  اـَل  ِضْرـالاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ُثاَریِم  ِهَِّللَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنت  اَّلَأ  ْمَُکل  اَـمَو 
اًنَـسَح اًـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ( 10  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  یَنْـسُْحلا  ُهَّللا  َدَـعَو  الُکَو  اُوَلتاَـقَو  ُدـَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًهَجَرَد 

(11  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  َُهلَو  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف 

؟ دننک یمن  قافنا  وت  هار  رد  ارچ  هک  ییوگ  یم  ناناملسم  هب  اجنیا  رد  وت 

.تسوت نآ  زا  نیمز  اه و  نامسآ  ثاریم  دننکن ، غیرد  وت  هار  رد  دوخ  لام  ناج و  زا  ات  یهاوخ  یم  نانآ  زا  وت 

وت تسوت و  نآ  زا  تسا ، ناهج  نیا  رد  هچنآ  همه  دـنوش ، یم  ربق  هناور  یلاخ ، تسد  اب  نانآ  دـسر و  یم  ارف  ناـنآ  گرم  يدوز  هب 
دننک دشر  نانآ  ِدوخ  هنوگ  نیا  یهاوخ  یم  وت  يرادن ، زاین  اه  ناسنا  تورث  لام و  هب  يرادن ، زاین  زیچ  چیه  هب  وت  .یتسه  نآ  کلام 

.دنسرب تداعس  لامک و  هب  و 

* * *
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نانآ گنج  هب  نارفاـک  راـب  دـنچ  دـندوب ، یتخـس  طیارـش  رد  ناناملـسم  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم یتقو 
شاداپ ادخ  دندرک ، قافنا  ادخ  هار  رد  متـشه ، لاس  زا  لبق  ات  هک  یناسک  هب  درک  ادیپ  همادا  يرجه  متـشه  لاس  ات  ارجام  نیا  دندمآ ،

رهش ناناملسم  يرجه ، متـشه  لاس  رد  دندومن ، قافنا  لاح  نیا  اب  دندوب و  یتخـس  رد  ناشدوخ  نانآ  اریز  داد  دهاوخ  يدایز  رایـسب 
.دش رتهب  نانآ  يداصتقا  طیارش  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دندرک و  حتف  ار  هّکم 

: دنشاب یم  هورگ  ود  دننک  یم  قافنا  وت  هار  رد  هک  یناسک  عقاو  رد  تسا ، هدش  هراشا  مهم  هتکن  نیا  هب  هیآ  نیا  رد 

لّوا هورگ  * 

هب تمایق  زور  رد  هورگ  نیا  هب  وت  .دـننک  یم  قافنا  تسا ، بولطم  مه  يداصتقا  عاضوا  تسا و  مهارف  شیاسآ  هک  یناـمز  رد  ناـنآ 
.یهد یم  شاداپ  ناشقافنا  هزادنا 

مود هورگ  * 

شاداپ هورگ  نیا  هب  وت  دـننک ، یم  قافنا  تسین ، بوخ  يداصتقا ، طیارـش  تسا و  دایز  تالکـشم  اه و  یتخـس  هک  ینامز  رد  ناـنآ 
.یهد یم  يرتدایز 

يرای ار  نید  شیوخ  لام  ناج و  اب  دنتسه و  یتخس  رد  ناشدوخ  هک  یناسک  دنتسین ، ناسکی  وت  دزن  لّوا ، هورگ  اب  مود  هورگ  يرآ ،
.دنراد گرزب  سب  یماقم  ادخ  دزن  دننک ، یم 

.تسا هاگآ  دوخ ، ناگدنب  لامعا  همه  هب  وا  تسا و  هداد  کین  شاداپ  هدعو  هورگ  ود  ره  هب  ادخ  يرآ ،

* * *

ضرق ادخ  هب  ار  دوخ  تورث  هک  تسا  یسک  لثم  دنک ، قافنا  ادخ  نید  هار  رد  ار  دوخ  تورث  دنک و  کمک  نادنمزاین  هب  هک  یـسک 
.تسا هداد 
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شومارف ار  هنـسحلا  ضرق  مهد و  ماو  وا  هب  مناوـت  هزادـنا  هب  نم  تساوـخ ، ماو  نم ، زا  دـمآ و  نم  دزن  یـسک  رگا  يراد  تسود  وـت 
.تسوت هب  نداد  ضرق  ياه  هنومن  اه ، نیا  همه  .مناسرب  يرای  دنک ، یم  کمک  وت  نید  هب  هک  يراک  ره  هب  منکن ،

تفه ار  وا  شاداپ  یهاگ  ادخ  يرآ ، دهد ؟ شاداپ  وا  هب  ربارب  نیدنچ  ادخ  ات  دهد  ضرق  ادخ  هب  ار  دوخ  تورث  هک  تسه  یسک  ایآ 
رجا نامه  نادواج ، تشهب  دـشاب ، یم  وکین » رجا   » یـسک نینچ  يارب  دـهد و  یم  ربارب  دـصتفه  یهاـگ  ربارب و  داـتفه  یهاـگ  ربارب ،

.تسا يراج  اراوگ  بآ  ياهرهن  نآ ، ناتخرد  ریز  زا  هک  یتشهب  تسوکین ،
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12 هیآ 15 -  دیدَح :

اَهِیف َنیِدـِلاَخ  ُراَْـهنالا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکاَرُْـشب  ْمِِهناَْـمیَِأبَو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یَعْـسَی  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  يََرت  َمْوَی 
اوُسِمتلاَف ْمُکَءاَرَو  اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  اَنوُرُْظنا  اُونَمَآ  َنیِذَِّلل  ُتاَِقفاَنُْملاَو  َنوُِقفاَـنُْملا  ُلوُقَی  َمْوَی  ( 12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ 

ُْمْتنَتَف ْمُکَّنَِکلَو  یََلب  اُولاَق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْملَأ  ْمُهَنوُداَُـنی  ( 13  ) ُباَذَْـعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاَظَو  ُهَمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطَاب  ٌبَاب  َُهل  روُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  اًرُون 
َنیِذَّلا َنِم  َالَو  ٌهَیِْدف  ْمُْکنِم  ُذَـخُْؤی  َال  َمْوَْیلاَف  ( 14  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّرَغَو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاَج  یَّتَح  ُِّیناَمالا  ُمُْکتَّرَغَو  ُْمْتبَتْراَو  ُْمتْـصَّبََرتَو  ْمُکَـسُْفنَأ 

(15  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  ْمُکَالْوَم  َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاَوْأَم  اوُرَفَک 

قافن رطخ  دنک ، یم  دیدهت  ار  یمالـسا  هعماج  هک  يرطخ  اّما  دنا ، هدروآ  نامیا  وا  هب  مدرم  زا  يدایز  هورگ  تسا و  هنیدـم  رد  ربمایپ 
ناقفانم تسا ، ییورود  و 
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، تسا یلاخ  نامیا  رون  زا  ناشبلق  اّما  دـنریگ ، یم  هزور  دـنناوخ و  یم  زامن  دـننک ، یم  یناملـسم  ياعّدا  رهاظ  هب  هک  دنتـسه  یناسک 
هبوت رگا  هک  دهد  ربخ  نانآ  هب  ات  یهاوخ  یم  ربمایپ  زا  نونکا  .دندرگ  یم  زاب  رفک  هب  ماجنارـس  دـندیدرت و  کش و  رد  هراومه  نانآ 

.دنراد شیپ  رد  كاندرد  یباذع  دننکن ،

یعامتجا تاناکما  زا  يرهاظ  نامیا  نیمه  وترپ  رد  دننک و  یم  فارتعا  ربمایپ  تلاسر  وت و  یگناگی  هب  دنناملـسم و  رهاظ  هب  ناقفانم 
تـسا يزور  زور ، نآ  دوش ، یم  راکـشآ  زیچ  همه  تمایق ، زور  رد  اّما  دننک ، یم  یگدنز  نانمؤم  اب  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  ّتینما  و 

تـسکش يوزرآ  اّما  دـندرک ، یم  یناملـسم  ياعّدا  دـنا ، هدوب  ورود  نانآ  هک  دوش  یم  مولعم  دوش و  یم  راکـشآ  اه ، لد  رارـسا  هک 
.دندرک یم  يراکمه  نانمشد  اب  هنایفخم  اسب ، هچ  دنتشاد و  ار  مالسا 

، نانآ تسار  تمـس  ناـنآ و  ولج  زا  ناـنآ ، ِرون  دـننک ، یم  تکرح  تشهب  يوس  هب  نمؤم  ناـنز  نادرم و  دـسر ، ارف  هک  تماـیق  زور 
نانآ تسا و  يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  ییاه  غاب  دـنهد ، یم  یتشهب  ياه  غاب  هدژم  ناـنآ  هب  ناگتـشرف  .دـنک  یم  تکرح 

 ! گرزب سب  تسا  یتداعس  نیا  دش و  دنهاوخ  دنم  هرهب  اه  تمعن  زا  اجنآ  رد  هشیمه  يارب 

اّما میربب ،» هرهب  امـش  ِرون  زا  میـسرب و  امـش  هب  مه  ام  ات  دینک  تکرح  رت  هتـسهآ  یمک  : » دـنیوگ یم  نانمؤم  هب  ناقفانم  زور ، نآ  رد 
«. دینک رون  بسک  دیدرگزاب و  ایند  هب  : » دنیوگ یم  ناقفانم  هب  ناگتشرف  هک  تساجنیا  .دنهد  یم  همادا  ار  دوخ  ریسم  نانمؤم 

، درک ناوت  یمن  يراک  چیه  رگید  نونکا  دندوب ، یم  تمایق  رکف  هب  ایند  رد  دیاب  هک  دـننامهف  یم  ناقفانم  هب  نخـس  نیا  اب  ناگتـشرف 
بقع نانمؤم  زا  دننام و  یم  یکیرات  رد  نانآ  هک  تسا  هنوگ  نیا  ددرگزاب ، ایند  هب  دناوت  یمن  سک  چیه 
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ناقفانم اّما  دنوش ، یم  تشهب  دراو  نآ  زا  نانمؤم  دراد ، يا  هزاورد  راوید ، نیا  دوش ، یم  هدیـشک  يراوید  ماگنه  نیا  رد  .دـننام  یم 
ناـقفانم يوـس  هب  هک  یفرط  تسا و  تشهب  تسا ، ناـنمؤم  يوـس  هب  هک  شفرط  کـی  هزاورد ، نیا  .دـننک  روـبع  نآ  زا  دـنناوت  یمن 

.تسا مّنهج  تسا ،

امـش ارچ  سپ  میدوبن ، مه  اب  ایند  رد  ام  رگم  : » دنیوگ یم  دننز و  یم  ادص  ار  نانمؤم  دـنا ، هدـش  راتفرگ  مّنهج  شتآ  رد  هک  ناقفانم 
.»؟ میزوس یم  اجنیا  رد  ام  دیتفرگ و  ياج  تشهب  رد  امش  ارچ  دیدش ؟ ادج  ام  زا 

هانگ هب  ار  دوخ  امـش  یلو  میدوب ، مه  اـب  اـم  اـیند  رد  يرآ ، : » دـنیوگ یم  ناـنآ  هب  خـساپ  رد  دنونـش و  یم  ار  ناـنآ  يادـص  ناـنمؤم 
کـش تمایق ، زور  ربمایپ و  ادخ و  هب  امـش  .دیدوب  مالـسا  تسکـش  يوزرآ  رد  هتـسویپ  دـیدرک و  ادـج  ام  زا  ار  ناتهار  دـیتخادنا و 

«. دیسر ارف  امش  گرم  هک  ینامز  نآ  ات  دیدش  زارد  رود و  ياهوزرآ  ریسا  دیتشاد و 

، نارفاک زا  وت  تشاد و  دـنهاوخن  یتاجن  هار  چـیه  تمایق  زور  رد  نانآ  درک ، لفاغ  وت  دای  زا  ار  نانآ  داد و  بیرف  ار  ناقفانم  ناـطیش 
.دنبای ییاهر  باذع  زا  نآ ، لباقم  رد  دنهد و  يزیچ  دنناوت  یمن  نانآ  يریذپ ، یمن  ضوع  هیدف و  ناونع  هب  يزیچ 

يریگتـسد نانآ  زا  ینک و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  وت  تسا ، نانآ  راوازـس  هک  یـشتآ  نامه  تسا ، مّنهج  شتآ  نانآ ، هاگیاج 
.تسا یهاگیاج  دب  هچ  مّنهج  هک  یتسار  هب  ینک و  یمن 

تقو نآ  دـنهد ، یم  ياج  مّنهج  زا  یکیرات  گنت و  هشوگ  رد  ار  نانآ  دـندنب و  یم  ناـنآ  ياـپ  تسد و  هب  ریجنز  ّلُـغ و  ناگتـشرف 
يارب نانآ  تسین ، يربخ  گرم  زا  رگید  اّما  دـننک ، یم  گرم  يوزرآ  دوخ  يارب  دوش و  یم  دـنلب  نانآ  هلاـن  هآ و  يادـص  هک  تسا 

(98) .دوب دنهاوخ  شتآ  رد  هشیمه 
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* * *

ِرون دـنور و  یم  تشهب  يوس  هب  نانمؤم  یتقو  تمایق ، زور  رد  : » منک یم  ّتقد  هلمج  نیا  هب  مناوخ و  یم  ار  هیآ  نیا  رگید  راب  کـی 
«. دنک یم  تکرح  نانآ ، تسار  تمس  نانآ و  ولج  زا  نانآ ،

؟ تسیچ رون  نآ  تسیچ ؟ نخس  نیا  زا  روظنم 

هیآ نیا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زور ، کی  مسیونب ، اجنیا  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نخس  هیآ ، نیا  ریـسفت  يارب  تسا  بوخ 
ار نانآ  دننک و  یم  تکرح  نانمؤم  تسار  تمـس  ولج و  موصعم ، ناماما  تمایق ، زور  رد  : » دومرف دناوخ و  شنارای  زا  یکی  يارب  ار 

(99 «.) دننک یم  یهارمه  تشهب  ات 

اب ار  یهورگ  ره  تمایق  زور  : » دیوگ یم  نینچ  نآرق  اجنآ  رد  متفا ، یم  ارـسا »  » هروس هیآ 71  دای  هب  مناوخ  یم  ار  ثیدح  نیا  یتقو 
«. میناوخ یم  ارف  ناشیاوشیپ 

یم تشهب  يوس  هب  دننک و  یم  روبع  طارص  لپ  يور  زا  نانآ  اب  هارمه  دنور و  یم  ادخ  هاگـشیپ  هب  دوخ  نامز  ِماما  اب  هارمه  نانمؤم 
ناگتـشرف دـنوش ، یم  هداتـسرف  مّنهج  يوس  هب  رفاک  ناربهر  نآ  اب  هارمه  دـنا ، هدرک  يوریپ  لطاب  ناربهر  زا  هک  یناسک  یلو  .دـنور 

.دنناشک یم  مّنهج  يوس  هب  ار  نانآ  دندنب و  یم  نانآ  ندرگ  رب  نینهآ  ياهریجنز 

تعاطا ینامـسآ  ناربهر  زا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـنک ، یم  نّیعم  ناربهر  زا  وا  يوریپ  ار  ناسنا  تشونرـس  تسادـخ : نوناق  نیا 
.دنک یم 

 ! ایادخ

( مالسلا مهیلع  ) دّمحم لآ  دّمحم و  وریپ  ارم  يداد و  رارق  نم  بلق  رد  ار  نامیا  رون  يداد و  قیفوت  نم  هب  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  وت 
تیالو هب  مه  زورما  تسا ، تّوبن  همادا  تماما ، مدرک ، لوبق  ار  وا  زا  دعب  ماما  هدزای  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع تیالو  نم  يداد ، رارق 
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.مراد رواب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

* * *

16 هیآ 17 -  دیدَح :

ُدَمالا ُمِْهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَی  اـَلَو  ِّقَْحلا  َنِم  َلََزن  اَـمَو  ِهَّللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمَآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَـی  َْملَأ 
(17  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیالا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرالا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ( 16  ) َنوُقِساَف ْمُْهنِم  ٌرِیثَکَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف 

تـسین نآ  تقو  ایآ  .تسوت  نآرق  وت و  دای  هب  ندرب  هانپ  مّنهج ، شتآ  زا  ییاهر  هار  یتفگ ، نخـس  نآ  كاـندرد  باذـع  مّنهج و  زا 
؟ ددرگ نتورف  مرن و  وت ، دای  اب  نانمؤم  ياه  لد  هک 

؟ دننک هّجوت  يداتسرف ، ّقح  هب  وت  هک  ینآرق  هب  نانآ  هک  تسا  هدیسرن  ارف  نآ  نامز  ایآ 

اب اّما  يداتـسرف ، ار  لیجنا  باتک  نایحیـسم  يارب  تاروت و  باتک  نایدوهی ، يارب  وت  دنا ؟ هدش  نایحیـسم  نایدوهی و  دننام  نانآ  ارچ 
.دندش زارد  رود و  ياهوزرآ  ریـسا  دنتفرگ و  شیپ  ار  هانگ  هار  نانآ  زا  يرایـسب  درک و  ادیپ  تواسق  نانآ ، ياه  لد  نامز ، تشذـگ 

.درکن رثا  نانآ  رد  وت  نخس  رگید  دش و  هایس  نانآ  ياه  لد 

.دندش ایند  هتفیش  دندرکن و  هّجوت  نآ  هب  نانآ  زا  یهورگ  اّما  يدرک ، لزان  ار  نآرق  ناناملسم  يارب  وت 

؟ دننک هدنز  وت  دای  اب  ار  دوخ  بلق  دنشکب و  تسد  دوخ ، زارد  رود و  ياهوزرآ  زا  نانآ  هک  تسا  هدشن  نآ  تقو  ایآ 

ارف هک  راهب  لصف  تسین ، زبس  یهایگ  تسا و  هدرم  نیمز  ناتسمز  لصف  لاس  ره 
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اه ناسنا  يارب  ار  شیوخ  نخس  هنوگ  نیا  وت  ینک ، یم  هدنز  ناهایگ ، اب  ار  نیمز  ینک و  یم  لزان  نامـسآ  زا  ار  ناراب  وت  دسر ، یم 
 ! دننک رکف  نانآ  هک  دشاب  ینک ، یم  نایب 

.ینک هدنز  ار  هدرم  ياه  لد  ات  يداتسرف  ار  نآرق  وت  دنک ، هدنز  ار  نیمز  ات  یتسرف  یم  ار  ناراب  وت 

* * *

هیآ 18 دیدَح :

(18  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ْمَُهلَو  ْمَُهل  ُفَعاَُضی  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  اوُضَْرقَأَو  ِتاَقِّدَّصُْملاَو  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ 

زامن و هب  ار  ناشلد  نانآ  نیمه  يارب  دزادرپ ، یم  وت  اب  ناسنا  طابترا  هب  طقف  تسا و  يدرف  يرما  نید  هک  دندرک  یم  رّوصت  يا  هّدع 
هب یتساوخ  ناناملـسم  زا  اهراب  يدرک و  نایب  ار  یعقاو  نید  نآرق ، رد  وت  اّما  دـندش ، یم  ادـج  هعماـج  زا  دـندرک و  یم  شوخ  هزور 

.دنشاب نارگید  رکف 

هب ییوگ و  یم  نخـس  دـنهد ، یم  ضرق  وت  هب  ار  دوخ  تورث  وـت ، هار  رد  دـنهد و  یم  هقدـص  هک  یناـنز  نادرم و  زا  مه  هیآ  نیا  رد 
نامه نادواج ، تشهب  درک ، یهاوخ  نانآ  بیصن  دنمدوس ، رجا  داد و  یهاوخ  شاداپ  ربارب  نیدنچ  نانآ  هب  هک  یهد  یم  هدعو  نانآ 

(100) .تسا دنمدوس  رجا 

يدنمزاین رگا  دشاب ، هعماج  نتم  رد  مه  دناوخب و  زامن  مه  هک  تسا  یسک  یعقاو  ناملسم  هک  ممهف  یم  مناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  یتقو 
لثم دهد ، ضرق  ینمؤم  هب  هک  یسک  دهد ، ضرق  وا ، هب  شناوت  هزادنا  هب  تساوخ  ضرق  وا  زا  یـسک  رگا  دنک ، کمک  وا  هب  دید  ار 

.تسا هداد  ضرق  وت  هب  هک  تسا  نیا 

تلزع ِجنک  هب  لامک  ّتیونعم و  يوجتسج  رد  نم  هک  يرادن  تسود  وت  يرآ ،
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.مشاب هتشاد  ّتیلوئسم  ساسحا  نارگید  هب  تبسن  منک و  ادیپ  روضح  هعماج  نتم  رد  دیاب  هکلب  مربب  هانپ 

* * *

هیآ 19 دیدَح :

َِکَئلوُأ اَِنتاَیَِآب  اُوبَّذَـکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ْمُهُرُونَو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ُءاَدَـهُّشلاَو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکَئلوُأ  ِِهلُـسُرَو  ِهَّللاـِب  اُونَمَآ  َنیِذَّلاَو 
(19  ) ِمیِحَْجلا ُباَحْصَأ 

اه نآ  نامیا  رون  شاداپ و  دـنراد ، نادیهـش »  » و ناقیّدـص »  » نوچمه یماقم  وت  دزن  دـندروآ ، نامیا  وت  ناربماـیپ  وت و  هب  هک  یناـسک 
یناسک اّما  تفرگ ، دـنهاوخ  ياج  تشهب  رد  دـش و  دـنهاوخ  دـنم  هرهب  دوخ  نامیا  رون  شاداپ و  زا  تمایق  زور  رد  تسا و  ظوفحم 

.دش دنهاوخ  باذع  یتخس  هب  تفرگ و  دنهاوخ  ياج  مّنهج  رد  دندرک  بیذکت  ار  وت  تایآ  دندیزرو و  رفک  هک 

* * *

: مسیونب هتکن  هس  اجنیا  رد  منیب  یم  بسانم 

لّوا هتکن  * 

یم اطع  وا  هب  ار  نادیهش »  » و ناقیّدص »  » ماقم وت  دروآ ، نامیا  وت  ناربمایپ  وت و  هب  دوجو  مامت  اب  درادرب و  ماگ  وت  هار  رد  یـسک  رگا 
؟ دنتسه یناسک  هچ  ناقیّدص »  » .ینک

سب یماقم  نانآ  هب  وت  دنتـسه ، تقادـص  یتسار و  اپاترـس ، دـننک و  یم  دـییأت  ار  ناشراتفگ  دوخ ، لمع  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ 
.یهد یم  گرزب 

.دنراد الاو  یماقم  زین  نانآ  دنوش ، یم  دیهش  وت  هار  رد  دننک و  یم  ادف  وت  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  هک  دنتسه  یناسک  نادیهش » »
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مود هتکن  * 

نم ِيزور  ار  تداهـش  ادـخ  ات  نک  اعد  نم !  ياقآ  : » تفگ وا  هب  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ناراـی  زا  یکی 
«. دنک

(101 «.) دراد ار  دیهش  باوث  دشاب ، نمؤم  یسک  رگا  : » دومرف وا  هب  دناوخ و  ار  هیآ  نیا  وا  يارب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

موس هتکن  * 

، دـشاب وا  مایق  راظتنا  رد  دسانـشب و  ار  شدوخ  نامز  ماما  هک  یـسک  : » دومرف درک و  دوخ  نارای  هب  ور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماـما  يزور 
«. تسا هدش  دیهش  تسا و  هدرک  يرای  ار  ربمایپ  هک  تسا  یسک  دننام 

باختنا ار  حیحص  هار  یگدنز ، رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  دنک : یم  راکـشآ  ار  یّمهم  تقیقح  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  نخـس  نیا 
.دنک یم  اطع  ار  دیهش  ماقم  وا  هب  ادخ  دنک ، لمع  شا  هفیظو  هب  دنک و 

هب نوچ  دراد ، ار  دیهش  باوث  دریمب ، مه  رتسب  رد  رگا  دوش و  یم  دنمتداعس  دشاب ، تماما  تّوبن و  دیحوت و  هار  رد  هک  یسک  يرآ ،
(102) .تسا هدرک  لمع  شا  هفیظو 

* * *

20 هیآ 21 -  دیدَح :

ُهاَرَتَف ُجیِهَی  َُّمث  ُُهتاَبَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدَالْوالاَو  ِلاَْومالا  ِیف  ٌُرثاَکَتَو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخاَفَتَو  ٌهَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَْینُّدـلا  ُهاَیَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا 
هَرِفْغَم َیلِإ  اوُِقباَس  ( 20  ) ِروُرُْغلا ُعاَتَم  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  ٌناَوْضِرَو  ِهَّللا  َنِم  ٌهَرِفْغَمَو  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  ِهَرِخالا  ِیفَو  اًماَطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم 

ِهَّللا ُلْضَف  َِکلَذ  ِِهلُسُرَو  ِهَّللِاب  اُونَمَآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  ِضْرالاَو  ِءاَمَّسلا  ِضْرَعَک  اَهُضْرَع  هَّنَجَو  ْمُکِّبَر  ْنِم 
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(21  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی 

یم نخـس  ایند  یگدـنز  تقیقح  زا  اجنیا  رد  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، ناهانگ  همه  هشیر  اـیند ، هب  یگتـسبلد  ّتبحم و  هک  یناد  یم  وت 
: تسین زیچ  جنپ  نیا  زا  ریغ  يزیچ  ایند  هک  دمهف  یم  دنک  ّتقد  ایند  یگدنز  هب  بوخ  یسک  رگا  ییوگ ،

«. تورث نادنزرف و  رد  یهاوخ  هدایز  «، » اه ناسنا  نیب  یشورفرخف  «، » یهاوخ تنیز  «، » یمرگرس «، » يزاب »

؟ ددنب یم  لد  اهزیچ ، نیا  هب  لقاع  ناسنا  ایآ 

دـنیور و یم  نیمز  زا  يداـیز  ناـهایگ  دراـب و  یم  يراـهب  ناراـب  تسا : اـیند  لاـثم  نیا  تسیچ ؟ دـننامه  اـیند ، یگدـنز  یتـسار  هـب 
، دـنور یم  نیب  زا  دـنوش و  یم  کشخ  درز و  ناهایگ  دراب ، یمن  ناراب  رگید  درذـگ ، یم  یتّدـم  دـنوش ، یم  لاحـشوخ  نازرواشک 

تمایق زور  رد  اه  ناسنا  هّتبلا  دیآ ، یم  نانآ  غارس  هب  گرم  دسر و  یم  نایاپ  هب  ماجنارـس  هک  تسا  ناهایگ  دننام  مه  اه  ناسنا  رمع 
هب زین  نانمؤم  دنوش و  یم  راتفرگ  یتخـس  باذـع  هب  نارفاک  دـنیآ ، یم  وت  هاگـشیپ  هب  یـسرباسح  يارب  دـنوش و  یم  هدـنز  رگید  راب 

.دنریگ یم  ياج  تشهب  رد  دنسر و  یم  وت  يدونشخ  ششخب و 

دبای و ییاهر  مّنهج  شتآ  زا  زور ، نآ  رد  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  دید ، دنهاوخ  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  تمایق ، زور  رد  همه  يرآ ،
زج يزیچ  اـیند  یگدـنز  هن  رگ  تسا و  هدیـسر  یعقاو  یگدـنز  هب  دـشاب  وا  هاـگیاج  لزنم و  تـشهب ، هـک  سک  ره  دور ، تـشهب  هـب 

.درادن نتسب  لد  ِشزرا  تسین و  هدنبیرف  ییالاک 

وفع دنناوتب  رگا  دنباتـشب ، شزرمآ  بلط  يارب  ات  یهاوخ  یم  نانآ  زا  يدرک ، نایب  اه  ناسنا  يارب  ار  ایند  یگدنز  تقیقح  هک  نونکا 
تسد هب  ار  وت  ششخب  و 
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.تسا نیمز  اه و  نامسآ  هزادنا  هب  نآ  تعسو  هک  یتشهب  دوب ، دهاوخ  ناشراظتنا  رد  تشهب  تمایق  زور  رد  دنروایب ،

نانآ تسا و  نانمؤم  يدـبا  هاـگیاج  تشهب ، دـنروایب ، ناـمیا  تناربماـیپ  وت و  هب  هک  يا  هدرک  هداـمآ  یناـسک  يارب  ار  تشهب  نآ  وت 
.دنرب یم  هرهب  وت  يابیز  ياه  تمعن  زا  اجنآ  رد  هشیمه  يارب 

رایسب وت  تمعن  لضف و  هک  یتسار  هب  ینک ، یم  اطع  ار  تمعن  نیا  یهاوخب  هک  سک  ره  هب  وت  تسوت ، تمعن  لضف و  تشهب ، يرآ ،
.تسا گرزب 

* * *

ناسنا نیب  یشورفرخف  «، » یهاوخ تنیز  «، » یمرگرس «، » يزاب : » تسا هدش  هصالخ  رما  جنپ  نیا  رد  ایند ، یگدنز  تقیقح  هیآ 20  رد 
«. تورث نادنزرف و  رد  یبلط  ترثک  «، » اه

رما جنپ  نیا  زا  یکی  لابند  هب  دوخ  یگدنز  زا  يا  هلحرم  ره  رد  ناسنا  ًالومعم  هک  مینیب  یم  مینک  یم  یسررب  ار  ناسنا  یگدنز  یتقو 
: مسیون یم  ار  ناسنا  یگدنز  هلحرم  جنپ  اجنیا  رد  تسا ،

.درذگ یم  يزاب »  » هب وا  تقو  رتشیب  تسا و  يربخ  یب  تلاح  رد  كدوک  یگلاس : ات 8  ّدلوت  زا   - 1

.تسا رود  هب  يّدج  لئاسم  هب  رّکفت  زا  تسا و  یمرگرس »  » لابند هب  رتشیب  ناوجون  یگلاس : ات 16  زا 8   - 2

رکف هب  دروآ و  یم  ور  یهاوخ » تنیز   » هب تسا  هدـش  راـتفرگ  یناوج  قشع  روش و  رد  هک  ناوج  یگلاـس : ات 24  یگلاس  زا 16   - 3
.دشاب یم  ....و  رتهب  يوم  لدم  رتابیز ، سابل 

تسا ماقم  بسک  لابند  هب  ناسنا  نارود ، نیا  رد  یگلاس : ات 32  یگلاس  زا 24   - 4
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.دشورفب رخف  نانآ  هب  دنک و  تباث  نارگید  هب  ار  دوخ  يرترب  هدش  هک  يا  هلیسو  ره  هب  دهاوخ  یم  و 

عمج يارب  ار  دوخ  شالت  همه  وا  .تسا  نادـنزرف  لام و  ندرک  دایز  رکف  هب  ناسنا  نارود ، نیا  رد  یگلاس : ات 40  یگلاس  زا 32   - 5
.دنک یم  فرص  رتشیب  تورث  ندرک 

هدامآ دنک و  یمن  افو  سک  چـیه  هب  ایند  هک  دـمهف  یم  دـسر و  یم  یگتُخپ  هب  مک  مک  دـسر ، یم  یگلاس  لهچ  ّنس  هب  ناسنا  یتقو 
.دریگرب يا  هشوت  دوخ  تمایق  رفس  يارب  ات  دوش  یم 

یناسنا نینچ  دنشاب ، رتابیز  سابل  لابند  هب  مه  زونه  یلو  دشاب  هتـشذگ  لاس  لهچ  زا  ناشرمع  تسا  نکمم  اه  ناسنا  زا  یـضعب  هّتبلا 
یلو تسا  روگ  بل  شیاپ  یـسک  رگا  .تسا  هدیـسرن  لاس  لهچ  هب  زونه  وا  لقع  اّما  تسا ، هتـشذگ  لاـس  لـهچ  زا  شرمع  هچ  رگا 

ردقچ هک  یتسار  هب  تسا و  هدروخ  ار  ایند  یگدـنز  بیرف  وا  تسا ، هدـشن  هلاس  لهچ  وا ، لقع  تسا ، رتشیب  تورث  رکف  هب  مه  زونه 
 ! تسا هدنبیرف  ایند ، نیا 

* * *

هیآ 22 دیدَح :

(22  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َّنِإ  اَهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  باَتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َالَو  ِضْرالا  ِیف  هَبیِصُم  ْنِم  َباَصَأ  اَم 

«. اه یتخس   » و اهالب » : » دنوش یم  میسقت  عون  ود  هب  ثداوح  نیا  دیآ ، یم  شیپ  يراوگان  ثداوح  اه ، ناسنا  یگدنز  رد 

عقاو رد  دیآ و  یم  شیپ  تیصعم  هانگ و  رثا  رد  هک  تسا  يا  هثداح  الب  اهالب :
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.دنیآ یمن  وا  غارس  اهالب  دوشن ، هدولآ  هانگ  هب  زگره  یسک  رگا  .تسا  ناهانگ  هجیتن 

هثداح نیا  درادـن ، هانگ  هب  یطبر  چـیه  هثداح  نیا  دـیایب ، شیپ  يا  هثداح  وا  يارب  اّما  دـنکن ، یهانگ  یـسک  تسا  نکمم  اه : یتخس 
.دورب رتالاب  وا  ماقم  ات  دیآ  یم  شیپ  وا  يارب 

: مدیـسرپ دوخ  زا  اهراب  اّما  تسا ، نم  هانگ  هجیتن  الب  موش ، كاپ  ناهانگ  زا  نم  هک  تسا  نیا  يارب  اهالب  مناد ، یم  ار  اـهالب  زار  نم 
؟ يزاس یم  راتفرگ  اه  یتخس  هب  ار  تدوخ  بوخ  ناگدنب  زا  یهورگ  ارچ  تسیچ ؟ اه  یتخس  زار 

: ییوگب نخس  اه  یتخس  نیا  زار  زا  یهاوخ  یم  نونکا 

* * *

( ...و يرامیب  مغ ، سرت ، لثم   ) وت دوخ  ِدوجو  رد  ای  ...و ) رقف  تفآ ، یطحق ، لثم   ) نیمز رد  هک  يا  هثداـح  یتخـس و  ره  ناـسنا !  يا 
.تسا هدش  تبث  نم  ملع  رد  ًالبق  دسر ، یم 

رایـسب نم  يارب  راک  نیا  ما و  هدرک  تبث  یباتک ، رد  ار  نآ  نم  دـیآ ، شیپ  وت  يارب  هثداح  یتخـس و  نآ  هک  نآ  زا  لـبق  ناـسنا !  يا 
.تسا ناسآ 

* * *

یم هک  تسا  اـه  یتخـس  هروک  رد  طـقف  ناـسنا  .یتسرف  یم  وا  يارب  يرتشیب  یتخـس  يراد ، تسود  رتـشیب  ار  سک  ره  وت  ما  هدـینش 
لد ایند  زا  ات  دوش  یم  ببـس  تسین ، دب  اه  یتخـس  .دزادرپب  اه  نآ  حالـصا  هب  دوش و  هاگآ  دوخ  ياه  یتساک  اه و  فعـض  زا  دناوت 

 ! مینک عّرضت  هدروآ و  ور  وت  هاگرد  هب  میشاب و  وت  دای  هب  رتشیب  مینکب و 
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یتخس .دنک  یم  ینامسآ  ار  ام  ياه  لد  اه ، یتخس  دوش ، یم  رت  مک  مک و  ام  شزرا  دوش ، یم  ایند  ریسا  ام  لد  دشابن  اه  یتخس  رگا 
.دوش افوکش  اه  ناسنا  هتفهن  ياهدادعتسا  ات  دوش  یم  ببس  اه 

* * *

نآ ینامز  هچ  تسا ؟ هتشون  هنوگچ  نآ ، ندیسر  ارف  زا  لبق  ار  ثداوح  اه و  یتخس  ادخ  منادب  مهاوخ  یم  .منک  یم  رکف  هیآ  نیا  هب 
؟ تسا هتشون  ار 

.تسا ناضمر  هام  ياه  بش  زا  یکی  ردق  بش  دراد ، هراشا  ردق » بش   » هب هیآ  نیا  هک  ممهف  یم  منک  یم  رتشیب  یسررب  یتقو 

هیآ نیا  رد  .دننک  تبث  وا  هدنورپ  رد  دـیآ ، یم  شیپ  یناسنا  ره  يارب  لاس  کی  رد  هک  یثداوح  ناگتـشرف  ات  تسا  هداد  نامرف  ادـخ 
ثداوح نیا  مه ، نیا  زا  لبق  هّتبلا   ) دشاب یم  اه  هدنورپ  نیمه  باتک ، زا  روظنم  تسا ، هدش  تبث  باتک »  » رد ثداوح  هک  تسا  هدمآ 

(. تسا هدش  تبث  ادخ  ملع  ِباتک  رد 

: مسیونب ردق  بش  هرابرد  يرادقم  دیاب  نونکا 

هک تسا  ناسنا  ره  تشونرس  نامه  ریدقت  .دنیوگ  یم  ریدقت »  » همانرب نیا  هب  دنک ، یم  يزیر  همانرب  بش  نآ  رد  اه  ناسنا  يارب  ادخ 
.دوش یم  هتفگ  مه  رَدَق » اضق و   » نآ هب 

(103 «.) دنک یمن  تمحر  رظن  وا  هب  تمایق  زور  رد  ادخ  دشاب ، هتشادن  نامیا  ادخ  ریدقت  هب  سک  ره  : » تسا ربمایپ  نخس  نیا 

نم تسا و  هداد  رایتخا  نم  هب  ادخ  رگا  تسیچ ؟ رَدَـق ) اضق و   ) تشونرـس نیا  زا  روظنم  ددـنب : یم  شقن  نم  نهذ  رد  یلاؤس  نونکا 
رایتخا دوخ  ياهراک  ماجنا  رد 
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؟ دراد ییانعم  هچ  رَدَق ) اضق و   ) تشونرس رگید  سپ  مراد ،

؟ دراد ییانعم  هچ  نم  رایتخا  رگید  دنک ، یم  يزیر  همانرب  البق  ارم  یگدنز  ردق  بش  رد  ادخ  رگا 

...مبایب ار  لاؤس  نیا  باوج  دیاب 

* * *

: دومرف وا  هب  ماما  درک ، لاؤس  ناشیا  زا  رَدَق  اضق و  هرابرد  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی 

؟ منک نایب  تیارب  هلمج  دنچ  رد  ار  رَدَق  اضق و  ای  تشونرس  یهاوخ  یم  ایآ  __ 

 ! نم يالوم  .يرآ  __ 

هکلب دنک ، یمن  لاؤس  اه  نآ  ِتشونرس  ای  رَدَق  اضق و  زا  دنک ، عمج  یـسرباسح  يارب  ار  مدرم  ادخ  دسر و  ارف  تمایق  زور  یتقو  __ 
.دنک یم  لاؤس  نانآ  لامعا  زا 

؟ تسیچ نخس  نیا  زا  روظنم  .منک  رکف  هلمج  نیا  رد  دیاب  نم 

.»؟ يدرک ملظ  نارگید  هب  ارچ  يدز ؟ تمهت  ارچ  یتفگ ؟ غورد  ارچ  : » دنک یم  لاؤس  نم  زا  یسرباسح  ماگنه  تمایق  زور  رد  ادخ 

یمن نم  هب  تمایق  زور  رد  زگره  ادخ  یلو  ما ، هداد  ماجنا  نم  هک  دنک  یم  لاؤس  ییاهراک  زا  ادـخ  اریز  تسا ، یتسرد  تالاؤس  نیا 
اضق  ) تشونرس هب  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا  اریز  يدمآ ،»؟ ایند  هب  ناریا  رد  ارچ  يدش ؟ رامیب  ارچ  دوب ؟ هاتوک  وت  رمع  ارچ  : » دیوگ

.ددرگ یمرب  رَدَق ) و 

رَدَـق اضق و  هب  دـنک ، یمن  لاؤس  تمایق  زور  رد  نآ  هرابرد  ادـخ  هچره  : » مناوخ یم  رگید  راـب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  نخس 
ناسنا لامعا  هب  هک  هچره  ددرگ و  یمرب 
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«. تسین رَدَق  اضق و  زا  ددرگ ، یمرب 

اضق و هب  اه  نیا  همه  هن ؟ ای  موش  یم  ضیرم  هن ؟ ای  منام  یم  هدنز  دعب  لاس  ات  نم  ایآ  هک  دوش  یم  صّخـشم  لاس ، ره  ردـق  بش  رد 
اضق و ءزج  دوش و  یم  طوبرم  نم  رادرک » لمع و   » هب مهد ، یم  ماجنا  ییاهراک  هچ  تّدم ، نیا  رد  نم  هک  نیا  اّما  ددرگ ، یمرب  رَدَق 

 ! تسین رَدَق 

* * *

: دراد هناگادج  هدودحم  ود  نم  یگدنز  هک  مدیمهف 

، نارگید هب  کمک  ندناوخ ، زامن   ) دریگ یم  ياج  نم  ياهراتفر  اهرادرک و  همه  هدودحم  نیا  رد  .لمع  هدودحم  لّوا : هدودـحم  * 
(. ...و ندرک  تبیغ  نتفگ ، غورد  نتفرگ ، هزور 

، اهالب نم ، یتمالـس  يرامیب و  نم ، رمع  تّدم   ) دریگ یم  ياج  نم  تشونرـس  هدودحم  نیا  رد  .رَدَق  اضق و  هدودحم  مود : هدودحم 
(. ...و اه  یتخس 

(104) .دننک یمن  ادیپ  لخادت  مه  اب  زگره  هدودحم  ود  نیا 

ای يرامیب  ثعاب  مدوخ  نم  رگا  .ما  هدوبن  نآ  ثعاب  مدوخ  نم  هک  تسا  يزیچ  اجنیا ، رد  يرامیب  گرم و  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 
هدرک هدارا  نینچ  شدوخ  دنک ، یم  یـشکدوخ  هک  یـسک   ) .تسا نم  دوخ  لمع  هکلب  تسین ، ریدقت  رگید  نیا  موشب ، مدوخ  گرم 

(. تسا

لمع زگره  ادخ  .متـسه  دوخ  راتفر  رادرک و  لوئـسم  نم  اریز  دنک ، یم  لاؤس  نم  زا  لّوا  هدودحم  هرابرد  تمایق  زور  رد  طقف  ادـخ 
لکش ار  دوخ  رادرک  لمع و  دوخ ، رایتخا  اب  هک  متسه  نم  دوخ  نیا  دنک ، یمن  ریدقت  يزیر و  همانرب  ارم 

ص:230

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


.مهد یم 

يا هّدع  دنتـسه و  یتخـس  يرامیب و  رد  يا  هّدع  دنک ، یم  دایز  ار  يا  هّدع  ِيزور  مک و  ار  يا  هّدع  ِيزور  شیوخ ، تمکح  هب  ادخ 
.يریپ رد  رگید  هّدع  دنور و  یم  ایند  زا  یناوج  رد  يا  هّدع  .یتمالس  رد  مه 

یطیارـش ره  رد  نم  .دراد  طابترا  نم  رایتخا  هب  نم  لامعا  درادـن ، رَدَـق  اضق و  هب  یطبر  نم ، لامعا  اّما  تسا ، رَدَـق  اضق و  زا  اه  نیا 
(105) .منک باختنا  ار  دب  هار  ای  بوخ  هار  مناوت  یم  مراد و  رایتخا  مشاب ، هک 

هروس نیا  هیآ 22  مناوت  یم  نونکا  .دوش  یم  میظنت  نم  يارب  ییاهزیچ  هچ  ناضمر  هام  ای 23  ای 21  بش 19  رد  هک  مناد  یم  نونکا 
هثداح یتخـس و  نآ  هک  نآ  زا  لبق  تسا ، هدـش  تبث  ادـخ  ملع  رد  ًالبق  دـیآ ، یم  شیپ  هک  يا  هثداح  یتخـس و  ره  : » ممهفب رتهب  ار 

«. تسا ناسآ  رایسب  وا  يارب  راک  نیا  تسا و  هدرک  تبث  یباتک  رد  ار  نآ  ادخ  دیآ ، شیپ  ناسنا  يارب 

* * *

23 هیآ 24 -  دیدَح :

ْنَمَو ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَیَو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  ( 23  ) روُخَف لاَتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  ْمُکاَتَآ  اَِمب  اوُحَْرفَت  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  َال  ْیَِکل 
(24  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی 

يارب دوشن و  كانمغ  دهد  یم  تسد  زا  هک  یتورث  يارب  دوشن و  ایند  هتفیـش  هتـسبلد و  ناسنا  هک  تسا  نیا  اه  یتخـس  نیا  زا  فده 
.ددرگن هتسبلد  نآ  هب  دوشن و  داش  یهد ، یم  وا  هب  هک  یتورث 

ص:231

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


هناور یلاخ  تسد  اب  دراذگب و  ار  زیچ  همه  دنک ، رفـس  اجنیا  زا  دیاب  دوز  ای  رید  تسین ، رتشیب  یهاگرذگ  ایند ، نیا  دنادب  دیاب  ناسنا 
.دوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ناسنا  ات  یتسرف  یم  ار  اه  یتخس  وت  دوش ، ربق 

دوخ هب  ار  ناسنا  هک  تسا  كاندرد  ياه  هثداح  اه و  یتخس  نیا  تسا و  ناسنا  تداعس  نمشد  نیرت  گرزب  ایند ، هب  یگتـسبلد  نیا 
.دنک یمن  افو  سک  چیه  هب  ایند  هک  دمهف  یم  ار  تقیقح  نیا  وا  دروآ و  یم 

* * *

؟ دشاب هتشاد  يا  هناریقف  یگدنز  ناسنا ، هک  تسا  نیا  دهز  ایآ  تسیچ ؟ دهز 

.زگره

(106 «.) تسا هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  دهز  تقیقح  : » تسا مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  نخس  نیا 

هتـسبلد دروآ ، یم  تسد  هب  هک  یتورث  هب  دوشن و  كانمغ  دهد  یم  تسد  زا  ار  یتورث  ناسنا  یتقو  : » تسا نیا  دـهز  تقیقح  يرآ ،
«. ددرگن

نانآ دـنوش ، یم  کیدزن  ادـخ  هب  دـنربن ، هرهب  ایند  ياه  تمعن  زا  رگا  هک  دـندرک  یم  رّوصت  ناناملـسم  زا  یهورگ  ربمایپ ، نامز  رد 
یگدنز هک  دندرک  یم  رکف  نانآ  دندرک ، كرت  ار  ایند  یّلک  روط  هب  دندرک و  یمن  نت  هب  ابیز  سابل  دندروخ ، یمن  بوخ  ياهاذـغ 

.دنا هتفرگ  شیپ  رد  هک  تسا  یشور  نیمه  هنادهاز 

.دنک یهن  دندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یشور  زا  ار  نانآ  دیوگب و  نخس  نانآ  اب  ات  یتساوخ  ربمایپ  زا  وت 

دوخ و رتهب  یگدـنز  يارب  هک  تسا  نیا  رنه  مدـنبن ، ایند  هب  لد  اّما  منک ، هدافتـسا  ایند  ياـه  تمعن  زا  نم  هک  تسا  نیا  یعقاو  دـهز 
یتورث منک و  شالت  نارگید 
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.موشن دوخ  تورث  ایند و  ریسا  یلو  مزاس  مهارف 

* * *

یم رکف  هب  سپ  مورب ، یلاخ  تسد  اب  مراذـگب و  ار  دوخ  ییاراد  تورث و  همه  دـیاب  تسافویب و  ردـقچ  اـیند  مدـیمهف  نم  هک  نونکا 
، منکب ار  راک  نیا  رگا  منک ، قافنا  وت  هار  رد  منک ، کمک  نادنمزاین  هب  دـیاب  منک ، هدامآ  دوخ  يدـبا  هاگلزنم  يارب  يا  هشوت  ات  متفا 

.یهد یم  یگرزب  شاداپ  نم  هب  يوش و  یم  دونشخ  نم  زا  وت 

لخب هک  یناسک  ناـمه  يرادـن ، تسود  ار  دنـسپدوخ  ناّربکتم  وت  دـننک ، قاـفنا  وت  هار  رد  هک  یهاوخ  یم  تناگدـنب  زا  هراومه  وت 
وت هار  رد  هک  سک  ره  يرادن ، زاین  دوخ  ناگدنب  هب  یتسه و  زاین  یب  يادـخ  وت  هّتبلا  .دـننک  یم  قیوشت  لخب  هب  ار  مدرم  دـنزرویم و 
همه .شیاتـس  هتـسیاش  یتسه و  زاین  یب  وت  دنک ، یم  مورحم  یگرزب  شاداپ  زا  ار  شدوخ  هکلب  دنز ، یمن  يررـض  وت  هب  دنکن  قافنا 

.یهد یم  گرزب  سب  یشاداپ  دننک ، یم  قافنا  وت  هار  رد  هک  یناسک  هب  وت  تسوت ، ِنآ  زا  اه  یبوخ 

* * *

هیآ 25 دیدَح :

َمَْلعَِیلَو ِساَّنِلل  ُِعفاَنَمَو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأَو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَْزنَأَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
(25  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُسُرَو  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا 

باتک و نانآ  هب  يداتسرف و  راکشآ  تازجعم  اه و  هناشن  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  وت 
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نتخاس هلیـسو  مه  هک  يدرک  قلخ  ار  نهآ  وت  دـننک ، راتفر  تلادـع  لدـع و  اب  مدرم  ات  يدرک  اطع  ار  لـطاب  زا  ّقح  تخانـش  راـیعم 
.دراد مدرم  يارب  رگید  ياه  يدنمدوس  مه  تسا و  حالس 

زا وت  دـنریذپ ، یمن  ار  ّقح  نخـس  دنتـسه و  تلادـع  ییاپرب  فلاخم  هک  دـنراد  دوجو  یغای  شکرـس و  يا  هّدـع  يا  هعماـج  ره  رد 
.تسا تقیقح  ّقح و  نانمشد  ربارب  رد  يدنمورین  زا  يا  هناشن  زمر و  نهآ ، .دننک  راکیپ  نانآ  اب  ات  یتساوخ  نانمؤم  ناربمایپ و 

، دننک هزرابم  ناراکمتس  اب  ات  دوب  ریشمش  نانآ ، رگید  تسد  رد  باتک و  نانآ  تسد  کی  رد  هک  يداتـسرف  یلاح  رد  ار  ناربمایپ  وت 
يرای ار  وت  ناربمایپ  وت و  نید  یبلق ، نامیا  اب  یناسک  هچ  هک  یناد  یم  وت  دنتـشاد و  نانمؤم  يرای  هب  زاـین  فدـه  نیا  يارب  ناربماـیپ 
لامک هنیمز  ات  دنیایب  وت  نید  يرای  هب  ات  یتساوخ  نانمؤم  زا  اّما  یتسه ، زوریپ  اناوت و  وت  يرادن ، سک  چیه  يرای  هب  زاین  وت  دـندرک ،

.ددرگ مهارف  نانآ 

* * *

26 هیآ 27 -  دیدَح :

اَِنلُسُِرب ْمِهِراَثَآ  یَلَع  اَْنیَّفَق  َُّمث  ( 26  ) َنوُقِساَف ْمُْهنِم  ٌرِیثَکَو  دَتْهُم  ْمُْهنِمَف  َباَتِْکلاَو  َهَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَْنلَعَجَو  َمیِهاَْربِإَو  اًحُون  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقلَو 
َءاَِغْتبا اَّلِإ  ْمِْهیَلَع  اَهاَْنبَتَک  اَم  اَهوُعَدَْـتبا  ًهَِّیناَبْهَرَو  ًهَمْحَرَو  ًهَْفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اَْنلَعَجَو  َلـیِْجنِْالا  ُهاَْـنیَتَآَو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  اَْـنیَّفَقَو 

(27  ) َنوُقِساَف ْمُْهنِم  ٌرِیثَکَو  ْمُهَرْجَأ  ْمُْهنِم  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَْنیَتَآَف  اَِهتَیاَعِر  َّقَح  اَهْوَعَر  اَمَف  ِهَّللا  ِناَوْضِر 
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حون و نادـنزرف  نیب  رد  ار  ینامـسآ  باتک  يربماـیپ و  وت  .يداتـسرف  اـه  ناـسنا  تیادـه  يارب  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  ) میهاربا حون و  وت 
.دندوب ربمایپ  ود  نیا  داژن  زا  دندمآ ، نانآ  زا  سپ  هک  یناربمایپ  همه  هک  دش  هنوگ  نیا  يداد و  رارق  ( مالسلا امهیلع  ) میهاربا

دوخ ربمایپ  زا  نانآ  زا  يا  هّدع  يداتـسرف ، يربمایپ  نانآ ، زا  هورگ  ره  يارب  دندش و  دایز  مالـسلا ) امهیلع  ) مدآ حون و  نادـنزرف  سپ 
.دندرک ینامرفان  دندرکن و  لوبق  ار  دوخ  ربمایپ  نخس  مه ، يدایز  دادعت  دندیزگرب ، ار  تیاده  هار  دندرک و  يوریپ 

ثوعبم يربمایپ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع سپـس  يداتـسرف و  ار  يرگید  ناربمایپ  ناـنآ ، هار  موادـت  يارب  ناربماـیپ ، نآ  زا  دـعب  وت 
.يداد رارق  ینابرهم  تفأر و  وا ، ناوریپ  ياه  لد  رد  يدرک و  اطع  لیجنا  باتک  وا  هب  يدرک و 

، دنک یم  راتفر  تفوطع  اب  زین  ناناملسم  اب  دراد و  نابرهم  یبلق  دشاب ، مالسلا ) هیلع  ) یـسیع وریپ  ًاعقاو  سک  ره  هک  تسا  نیمه  يارب 
ترجاـهم هشبح  هب  ناـنآ  زا  یهورگ  دـندوب ، ناتـسرپ  ُتب  هجنکـش  ریز  ناناملـسم  هک  یناـمز  رد  .تسا  یعقاو  نایحیـسم  هناـشن  نیا 

.دندرک يدایز  ینابرهم  ناناملسم  ّقح  رد  دندوب و  یحیسم  همه  اجنآ  مدرم  دندرک ،

* * *

، دنهدن تسد  زا  ار  دوخ  تسایر  تورث و  هک  نیا  يارب  نانآ  دوب و  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  يا  هّدـع  عفانم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع نانخس 
تسد وا  هب  دنتسناوتن  نانآ  يدرب و  اه  نامسآ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسیع وت  دنناسرب ، لتق  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یـسیع دنتفرگ  میمـصت 

.دننک ادیپ 
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نیب زا  ار  اه  نآ  همه  دنتشاد  میمصت  نانمـشد  دندش ، وربور  يدایز  ياه  یتخـس  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع ناوریپ  ارجام ، نیا  زا  سپ 
دننک يرود  هعماج  زا  دنربب و  هانپ  اه  نابایب  اه و  هوک  هب  دنریگ و  شیپ  رد  ار  ّتینابهر »  » هک دنداتفا  رکف  نیا  هب  هک  دوب  اجنیا  دنربب ،

یم نید  نیرت  لماک  اب  ار  دوخ  ربماـیپ  نیرخآ  وت  هک  دـندوب  هدـناوخ  لـیجنا  رد  ناـنآ  .دـننامب  وت  ربماـیپ  نیرخآ  روهظ  راـظتنا  رد  و 
.تسا ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم رگید  مان  دمحا  تسا ، دمحا » ، » وت ربمایپ  نیرخآ  هک  دنتسناد  یم  نانآ  .یتسرف 

، اه نابایب  اه و  هوک  رد  دنـشاب  هتـشادن  یـسرتسد  نانآ  هب  ناراکمتـس  نانمـشد و  هک  نیا  يارب  دـندروآ و  ور  ّتینابهر  هب  نایحیـسم 
نیا وت  دـننک ، ادـیپ  تسد  وت  تیاضر  هب  هک  دوب  نیا  ناـنآ  فدـه  دـندرک ، یگدـنز  اـجنآ  رد  دـنتخاس و  دوخ  تداـبع  يارب  یلحم 
دیما دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  یگدنز  هویـش  نیا  نانآ  اّما  يدوب ، هدرکن  بجاو  نانآ  رب  ار  ّتینابهر  وت  .يدوب  هدادـن  نانآ  هب  ار  روتـسد 

رفک يوس  هب  ار  نانآ  ناراکمتس  دنریذپب ، ار  ناراکمتس  نخس  دنتساوخ  یمن  نانآ  یـشاب ، دونـشخ  یـضار و  نانآ  زا  وت  هک  دنتـشاد 
.دنوش راتفرگ  ناراکمتس  تسد  هب  ادابم  ات  دندرک  بجاو  دوخ  رب  ار  اه  نابایب  اه و  هوک  رد  یگدنز  نانآ  دندناوخ ، یم  ارف 

وت تیاضر  يوجتـسج  رد  رگا  نانآ  يداتـسرف ، يربمایپ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وت  هک  نیا  ات  درک  ادـیپ  همادا  ارجاـم  نیا 
ار ّتینابهر  ّقح  نانآ  اّما  يدوب ، هدرک  نایب  لیجنا  رد  ار  وا  ياه  هناشن  وت  دـندروآ ، یم  نامیا  وت  ربمایپ  نیرخآ  هب  همه  دـیاب  دـندوب ،
ار ّقح  نانآ ، زا  يرایـسب  اّما  يداد ، شاداپ  نانآ  هب  وت  دندروآ و  نامیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب  نانآ  زا  يا  هّدع  دندرکن ، ادا 

.دندرکن ادا  ار  دوخ  شور  ّقح  هنوگ  نیا  دندرک و  راکنا 
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؟ دوب هچ  يارب  نانآ  ّتینابهر 

اه و هناشن  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم وت  یتقو  ارچ  سپ  دـننک ؟ بلط  ار  وت  تیاضر  ات  دـندربن  هانپ  نابایب  هوک و  هب  نانآ  رگم 
(107 ( ؟ دندومیپ ار  راکنا  رفک و  هار  ارچ  دندرکن ؟ لوبق  ار  ّقح  ارچ  دندرواین ؟ نامیا  وا  هب  يداتسرف ، يربمایپ  هب  راکشآ  تازجعم 

* * *

28 هیآ 29 -  دیدَح :

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ِِهب  َنوُشْمَت  اًرُون  ْمَُکل  ْلَـعْجَیَو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمَآَو  َهَّللا  اوـُقَّتا  اوـُنَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(29  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنَأَو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  ءْیَش  یَلَع  َنوُرِدْقَی  اَّلَأ  ِباَتِْکلا  ُلْهَأ  َمَْلعَی  اَّلَِئل  ( 28)

یتقو ات  یتساوخ  نایحیسم  زا  يداد و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم روهظ  تراشب  لیجنا ، رد  وت  دمآ ، نایم  هب  نایحیـسم  زا  نخس 
.دنروایب نامیا  وا  هب  دیسر ، يربمایپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم

قیقحت هنیمز  نیا  رد  ات  دندمآ  هنیدم  هب  دوخ  رهش  زا  نانآ  زا  یهورگ  دیسر ، نایحیـسم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم يربمایپ  ربخ 
يابیز تایآ  یتقو  نانآ  دناوخ ، نآرق  نانآ  يارب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم دندمآ و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دزن  نانآ  دـننک ،

مه نیا  زا  لبق  ام  تسا ، هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  تسا و  ّقح  نآرق  نیا  میدروآ ، نامیا  نآرق  هب  ام  : » دـنتفگ نینچ  دندینـش  ار  نآرق 
«. میدوب ادخ  رما  میلست 

هدناوخ دوخ  ینامسآ  ياه  باتک  رد  ار  وت  ربمایپ  نیرخآ  ياه  هناشن  نانآ  يرآ ،

ص:237

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


دندروآ و نامیا  وا  هب  لد  ناج و  اب  دنتفای و  ار  دوخ  هدشمگ  نانآ  نونکا  دندوب ، وا  ندمآ  راظتنا  رد  دندوب و  هتسب  لد  وا  هب  دندوب و 
.دندش ناملسم 

يارب شاداپ  کی  یهد ، یم  شاداپ  ود  نانآ  هب  هک  يداد  هدعو  نانآ  هب  یتفگ و  نخـس  نانآ  هرابرد  صـصق »  » هروس هیآ 54  رد  وت 
.دندروآ نامیا  نآرق  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  مود  شاداپ  دنتشاد و  لیجنا  هب  هک  ینامیا 

هروس هیآ 54  نانآ  دنوش ، مالسا  دشر  عنام  تسا  هدش  روط  ره  ات  دنتفرگ  میمصت  نایحیسم  زا  یهورگ  .تشذگ  ارجام  نیا  زا  یتّدم 
(108) .دنتفای تسد  يا  هتکن  هب  دندرک و  رکف  نآ  هرابرد  دندوب و  هدینش  ار  صصق 

: دنتفگ نینچ  نانآ  هب  دندمآ و  ناناملسم  دزن  سپ 

؟ دیوگ یم  هچ  صصق  هروس  هیآ 54  هک  دییوگب  ام  هب  دوش  یم  ایآ  ناناملسم !  يا  __ 

.دهد یم  شاداپ  ود  دندش  ناملسم  هک  ینایحیسم  هب  ادخ  دیوگ  یم  هیآ  نیا  __ 

؟ شاداپ ود  ارچ  __ 

.نآرق هب  نامیا  رطاخ  هب  شاداپ  کی  لیجنا ، هب  نامیا  رطاخ  هب  شاداپ  کی  __ 

.تشاد دهاوخ  شاداپ  ود  دشاب ، هتشاد  نامیا  نآرق  لیجنا و  هب  یسک  رگا  دیراد  لوبق  امش  ایآ  __ 

.يرآ __ 

؟ دراد شاداپ  دنچ  دراد ، نامیا  نآرق  هب  طقف  تسا و  هدش  ناملسم  تسا و  هدوبن  یحیسم  ًالبق  هک  یسک  سپ  __ 

.شاداپ کی  __ 
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؟ دراد شاداپ  دنچ  دشاب ، هتشاد  نامیا  لیجنا  هب  طقف  یسک  رگا  __ 

.شاداپ کی  __ 

تبسن يرترب  چیه  امش  میراد ، شاداپ  کی  ادخ  دزن  ام ، زا  مادک  ره  .تسین  یقرف  امش  ام و  نیب  امش  نخس  قبط  ناناملـسم !  يا  __ 
؟ میوش ناملسم  مینک و  اهر  ار  دوخ  نید  ام  هچ  يارب  سپ  .دیرادن  ام  هب 

.دنهدب یخساپ  نانآ  هب  دنتسناوتن  دندینش ، ار  نخس  نیا  یتقو  ناناملسم 

* * *

: یتفگ نینچ  يدرک و  لزان  ار  دیدح  هروس  رخآ  هیآ  ود  وت  هک  دوب  اجنیا 

امـش يارب  مهدـب و  امـش  هب  شاداپ  ود  نم  ات  دـیروآ  یعقاو  نامیا  نم  ربمایپ  هب  دیـشاب و  راـکزیهرپ  دـینک و  هشیپ  اوقت  ناـنمؤم !  يا 
.متسه ینابرهم  هدنشخب و  يادخ  نم  هک  مشخبب  ار  امش  ناهانگ  دیوش و  تیاده  تسار  هار  هب  نآ  وترپ  رد  ات  مهد  رارق  يرون 

نم تمعن  شاداپ و  زا  يا  هرهب  چیه  هک  دننادب  دندرک ، راکنا  ار  ّقح  هک  ینایحیـسم  ات  منک  یم  راتفر  نینچ  امـش  اب  نم  نانمؤم !  يا 
هب تسا و  نم  ِدوخ  تسد  رد  نم  تمعن  شاداپ و  دـنهدب ؟ دـنهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  نانآ  تسد  رد  نم  شاداـپ  رگم  .دـنرادن 

.متسه یگرزب  تمعن  لضف و  ياراد  نم  هک  منک ، یم  اطع  مهاوخب  هک  سک  ره 

* * *

شاداپ ود  مه  ناناملسم  هب  تمایق  زور  رد  وت  دنهد ، یخساپ  هچ  نایحیسم  نآ  هب  هک  دنتسناد  ناناملـسم  دش ، لزان  هیآ  ود  نیا  یتقو 
هب لّوا  شاداپ  یهد : یم 
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لزان ًالبق  هک  ینامـسآ  ياه  باتک  همه  ناربمایپ و  همه  هب  نانآ  هک  نیا  رطاخ  هب  مود  شاداپ  دـنراد ، ناـمیا  نآرق  هب  هک  نیا  رطاـخ 
.دنراد نامیا  تسا ، هدش 

.دـنا هتخادرپ  رـشب  شزوـمآ  هب  یـسالک ، هبتر و  رد  مادـک  ره  هـک  دـنناد  یم  ّتیرـشب  گرزب  ناـمّلعم  ار  ناربماـیپ  ناناملـسم  يرآ ،
.يا هدرک  لزان  نانآ  هب  وت  هک  دنا  هدرک  يوریپ  یناسکی  همانرب  لوصا و  زا  ناربمایپ 

یمن یـشاداپ  چیه  وا  هب  رگید  وت  دروآ ، یمن  نامیا  نآرق  هب  دـنک و  یم  راکنا  ار  ّقح  يدوهی  ای  یحیـسم  کی  یتقو  رگید  فرط  زا 
.درادن نامیا  تاروت  لیجنا و  هب  هک  تسا  هداد  ناشن  دوخ ، راک  نیا  اب  وا  اریز  یهد ،

ینامسآ باتک  هب  ًاعقاو  يدوهی ، ای  یحیسم  کی  رگا  دنروایب ، نامیا  وت  ربمایپ  نیرخآ  هب  همه  ات  يداد  نامرف  تاروت  لیجنا و  رد  وت 
ناملسم دوش  یمن  رضاح  دنک و  یم  راکنا  ار  ّقح  وا  یتقو  دش ، یم  ناملـسم  درک و  یم  لمع  روتـسد  نیا  هب  تشاد  یم  نامیا  دوخ 

(109) .یهد یمن  یشاداپ  چیه  وا  هب  ، وت تسا ، هدوبن  یعقاو  نامیا  وا ، نامیا  دوش  یم  مولعم  دوش ،
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هلداجُم هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 58  هروس  تسا و  ّیندم »  » هروس نیا   - 1

هب ناملـسم  ناـنز  زا  یکی  تسا : هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هروس  نیا  لّوا  هیآ  رد  .تسا  ندوـمن » هوکِـش   » ياـنعم هب  هلداـجم »  - » 2
هراـبرد هک  ینز  نخـس  نم  دّـمحم ! يا  : » دـیوگ یم  ربماـیپ  هب  ادـخ  .دومن  هوکـش  وا  هب  دـمآ و  ربماـیپ  دزن  درک و  دروخرب  یلکـشم 

.دنناوخ یم  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  لیلد ، نیمه  هب  مدینش .» درک ، هوکِش  دومن و  هعجارم  وت  هب  شرهوش 

هنیدـم رد  هک  یناـقفانم  ندرک  اوسر  تیلهاـج ، راـگزور  تاـفارخ  زا  یکی  اـب  هزراـبم  تسا : نینچ  هروـس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
...تمایق زور  رد  ناقفانم  باذع  نتفگ ، نخس  بدا  رکذ  دندوب ،
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1 هیآ 4 -  هلداجُم :

ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  اَمُکَرُواََحت  ُعَمْـسَی  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  یِکَتْـشَتَو  اَهِجْوَز  ِیف  َُکلِداَُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َهَّللا َّنِإَو  اًروُزَو  ِلْوَْقلا  َنِم  اًرَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِإَو  ْمُهَنَْدلَو  ِیئاَّللا  اَّلِإ  ْمُُهتاَهَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاَهَّمُأ  َّنُه  اَم  ْمِِهئاَِسن  ْنِم  ْمُْکنِم  َنوُرِهاَُظی  َنیِذَّلا  ( 1)
اَِمب ُهَّللاَو  ِِهب  َنوُـظَعُوت  ْمُِکلَذ  اَّساـمََتَی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  هَبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولاَـق  اَِـمل  َنوُدوـُعَی  َُّمث  ْمِِهئاَِـسن  ْنِم  َنوُرِهاَُـظی  َنـیِذَّلاَو  ( 2  ) ٌروُفَغ ٌّوـُفََعل 
ِهَّللِاب اُونِمُْؤِتل  َِکلَذ  اًنیِکْسِم  َنیِّتِس  ُماَعْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  اَّسامََتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُماَیِـصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ( 3  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت 

(4  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  َنیِِرفاَْکِللَو  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلتَو  ِِهلوُسَرَو 

ياه بیـسآ  راچد  هعماج  دـناودب ، هشیر  هعماج  رد  تاـفارخ  یتقو  تسین ، تاـفارخ  زا  رتدـب  هعماـج  کـی  تداعـس  يارب  زیچ  چـیه 
، دـندوب تاـفارخ  راـتفرگ  مدرم  يداتـسرف ، يربماـیپ  هـب  ار  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وـت  هـک  يراـگزور  رد  .دوـش  یم  يداـیز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
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.تخاس انشآ  تقیقح  اب  ار  مدرم  درب و  نیب  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تافارخ  نیا 

هزرابم اه  ُتب  ندوب  سّدـقم  یتسرپ و  ُتب  هفارخ  اب  ادـتبا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دوبن ، یناسآ  راک  تافارخ ، ندرب  نیب  زا  هّتبلا 
نآ تقو  سپ  دوش ، یمن  هدـید  یتسرپ  ُتب  زا  يرثا  هنیدـم  رد  تسا ، هنیدـم  رد  وا  نونکا  دـناوخ ، ارف  یتسرپاتکی  هب  ار  مدرم  درک و 

.دوش مالعا  لطاب  يرگید ، هفارخ  هک  تسا 

؟ تسیچ هفارخ  نآ 

 ! راهِظ هفارخ 

«. یتسه مردام  نوچمه  نم  يارب  وت  : » دـنتفگ یم  نینچ  وا  هب  دـندش  یم  یـضاران  دوخ  نز  زا  یتقو  اهدرم  زا  یـضعب  ناـمز ، نآ  رد 
درادن ّقح  درم  دوش و  یم  شردام  دننام  شرسمه  رگید  تفگ ، ار  نخس  نیا  یـسک  یتقو  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  راگزور ، نآ  مدرم 

.دنتفگ یم  راهِظ » ، » راک نیا  هب  نانآ  .دشاب  هتشاد  یسنج  هطبار  شرسمه  اب 

نوچ  ) دـمآ یم  باـسح  هب  رادرهوـش  نز  هن  دوـب ، لـماک  یفیلکتـالب  رد  نز  نآ  دـش ، یم  زاـغآ  نز  نآ  تالکـشم  هک  دوـب  اـجنیا 
.دوب هدادن  قالط  ار  وا  شرهوش  نوچ  دنک ، جاودزا  يرگید  درم  اب  تسناوت  یم  هن  و  دوب ) هدرک  ییوشانز  هطبار  عطق  وا  اب  شرهوش 

هطبار شنز  اب  تشادـن  ّقح  راهِظ ، زا  دـعب  يدرم  چـیه  تشاد و  يدایز  جاور  نامز ، نآ  هعماـج  رد  هک  دوب  يا  هفارخ  راـهِظ ، يرآ ،
.دشاب هتشاد  یسنج 
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* * *

، تشذگ یتّدـم  یتسه ،» مردام  نوچمه  نم  يارب  وت  : » تفگ دـش و  ینابـصع  وا  تسد  زا  شرهوش  يزور ، دوب ، هلوخ »  » نز نآ  مان 
نینچ دوب و  هدش  ینابـصع  هظحل  کی  تشاد ، تسود  ار  شرـسمه  وا  دـنک ، هچ  تسناد  یمن  دـش ، نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  وا  رهوش 

؟ درک یم  هچ  دیاب  نونکا  دوب ، هتفگ  ار  ینخس 

ربمایپ دزن  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  وگم !  نخـس  نینچ  : » تفگ وا  هب  هلوخ  يدش ،»؟ مارح  نم  رب  وت  منک  یم  رکف  : » تفگ شرـسمه  هب  وا 
«. منک لاؤس  هراب  نیا  رد  وا  زا  مورب و 

مرهوش مدوب ، ناوج  یتقو  ربمایپ !  يا  : » تفگ نینچ  درک و  فیرعت  ار  ارجام  دـمآ و  ربمایپ  دزن  هلوخ  داد و  هزاـجا  وا  هب  هلوخ  رهوش 
هدرک راـهظ  ارم  مرهوـش  تسا ، هتـشذگ  نم  زا  یلاـس  نس و  رگید  هک  نوـنکا  مدرک ، جاودزا  وا  اـب  نم  دـمآ و  نم  يراگتـساوخ  هب 

.»؟ میدرگزاب دوخ  یگدنز  هب  ام  هک  تسه  یهار  ایآ  مورب ، وا  دزن  هک  مرادن  ار  سک  چیه  نم  تسا ،

«. تسا هدشن  لزان  نم  هب  هراب  نیا  رد  ادخ  فرط  زا  يروتسد  : » دومرف درک و  ور  وا  هب  ربمایپ 

هب ار  مناـکدوک  هنوگچ  منک ؟ هچ  نم  مراد ، لاـسدرخ  یناـکدوک  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ !  : » تفگ تشادرب و  اـعد  هب  تسد  هلوـخ 
مرادن و یتورث  لام و  نم  یناد  یم  هک  وت  مربب ، دوخ  اب  ار  نانآ  رگا  دـنراد ، ردام  هب  زاین  نانآ  مناد  یم  هک  یلاح  رد  مهدـب  مرهوش 

، منک یم  هوکِش  وت  هب  نم  ایادخ !  دیشک ، دنهاوخ  یگنسرگ  اه  نآ 
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(110 «.) نک لح  ارم  لکشم  تدوخ 

: دناوخب ربمایپ  يارب  ار  تایآ  نیا  ات  يداتسرف  ار  لیئربج  وت  هک  دوب  اجنیا 

* * *

هک مدرک  باجتـسم  ار  وا  ياعد  مدینـش و  درب ، هوکـش  نم  هب  دومن و  هعجارم  وت  هب  شرهوش  هرابرد  هک  ینز  نخـس  نم  دّمحم !  يا 
.متسه انیب  اونش و  يادخ  نم 

ردام دنوش ، یمن  امـش  ناردام  امـش ، نارـسمه  نخـس ، نیا  اب  هک  وگب  دننک ، یم  راهِظ  ار  دوخ  نارـسمه  هک  ینادرم  هب  دّـمحم !  يا 
، دنیوگ یم  لطاب  تشز و  ینخـس  دننک ، یم  راهِظ  ناشنانز  اب  هک  ینادرم  .دنا  هدروآ  ایند  هب  ار  نانآ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ 

.مزرمآ یم  ار  دوخ  ناگدنب  هانگ  متسه و  هدنشخب  يادخ  نم  هّتبلا 

نانآ دنهدب ، هراّفک  دیاب  دنوش ، یم  نامیـشپ  دنا ، هتفگ  هک  ینخـس  زا  سپـس  دننک و  یم  راهظ  ار  دوخ  نانز  هک  یناسک  دّمحم !  يا 
دنپ ات  دـنهدب  ار  هراّفک  نیا  دـیاب  نانآ  دـننک ، دازآ  ار  هدرب  کی  دنـشاب ، هتـشاد  یـسنج  هطبار  دوخ ، رـسمه  اـب  هک  نیا  زا  لـبق  دـیاب 

.متسه هاگآ  دوخ ، ناگدنب  لامعا  همه  هب  نم  دننکن ، مادقا  راک ، نیا  هب  رگید  هک  دنریگب 

ود ناشرسمه ، اب  یسنج  هطبار  زا  لبق  دیاب  نانآ  سپ  دنرادن ، ار  هدرب  کی  ندرک  دازآ  ِناوت  دارفا ، یـضعب  مناد  یم  نم  دّمحم !  يا 
.دننک ماعطا  ار  ریقف  تصش  دیاب  سپ  دنهد ، ماجنا  دنتسناوتن  مه  ار  راک  نیا  رگا  دنریگب ، هزور  یپرد  یپ  هام 

تخادرپ .دـنروایب  لـماک  ناـمیا  یـشاب ، یم  نم  ربماـیپ  هک  وت  نم و  هب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  يارب  مدرک ، ناـیب  اـجنیا  هک  یمکح  نیا 
نامیا ياه  هیاپ  ات  دوش  یم  ببس  هراّفک ،
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.دوش مکحم  نانآ ،

ره دشاب ، یم  نم  نید  ياهزرم  نامه  مالسا ، ماکحا  .تسا  مالسا  ماکحا  دش ، نایب  اجنیا  رد  هچنآ  دننادب  دیاب  ناناملسم  دّمحم !  يا 
.دش دهاوخ  راتفرگ  یتخس  باذع  هب  درواین  نامیا  نآ  هب  دنکن و  لوبق  ار  ماکحا  نیا  سک 

* * *

تـسا يا  هفارخ  هچ  نیا  رخآ  ینک ، یم  مالعا  لطاب  ار  راهِظ  هفارخ  هنوگ  نیا  وت  يرآ ، دـسر ، یم  نایاپ  هب  راهظ »  » هراـبرد وت  نخس 
یمن یلیلد  ره  هب  درم  رگا  دـنامب ؟ یفیلکتالب  رد  رمع ، رخآ  ات  مه  نز  دوش و  مارح  وا  رب  شنز  هلمج ، کـی  نتفگ  اـب  درم  کـی  هک 

درم اب  تساوخ  رگا  دورب و  دوخ  یگدنز  لابند  هب  دناوت  یم  نز  نآ  دهد و  قالط  ار  وا  دناوت  یم  دنک ، یگدنز  شرسمه  اب  دهاوخ 
.دنک جاودزا  يرگید 

نایاپ ییوشانز  نامیپ  هب  دناوت  یم  دوش  ماجنا  شطیارش  اب  رگا  هک  تسا  قالط  طقف  درب ، یمن  نیب  زا  ار  ییوشانز  هطبار  زگره  راهِظ 
.دهد

وا اّما  دوش ، یمن  مارح  وا  رب  شرـسمه  هک  تسا  تسرد  يداد ، رارق  یتازاـجم  درک ، یم  راـهظ  ار  شرـسمه  هک  يدرم  يارب  وت  هّتبلا 
تخادرپ ار  هراّفک  نیا  وا  یتقو  دهد .) اذغ  ریقف  تصـش  هب  ای  دریگب  هزور  هام  ود  ای  دنک  دازآ  هدرب  کی  دیاب  وا   ) دـهدب هراّفک  دـیاب 

.ددرگرب شرسمه  دزن  دناوت  یم  درک ،

* * *

دزن وا  رهوش  داد ، وا  هب  ار  ربخ  نیا  تشگزاب و  شرهوش  دزن  دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  هلوخ  دـناوخ ، هلوخ  يارب  ار  تایآ  نیا  ربماـیپ 
وا هب  ربمایپ  دمآ ، ربمایپ 
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: دومرف

؟ ینک دازآ  هراّفک  ناونع  هب  هدرب  کی  یناوت  یم  ایآ  __ 

.منک مهارف  ار  ما  هداوناخ  ياذغ  مناوتب  هک  دنام  یمن  یقاب  میارب  یلوپ  رگید  منک ، يراک  نینچ  رگا  ربمایپ !  يا  __ 

؟ يریگب هزور  هام  ود  یناوت  یم  ایآ  __ 

.مرادن نتفرگ  هزور  ناوت  نم  دریگ ، یم  درد  تّدش  هب  منامشچ  مریگب ، هزور  نم  رگا  ربمایپ !  يا  __ 

؟ یهدب اذغ  ریقف  تصش  هب  یناوت  یم  ایآ  __ 

 ! دینک مکمک  امش  هک  نیا  رگم  هن ، __ 

.منک یم  کمک  وت  هب  نم  __ 

ناریقف هب  درک و  هّیهت  نان  اه ، مدنگ  نآ  اب  وا  داد ، مدنگ  دهد ، اذغ  ار  ریقف  تصـش  دناوتب  هک  يا  هزادـنا  هب  وا  هب  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 
(111) .دنتشگزاب یگدنز  هب  رهوش  نز و  نآ  هک  دوب  هنوگ  نیا  داد و  اذغ 
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5 هیآ 6 -  هلداجُم :

ُمُُهثَْعبَی َمْوَی  ( 5  ) ٌنیِهُم ٌباَذَـع  َنیِِرفاَْکِللَو  تاَنَِّیب  تاَیَآ  اَْنلَْزنَأ  ْدَـقَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َِتبُک  اَـمَک  اُوِتبُک  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُّداَُـحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(6  ) ٌدیِهَش ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ُهوُسَنَو  ُهَّللا  ُهاَصْحَأ  اُولِمَع  اَِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  اًعیِمَج  ُهَّللا 

وت هب  ام  هک  دـنتفگ  یم  دـندمآ و  یم  ربماـیپ  دزن  هک  دـندوب  هنیدـم  رد  يدارفا  ربماـیپ ، ناـمز  رد  منیب  یم  مناوخ  یم  ار  خـیرات  یتقو 
.رگید زیچ  اه  نآ  بلق  تفگ و  یم  يزیچ  اه ، نآ  نابز  دوبن ، یکی  اه  نآ  نابز  لد و  دـنتفگ ، یم  غورد  نانآ  اّما  میا ، هدروآ  نامیا 

.دندوب ناقفانم »  » نامه نانآ 

وت باذع  هب  يراوخ  ّتلذ و  اب  دننک ، یم  ینمشد  وت  ربمایپ  وت و  اب  هک  یناسک  انامه  ییوگب : نخـس  نانآ  هرابرد  یهاوخ  یم  نونکا 
.دندش راتفرگ  وت  باذع  هب  دندوب  اه  نآ  زا  لبق  هک  ینارفاک  هک  هنوگ  نامه  دنوش ، یم  راتفرگ 

تشاد دهاوخن  يدوس  ناشیاه  هلیح  رکم و  رگید  دسر ، ارف  نانآ  گرم  هک  یتقو 
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ار باذع  نانآ  دننز و  یم  رانک  نانآ  نامشچ  يولج  زا  ار  اه  هدرپ  ناگتـشرف  هظحل ، نآ  رد  درک ، دهاوخن  ناشیرای  مه  سک  چیه  و 
(112) .دوش یم  دنلب  نانآ  هلان  دننز و  یم  نانآ  رب  ار  شتآ  ياه  هنایزات  ناگتشرف  دننیب ، یم 

* * *

، دنیامیپب ار  قافن  هار  هک  دـنا  هتفرگ  میمـصت  ناقفانم  نیا  اّما  ینک ، یم  راکـشآ  همه  يارب  ار  ّقح  ینک و  یم  لزان  ار  نآرق  تایآ  وت 
هب ایند  نیا  رد  وت  يا ، هدرک  هدامآ  یتخـس  باذع  نارفاک  يارب  وت  دسر و  یم  رفک  هب  ماجنارـس  دنیامیپ  یم  نانآ  هک  ار  یهار  يرآ ،
یم ربخ  نانآ  هب  زور  نآ  رد  ینک ، یم  هدـنز  اه ) ناسنا  همه  دـننام   ) ار نانآ  وت  دـسر ، ارف  هک  تمایق  زور  اّما  یهد ، یم  تلهم  نانآ 

.دنا هداد  ماجنا  ییاهراک  هچ  ایند  رد  هک  یهد 

يزیچ ره  رب  هک  یتسه  ییادخ  وت  ینک ، یم  تبث  ار  نانآ  ياهراک  همه  وت  اّما  دـننک ، یم  شومارف  ار  دوخ  ناهانگ  ایند  نیا  رد  نانآ 
.دننک یم  ینمشد  ّقح  اب  دنراد و  یمزاب  وت  هار  زا  ار  مدرم  نانآ  .یتسه  هاوگ  دهاش و 

* * *

هیآ 7 هلداجُم :

یَنْدَأ َالَو  ْمُهُـسِداَس  َوُه  اَّلِإ  هَسْمَخ  َالَو  ْمُهُِعباَر  َوُه  اَّلِإ  هَثاََلث  يَوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  ِضْرالا  ِیف  اَـمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَـم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ 
(7  ) ٌمِیلَع ءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اَِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناَک  اَم  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َالَو  َِکلَذ  ْنِم 

زا نانآ  ياه  لد  یلو  دندش  یم  رـضاح  تعامج  زامن  ياه  فص  رد  اه  نآ  دـنتفرگ ، یم  هزور  دـندناوخ ، یم  زامن  مدرم  اب  ناقفانم 
رد نایدوهی  زا  یهورگ  دندوب ، طابترا  رد  نایدوهی  اب  هژیو  هب  مالسا و  نانمشد  اب  اه  نآ  دوب ، یلاخ  نامیا  ِرون 
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.دندیشک یم  هشقن  مالسا  هب  ندز  هبرض  يارب  نانآ  اب  ناقفانم  دندرک ، یم  یگدنز  هنیدم  فارطا 

فرح مه  اب  یشوگ  ِرد  هتـسهآ و  نانآ  دندرک ، یم  وگتفگ  هنامرحم  مه  اب  دندش و  یم  عمج  دجـسم  رد  ناقفانم  زا  رفن  دنچ  یهاگ 
هچنآ هب  وت  هک  یلاح  رد  يونش ، یمن  ار  نانآ  نانخـس  وت  هک  دندرک  یم  لایخ  ناقفانم  دنونـشن ، ار  نانآ  نخـس  نارگید  ات  دندز  یم 

.یتسه هاگآ  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  رد 

جنپ رگا  .يونش  یم  ار  ناشنخـس  یتسه و  نانآ  نیمراهچ  وت  دنیوگب ، نخـس  هنامرحم  مه  اب  دنوش و  عمج  ییاج  رد  رفن  هس  هاگ  ره 
.يربخاب نانآ  نخس  زا  یتسه و  اه  نآ  نیمشش  وت  دنیوگب ، هنامرحم  ینخس  مه  اب  رفن 

یتسه و نانآ  اب  وت  دنشاب ، رتشیب  ای  رتمک  هّدع  نیا  زا  دنـشاب ، رفن  دنچ  دنیوگ ، یم  نخـس  هنامرحم  مه  اب  هک  یناسک  دنک  یمن  یقرف 
زیچ همه  رب  وت  هک  یتسار  هب  دنا ، هداد  ماجنا  هچ  دنا و  هتفگ  هچ  هک  یهد  یم  ربخ  نانآ  هب  تمایق  زور  رد  يونـش و  یم  ار  ناشنخس 

.یشاب یم  هاگآ 

* * *

هیآ 8 هلداجُم :

اَِمب َكْوَّیَح  َكوُءاَج  اَذِإَو  ِلوُسَّرلا  ِهَیِـصْعَمَو  ِناَوْدـُْعلاَو  ِْمثِْالِاب  َنْوَجاَنَتَیَو  ُْهنَع  اوُُهن  اَِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  يَوْجَّنلا  ِنَع  اوُُهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ 
(8  ) ُریِصَْملا َْسِئبَف  اَهَنْوَلْصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْسَح  ُلوُقَن  اَِمب  ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی  َالَْول  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َنُولوُقَیَو  ُهَّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل 

یم ناناملـسم  ینارگن  ثعاب  دوخ ، راک  نیا  اب  دندز و  یم  فرح  یـشوگِرد  دنتفگ و  یم  نخـس  هنامرحم  رگیدـکی  اب  ناقفانم  یتقو 
يارب نانآ  .دندرکن  شوگ  ربمایپ  نخس  هب  نانآ  اّما  دننکن ، رارکت  ار  راک  نیا  رگید  ات  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ  دندش ،
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ینامرفان اریز  دوب  تیـصعم  هانگ و  نانآ ، راک  نیا  دـنتفگ ، نخـس  مه  اب  یـشوگِرد  مه  زاب  دـننکن ، تعاطا  ربمایپ  روتـسد  زا  هک  نیا 
.دندومن ار  ربمایپ 

یم کیلع ،» ٌمالس  : » دنیوگب هک  نیا  ياج  هب  دندمآ  یم  ربمایپ  دزن  نانآ  یتقو  دنداد ، یم  ماجنا  مه  رگید  دنسپان  راتفر  کی  ناقفانم 
« مالس  » هژاو ياج  هب  ناقفانم  اّما  دننک ، مالس »  » مه هب  دننیب  یم  ار  رگیدکی  یتقو  هک  يدوب  هتساوخ  همه  زا  وت  کیلع .» ٌماس  : » دنتفگ

.دندرک یم  هدافتسا  ماس »  » هژاو زا 

ناـبز هک  يربع »  » ناـبز رد  ماـس » ، » دـنتفگ یم  ار  نخـس  نیا  دـمع  يور  زا  تسیچ و  کـیلع » ٌماـس   » ياـنعم هک  دنتـسناد  یم  ناـنآ 
.تسا گرم »  » يانعم هب  دوب ، نایدوهی 

، دندوب هتخومآ  نایدوهی  زا  ار  نآ  دندوب و  هدرک  باختنا  ّتقد  اب  ار  هژاو  نیا  اّما  دـنتفگ ، یم  نخـس  یبرع  هب  نانآ  هک  تسا  تسرد 
 !«. وت رب  گرم  : » دوب نیا  هلمج  نیا  زا  نانآ  روظنم 

اّما تسا ، هدش  ظّفلت  عیرس  هک  تسا  مالـس »  » نامه ماس ،»  » زا نانآ  روظنم  هک  درک  یم  رّوصت  تسناد ، یمن  ار  بلطم  نیا  هک  یـسک 
.دنتشاد ار  ربمایپ  هب  تناها  دصق  نانآ  هک  یتسناد  یم  يدوب و  ربخاب  ناقفانم  لد  زار  زا  وت 

، داد هدعو  باذع  هب  ار  ام  اهراب  دّـمحم  : » دـنتفگ یم  دوخ  شیپ  نانآ  يدرکن ، باتـش  نانآ  باذـع  رد  يداد و  تلهم  ناقفانم  هب  وت 
«. تسا غورد  دّمحم  نانخس  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  درکن ؟ باذع  ار  ام  ادخ  ارچ  سپ 

یفاک نانآ  يارب  مّنهج  ینک ، یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ینک و  یمن  باتش  نانآ  باذع  رد  یهد ، یم  تصرف  نانآ  هب  مه  زاب  وت 
هشوگ رد  ار  نانآ  دندنب و  یم  نانآ  ياپ  تسد و  هب  ریجنز  ناگتشرف  تسا ، نانآ  يارب  یهاگیاج  دب  هچ  مّنهج  هک  یتسار  هب  تسا و 

(113) .دنرادن یتاجن  هار  چیه  دنزوس و  یم  شتآ  رد  هشیمه  يارب  هک  دنهد  یم  ياج  مّنهج  زا  یکیرات  گنت و 
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* * *

هیآ 9 هلداجُم :

َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو  يَْوقَّتلاَو  ِِّرْبلِاب  اْوَجاَنَتَو  ِلوُسَّرلا  ِهَیِـصْعَمَو  ِناَوْدـُْعلاَو  ِْمثِْالِاب  اْوَجاَنَتَت  اَلَف  ُْمْتیَجاَنَت  اَذِإ  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
(9)

؟ تسا يدب  راک  نتفگ ، نخس  یشوگِرد  ایآ  تسا ؟ هانگ  هنامرحم  يوگتفگ  ایآ 

اّما دوب ، هانگ  نانآ ، راک  نیمه  يارب  دنهد ، رازآ  ار  نانمؤم  دنتـساوخ  یم  دنتـشاد و  هئطوت  دـصق  دوخ  هنامرحم  يوگتفگ  اب  ناقفانم 
لاکشا نانآ ، راک  نیا  دنیوگب ، نخـس  هنامرحم  هک  دننیبب  نیا  رد  حالـص  دننک و  کمک  يریقف  هب  دنهاوخب  نانمؤم  زا  رفن  دنچ  رگا 

.دوش ظفح  ریقف  نآ  يوربآ  هک  تسا  نیا  نانآ  دصق  اریز  درادن ،

رگا تسا ، هانگ  نانآ  راک  دنتسه ، هئطوت  لابند  هب  رگا  تسیچ ، دنراد ، هنامرحم  يوگتفگ  هک  یناسک  دصق  هک  تسا  نیا  مهم  يرآ ،
.تسین هانگ  نانآ ، هنامرحم  يوگتفگ  تسا ، يراکوکین  نانآ  ّتین 

زا ینامرفان  هانگ و  هک  يراک  هرابرد  دینک  یم  وگتفگ  هنامرحم  هک  یماگنه  نانمؤم !  يا  : » ییوگ یم  نخـس  نینچ  نانمؤم  اب  نونکا 
هدنز تمایق  زور  رد  ار  امش  همه  نم  .دییوگب  نخس  يراکزیهرپ  يراکوکین و  هرابرد  هکلب  دییوگن ، نخـس  تسا ، ربمایپ  تاروتـسد 

«. دینک هشیپ  يراکزیهرپ  دینک و  اورپ  نم  زا  سپ  دییآ ، یم  نم  هاگشیپ  هب  یسرباسح  يارب  امش  منک و  یم 

* * *

هیآ 10 هلداجُم :

(10  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  اًْئیَش  ْمِهِّراَِضب  َْسَیلَو  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناَْطیَّشلا  َنِم  يَوْجَّنلا  اَمَّنِإ 
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مه اب  دـندش و  یم  عمج  مه  رود  دجـسم  رد  ناقفانم  دـنتفر ، یم  نانمـشد  اب  گنج  هب  ناـنمؤم  نازیزع  ناگتـسب و  زا  يا  هّدـع  یتقو 
.دندرزآ یم  ار  نانمؤم  راک  نیا  اب  دنتفگ و  یم  ینانخس  دندرک و  یم  هراشا  نانمؤم  هب  دنتفگ و  یم  نخس  هنامرحم 

: دـنتفگ یم  دوخ  اب  نانمؤم  .تسا  شیپ  رد  هدـننک  تحاران  يربخ  هک  دـندرک  یم  رکف  دـندرک ، یم  هاگن  ناـقفانم  هب  یتقو  ناـنمؤم 
نازیزع يارب  یقاّفتا  ایآ  میربخ ؟ یب  نآ  زا  ام  هک  دنراد  ربخ  يزیچ  هچ  زا  نانآ  دنیوگ ؟ یم  نخـس  هنامرحم  هنوگ  نیا  ناقفانم  ارچ  »

»؟ دنا هدروخ  تسکش  گنج  رد  نانآ  ایآ  تسا !  هداتفا  ام 

تـسا يا  هسوسو  دـنراد ، رگیدـکی  اب  ناـقفانم  هک  يا  هناـمرحم  يوگتفگ  ناـنمؤم !  يا  : » يدرک لزاـن  ار  هیآ  نیا  وت  هک  دوب  اـجنیا 
، دنناسرب يررض  امش  هب  دنناوت  یمن  ناقفانم  هک  دینادب  دزاس ، نیگمغ  ار  امش  ات  دناوخ  یم  ارف  راک  نیا  هب  ار  نانآ  ناطیـش  .یناطیش 

«. دیسارهن زیچ  چیه  زا  دینک و  لّکوت  نم  رب  امش  .نم  نذا  هب  رگم  دسر  یمن  امش  هب  يررض  چیه 

یم هنوگ  نیا  ناقفانم  درادن ، تقیقح  تسین و  یناطیش  تالایخ  اه و  هسوسو  زج  يزیچ  ناقفانم  نانخـس  هک  دندیمهف  نانمؤم  يرآ ،
یمن دـیدهت  ار  نانآ  يرطخ  چـیه  دـننک ، لّکوت  وت  هب  نانآ  رگا  یتسه و  نانمؤم  روای  رای و  وت  اّما  دـنهدب ، رازآ  ار  نانمؤم  دـنهاوخ 

.دنک

* * *

هیآ 11 هلداجُم :

اُونَمَآ َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْـشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اَذِإَو  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاَـجملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلـِیق  اَذِإ  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(11  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  تاَجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَو  ْمُْکنِم 
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مه اـب  نارگید ، رازآ  دـصق  هب  نارگید ، روـضح  رد  اـت  یتـساوخ  ناـنمؤم  زا  وـت  دـمآ ، ناـیم  هب  یعاـمتجا  ترـشاعم  بادآ  زا  نخس 
.یهدب نانمؤم  هب  يرگید  سرد  یهاوخ  یم  نونکا  دنیوگن ، نخس  هنامرحم 

 ! نادنمشناد زا  مارتحا  ِسرد 

هّدع يزور ، دنیوگب ، نخس  وا  اب  دنیایب و  وا  دزن  ناناملـسم  ات  دنیـشنب  دجـسم  زا  یتمـسق  رد  هعمج  ره  ات  يدوب  هتـساوخ  ربمایپ  زا  وت 
دجسم هب  دندوب  رادروخرب  يرتشیب  ملع  شناد و  زا  هک  رفن  دنچ  ماگنه  نیا  رد  دوب ، غولش  دجسم  دندوب و  رـضاح  ربمایپ  دزن  يدایز 

هک دید  ربمایپ  درکن ، زاب  اج  نانآ ، يارب  سک  چیه  دوبن و  ییاج  چـیه  ربمایپ  فارطا  رد  .دندینـش  باوج  دـندرک و  مالـس  دـندمآ و 
«. دیوش دنلب  دوخ  ياج  زا  امش  : » تفگ درک و  ور  دندوب  وا  رانک  رد  هک  رفن  دنچ  هب  نیمه  يارب  دنا ، هداتسیا  روط  نیمه  نانآ 

.دنراذگب يا  هژیو  مارتحا  نادنمشناد  هب  دیاب  ناناملسم  دهد ، یّمهم  سرد  ناناملسم  هب  تساوخ  یم  ربمایپ 

شیپ دمآ و  راوگان  رفن ، دنچ  نآ  رب  راک  نیا  اّما  دنوش ، دـنلب  دوخ  ياج  زا  تساوخ  رفن  دـنچ  زا  نیمه  يارب  دوب ، نیا  ربمایپ  فدـه 
.»؟ درک دنلب  دوخ  ياج  زا  ار  ام  ربمایپ  ارچ  : » دنتفگ دوخ 

: يدرک لزان  ار  هیآ  نیا  وت  هک  دوب  اجنیا 

، تشهب رد  مه  نم  ات  دـینک  نینچ  سپ  دوش ،» زاب  نارگید  يارب  اـج  هک  دینیـشنب  يروط  : » دوش یم  هتفگ  امـش  هب  یتقو  ناـنمؤم !  يا 
.مهد تعسو  ار  امش  ياج 

.دینک تعاطا  دنیشنب ،» يدنمشناد  ات  دیزیخرب  : » دوش یم  هتفگ  امش  هب  رگا  نانمؤم !  يا 

اّما مداد ، يرترب  هجرد  کی  نارگید ، رب  ار  امش  نم  هک  دینادب  نانمؤم !  يا 
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(114) .متسه هاگآ  دیهد ، یم  ماجنا  امش  هچ  ره  هب  نم  ما ، هداد  يرترب  هجرد  نیدنچ  امش  رب  ار  نادنمشناد 

* * *

دراو نانآ  یتقو  دنراذگب و  مارتحا  نادنمشناد  هب  همه  یمالسا ، هعماج  رد  هک  يراد  تسود  وت  تسا ، نانمؤم  يارب  وت  مهم  مایپ  نیا 
، دنهدب شزرا  زیچ  همه  زا  شیب  شناد  ملع و  هب  ناناملـسم  هک  يراد  تسود  وت  دنهدب ، نانآ  هب  ار  الاب  هاگیاج  دـنوش  یم  یـسلجم 
ملع و رازبا  اب  هک  ینادنمـشناد  هب  اـّما  یهد  یم  هجرد  کـی  ناـنمؤم  هب  يرآ ، یتشادرب ، هدرپ  یگرزب  زار  زا  هیآ  نیا  رد  نیمه  يارب 

.ینک یم  اطع  هجرد  نیدنچ  دنناوخ ، یم  ارف  وت  يوس  هب  ار  مدرم  یهاگآ ،

؟ دنک یم  لمع  نآرق  هیآ  نیا  هب  ام  هعماج  ایآ  متفر : ورف  رکف  هب  يردق  مدرک ، یم  ریسفت  ار  هیآ  نیا  یتقو 

تورث هب  ناـسنا  شزرا  هک  دـننک  یم  لاـیخ  ناـنآ  دـنراذگ !  یم  يرتشیب  مارتحا  وا  هب  مدرم  دراد ، رتـشیب  تورث  هک  سک  ره  زورما 
.دوبن نینچ  نیا  زگره  ناناملسم  عضو  درک ، یم  لمع  وت  روتسد  نیا  هب  هعماج  رگا  .تسوا 

ملع و زا  هیآ  نیا  رد  وت  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  بذـج  وت  يوس  هب  ار  مدرم  تاساسحا ، کـیرحت  اـب  يا  هّدـع  زورما  رگید  فرط  زا 
یم ارف  وت  يوس  هب  ار  مدرم  رازبا ، نیا  اـب  دـنراد و  هرهب  نید  ملع  زا  هک  ییوـگ  یم  نخـس  یناـسک  زا  وـت  ییوـگ ، یم  نخـس  شناد 
یم باوخ  مدرم  يارب  نآرق ، ریسفت  ياج  هب  يا  هّدع  تسا  ینامز  رید  هک  سوسفا  دننک !  یمن  نایب  هفـشاکم  باوخ و  نانآ  دنناوخ ،

؟ دمآ باسح  هب  ملع  باوخ ، لقن  ینامز  هچ  زا  مناد  یمن  ...و  دنیوگ 

؟ دیسر دهاوخ  ارف  يزور  نینچ  ایآ  .تسا  هعماج  تداعس  هار  نیا  .ددرگزاب  نید » ملع   » يوس هب  دیاب  ام  هعماج 
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* * *

مهیلع ) تیب لها  نانخـس  زا  تاکن  نیا  یمامت  مسیونب ، اجنیا  ار  هتکن  تشه  نیا  منیب  یم  بسانم  .دـمآ  ناـیم  هب  ملع  شزرا  زا  نخس 
: دشاب یم  ( مالسلا

(115) .دندرک یم  وجتسج  ار  نآ  اه  یتخس  همه  اب  تسا  دنمشزرا  ردقچ  شناد  بلط  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا   - 1

(116) .دنتسه شناد  ملع و  يوجتسج  رد  هک  دنهن  یم  یناسک  ياپ  ریز  ار  دوخ  ياه  لاب  یهلا ، ناگتشرف  هک  دینادب   - 2

(117) .دنک یم  تیانع  نید  رد  مهف  وا  هب  دهاوخب  ار  يا  هدنب  تداعس  ریخ و  ادخ  یتقو   - 3

(118) .دوش یم  وا  لاح  لماش  ادخ  ششخب  نارفغ و  دوش ، یم  جراخ  شا  هناخ  زا  شناد  بسک  يارب  یسک  یتقو   - 4

(119) .تسین وا  يرادنید  رد  يریخ  چیه  دشاب ، هتشادن  يا  هرهب  نید  مهف  زا  اّما  دشاب ، رادنید  هک  یسک   - 5

رکف هب  طقف  دنک  یم  تدابع  هک  یـسک  اریز  تسا ، ینارگن  ساره و  رد  هدـننک  تدابع  رازه  زا  شیب  دنمـشناد  کی  زا  ناطیـش   - 6
زا ار  ناطیـش  ياه  تمحز  همه  دناوت  یم  وا  .دـیامن  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  یهورگ  دـناوت  یم  دنمـشناد  اّما  تسا ، شدوخ  لامک 

(120) .دوش مدرم  یهارمگ  عنام  دربب و  نیب 

(121) .تسا هدوبن  نآ  ندرک  دابآ  رکف  هب  یسک  هک  يا  هناریو  تسین ، شیب  يا  هناریو  دشابن ، ملع  زا  يا  هرهب  نآ  رد  هک  یبلق   - 7

ایند يارب  ار  نآ  دـیاب  يدوز  هب  دـننک  یم  عمج  ار  ایند  تورث  لوپ و  هک  یناسک  .تسین  شناد  ملع و  زا  رتهب  يا  هتخودـنا  چـیه   - 8
يا هریخذ  تخودنا ، یمئاد  يا  هریخذ  ناوت  یم  نید ، ِملع  بسک  اب  اّما  تسا ، ایند  ِلام  ایند ، ِلام  دنورب ، دنراذگب و 
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(122) .دوش یمن  دوبان  زگره  هک 

* * *

12 هیآ 13 -  هلداجُم :

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف  ُرَهْطَأَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلَذ  ًهَقَدَص  ْمُکاَوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجاَن  اَذِإ  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
َهَّللا اوُعیِطَأَو  َهاَـکَّزلا  اُوتَآَو  َهاَـلَّصلا  اوُمِیقَأَـف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َباـَتَو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَـف  تاَقَدَـص  ْمُکاَوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأَأ  ( 12)

(13  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللاَو  َُهلوُسَرَو 

هب اـت  دـنتفرگ  یم  تقو  وا  زا  دـندمآ و  یم  ربماـیپ  دزن  دـننک  تباـث  نارگید  رب  ار  دوـخ  يرترب  هک  نیا  يارب  نادـنمتورث  زا  یهورگ 
، دوب تحاران  نانآ  راک  نیا  زا  یلو  درک  یم  تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اب  يراوگرزب  اب  مه  ربمایپ  دنیوگب ، نخس  یصوصخ  تروص 

هاگره نانمؤم !  يا  : » يدرک لزاـن  ار  هروس  نیا  هیآ 12  وت  هک  دوب  اجنیا  دنـشورفب ، رخف  نارگید  هب  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  نانآ  اریز 
زا ار  امـش  بلق  تسا و  رتهب  امـش  يارب  راک  نیا  دینک ، تخادرپ  يا  هقدص  نآ  زا  لبق  دینزب ، یـصوصخ  فرح  ربمایپ  اب  دیهاوخ  یم 

يادخ نم  اریز  مریذپ  یم  ار  وا  رذع  نم  دهدب ، هقدص  تسناوتن  تشادـن و  یلام  ناوت  یـسک  رگا  هّتبلا  دـنک ، یم  كاپ  ایند ، ِّتبحم 
«. منابرهم هدنشخب و 

اّما دـننک ، حرطم  ار  دوخ  ياـهزاین  دـنیوگب و  نخـس  یـصوصخ  ربماـیپ  اـب  دنتـسناوت  یم  یتحار  هب  ارقف  يدرک ، لزاـن  ار  هیآ  نیا  وت 
( مالـسلا هیلع  ) یلع طقف  ینک ، راکـشآ  همه  يارب  ربمایپ  هب  ار  نانآ  ّتبحم  هزادنا  یتساوخ  یم  وت  .دنداد  یم  هقدص  دیاب  نادـنمتورث 

دندوبن رـضاح  نادـنمتورث  اّما  درک ، تخادرپ  يا  هقدـص  راب  ره  يارب  دـمآ و  ربمایپ  دزن  راـب  نیدـنچ  درک و  لـمع  وت  روتـسد  نیا  هب 
سپ دنهدب ، هقدص 

ص:258

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


(123) .دندماین ربمایپ ، دزن  یصوصخ  يوگتفگ  يارب  نانآ 

دندش یم  دنم  هرهب  ربمایپ  یمومع  نانخس  زا  دندمآ و  یم  دجسم  هب  نادنمتورث  تّدم ، نیا  رد  دیشک ، لوط  زور  هد  ارجام  نیا  ایوگ 
(124) .دنتشادن ربمایپ  اب  یصوصخ  يوگتفگ  رگید  یلو 

* * *

: یتشاد مهم  هتساوخ  هس  هروس ، نیا  هیآ 12  لوزن  اب  وت 

شیپ نانآ  رگا  دنراد ، تسود  ربمایپ  زا  شیب  ار  دوخ  تورث  نادنمتورث ، نآ  هک  دوش  تباث  همه  يارب  یتساوخ  یم  وت  لّوا : هتـساوخ 
تقو مه  رـس  تشپ  تشادـن ، هنیزه  راک  نیا  نوچ  دنـشورفب و  رخف  نارگید  هب  دنتـساوخ  یم  دـندش ، یم  ربمایپ  محازم  اهراب  نیا  زا 

.دننک یمن  ار  راک  نیا  رگید  دنهدب ، لوپ  دیاب  دنا  هدیمهف  هک  نونکا  دنتفرگ ، یم  ار  ربمایپ 

زا شیب  هک  داد  ناشن  هک  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع طـقف  نیا  دوش ، راکـشآ  ربماـیپ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ّتبحم  هزادـنا  مود : هتـساوخ 
وا اـب  تفر و  یم  ربماـیپ  دزن  داد و  یم  هقدـص  هّکـس  کـی  زور ، ره  وا  .تشاد  هرقن  هّکـس  هد  طـقف  وا  دراد ، تسود  ار  ربماـیپ  هـمه ،

.تشادن هّکس  مالسلا ) هیلع  ) یلع رگید  زور ، هد  زا  دعب  تفگ ، یم  نخس  یصوصخ 

.دنتفرگ ارف  یبوخ  هب  ار  دوخ  سرد  نیا  نانآ  .دنوش  ربمایپ  محازم  لیلد ، یب  دیابن  هک  دندیمهف  ناناملسم  همه  موس : هتساوخ 

رگید دـش ، یلمع  وت  هتـساوخ  هس  نیا  تّدـم ، نیا  رد  یهد ، رارق  زور  هد  يارب  ار  نوناـق  نیا  هک  يدوب  هدرک  هدارا  لّوا  زا  وـت  يرآ ،
.يدرک لزان  ار  هیآ 13  هک  دوب  اجنیا  .ینک  لزان  ار  يدیدج  هیآ  ات  دوب  نآ  تقو 

* * *

زا لبق  متساوخ  امش  زا  نم  : » یتفگ نخس  نینچ  ناناملسم  اب  هیآ 13  رد 
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نامرف هب  هک  دیدیـسرت  رقف  زا  ایآ  .دیدرک  كرت  ار  یـصوصخ  يوگتفگ  رگید  امـش  دیهدب و  هقدص  ربمایپ ، اب  یـصوصخ  يوگتفگ 
زا دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  سپ  مریذپ ، یم  ار  امـش  هبوت  نم  دـیدرکن ، ار  راک  نیا  هک  نونکا  دـیدرکن ؟ لمع  نم 

«. مربخاب دیهد ، یم  ماجنا  امش  هچنآ  زا  نم  هک  دینادب  دینک و  تعاطا  مربمایپ  زا  نم و 

تروص هب  ربمایپ  اب  هقدص  تخادرپ  نودب  دنناوت  یم  نانآ  تسا و  هدش  هتشادرب  یلبق ، روتـسد  نآ  دندیمهف  ناناملـسم  هک  دوب  اجنیا 
ربمایپ محازم  لیلد ، یب  دیابن  هک  دنتسناد  دندومن و  ار  ربمایپ  لاح  تیاعر  ناناملسم  رگید  هیآ ، نیا  زا  دعب  دنیوگب ، نخس  یصوصخ 

.دنوش
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14 هیآ 17 -  هلداجُم :

ًاباَذَع ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  ( 14  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ِبِذَْـکلا  یَلَع  َنوُِفلْحَیَو  ْمُْهنِم  َالَو  ْمُْکنِم  ْمُه  اَم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  اًمْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ 
ْمُُهلاَْومَأ ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  ( 16  ) ٌنیِهُم ٌباَذَع  ْمُهَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف  ًهَّنُج  ْمُهَناَْمیَأ  اوُذَـخَّتا  ( 15  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  اًدیِدَش 

(17  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اًْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدَالْوَأ  َالَو 

یمرب هدرپ  نانآ  ياه  هسیـسد  اه و  هئطوت  زا  ییوگ و  یم  نخـس  نانآ  زا  رگید  راب  یتفگ ، نخـس  ناـقفانم  هراـبرد  ات 8  تایآ 5  رد 
اب ام  : » دـنتفگ یم  نایدوهی  هب  دـندرک و  یم  یتسود  يا  هتفرگ  مشخ  نانآ  رب  وت  هک  ینایدوهی  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـقفانم  يراد ،
یم دای  غورد  دنگوس  نانآ  میتسه ،» امش  اب  ام  مسق ، ادخ  هب  : » دنتفگ یم  دندش ، یم  وربور  ناناملـسم  اب  یتقو  ناقفانم  میتسه ،» امش 

مهارف یتخس  باذع  نانآ  يارب  وت  دنیوگ ، یم  غورد  دنناد  یم  مه  ناشدوخ  دننک و 
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.دشاب یم  یتسیاشان  لمع  دنهد ، یم  ماجنا  هک  ار  یلمع  ره  اریز  يا  هدرک 

مدرم دننک و  ادیپ  تصرف  هک  دنتـسه  نیا  لابند  هب  ناقفانم  دننک ، دامتعا  نانآ  هب  نانمؤم  ات  دـننک  یم  دای  دـنگوس  وت ، مان  هب  ناقفانم 
ار نانآ  دناوت  یمن  زیچ  چیه  زور  نآ  رد  دش ، دنهاوخ  راتفرگ  هدننکراوخ  یباذع  هب  تمایق  زور  رد  نانآ  دنراد ، زاب  ادـخ  نید  زا  ار 

دنهاوخ نآ  رد  هشیمه  يارب  دوب و  دـنهاوخ  مّنهج  رد  نانآ  دـیآ و  یمن  ناشراک  هب  زین  ناـنآ  نادـنزرف  تورث و  دـناهرب ، باذـع  زا 
.تخوس

* * *

هیآ 18 هلداجُم :

(18  ) َنُوبِذاَْکلا ُمُه  ْمُهَّنِإ  َالَأ  ءْیَش  یَلَع  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَیَو  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  اَمَک  َُهل  َنوُِفلْحَیَف  اًعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی 

دنتـسیا و یم  فص  هب  همه  دـنیآ ، یم  وت  هاگـشیپ  هب  یـسرباسح  يارب  ناـنآ  ینک و  یم  هدـنز  ار  اـه  ناـسنا  همه  وت  تماـیق  زور  رد 
، درادـن يرارف  هار  سک  چـیه  تسا ، ناگتـشرف  زا  رپ  نامـسآ  نیمز و  دـننک ، یم  هاگن  ناقفانم  ددرگ ، زاغآ  یـسرباسح  اـت  دـنرظتنم 

یم مّنهج  يوس  هب  دنشک و  یم  نیمز  يور  رب  تروص  اب  ار  نانآ  دنزادنا و  یم  نارفاک  ندرگ  رب  نینهآ  ياهریجنز  لُغ و  ناگتـشرف 
.دنرب

ربماـیپ نآرق و  هب  اـم  هک  دـنروخ  یم  دـنگوس  غورد  هب  هک  تسا  تقو  نآ  دریگ ، یمربرد  ار  ناـقفانم  دوـجو  همه  تـشحو ، سرت و 
اب دننک  یم  رکف  دننک و  یم  دای  دنگوس  مه  زور  نآ  رد  دندروخ ، یم  دنگوس  ایند  رد  هک  هنوگ  نامه  ناقفانم  يرآ ، .میتشاد  نامیا 

.دنیوگ یم  غورد  نانآ  هک  یناد  یم  وت  تسا ، ماخ  یلایخ  نیا  اّما  دنبای ، تاجن  مّنهج  باذع  زا  دنناوت  یم  راک  نیا 

ياج مّنهج  زا  یکیرات  گنت و  هشوگ  رد  ار  نانآ  دنربب و  مّنهج  يوس  هب  ار  نانآ  ناگتشرف  ات  یهد  یم  نامرف  وت  هک  تسا  تقو  نآ 
شتآ ياه  هرارش  اجنآ  رد  دنهد ،
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.دوش یم  هتخیر  ناشرس  رب  هتخادگ  سم  و 

* * *

19 هیآ 20 -  هلداجُم :

َهَّللا َنوُّداَُحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 19  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِناَْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِناَْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاَْسنَأَف  ُناَْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا 
(20  ) َنیِّلَذالا ِیف  َِکَئلوُأ  َُهلوُسَرَو 

؟ دنوش یم  التبم  یتشونرس  نینچ  هب  ناقفانم  ارچ 

دـش و هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  هک  دوب  هنوگ  نیا  دـنداد و  شوگ  ناطیـش  ياه  هسوسو  هب  دـندش و  نآ  ياه  تّذـل  ایند و  هتفیـش  نانآ 
، دشاب ناطیش  بزح  زا  سک  ره  هک  تسا  مولعم  دنتـسه و  ناطیـش  بزح  زا  ناقفانم  يرآ ، دندرب ، دای  زا  ار  وت  نانآ ، هک  درک  يراک 

.دوش یم  لیلذ  راوخ و  دنک ، ینمشد  وت  ربمایپ  وت و  اب  هک  سک  ره  .دوش  یمن  دنمتداعس  زگره  تسا و  راکنایز 

* * *

هیآ 21 هلداجُم :

(21  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیلُسُرَو  اَنَأ  َّنَِبلْغََال  ُهَّللا  َبَتَک 

ناقفانم نارفاک و  زا  دنوش و  مرگلد  دوخ  هار  همادا  هب  نانمؤم  ات  ینک  یم  دای  دوخ  گرزب  هدعو  زا  نونکا  یتفگ ، نخـس  ناقفانم  زا 
هب دـش ،» دـیهاوخ  زوریپ  نانمـشد ، ياه  هسیـسد  ربارب  رد  تناربمایپ  وت و  : » تسوت نامیپ  دـهع و  نیا  دنـشاب ، هتـشادن  لد  هب  یـساره 

ینک و یم  يرای  مه  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم يدرک و  يرای  ار  تناربمایپ  همه  وت  یتسه ، اناوت  دنمورین و  يادخ  وت  هک  یتسار 
زوریپ دوخ  نانمشد  همه  رب  وا 
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.تسا دوبان  قافن  رفک و  تسا و  زوریپ  مالسا  .دوش  یم 

* * *

.دنادرگ یم  زوریپ  ار  نانآ  دنک و  یم  يرای  ار  نانمؤم  ناربمایپ و  هک  دهد  یم  هدعو  ادخ  هیآ ، نیا  رد 

مالسا رطاخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .دندروخ  تسکـش  نانمؤم  ناربمایپ و  زا  یهورگ  هک  مینیب  یم  میناوخ  یم  ار  خیرات  یتقو 
؟ دش هچ  ادخ  هدعو  نیا  سپ  .دندیسر  تداهش  هب  هنامولظم  شنارای  دوخ و  دروخ و  تسکش  مایق  نیا  رد  وا  رهاظ ، هب  اّما  درک ، مایق 

دوب هدرک  دای  دنگوس  دیزی  .تسالبرک  نادیم  زوریپ  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  هک  نادب  دسر ، یم  شوگ  هب  ناذا  يادص  هک  ینامز  ات 
نانخـس وا  .دیـشون  یم  بارـش  یمـسر  تروص  هب  دوب و  هدرک  یفّرعم  مالـسا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دوـخ  وا  .دـنک  دوباـن  ار  مالـسا  هک 

.دوب هدرک  جیسب  مالسا  يدوبان  هار  رد  ار  دوخ  تردق  همه  درک و  یم  يراج  نابز  رب  زیمآرفک 

زوریپ ار  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  ادـخ  .داد  تاجن  ار  مالـسا  دوخ ، نوخ  اب  درک و  مایق  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  طیارـش ، نآ  رد 
تـسکش هک  دوب  دـیزی  نیا  .داد  تاجن  يدوبان  رطخ  زا  ار  مالـسا  دیـسر و  دوخ  فدـه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  اریز  دـنادرگ 

.دنک دوبان  ار  مالسا  تسناوتن  دیسرن و  دوخ  فده  هب  وا  دروخ ،

نانمؤم هک  تسادخ  هدـعو  نیا  تسا ، زوریپ  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  تسا ، دـنلب  اه  هتـسدلگ  زا  ناذا  يادـص  هک  ینامز  ات  يرآ ،
، تسا قنور  رپ  یتسرپاتکی  هک  ینامز  ات  .دوش  یم  رتدایز  دایز و  ناناملـسم  رامآ  زور ، هب  زور  هک  مینیب  یم  هزورما  .دنزوریپ  هراومه 

.دنتسه زوریپ  نانمؤم  ناربمایپ و 

* * *
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هیآ 22 هلداجُم :

َِکَئلوُأ ْمُهَتَریِـشَع  ْوَأ  ْمُهَناَوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاَْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءَابَآ  اُوناَک  َْولَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداَُوی  ِرِخالا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اًمْوَق  ُدَِـجت  َال 
ُْهنَع اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْـهنالا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  تاَّنَج  ْمُُهلِخْدـُیَو  ُْهنِم  حوُِرب  ْمُهَدَّیَأَو  َناَـمیِْالا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک 

(22  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکَئلوُأ 

 ! دجنگ یمن  ّتبحم  ود  لد ، کی  رد 

 ! ناطیش ّتبحم  ای  نم  ّتبحم  ای  دینک : باختنا  ار  یکی 

 ! ناطیش ناتسود  ّتبحم  ای  نم  ناتسود  ّتبحم  ای 

.تسا نانمؤم  اب  وت  نخس  نیا 

ناحتما نامز  .دنیوگ  یم  نارجاهم »  » نانآ هب  هک  دنا  هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هّکم  زا  نانآ  زا  يا  هّدـع  دنتـسه ، هنیدـم  رد  ناناملـسم 
 ! تسا کیدزن 

وت هب  هک  ینارجاهم  دنتـسه ، نارجاهم  نیا  ماوقا  زا  يا  هّدـع  هاپـس  نآ  رد  دـیآ ، یم  هنیدـم  يوس  هب  راّفک  يوس  زا  یهاپـس  يدوز  هب 
یم وربور  رفک  اب  نامیا  هک  تسا  يا  هظحل  دنربب ، ریشمش  هب  تسد  دوخ ، ماوقا  ردارب و  رـسپ و  ردپ و  ربارب  رد  دیاب  دنا  هدروآ  نامیا 

؟ درک دنهاوخ  ینمشد  نانآ  اب  وت  رطاخ  هب  ایآ  درک ؟ دنهاوخ  هچ  نارجاهم  یتسار  هب  دوش ،

دننک یمن  یتسود  نم ، ربماـیپ  نانمـشد  نم و  نانمـشد  اـب  ناـنمؤم  : » ییوگ یم  نخـس  ناـنآ  اـب  ینک و  یم  لزاـن  ار  هیآ  نیا  نونکا 
«. دنشاب نانآ  ماوقا  ای  ناردارب  نارسپ ، ناردپ ، نانمشد ، نآ  دنچره 

نیا یتقو  اّما  تسا ، یناسنا  فطاوع  ندوب  هدـنز  هناـشن  تسا و  بوخ  رایـسب  ناـکیدزن ، ناگتـسب و  هب  ّتبحم  هک  دـنناد  یم  ناـنمؤم 
وت ّتبحم  يور  رد  ور  ّتبحم ،
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.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دریگ ، رارق 

رسپ ای  ردپ  دنچ  ره  تسا  نمشد  تسا ، هدمآ  ربمایپ  گنج  هب  تسا و  هتفرگ  تسد  هب  ریشمش  هک  یسک  : » دنیوگ یم  دوخ  اب  نانمؤم 
تباث و نانآ ، ياه  لد  رد  ار  نامیا  وت  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دندمآ و  نوریب  دنلبرس  ناحتما  نیا  رد  نانمؤم  نآ  يرآ ، دشاب .» نم 

(125) .يدرک دییأت  ار  نانآ  نامیا ، رون  اب  يدوب و  هدرک  مکحم 

تسوت هب  نامیا  طقف  دیآ ، یمن  اه  نآ  راک  هب  زیچ  چیه  هظحل ، نآ  رد  دیآ و  یم  نانآ  غارس  گرم  دوز ، ای  رید  دنتسناد  یم  نانمؤم 
ود رـس  رب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم  .دننک  دنناوت  یمن  يراک  چیه  ردارب ، رـسمه و  دنزرف ، ردپ ، دشاب ، تاجن  هیام  دناوت  یم  هک 

.دنکن ادج  وت  زا  ار  وا  يداصتقا ، روما  هب  قشع  نادنواشیوخ و  دنزرف و  هب  قشع  لطاب ، ّقح و  ِیهار 

يراج بآ  ياهرهن  نآ ، ناتخرد  ریز  زا  هک  ینک  یم  دراو  یتشهب  هب  ار  نانآ  یهد و  یم  یگرزب  شاداپ  نانآ  هب  تماـیق  زور  رد  وت 
راگتـسر و وت ، بزح  هک  یتـسار  هب  دنـشاب و  یم  وت  بزح  زا  ناـنآ  .دندونـشخ  وت  زا  زین  ناـنآ  یتـسه و  دونـشخ  ناـنآ  زا  وت  .تسا 

.تسا دنمتداعس 

تّذـل هک  تسا  گرزب  يراگتـسر  نامه  نیا  دندونـشخ ، وت  زا  زین  نانآ  یتسه و  دونـشخ  نانآ  زا  وت  هک  رتـالاب  نیا  زا  یتداعـس  هچ 
(126) .تسا رتالاب  تسا ، نآ  رد  هچ  ره  تشهب و  همه  زا  نآ  يونعم 
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رشَح هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 59  هروس  تسا و  ّیندم »  » هروس نیا   - 1

دندوب هتسب  نامیپ  ربمایپ  اب  نانآ  دندرک ، یم  یگدنز  هنیدم  رد  نایدوهی  زا  یهورگ  دشاب ، یم  ندومن » چوک   » يانعم هب  رـشَح »  - » 2
هناخ و دـندش  روبجم  نایدوهی  نآ  دـندش و  زوریپ  نایدوهی  نآ  رب  درک و  يراـی  ار  ناناملـسم  ادـخ  دنتـسکش و  ار  دوخ  ناـمیپ  یلو 

نیا لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدش  هتفگ  نخـس  نایدوهی ، ندرک  چوک  نیا  زا  مود  هیآ  رد  .دندرک  چوک  دـندرک و  اهر  ار  دوخ  هناشاک 
.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هروس 

باذع هنیدـم ، ناقفانم  راتفر  رکذ  نانآ ، ندرک  چوک  نایدوهی و  ینکـش  نامیپ  ِيارجام  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاعوضوم   - 3
...یتسرپاتکی ادخ ، يابیز  ياه  مسا  نایب  نآرق ، تمظع  نارفاک ، ناقفانم و 
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1 هیآ 2 -  رشَح :

ِلْهَأ ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرالا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَـم  ِهَِّلل  َحَّبَـس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اُوبِـسَتْحَی َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاـَتَأَف  ِهَّللا  َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعناَـم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  اوُـجُرْخَی  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  اَـم  ِرْـشَْحلا  ِلَّوَِـال  ْمِهِراَـیِد  ْنِم  ِباَـتِْکلا 

(2  ) ِراَْصبالا ِیلوُأ  اَی  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأَو  ْمِهیِْدیَِأب  ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَقَو 

هناشن نیا  .تسا  تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه  یتسه و  اناوت  يادخ  وت  دنک ، یم  حیبست  ار  وت  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ 
.يدومن زوریپ  ریضَن » ینب   » نایدوهی رب  ار  ناناملسم  هک  دوب  وت  تردق 

«. ریضَن ینب   » نایدوهی رب  ناناملسم  يزوریپ  ییوگ : یم  نخس  یگرزب  يزوریپ  زا  اجنیا  رد  وت 

.منادب رتشیب  هنیمز  نیا  رد  دیاب 
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باتک رد  اه  نآ  .دندرک  یم  یگدنز  ماش  رد  دوش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هک  نآ  زا  لبق  اه  لاس  نایدوهی 
زاجح هب  ماش  زا  نیمه  يارب  .درک  دهاوخ  روهظ  ناتـسبرع )  ) زاجح نیمزرـس  رد  وت  ربمایپ  نیرخآ  هک  دندوب  هدـناوخ  دوخ  ینامـسآ 

.دندرک ترجاهم 

.دندرک زاغآ  ار  دوخ  یگدنز  اجنآ  رد  و  دش ) یم  هتخانش  برثی  مان  هب  هنیدم  رهـش  نامز ، نآ  رد   ) دندمآ هنیدم  هب  نانآ  زا  يرایـسب 
.دندوب ریضَن » ینب  ، » اه هورگ  نآ  زا  یکی  دندش ، میسقت  هورگ  هس  هب  هنیدم  نایدوهی 

نانآ .دوب  رتمولیک  راهچ  ًابیرقت  هنیدم  رهـش  زکرم  ات  نانآ  هلـصاف  دندش ، رقتـسم  دوب  هنیدـم  یقرـش  بونج  رد  هک  ناحطب »  » رد نانآ 
ات دنتخاس  یمکحم  رایسب  ياه  هعلق  دوخ ، يارب  دندرک و  عمج  يدایز  تورث  مک  مک  دندرک و  تسرد  دوخ  يارب  یگرزب  ناتسلخن 

.دنشاب ناما  رد  یلهاج  بارعا  ياه  هلمح  زا 

دوعوم ربمایپ  یتقو  هک  دنتسب  نامیپ  دهع و  وت  اب  نانآ  دنروآ ، یم  نامیا  متاخ  ربمایپ  هب  هک  دنـشاب  یناسک  نیلّوا  دنتـساوخ  یم  نانآ 
.دننک شیرای  دنروایب و  نامیا  وا  هب  دنک ، روهظ 

وا هب  نایدوهی  اّما  دومن ، ترجه  هنیدـم  هب  هّکم  زا  دـش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هک  نیا  ات  تشذـگ  اـهلاس 
.دندرواین نامیا 

يرای ار  مالـسا  نانمـشد  زگره  هک  دنتـسب  دهع  نانآ  درک و  ءاضما  يا  همان  نامیپ  ریـضن  ینب  نایدوهی  اب  دـمآ  هنیدـم  هب  ربمایپ  یتقو 
لاس رد  اّما  دـندرک ، یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  یتحار  هب  دـندوب و  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  يرجه  مراهچ  لاـس  اـت  ناـیدوهی  نآ  .دـننکن 

.دنتفرگ ربمایپ  لتق  هب  میمصت  دندش و  نامیپ  مه  مالسا  نانمشد  اب  دنداهن و  اپ  ریز  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  مراهچ 

* * *
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روتسد زا  ناناملـسم  زا  یهورگ  گنج ، نیا  رد  داد ، يور  ناناملـسم  هّکم و  ناتـسرپ  ُتب  نیب  دُحا »  » گنج موس ، لاس  لاّوش  هام  رد 
ناناملـسم رهاـظ  هب  دـندش و  دیهـش  ناناملـسم  زا  يدادـعت  هجیتن  رد  دـندرک و  كرت  ار  دوخ  ياهرگنـس  دـندرکن و  تعاـطا  ربماـیپ 

ربمایپ دننک و  فّرصت  ار  هنیدم  رهش  دنتساوخ  یم  نانآ  دنسرب ، دوخ  فده  هب  دنتسناوتن  ناتسرپ  ُتب  هّتبلا  دندرک ، هبرجت  ار  تسکش 
.دنتشگزاب هّکم  هب  دنسرب  دوخ  فده  هب  هک  نآ  نودب  ناتسرپ  ُتب  دنناسرب ، تداهش  هب  ار 

ناناملسم تسکش  راگزور  رگید  هک  درک  رکف  ریـضن  ینب  نایدوهی  ربهر  دش ، زاغآ  يرجه  مراهچ  لاس  دحا ، گنج  زا  سپ  هام  هس 
هک دوب  هنوگ  نیا  .درک  رادـید  دوب ، نایفـسوبا  هک  ناتـسرپ  ُتب  سیئر  اـب  تفر و  هّکم  هب  راوـس  بسا  لـهچ  اـب  وا  تسا ، هدیـسر  ارف 

غیرد یکمک  چیه  زا  دنوش و  دّحتم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم يدوبان  هار  رد  هک  دنتـسب  نامیپ  ناتـسرپ  ُتب  اب  ریـضن  ینب  نایدوهی 
.دننکن

نانکـش نامیپ  نآ  اب  ات  دوب  ادـخ  نامرف  رظتنم  ربمایپ  تخاس ، ربخاب  ریـضن  ینب  ینکـش  نامیپ  زا  ار  وا  دـش و  لزان  ربماـیپ  رب  لـیئربج 
.دنک هلباقم 

نخـس وا  اب  یعوضوم  هرابرد  دنک و  رادید  ریـضن  ینب  نایدوهی  ربهر  اب  ات  درک  تکرح  هنیدم  رهـش  زا  ربمایپ  يزور  تشذگ ، یتّدم 
هعلق لخاد  هک  ینایدوهی  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  اجنیا  داد ، هیکت  اه  هعلق  زا  یکی  راوید  هب  دیـسر  نانآ  ياه  هعلق  هب  ربمایپ  یتقو  دـیوگب ،

دّمحم رـس  يور  ار  یگرزب  گنـس  هعلق ، جرب  يالاب  زا  ات  میتسرفب  ار  یکی  تسا  بوخ  یبوخ !  تصرف  هچ  : » دـنتفگ دوخ  اب  دـندوب 
.دنتفرگ ار  دوخ  میمصت  دنتفریذپ و  ار  نخس  نیا  همه  دشُکب .» ار  وا  دزادنیب و 

.درک تکرح  هنیدم  يوس  هب  عیرس  ربمایپ  داد ، ربخ  وا  هب  ار  ارجام  دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
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تشاد لامتحا  دندرک ، یم  هلمح  هنیدم  هب  ناتسرپ  ُتب  رگا  دوب ، مالسا  يارب  یگرزب  رطخ  هنیدم ، رهـش  رد  ریـضن  ینب  روضح  رگید 
.دنوش روهلمح  ناناملسم  هب  رس  تشپ  زا  مه  ریضن  ینب  هک 

.دنوش هدامآ  يرگید  گنج  يارب  ات  تساوخ  شنارای  زا  ربمایپ  دوب ، هتشذگ  هام  شش  دُُحا ، گنج  زا 

رایـسب دندینـش ، ار  مایپ  نیا  یتقو  نانآ  دیـشاب .» گنج  هدامآ  ای  دـینک  چوک  اجنیا  زا  ای  : » داتـسرف ریـضن  ینب  يارب  ار  مایپ  نیا  ربماـیپ 
اب هارمه  نانآ  دـسر و  یم  هار  زا  هّکم  هاپـس  يدوز  هب  هک  دـندرک  یم  رکف  نانآ  دـندرک ، یمن  ار  يزیچ  نینچ  رکف  زگره  دندیـسرت ،
مه زور  هد  دورب ، هّکم  هب  ربخ  نیا  ات  دـشک  یم  لوط  زور  هد  تسا ، هّکم  رد  هّکم  هاپـس  نونکا  اّما  دـنوش ، یم  گنج  دراو  هّکم  هاپس 

چوک هنیدم  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  سپ  دنرادن ، يروای  رای و  چیه  هک  دندیمهف  ریضن  ینب  دیایب ، اجنیا  هب  هّکم  هاپس  ات  دشک  یم  لوط 
.دنورب يرگید  نیمزرس  هب  دننک و 

* * *

یم تسا و  ناـقفانم  زا  یکی  دـندید  دـندرک ، زاـب  ار  رد  ناـیدوهی  دز ، یم  مکحم  ار  هعلق  ِبرد  رفن  کـی  .کـیرات  اوه  دوـب و  بش 
.دوب هنیدم  ناقفانم  ربهر  وا  دوب ، َّیبُا » نبا   » فرط زا  مایپ  .دوب  هدروآ  نانآ  يارب  ار  یّمهم  مایپ  وا  دنک ، رادید  نانآ  اب  دهاوخ 

امش زا  سفن  نیرخآ  ات  مییآ و  یم  امـش  يرای  هب  وجگنج  رازه  ود  اب  ام  دینکن ، چوک  اجنیا  زا  امـش  : » دوب نیا  ناقفانم  ربهر  مایپ  نتم 
عافد دوخ  زا  دننامب و  هنیدـم  رد  ات  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش و  لاحـشوخ  یلیخ  دندینـش ، ار  مایپ  نیا  نایدوهی  یتقو  مینک .» یم  عافد 

(127) .دننک

هک دنداد  ربخ  ربمایپ  هب  دنتفرگ و  رگنس  دوخ  ياه  هعلق  رد  نانآ  دعب  زور  حبص 
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.دنور یمن  يرگید  نیمزرس  هب  دننک و  یمن  چوک  هنیدم  زا 

ات هنیدم  هلصاف  دننک ، تکرح  نانآ  ياه  هعلق  يوس  هب  دنرادرب و  ار  دوخ  ياه  حالس  ات  داد  روتسد  ناناملـسم  هب  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 
ربمایپ .دـندرک  تکرح  ریـضن  ینب  ياه  هعلق  يوس  هب  هدایپ  ياپ  اب  نانآ  دوبن ، بسا  هب  زاین  دوبن ، رتشیب  رتمولیکراهچ  نانآ ، ياه  هعلق 

هعلق يوس  هب  دوب  دنلب  ربکا » هللا   » هب ناشدایرف  هک  یلاح  رد  مالـسا  رکـشل  داد و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تسد  هب  ار  مالـسا  رکـشل  مچرپ 
.درک تکرح  ریضن  ینب  ياه 

ات داد  روتـسد  ربمایپ  دراد ، دوجو  امرخ  ناتخرد  نانآ ، ياه  هعلق  يولج  هک  دـید  ربمایپ  دندیـسر ، نانآ  ياه  هعلق  هب  ناناملـسم  یتقو 
يریگرد هک  یتروص  رد  دوش و  هدامآ  گنج  نادیم  يارب  اضف  هک  دوب  نیا  ربمایپ  فده  ایوگ  دننک ، عطق  ار  ناتخرد  نآ  زا  يدادعت 

.دنشاب هتشاد  گنج  يارب  یفاک  ياضف  مالسا  نازابرس  دهد ، خر 

ناناملـسم میمـصت  هک  دندیمهف  نانآ  دـندش ، تحاران  رایـسب  دـننک ، یم  عطق  ار  امرخ  ناتخرد  ناناملـسم  هک  دـندید  نایدوهی  یتقو 
.دنهدب ار  نانآ  ینکش  نامیپ  يازس  ات  دنا  هدمآ  ناناملسم  تسا ، یعطق  گنج  يارب 

مایپ نانآ  هب  رگید  راب  دوش ، هتخیر  ینوخ  هک  تشادـن  تسود  زگره  ربمایپ  دیـشک ، لوط  زور  نیدـنچ  نایدوهی  ياه  هعلق  هرـصاحم 
«. دینک چوک  اجنیا  زا  دیرادرب و  ار  دوخ  لاوما  زا  يرادقم  دیناوت  یم  امش  : » داد

دندش کیدزن  نانآ  ياه  هعلق  هب  مالسا  نازابرس  دننک ، تماقتـسا  دنناوت  یمن  رگید  هک  دندیمهف  داتفا و  نانآ  لد  رب  تشحو  سرت و 
عورـش اه ، هعلق  نورد  زا  دندرک  یم  ینیب  شیپ  ار  تسکـش  هک  مه  نایدوهی  دوخ  دندومن ، نآ  ياهراوید  ندرک  بارخ  هب  عورـش  و 

هب ملاس  ادابم  ات  دندومن  دوخ  ياه  هناخ  ندرک  بارخ  هب 
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.دتفیب ناناملسم  تسد 

ماش و نیمزرـس  هب  نانآ  زا  یهورگ  دندرک ، چوک  هنیدـم  زا  دنتـشادرب و  ار  دوخ  لاوما  زا  يرادـقم  يراوخ  ّتلذ و  اب  نانآ  ماجنارس 
ناـقفانم دنتـشاذگ ، اـهنت  ار  اـه  نآ  دـندماین و  ناـنآ  يراـی  هب  ناـقفانم  زا  مادـک  چـیه  يرآ ، دـنتفر ، ربیخ  نیمزرـس  هب  مه  يا  هّدـع 

.دندوبن شیب  ینایوگغورد 

رقف زا  دندوب  ریقف  هک  ناناملسم  زا  یهورگ  داتفا و  ناناملـسم  تسد  هب  نانآ  لاوما  زیخلـصاح و  زبسرـس و  ياه  غاب  دنتفر و  نایدوهی 
.دندرک ادیپ  تاجن 

* * *

لزان ار  هروس  نیا  وت  دندوب ، هتفرگ  نشج  ار  يزوریپ  نیا  ناناملسم  یتقو  دوب ، ریضن  ینب  نایدوهی  رب  ناناملسم  يزوریپ  يارجام  نیا 
.يدرک

: منک نایب  ار  هروس  نیا  تایآ  هک  تسا  نآ  تقو  رگید 

* * *

هناشن نیا  .تسا  تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه  یتسه و  اناوت  يادخ  وت  دنک ، یم  حیبست  ار  وت  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ 
.دندرک چوک  دندرک و  اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  نانآ  يدومن و  زوریپ  ریضن » ینب   » نایدوهی رب  ار  ناناملسم  هک  دوب  وت  تردق 

یهورگ هک  دوب  راب  نیلّوا  نیا  دنورب ، دـننک و  چوک  اجنآ  زا  یعمج  هتـسد  يا ، هلیبق  هک  تشادـن  هقباس  زاجح ، نیمزرـس  خـیرات  رد 
.دوب نانآ  دوخ  ینکش  نامیپ  هجیتن  نیا  .دندرک  یم  اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و 

نیا هک  دندرک  یم  لایخ  نانآ  دنوش ، هدنار  نوریب  دوخ ، ياه  هعلق  زا  هک  دندرک  یمن  رواب  زگره  دنتشاد و  یمکحم  ياه  هعلق  نانآ 
، دندرک یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  وت  باذع  يدرک و  هدارا  نینچ  وت  اّما  دوشب ، وت  باذع  عنام  دناوت  یم  اه  هعلق 

ص:274

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


.دمآ ناشغارس 

ارف ار  نانآ  دوجو  مامت  سرت  يداد ، ياج  نانآ  لد  رد  ار  تشحو  سرت و  وت  اّما  دـندوب ، هتفرگ  هانپ  دوخ  مکحم  ياه  هعلق  رد  ناـنآ 
.دندرک یم  بارخ  ار  اه  هعلق  راوید  مه  ناناملسم  رگید  فرط  زا  دندرک ، ناریو  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ياه  هناخ  نانآ  .تفرگ 

مکحم ییاه  هعلق  هک  ینایدوهی  هک  دـش  هنوگچ  یتسار  هب  دـنریگب ، دـنپ  ارجاـم ، نیا  زا  اـت  یهاوخ  یم  رکف  شنیب و  لـها  زا  نونکا 
.تسوت تردق  هناشن  همه  اه  نیا  داتفا ؟ ناناملسم  تسد  هب  نانآ  لاوما  اه و  غاب  دندش و  میلست  دنتشاد ،

* * *

3 هیآ 4 -  رشَح :

َهَّللا ِّقاَُشی  ْنَمَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ( 3  ) ِراَّنلا ُباَذَع  ِهَرِخالا  ِیف  ْمَُهلَو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمَُهبَّذََـعل  َءاَلَْجلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ْنَأ  َالَْولَو 
(4  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف 

كاندرد یباذع  نانآ  يارب  یگراوآ  نیا  دننک ، چوک  دوخ ، هناشاک  هناخ و  زا  يراوخ  ّتلذ و  اب  ریـضن  ینب  هک  يدوب  هدرک  هدارا  وت 
یتساوخ یم  وت  .دندش  یم  راتفرگ  ندش ) ریـسا  ندش ، هتـشک   ) يرگید باذـع  هب  نانآ  انامه  يدوب ، هدرکن  هدارا  نینچ  وت  رگا  دوب ،

.دنشچب ار  ناهج  نیا  رد  یگراوآ  معط  نانآ 

يارب نیا  دندش و  یم  یحور  هجنکـش  رازآ و  دنداتفا ، یم  دیـسر ، ناناملـسم  هب  هک  دوخ  لاوما  اه و  ناتـسلخن  دای  هب  تقو  ره  نانآ 
یم نامرف  ناگتـشرف  هب  زور  نآ  رد  ینک ، یم  راتفرگ  مّنهج  شتآ  هب  تمایق  زور  رد  ار  ناـنآ  وت  هّتبلا  دوب ، یکاـندرد  باذـع  ناـنآ ،

(128) .دنربب مّنهج  يوس  هب  دنشکب و  نیمز  يور  رب  تروص  اب  ار  نانآ  دنزادنیب و  اه  نآ  ندرگ  رب  نینهآ  ياهریجنز  ات  یهد 
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هک دنادب  دیاب  دنک ، ینمشد  وت  ربمایپ  وت و  اب  هک  سک  ره  دندیزرو و  ینمـشد  وت  ربمایپ  وت و  اب  هک  تسا  نیا  يارب  نانآ  باذع  نیا 
.ینک یم  راتفرگ  دیدش  یباذع  هب  ار  نانآ  وت  تسا و  تخس  رایسب  وت ، تازاجم 

* * *

هیآ 5 رشَح :

(5  ) َنیِقِساَْفلا َيِزُْخِیلَو  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف  اَِهلوُصُأ  یَلَع  ًهَِمئاَق  اَهوُُمتْکََرت  ْوَأ  هَنِیل  ْنِم  ُْمتْعَطَق  اَم 

امرخ ناتخرد  زا  يدادعت  ات  داد  روتسد  ربمایپ  دندومن ، هرـصاحم  ار  ریـضن  ینب  ياه  هعلق  دندرک و  تکرح  هنیدم  زا  ناناملـسم  یتقو 
زا یهورگ  دوش ، هداـمآ  گـنج  نادـیم  يارب  اـضف  هک  دوب  نیا  ربماـیپ  فدـه  اـیوگ  دـننک ، عطق  دوب ، ناـنآ  ياـه  هعلق  يولج  هک  ار 

.دندومن ناتخرد  نآ  ندرک  عطق  هب  عورش  ناناملسم 

یهن ناتخرد  عطق  زا  ار  ناناملسم  نیا  زا  شیپ  وت  دّمحم !  يا  : » دنداتـسرف ار  مایپ  نیا  ربمایپ  يارب  دندید  ار  هرظنم  نیا  نایدوهی  یتقو 
.»؟ ینک یم  عطق  ار  امرخ  ناتخرد  زورما  ارچ  يدرک ، یم 

زا يا  هّدع  دـیاش  .یهدـب  ار  نانآ  نخـس  باوج  ات  ینک  یم  لزان  ار  هیآ  نیا  وت  نونکا  اّما  دادـن ، یخـساپ  نانآ  هب  زور  نآ  رد  ربمایپ 
.دندوب لاؤس  نیا  باوج  لابند  هب  مه  ناناملسم 

هدوب نم  نامرف  هب  دـیتشاذگ ، یقاب  ملاـس  ار  یتخرد  ره  دـیدرک و  عطق  هک  ار  یتخرد  ره  دـینادب  : » ییوگ یم  نینچ  ناناملـسم  هب  وت 
«. مزاس اوسر  راوخ و  ار  قساف  نایدوهی  متساوخ  یم  مدوب و  هداد  نامرف  نینچ  دوخ  ربمایپ  هب  نم  .تسا 

کی نیا  يداد ، نامرف  نینچ  وت  گنج ، نیا  رد  اّما  تسوت ، روتـسد  نیا  دننک ، عطق  ار  ناتخرد  اه ، گنج  رد  دیابن  ناناملـسم  يرآ ،
.دوب انثتسا 
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دوشن و ادیپ  ییاذغ  چیه  هک  دوش  راتفرگ  ییاج  رد  یناملـسم  رگا  یلو  تسا ، مارح  رادرم  تشوگ  ندروخ  منز : یم  یلاثم  اجنیا  رد 
.دنک هدافتسا  رادرم  تشوگ  زا  ترورض  ردق  هب  دناوت  یم  دشاب ، رطخ  رد  شناج 

ربمایپ .دوش  داجیا  گنج  نادیم  يارب  اضف  ات  دندرک  یم  عطق  ار  ناتخرد  زا  يدادـعت  دـیاب  ناناملـسم  دوبن ، يا  هراچ  گنج ، نیا  رد 
هکلب تسین ، شیاـمن  یـشکرکشل ، نیا  تسا و  یعطق  گـنج  يارب  ناناملـسم  میمـصت  هک  دـنمهفب  ناـیدوهی  اـت  داد  ار  روتـسد  نـیا 

.دنناسرب ناشلامعا  يازس  هب  ار  نانآ  ات  دنا  هدمآ  ناناملسم 

* * *

6 هیآ 7 -  رشَح :

ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنَِکلَو  باَکِر  َالَو  ْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  اَمَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  اَمَو 
َْنَیب ًَهلوُد  َنوُکَی  َال  ْیَک  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَـتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّللَف  يَرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءاَـفَأ  اَـم  ( 6)

(7  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاَتَآ  اَمَو  ْمُْکنِم  ِءاَِینْغالا 

تمینغ اه  نیا  ایآ  هک  دوب  لاؤس  همه  يارب  دنام ، یقاب  نانآ  ياه  ناتـسلخن  لاوما و  زا  يدایز  رادـقم  نایدوهی ، ندرک  چوک  زا  سپ 
؟ دوش میسقت  دنا ، هدمآ  نایدوهی  اب  هلباقم  يارب  هک  یناسک  همه  نیب  دیاب  تسا و 

رد اّما  دوب ، وت  نوناق  نیا  دش ، یم  میـسقت  نایوجگنج  نیب  دمآ  یم  تسد  هب  هک  ییاه  تمینغ  دنتفر ، یم  یگنج  هب  ناناملـسم  یتقو 
نوناق وت  نیمه  يارب  دشن ، هتخیر  نیمز  يور  ینوخ  دشن و  هدز  يریشمش  دادن ، يور  یگنج  اجنیا 
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.ینک یم  نایب  ار  يرگید 

تـسد هب  يارب  ناـنآ  اریز  تسا ، ربماـیپ  راـیتخا  رد  تسا  هدـنام  یقاـب  ناـیدوهی  زا  هک  ییاـه  ناتـسلخن  لاوما و  تسا : نیا  وت  نوناـق 
زا هدایپ  ياپ  اب  ناناملـسم  دوبن و  رتمولیکراهچ  زا  شیب  نایدوهی  ياه  هعلق  ات  هنیدم  هلـصاف  .دـنتخات  يرتش  هن  بسا و  هن  نآ ، ندروآ 

.یتسه اناوت  يراک  ره  رب  ینک و  یم  زوریپ  نانمشد  رب  ار  تناربمایپ  وت  .دندمآ  نانآ  ياه  هعلق  يوس  هب  هنیدم 

* * *

مه نید ، نیا  یهاوخ  یم  وت  يدومن ، ینیب  شیپ  نآ  رد  ار  يونعم  يّدام و  ياهزاین  همه  يداد و  رارق  نایدا  نیرت  لماک  ار  مالسا  وت 
.دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  هعماج  تداعس  مه  درف و  تداعس 

نودـب هک  ییاه  تمینغ  وت  دـنک ، کمک  نادـنمزاین  هب  نآ  اب  دـناوتب  ات  تشاد  یلام  هناوتـشپ  کی  هب  زاین  هعماـج ، هرادا  يارب  ربماـیپ 
صوصخم مکح ، نیا  هّتبلا  دزادرپب ، هعماج  هرادا  هب  دـناوتب  وا  اـت  يداد  رارق  ربماـیپ  راـیتخا  رد  دـیآ  یم  تسد  هب  يریگرد  گـنج و 

رایتخا رد  هدمآ  تسد  هب  ياه  تمینغ  دـننک ، حـتف  ار  ییاج  دنتـسناوت  گنج ، نودـب  ناناملـسم  هک  نامز  ره  رد  تسین ، ربمایپ  نامز 
.دریگ یم  رارق  یمالسا  هعماج  ربهر  ماما و 

* * *

؟ دنک فرصم  دیاب  هنوگچ  ار  تسا  هدمآ  تسد  هب  گنج  نودب  هک  یلاوما  هعماج ، ربهر  ای  ربمایپ  یتسار  هب 

: دوش یم  میسقت  مهس  شش  هب  لاوما  نیا 

ادخ مهس  _ 1

ربمایپ مهس  _ 2
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ربمایپ نادـنواشیوخ  ناونع  هب  موصعم ، ناماما  اجنیا ، رد  دراد ، هدـهع  هب  ار  هعماج  يربهر  ربمایپ ، زا  دـعب  هک  موصعم  ماما  ِمهـس  _ 3
.دنا هدش  رکذ 

میتی مهس   - 4

ریقف مهس   - 5

.هدنام هار  رد  مهس  _ 6

؟ دوش یم  فرصم  هنوگچ  ماما  مهس  ربمایپ و  مهس  درک ؟ فرصم  دیاب  هنوگچ  ار  ادخ  مهس  دسر : یم  نهذ  هب  یلاؤس  نونکا 

: دوش یم  میسقت  شخب  ود  هب  لاوما  نیا  عقاو  رد 

(. ماما مهس  ربمایپ ، مهس  ادخ ، مهس   ) دنک یم  فرصم  هعماج  حالص  يارب  هعماج  ربهر  هچنآ  لّوا : شخب  * 

(. هدنام هار  رد  مهس  ریقف ، مهس  میتی ، مهس   ) دسر یم  ناناملسم  هب  هچنآ  مود : شخب  * 

.دسر یم  ناناملسم  هب  نآ  رگید  فصن  دسر و  یم  هعماج  ربهر  هب  لاوما  نیا  فصن  هک  نآ  نخس  هصالخ 

* * *

یتسار هب  يداد ، رارق  یمالـسا  هعماج  ربهر  ربمایپ و  رایتخا  رد  ار  نآ  دیآ و  یم  تسد  هب  گنج  نودـب  هک  دوب  یلاوما  هرابرد  نخس 
؟ يدرکن میسقت  ناناملسم  همه  نیب  ار  لاوما  نیا  ارچ  يداد ؟ ار  يروتسد  نینچ  وت  ارچ 

زا وت  دـنوشن ، مورحم  نآ  زا  نادـنمزاین  اـت  یتساوخ  یم  وت  ددرگن ، نادـنمتورث  ناـیم  تسد  هب  تسد  تورث  نیا  اـت  یتساوخ  یم  وت 
يرود دـنک ، یم  یهن  نآ  زا  ربمایپ  هچنآ  زا  دـننک و  لمع  دروآ ، یم  وت  فرط  زا  ربمایپ  هک  یمکح  ره  هب  اـت  یهاوخ  یم  ناناملـسم 

وت ینامرفان  زا  دننک و  هشیپ  اوقت  ات  یهاوخ  یم  نانآ  زا  وت  .دننک 
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.ینک یم  تازاجم  یتخس  هب  ار  وا  دنک ، ینامرفان  هک  سک  ره  دننک ، زیهرپ  ربمایپ  و 

* * *

هیآ 8 رشَح :

َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکَئلوُأ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُرُْصنَیَو  اًناَوْضِرَو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلاَْومَأَو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  َنیِرِجاَهُْملا  ِءاَرَقُْفِلل 
(8)

.دوب هدنام  یقاب  ریضن  ینب  نایدوهی  زا  هک  دوب  یتورث  لاوما و  میسقت  زا  نخس 

.دسرب هدنام ، هار  رد  ریقف و  میتی و  ِناناملسم  هب  نآ  رگید  فصن  دسرب و  هعماج  ربهر  هب  لاوما  نیا  فصن  يداد  نامرف  وت 

.ییوگب نخس  دسر ، یم  نانآ  هب  لاوما  نیا  هک  یناناملسم  هرابرد  یهاوخ  یم  نونکا 

لاوما نیا  زا  دـنناوت  یم  دنـشاب ، یم  اراد  ار  طرـش  هس  نیا  زا  یکی  هک  یناـسک  طـقف  دـنرب ، یمن  هرهب  لاوـما  نیا  زا  ناناملـسم  همه 
.دنا هدنام  هار  رد  ای  دنریقف  ای  دنتسه  میتی  ِكدوک  ای  دننک : هدافتسا 

طقف راصنا ، نایم  نامز  نآ  رد  دومن ، میـسقت  راصنا  زا  رفن  هس  نارجاهم و  همه  نیب  ار  لاوما  نیا  ربمایپ  يداد  ار  ناـمرف  نیا  وت  یتقو 
.دندوب هدمآ  ایند  هب  اجنآ  رد  دندوب و  هنیدم  لها  هک  دوب  یمدرم  بقل  راصنا  .تشاد  دوجو  ریقف  رفن ، هس 

* * *

.دندوب هدنام  رود  دوخ  نطو  زا  مه  دندوب و  رقف  رد  مه  نانآ  دندوب ، نارجاهم  دندرب ، یم  هرهب  لاوما  نیا  زا  هک  یهورگ  نیرتشیب 

رازآ هب  ناتـسرپ  ُتب  دندروآ ، نامیا  وا  هب  هّکم  مدرم  زا  یهورگ  دش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  هّکم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم یتقو 
، تشذگ لاس  دنچ  دنتخادرپ ، نانآ  ّتیذا  و 
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دننک اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  دندش  روبجم  زین  ناناملسم  دنک ، ترجه  هنیدم  هب  دش  روبجم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ماجنارس 
.دنتفگ یم  نارجاهم »  » نانآ هب  رطاخ  نیمه  هب  دننک ، ترجه  هنیدم  هب  و 

نانآ هب  ناتـسرپ  ُتب  دندرک ، ترجه  هنیدم  هب  نانآ  یتقو  دندوب ، هداتفا  رود  دوخ  تورث  هناشاک و  هناخ و  زا  دـندوب و  ریقف  نارجاهم 
وت يدونـشخ  فطل و  يوجتـسج  رد  نانآ  دندمآ ، هنیدم  هب  یلاخ  تسد  اب  نارجاهم  دنربب ، دوخ  هارمه  ار  دوخ  تورث  دندادن  هزاجا 

.دنتسه وگتسار  دوخ ، رادرک  راتفگ و  رد  دننک و  یم  يرای  ار  وت  ربمایپ  وت و  نید  دنتسه و 

* * *

هیآ 9 رشَح :

ْمِهِـسُْفنَأ یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًهَجاَح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِـجَی  َالَو  ْمِْهَیلِإ  َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َناَمیِْالاَو  َراَّدـلا  اوُءَّوَبَت  َنیِذَّلاَو 
(9  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَمَو  ٌهَصاَصَخ  ْمِِهب  َناَک  َْولَو 

زگره دـندوب و  دونـشخ  راـک  نیا  هب  راـصنا  درک ، میـسقت  نارجاـهم  ناـیم  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  ناـیدوهی  زا  هک  یلاوما  ربماـیپ  یتقو 
نیا اب  یلو  داد  ار  لاوما  نیا  زا  يردق  ریقف ، هس  نآ  هب  ربمایپ  دندوب و  ریقف  نانآ  زا  رفن  هس  طقف  هک  تسا  تسرد  دندرکن ، یـضارتعا 

، نانآ بلق  رد  نانچ  نامیا  اّما  دندرک ، یم  ضارتعا  اسب  هچ  دوبن ، نانآ  بلق  رد  نامیا  رون  رگا  دنتشادن و  يدایز  تورث  راصنا  لاح ،
.دندوب ربمایپ  نامرف  میلست  هک  دوب  هتفرگ  ياج 

وا زا  دندرک و  تعیب  ربمایپ  اب  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  دـنتفر و  هّکم  هب  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  دوب ، هّکم  رد  زونه  ربمایپ  یتقو  يرآ ،
نانآ رهش  هب  ات  دنتساوخ 
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زگره دوبن ، نانآ  ِيرای  رگا  دندرک ، ییاریذپ  نانآ  زا  لد  ناج و  اب  دندمآ و  ناناملـسم  رگید  ربمایپ و  يرای  هب  نانآ  .دـنک  ترجاهم 
.درک یمن  دشر  هنوگ  نیا  مالسا 

نارجاهم زا  سک  ره  .دنداد  رارق  نامیا  ِزکرم  ار  هنیدم  نارجاهم ، زا  لبق  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  ینک : یم  دای  نینچ  راصنا  زا  سپ ،
نارجاهم هب  هک  ییاه  تمینغ  هب  تبـسن  دوخ  لد  رد  راصنا  .دـننک  یم  تیامح  وا  زا  دـنراد و  تسود  ار  وا  دـیایب ، نانآ  يوس  هب  هک 

سک ره  يرآ ، .دنـشاب  دنمزاین  ناشدوخ  هک  دنچ  ره  دنرامـش  یم  مّدقم  دوخ  رب  ار  نارجاهم  دـننک و  یمن  لخب  ساسحا  دـش ، هداد 
.دوش یم  راگتسر  تشاد ، هگن  رود  ایند ، لام  ِصرح  لخب و  زا  ار  دوخ  سفن  راصنا ، دننام 

* * *

هیآ 10 رشَح :

َکَّنِإ اَنَّبَر  اُونَمَآ  َنیِذَِّلل  الِغ  اَِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  اـَلَو  ِناَـمیِْالِاب  اَنوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِـنناَوْخِِالَو  اََـنل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اوُءاَـج  َنیِذَّلاَو 
(10  ) ٌمیِحَر ٌفوُءَر 

: يدرک حدم  ار  راصنا  نارجاهم و  يدرک و  دای  ربمایپ  نارای  زا  اجنیا  رد 

ُتب تسد  هب  اهراب  دندرک و  لّمحت  يدایز  ياه  یتخـس  وت  هار  رد  نانآ  دندروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  هک  دـندوب  یناسک  نیلّوا  نارجاهم ،
دوخ یگدـنز  مامت  زا  مه  نانآ  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  ربمایپ  یتقو  .دنتـشادنرب  تسد  ربمایپ  يراـی  زا  یلو  دـندش  هجنکـش  ناتـسرپ 

.دندرک ترجه  رهش  نآ  هب  یلاخ  تسد  اب  دنتشذگ و 

يرای ار  وت  نید  دـنداد و  هانپ  نارجاهم ، ربمایپ و  هب  نانآ  دـنداد ، رارق  نامیا  زکرم  ار  دوخ  رهـش  دـندمآ و  ربمایپ  يرای  هب  مه  راصنا 
.دندرک

نانآ دندوب ، هنیدم  یمالسا  هعماج  یساسا  نکر  ود  راصنا ، نارجاهم و  يرآ ،
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.دندرک یم  هفیظو  ساسحا  مه  هب  تبسن  دندناسر و  یم  يرای  رگیدکی  هب 

زا دـعب  هک  یناناملـسم  .ینک  نایب  ار  نانآ  یگژیو  ینک و  حدـم  ار  نانآ  ینک و  دای  تماـیق  زور  اـت  ناناملـسم  زا  یهاوخ  یم  نونکا 
هنیک ایادخ !  زرمایب !  دنتفرگ ، یـشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  ایادـخ !  : » دـنیوگ یم  نینچ  دـنیآ  یم  راصنا  نارجاهم و 

«. یتسه نابرهم  هدنشخب و  وت  هک  نک  باجتسم  ار  ام  ياعد  ایادخ !  هدم ، رارق  ام  ياه  لد  رد  ار  دندروآ  نامیا  هک  یناسک 

زا دنراذگ و  یم  مارتحا  دنا ، هتفرگ  یشیپ  نانآ  رب  نامیا  رد  هک  یناسک  هب  دنتسه و  وت  نارفغ  شـشخب و  يوجتـسج  رد  نانآ  يرآ ،
.دنتسه رود  هب  نانمؤم  اب  ینمشد  هنیک و 

* * *

11 هیآ 13 -  رشَح :

اًدـَبَأ اًدَـحَأ  ْمُکِیف  ُعیُِطن  َالَو  ْمُکَعَم  َّنَجُرْخََنل  ُْمتْجِرْخُأ  ِْنَئل  ِباَـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناَوْخِِـال  َنُولوُقَی  اوُقَفاـَن  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرت  َْملَأ 
ْمُهوُرَـصَن ِْنَئلَو  ْمُهَنوُرُْـصنَی  اـَل  اُوِلتُوق  ِْنَئلَو  ْمُهَعَم  َنوُجُرْخَی  اـَل  اوُجِرْخُأ  ِْنَئل  ( 11  ) َنُوبِذاََـکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللاَو  ْمُکَّنَرُْـصنََنل  ُْمْتِلتُوق  ْنِإَو 

(13  ) َنوُهَقْفَی َال  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ِهَّللا  َنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ًهَبْهَر  ُّدَشَأ  ُْمْتنََال  ( 12  ) َنوُرَْصُنی َال  َُّمث  َرَابْدالا  َّنُّلَُوَیل 

.دنشاب گنج  هدامآ  ای  دننک  چوک  هنیدم  زا  ای  هک  داتسرف  مایپ  نانآ  يارب  دش  هاگآ  ریـضَن  ینب  نایدوهی  ینکـش  نامیپ  زا  ربمایپ  یتقو 
.دوب هنیدم  ناقفانم  ربهر  َّیبُا » نبا  ، » درب نانآ  يارب  ار  َّیبُا » نبا   » مایپ تفر و  نانآ  هعلق  يوس  هب  ناقفانم  زا  یکی  هک  دوب  اجنیا 

هک داد  لوق  نانآ  هب  دننکن و  چوک  هنیدم  زا  ات  تساوخ  نایدوهی  زا  ناقفانم  ربهر 

ص:283

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


.دمآ دهاوخ  نانآ  يرای  هب  وجگنج  رازه  ود  اب 

.دننک عافد  دوخ  زا  دننامب و  هنیدم  رد  ات  دنتفرگ  میمصت  دندش و  لاحشوخ  یلیخ  دندینش ، ار  مایپ  نیا  نایدوهی  یتقو 

: ینک یم  دای  نینچ  ناقفانم  نآ  نانخس  زا  نونکا 

رگا : » دنتفگ نینچ  نایدوهی  هب  نیمه  يارب  دنتـسناد و  یم  دوخ  ردارب  نوچمه  دـندوب ، هدرک  راکنا  ار  ّقح  هک  ار  ینایدوهی  ناقفانم ،
گنج امـش  اب  هک  دهد  نامرف  ام  هب  دّمحم  رگا  .میور  یم  نوریب  امـش  هارمه  مه  ام  دننک ، نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  ار  امـش  ناناملـسم 

«. دمآ میهاوخ  امش  يرای  هب  ام  دنگنجب ، امش  اب  ناناملسم  رگا  دینادب  نایدوهی !  يا  درک ، میهاوخن  گنج  امش  اب  ام  مینک ،

نایدوهی رگا  هک  یتسناد  یم  زور  نآ  وت  .دنیوگ  یم  غورد  نانآ  هک  یتسناد  یم  وت  اّما  دنتفگ ، نایدوهی  هب  ار  ینخـس  نینچ  ناقفانم 
یمن يرای  ار  نایدوهی  زگره  ناقفانم  دوش ، عقاو  مه  یگنج  رگا  دنور ، یمن  نوریب  نانآ  هارمه  ناقفانم  دنوش ، هدنار  نیمزرس  نیا  زا 
یناد یم  وت  دننک ، یم  رارف  گنج ، نادیم  زا  دوز  یلیخ  دنیایب ، نانآ  يرای  هب  یهاتوک  تّدم  هب  يرهاظ و  تروص  هب  مه  رگا  دننک ،

.درادن نایدوهی  يارب  يدوس  چیه  ناقفانم  ِيرای  هک 

؟ دندرکن لمع  دوخ  نخس  هب  ارچ  دنتفرن ؟ نایدوهی  يرای  هب  ناقفانم  ارچ 

 ! دندیسرت یم  نانمؤم  زا  هک  دندیسرت  یمن  ردق  نآ  وت  زا  نوچ  دنتفرن  نایدوهی  يرای  هب  نانآ  یناد ، یم  ار  نانآ  راک  نیا  ّتلع  وت 

یمن ناـنآ  دندیـسرت ، یمن  وت  باذـع  وت و  زا  اـّما  دنتـشاد  لد  هب  بیجع  یـساره  ناـنمؤم  زا  دـندوب ، ناداـن  یهورگ  ناـقفانم  يرآ ،
.دراد وت  هب  نامیا  رد  هشیر  ناناملسم  تردق  هک  دنتسناد 

* * *
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هیآ 14 رشَح :

َال ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  یَّتَش  ْمُُهبُوُلقَو  اًعیِمَج  ْمُُهبَـسَْحت  ٌدـیِدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُـسَْأب  رُدُـج  ِءاَرَو  ْنِم  ْوَأ  هَنَّصَُحم  يًُرق  ِیف  اَّلِإ  اًـعیِمَج  ْمُکَنُوِلتاَُـقی  اـَل 
(14  ) َنُولِقْعَی

، زاب ياضف  رد  دنیایب و  نانمؤم  گنج  هب  هنادرم  هک  دنتشادن  تعاجش  ردق  نآ  نایدوهی  دوب ، هچ  نایدوهی  میمصت  هک  یتسناد  یم  وت 
.دننک گنج 

وربور زا  دندوب و  بارطـضا  سرت و  رد  نانآ  دـنتفرگ ، رگنـس  اه ، هعلق  يالاب  رد  دـنتفرگ و  هانپ  مکحم  ياه  هعلق  رد  نایدوهی  يرآ ،
.دنتشاد تشحو  نانمؤم  اب  ندش 

يریگرد نایدوهی  دوخ  نیب  رگا  هک  یهد  یم  ربخ  نانمؤم  هب  وت  دندوب ، وسرت  فیعـض و  نایدوهی  هک  دـننک  رکف  دـیابن  نانمؤم  هّتبلا 
نانمؤم هک  دندید  یتقو  اّما  دندش ، یم  رهاظ  رگیدکی  لباقم  رد  تعاجش  اب  دندرک و  یم  راکیپ  مه  اب  یتخس  هب  نانآ  داد ، یم  يور 

.تفرگ ارف  ار  نانآ  دوجو  همه  تشحو  سرت و  دنیآ ، یم  نانآ  يوس  هب 

نانآ نیب  دوبن ، نینچ  اّما  دنتـسه ، دـّحتم  مه  اـب  ناـنآ  هک  دـندرک  یم  لاـیخ  دـندرک ، تکرح  ناـیدوهی  ياـه  هعلق  يوس  هب  ناـنمؤم 
.دندرکن كرد  ار  شیوخ  حالص  نانآ  هک  دوب  نیا  يارب  فالتخا  نیا  دوب ، فالتخا 

* * *

15 هیآ 16 -  رشَح :

ٌءيَِرب یِّنِإ  َلاَق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناَْسنِِْالل  َلاَق  ْذِإ  ِناَْطیَّشلا  ِلَثَمَک  ( 15  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمِهِْرمَأ  َلَابَو  اُوقاَذ  اًبیِرَق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ِلَثَمَک 
(16  ) َنیَِملاَْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َْکنِم 
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؟ دندوب یناسک  هچ  دننامه  ریضن  ینب  نایدوهی 

یمن رواب  زگره  دندمآ و  نانمؤم  گنج  هب  یگرزب  هاپس  اب  ناتسرپ  ُتب  دندمآ ، ردب »  » گنج هب  هک  دندوب  یناتسرپ  ُتب  دننامه  نانآ 
رد دندیسر و  تکاله  هب  ناتسرپ  ُتب  زا  يدایز  هورگ  يدرک و  يرای  ار  نانمؤم  وت  اّما  دنروخب ، تسکـش  گنج ، نآ  رد  هک  دندرک 

يزور دندرک  یمن  رواب  دنتـشاد و  دیما  دوخ  مکحم  ياه  هعلق  هب  مه  نایدوهی  .دش  دنهاوخ  راتفرگ  مّنهج  باذـع  هب  مه  تمایق  زور 
.دنوش هراوآ  دننک و  چوک  هنیدم  زا  دنروخب و  تسکش 

 ! داد ارف  شوگ  ناطیش  نخس  هب  هک  دندوب  یناسنا  نآ  دننامه  ریضن  ینب  نایدوهی  رگید ، فرط  زا 

 ! دوب رفاک  ناسنا  نآ  هیبش  نانآ  يارجام 

؟ رفاک ناسنا  مادک 

نآ منک ،» یم  يرای  ار  وت  اه  یتخـس  ماگنه  رد  نم  وش !  رفاک  : » تفگ وا  هب  ناطیـش  دروخ ، ار  ناطیـش  بیرف  هک  رفاک  ناسنا  ناـمه 
.دیزگرب ار  رفک  هار  مه  ناسنا 

زا اه  هدرپ  دیسر و  ارف  وا  گرم  دیسر و  نایاپ  هب  وا  تلهم  ماجنارس  اّما  يدرکن ، باتـش  وا  باذع  رد  يداد و  تلهم  ناسنا  نآ  هب  وت 
وت زا  نم  : » تفگ ناطیش  اّما  درک ، يرای  بلط  ناطیش  زا  وا  هک  دوب  تقو  نآ  دید ، ار  مّنهج  باذع  وا  تفر و  رانک  شنامشچ  يولج 

ار رفک  هار  هک  یناـسنا  نآ  ناطیـش و  دـسر ، ارف  هک  تماـیق  زور  مسرت .» یم  تسا ، ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  ییادـخ  زا  نـم  مرازیب ،
ار شیوخ  يدوجو  هیامرـس  دننک و  متـس  هک  تسا  یناسک  يازـس  نیا  دش و  دنهاوخ  راتفرگ  مّنهج  شتآ  رد  هشیمه  يارب  دیزگرب ،

.دننک هابت 

 ! دـندرک شوگ  ناقفانم  نخـس  هب  هک  تسا  ینایدوهی  يارجام  هیبش  ردـقچ  درک ، شوگ  ناطیـش  نخـس  هب  هک  یناـسنا  نآ  يارجاـم 
: دنتفگ نایدوهی  هب  ناقفانم 
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، نانمؤم ربمایپ و  هک  یتقو  اّما  دـندنام ، دوخ  ياه  هعلق  رد  ناقفانم  سپ  مییآ ،» یم  امـش  يراـی  هب  اـم  هک  دـینامب  دوخ  ياـه  هعلق  رد  »
شتآ رد  نایدوهی  ناقفانم و  دسر ، ارف  هک  تمایق  زور  دـندرکن ، یکمک  چـیه  نانآ  هب  ناقفانم  دـندرک ، هرـصاحم  ار  نانآ  ياه  هعلق 

.دش دنهاوخ  راتفرگ  مّنهج 

* * *

راگدرورپ هک  ییادخ  زا  نم  مرازیب ، وت  زا  نم  : » تفگ وا  هب  ناطیش  دیسر ، ارف  رفاک  گرم  هظحل  یتقو  مناوخ : یم  نینچ  هیآ 16  رد 
«. مسرت یم  تسا ، نایناهج 

؟ دوب هچ  نخس  نیا  زا  ناطیش  روظنم 

یـشقن وت  ندرک  هارمگ  رد  نم  : » دـیوگب نینچ  دوخ  لایخ  هب  دـنک و  کبـس  ار  دوخ  هانگ  راب  ات  تساوخ  یم  نخـس  نیا  اـب  ناـطیش 
ار وا  ِباذـع  اه  ناسنا  ندرک  هارمگ  رطاخ  هب  ادـخ  تمایق ، زور  رد  هک  دـناد  یم  ناطیـش  يرآ ، يدـش .» هارمگ  تدوخ  وت  متـشادن ،

هتـشادن یـشقن  اه ، ناسنا  ندرک  هارمگ  رد  هک  دنک  مالعا  دوخ  لایخ  هب  ات  دیوگ  یم  ار  نخـس  نیا  ناطیـش  درک ، دهاوخ  ربارب  دـنچ 
ود نانآ  اریز  دـنوش ، یم  راتفرگ  باذـع  ود  هب  رفاک  ياه  ناسنا  تماـیق ، زور  رد  تسین ، هتفریذـپ  وا  زا  زگره  نخـس  نیا  اـّما  تسا ،

.ناطیش زا  يوریپ  هانگ  رفک ، هانگ  دنراد : هانگ 

.نارگید ندرک  هارمگ  هانگ  ینامرفان ، هانگ  دراد : هانگ  ود  مه  وا  اریز  تشاد ، دهاوخ  باذع  ود  مه  ناطیش  زور ، نآ  رد 

* * *

17 هیآ 18 -  رشَح :

دَِغل ْتَمَّدَـق  اَم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتلَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( 17  ) َنیِِملاَّظلا ُءاَزَج  َِکلَذَو  اَهِیف  ِْنیَدـِلاَخ  ِراَّنلا  ِیف  اَمُهَّنَأ  اَمُهَتَِبقاَع  َناَـکَف 
(18  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو 
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رد مّنهج  نازوس  شتآ  یتفگ ، نخـس  دـندرک ، باختنا  ار  قافن  هار  هک  ناقفانم  دـندومیپ و  ار  رفک  هار  هک  ینایدوهی  تشذگرـس  زا 
هـشوت هچ  زیچ و  هچ  هک  دنیبب  دنک و  ّتقد  بوخ  دیاب  سک  ره  دـننک ، هشیپ  اوقت  ات  یهاوخ  یم  نانمؤم  زا  نونکا  تسا ، نانآ  راظتنا 

.تسا هداتسرف  تمایق  يادرف  يارب  يا 

همه زا  وت  هک  دـننادب  دـننک و  زیهرپ  وت  یناـمرفان  زا  اـت  یهاوخ  یم  همه  زا  وت  تسا ، زور  نآ  يارب  هشوت  نیرترب  اوقت  هک  یتـسار  هب 
.یتسه ربخاب  نانآ ، لامعا 

* * *

19 هیآ 20 -  رشَح :

ِهَّنَْجلا ُباَحْصَأ  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأَو  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  يِوَتْسَی  َال  ( 19  ) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاَْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو 
(20  ) َنوُِزئاَْفلا ُمُه 

رد نانآ  يدرک ، راتفرگ  یشومارف » دوخ   » هب ار  نانآ  مه  وت  دندرک و  شومارف  ار  وت  هک  دنـشابن  یناسک  دننام  یهاوخ  یم  نانمؤم  زا 
، دندش رود  وت  تمحر  زا  نانآ  هک  دش  هنوگ  نیا  دندرک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  زا  فده  دندش و  قرغ  اه  توهـش  اه و  تّذل 

.دندوب راکهبت  یمدرم  نانآ  هک  یتسار  هب 

نانآ زگره  اّما  یهد ، یم  تصرف  دندیزگرب ، ار  هانگ  رفک و  هار  هک  یناسک  هب  ینک ، یمن  باتـش  دوخ  ناگدنب  باذـع  رد  زگره  وت 
اب نانآ  ِماجنارـس  تسین و  راک  رد  یباذع  هک  دننک  یم  رکف  نانآ  یهد و  یم  تلهم  نانآ  هب  يزور  دنچ  وت  .دنتـسین  ناهنپ  وت  رظن  زا 
یم هدـنکفا  مّنهج  شتآ  رد  نارفاک  .تسین  ناسکی  نانمؤم  اب  نارفاک  تشونرـس  زگره  دـننک ، یم  هابتـشا  اّما  تسا ، ناسکی  ناـنمؤم 

.دوب دنهاوخ  ناما  نما و  رد  تشهب  رد  نانمؤم  دنوش و 
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، تسا نانآ  شاداپ  تشهب  دنـشاب ، یم  تداعـس  يراگتـسر و  لـها  تشهب ، لـها  دنتـسین ، ناـسکی  تشهب  لـها  مّنهج و  لـها  يرآ ،
.تسا مهارف  ناشیارب  دنهاوخب  هچ  ره  اجنآ  رد  تسا ، يراج  نآ  ياه  غاب  نایم  رد  بآ  ياهرهن  هک  یتشهب 

* * *

هیآ 21 رشَح :

(21  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاَْثمالا  َْکِلتَو  ِهَّللا  ِهَیْشَخ  ْنِم  اًعِّدَصَتُم  اًعِشاَخ  ُهَْتیَأََرل  لَبَج  یَلَع  َنَآْرُْقلا  اَذَه  اَْنلَْزنَأ  َْول 

؟ تسیچ تشهب  هب  ندیسر  هار  یتسار  هب  یتفگ ، نخس  نانمؤم  يراگتسر  تشهب و  زا 

.نآرق

هب نانمؤم  .تسا  دـیحوت  باتک  تسا ، یتسرپاتکی  باتک  نآرق ، یهد ، تاجن  ینادان  لهج و  زا  ار  اه  ناسنا  ات  يداتـسرف  ار  نآرق  وت 
.دندرک رارقا  وت  ییاتکی  هب  دنتشادرب و  یتسرپ  ُتب  زا  تسد  دندروآ و  نامیا  نآرق 

لزان یهوک  رب  ار  نآرق  وت  رگا  دنناد ، یمن  ار  نآرق  شزرا  دنرامش و  یم  کچوک  ار  وت  نآرق  اه ، ناسنا  زا  یـضعب  هک  یناد  یم  وت 
ار اه  لثم  نیا  وت  دش ، یم  یشالتم  تفاکـش و  یم  مه  زا  وت ، ماقم  زا  فوخ  تّدش  زا  نآرق و  تمظع  ربارب  رد  هوک  نآ  يدرک ، یم 

 ! دنربب یپ  نآرق  تمظع  هب  دننک و  رکف  هک  دشاب  ینک ، یم  نایب  مدرم  يارب 

* * *

تمظع زا  هوک  نآ  دش ، یم  لزان  هوک  رب  نآرق  رگا  : » مناوخ یم  ار  نخس  نیا  نم 
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«. دش یم  یشالتم  نآرق 

، هام نیمز ، نامـسآ ، تسا ، هتفگ  نخـس  ناج  یب  تادوجوم  شیاتـس  زا  نآرق  دراد ؟ روعـش  كرد و  هوک  اـیآ  مور ، یم  ورف  رکف  هب 
روعـش ياراد  دوخ ، يدوجو  هجرد  هزادنا  هب  يدوجوم  ره  .دـننک  یم  شیاتـس  دـمح و  ار  ادـخ  همه  ...اه  هوک  ناتخرد ، دیـشروخ ،

.دنک یم  شیاتس  ار  ادخ  دوخ ، نابز  هب  دوخ و  يایند  رد  تسا و 

روعـش كرد و  هّتبلا  دـنراد ، ادـخ  زا  یکرد  دوخ ، يدوجو  هرهب  اب  وسمه  تخرد ، هوک و  دیـشروخ و  هام و  لـثم  یتادوجوم  يرآ ،
.تسین ناسنا  يدوجو  كرد  اب  هسیاقم  لباق  نانآ 

.تسا هداد  روعـش  كرد و  زا  يا  هرهب  ناشدوخ ، هزادنا  هب  رگید  تادوجوم  هب  اّما  دـیرفآ ، ییالاب  یهاگآ  كرد و  اب  ار  ناسنا  ادـخ 
.تفاکش یم  مه  زا  تمظع  نیا  لباقم  رد  هوک  دش ، یم  لزان  یهوک  رب  رگا  هک  تسا  گرزب  ردق  نآ  نآرق  تقیقح 

* * *

یمن تقاـط  هوک  دـش ، یم  لزاـن  یهوک  هب  نآرق  رگا  : » مربب یپ  نآ  ِقمع  هب  مناوت  یمن  مه  زاـب  منک ، رکف  نخـس  نیا  رد  ردـقچ  ره 
«. دش یم  یشالتم  دروآ و 

؟ دراد یمرب  هدرپ  یتقیقح ، هچ  زا  نخس  نیا 

مهف هزادـنا  هب  سک  ره  .تسیچ  نآ  تمظع  نآرق و  تقیقح  دـناد  یمن  سک  چـیه  تسا ، یتسه  ِناهج  هثداـح  نیرت  گرزب  نآرق ،
.دریگ یم  هرهب  نآرق ، زا  شیوخ 

.دنک یم  باریس  تفرعم ، همشچ  زا  ار  ناسنا  هتشگرس  حور  نآرق 

.تسا يدبا  تداعس  هیام  تیاده و  غارچ  نآرق ،
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.دبای هار  نآ  هب  تسناوت  یمن  ناسنا  هشیدنا  زگره  هک  دراد  یمرب  یقیاقح  زا  هدرپ  نآرق ،

.دنک یم  باریس  ار  ناسنا  حور  ریوک  هک  تسا  يراهب  ناراب  نوچمه  نآرق ،

ربمایپ هک  یتقو  دنتـشادنپ !  غورد  ار  نآ  دـندرواین و  نامیا  نآ  هب  دـندرکن و  كرد  ار  نآ  تمظع  اه  ناسنا  زا  يا  هّدـع  هک  سوسفا 
«، تسوداج رحس و  نآرق  : » تفگ يرگید  تسین ،» رعـش  زج  يزیچ  نآرق  : » تفگ یکی  دناوخ ، یم  هّکم  ناتـسرپ  ُتب  يارب  ار  نآرق 

«. تسا ناگتشذگ  هناسفا  نآرق ، : » تفگ یکی  نآ 

رارق اه  ناسنا  يارب  تکرب  تمحر و  هیام  ار  نآرق  ادخ  دندرک ، مورحم  یگرزب  تداعس  زا  ار  دوخ  دنتفگ و  ار  نانخس  نیا  نالهاج 
، درب هاـنپ  نآ  هـب  سک  ره  تـسا ، یهاـگآ  مـلع و  همــشچ  دوـش ، یمن  شوماـخ  زگره  هـک  تـسا  يروـن  نآرق ، يرآ ، تـسا ، هداد 

.دبای یم  ار  یتخبشوخ  هار  دوش و  یم  دنمتداعس 

* * *

22 هیآ 24 -  رشَح :

ُنِمْؤُْملا ُماَلَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  ( 22  ) ُمیِحَّرلا ُنَمْحَّرلا  َوُه  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاَع  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه 
ِیف اَم  َُهل  ُحِّبَُـسی  یَنْـسُْحلا  ُءاَمْـسالا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراَْبلا  ُِقلاَْخلا  ُهَّللا  َوُه  ( 23  ) َنوُکِرُْـشی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا 

(24  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرالاَو  ِتاَواَمَّسلا 

.تسا دیحوت  باتک  نآرق  تسا ، یتسرپاتکی  باتک  نآرق ،

رشب نهذ  اریز  دننکن ، فصو  ار  وت  دوخ ، شیپ  زا  ات  يا  هتساوخ  نانمؤم  زا  وت 
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یم نخس  تناگدنب  يارب  تدوخ  تافص  زا  اجنیا  رد  وت  تسوت ، نخـس  وت ، تخانـش  هار  اهنت  دنک ، كرد  ار  وت  تقیقح  دناوت  یمن 
.ییوگ

مان فذـح  زا  دـعب  تسا ، هدـش  رکذ  راب  هس  هللا »  » هژاو راب و  ود  زیزع »  » هژاو هک  منیب  یم  منک  یم  ّتقد  یناـیاپ  تاـیآ  نیا  رد  یتقو 
: تسا حرش  نیا  هب  هک  مسر  یم  ادخ  مان  هب 16  يرارکت  ياه 

.میحر نامحر ، هداهشلا ، بیغلا و  ملاع  هللا ،

.زیزع نِمیهُم ، نمؤم ، مالس ، سوّدق ، کلَم ،

.میکح رّوصم ، ئراب ، قلاخ ، ّربکتم ، راّبج ،

دـیحوت و مهم  سرد  هیآ ، هـس  نـیا  .يا  هدرکن  رکذ  مـه  رـس  تـشپ  ار  تدوـخ  ياـه  ماـن  زا  ماـن  دادـعت  نـیا  نآرق ، ياـج  چـیه  رد 
.تسا یتسرپاتکی 

* * *

هک تسا  یبلاطم  تسا ، زتنارپ  لخاد  هک  یبلاطم  .منک  یم  ناـیب  دـنا ، هدـش  رکذ  هیآ  هس  نیا  رد  هک  یبیترت  هب  ار  ماـن  نیا 16  نونکا 
: تسا هدش  رکذ  اه ، مان  نیا  نایم 

(. تسین وت  زج  ییادخ  چیه  و   ) یشاب یم  ناهنپ  اه  هدید  زا  يا و  هناگی  وت  هللا :  - 1

.یناد یم  ار  راکشآ  ناهنپ و  رما  ره  هداهشلا : بیغلا و  ِملاع   - 2

.دوش یم  اه  ناسنا  لماش  ایند  نیا  رد  وت  ینابرهم  يا و  هدنشخب  نامحر :  - 3

یتسه يا  هناگی  يادخ  وت   ) .دنوش یم  دـنم  هرهب  وت  ینابرهم  نیا  زا  نانمؤم  طقف  تمایق ، زور  رد  یـشاب و  یم  نابرهم  وت  میحر :  - 4
(. تسین وت  زج  ییادخ  هک 

.یشاب یم  ناهج  ياورنامرف  کلَم :  - 5

.یشاب یم  كاپ  یصقن ، یبیع و  ره  زا  سوُّدق :  - 6
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.ینک یمن  ملظ  سک  چیه  هب  مالس :  - 7

.یهد یم  تاجن  مّنهج  باذع  زا  ار  نانآ  ینک و  یم  اطع  ّتینما  تناتسود  هب  نمؤم :  - 8

.تسا رادیاپ  وت  هب  ناهج  یشاب ، یم  زیچ  همه  هدنراد  هاگن  نمیَهُم :  - 9

.يروخ یمن  تسکش  زگره  یتسه و  اناوت  زیزع :  - 10

وت دـنک  هبوت  دـنک و  هانگ  ینمؤم  رگا  ینک ، یم  ناربج  ار  اه  تسکـش  يزادرپ و  یم  يرما  ره  حالـصا  هب  دوخ  هدارا  اب  راّبج :  - 11
.ینک یم  لیدبت  اه  یبوخ  هب  ار  وا  ناهانگ 

زا رتالاو  رتالاب و  يرادن ، یکیرش  چیه  وت   ) .تسین وت  زا  رتالاب  رترب و  زیچ  چیه  یشاب و  یم  تمظع  یگرزب و  هتـسیاش  ّربکتم :  - 12
(. یتسه رود  هب  یصقن  بیع و  ره  زا  وت  یشاب ، هتشاد  کیرش  هک  یشاب  یم  نیا 

.يدرک قلخ  ار  ناهج  هک  يا  هناگی  يادخ  نآ  وت  قلاخ :  - 13

.يدروآ دیدپ  دشاب ، هتشاد  یلبق  هنومن  هک  نآ  نودب  ار  ناهج  ئراب :  - 14

ار وت  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ  .تسوکین  ياه  مان  وت  يارب   ) .يداد ار  شدوخ  صاخ  لکـش  يدوجوم ، ره  هب  رّوصم :  - 15
(. یتسه اناوت  دنناد و  یم  كاپ  اه ، بیع  اه و  صقن  همه  زا  ار  وت  دننک و  یم  حیبست 

.يدیرفاین هدوهیب  ار  ناهج  یهد و  یمن  ماجنا  هدوهیب  راک  وت  .تسا  تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه  میکح :  - 16

* * *

لقن ار  ارجام  نیا  تسا  بسانم  متسناد ، ار  ادخ  يابیز  مان  نیا 16  هک  نونکا 
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: منک

هروس رخآ  هیآ  هس  : » دومرف درک و  وا  هب  ور  ربمایپ  تسیچ .»؟ ادـخ  مظعا  مسا  : » دیـسرپ وا  زا  دـمآ و  ناشیا  دزن  ربمایپ  ناراـی  زا  یکی 
«. ناوخب دایز  ار  رشح 

(. تسا باجتسم  شیاعد  هللاءاش  نا  دنادب ، ار  نآ  سک  ره  هک  یمسا  .ادخ  ِگرزب  مسا  ینعی : مظعا ، مسا  )

(129) .داد ار  باوج  نامه  وا  هب  رگید  راب  ربمایپ  درک ، رارکت  ار  دوخ  لاؤس  رگید  راب  کی  دیسرپ ، ربمایپ  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  یسک 

* * *

«. تسا ییوکین  ياه  مان  ادخ  يارب  : » مناوخ یم  نینچ  هروس  نیا  رخآ  هیآ  رد 

: منک یم  رکذ  تسا ) هدماین  هیآ  هس  نیا  رد  هک   ) اه مان  نآ  زا  یضعب  اجنیا  رد  .تسا  هدش  رکذ  ادخ  مان  نآرق 99  رد 

.دنمتردق ریذپ ، هبوت  اونش ، انیب ، نادردق ، لداع ،

.ناگدنب هب  کیدزن  هدنهد ، يزور  هدننک ، يرای  زاین ، یب  گرزب ،

...دنمتردق هدننکاطع ، هدنز ، هدننک ، يرای  امنهار ، هدننک ، زاین  یب 

(130) .دنناوخب اه  مان  نیا  اب  ار  وا  شناگدنب  هک  دراد  تسود  ادخ  دنتسه ، وکین  ابیز و  اه ، مان  نیا  همه 
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هنحتمُم هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 60  هروس  تسا و  ّیندم »  » هروس نیا   - 1

هنیدم هب  هّکم  زا  هّکم  نانز  زا  يا  هدع  دندوب ، هنیدم  رد  ناناملسم  یتقو  تسا ،» هدش  ناحتما  هک  تسا  ینز   » يانعم هب  هنَحتمُم »  - » 2
هدرک ترجه  ادخ  رطاخ  هب  ًاعقاو  ایآ  هک  دنک  ناحتما  ار  نانز  نآ  نامیا  هدیقع و  ات  تساوخ  ناناملسم  زا  نآرق  دندرک ، یم  ترجه 

.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  لیلد  نیا  هب  تسا و  هدش  رکذ  بلطم  نیا  هیآ 10  رد  دنا ؟

هیلع ) میهاربا زا  يوریپ  هب  روتـسد  تمایق ، زور  یگنوگچ  نارفاـک ، اـب  یتسود  زا  زیهرپ  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
.دنتسب يرجه  متشه  لاس  رد  هّکم  نانز  اب  ربمایپ  هک  ینامیپ  رکذ  دننک ، یم  ترجه  هنیدم  هب  هک  ینانز  ناحتما  مالسلا ،)
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1 هیآ 3 -  هنحتمُم :

َنِم ْمُکَءاَج  اَِمب  اوُرَفَک  ْدَـقَو  ِهَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاَِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَـعَو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  َال  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَنَأَو ِهَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست  ِیتاَضْرَم  َءاَِغْتباَو  ِیلِیبَس  ِیف  اًداَهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکِّبَر  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  ْنَأ  ْمُکاَّیِإَو  َلوُسَّرلا  َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا 

ْمُهَیِْدیَأ ْمُْکَیلِإ  اوُطُْـسبَیَو  ًءاَدْعَأ  ْمَُکل  اُونوُکَی  ْمُکوُفَْقثَی  ْنِإ  ( 1  ) ِلِیبَّسلا َءاَوَس  َّلَض  ْدَـقَف  ْمُْکنِم  ُْهلَعْفَی  ْنَمَو  ُْمْتنَلْعَأ  اَمَو  ُْمْتیَفْخَأ  اَِـمب  ُمَلْعَأ 
(3  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ْمُکَْنَیب  ُلِصْفَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکُدَالْوَأ  َالَو  ْمُکُماَحْرَأ  ْمُکَعَْفنَت  َْنل  ( 2  ) َنوُرُفْکَت َْول  اوُّدَوَو  ِءوُّسلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأَو 

.تسا انعم  یب  نانآ ، نایم  یتسود  تسا و  ادج  رفاک  هار  زا  نمؤم  هار  دوش ، یمن  تسود  وت  نانمشد  اب  دراد  نامیا  وت  هب  هک  یسک 

هب اهراب  دنا و  هدومن  يدایز  ینمشد  نانآ  اب  هّکم  نارفاک  دندوب ، هنیدم  رد  نانمؤم 
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نانمؤم نمشد  وت و  نمـشد  نارفاک ، اریز  دنریگن ، دوخ  تسود  ار  نارفاک  ات  یهاوخ  یم  نانمؤم  زا  نونکا  دندوب ، هدمآ  نانآ  گنج 
.دنزرویم رفک  نآرق  هب  دنتسه و 

.دننکن یتسود  نارفاک  اب  دنریگب و  سرد  بِطاح »  » يارجام زا  دیاب  نانمؤم 

؟ تسیچ وا  يارجام  تسیک ؟ بطاح 

.دـندوب هدرواین  نامیا  زونه  دـندرک و  یم  یگدـنز  هّکم  رد  وا  هداوناـخ  .دوب  هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هک  دوب  یناناملـسم  زا  یکی  وا 
یتمدـخ نارفاک  هب  ات  تفرگ  میمـصت  دـش و  تسود  هّکم  نارفاک  اب  دنـشابن  یتخـس  رد  شنادـنزرف  ناگتـسب و  هک  نیا  يارب  بطاح 

.داتسرف هّکم  هب  ار  نآ  تشون و  هنایفخم  يا  همان  وا  .دنک 

 ! دوب هدش  شاف  مالسا ، یماظن  رارسا  زا  یکی  همان  نیا  رد 

هک داد  رادشه  نارفاک  هب  دوخ  همان  رد  بطاح  دنک ، هدامآ  ار  مالسا  رکشل  هّکم ، حتف  يارب  دوب  هتفرگ  میمصت  دوب و  هنیدم  رد  ربمایپ 
هّکم حتف  زا  لبق  همان  نیا  .داد  يور  يرجه  متشه  لاس  رد  هّکم  حتف   ) .دیآ یم  هّکم  هب  يدوز  هب  مالسا  رکشل  هک  دنـشاب  عافد  هدامآ 

(. دش هداتسرف 

يارب یکمک  نانآ  زا  دـنیبب و  ار  شناگتـسب  ات  دوب  هدـمآ  هنیدـم  هب  هک  دوب  رفاک  ینز  نز ، نآ  .داد  نز  کـی  هب  ار  هماـن  نیا  بطاـح 
.دوب ریقف  رایسب  نز  نآ  دهاوخب ، دوخ  یگدنز 

وا زا  داد و  لوپ  يرادـقم  وا  هب  تفر و  وا  دزن  بطاـح  دورب ، هّکم  هب  تساوخ  یم  نز  نآ  یتـقو  دـندرک ، کـمک  وا  هب  نز  ناگتـسب 
هب درک و  یفخم  دوخ  يوسیگ  نایم  ار  همان  تفرگ ، ار  همان  لوپ و  نز  .دناسرب  هّکم  ناگرزب  هب  ار  همان  نآ  ات  تساوخ 
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.درک تکرح  هّکم  يوس 

ار نز  نآ  ات  داتـسرف  ار  شنارای  زا  رگید  رفن  دنچ  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع ربمایپ  داد ، ربخ  ربمایپ  هب  ار  همان  يارجام  دـش و  لزان  لیئربج 
.دندنادرگزاب هنیدم  هب  ار  وا  دنتفرگ و  وا  زا  ار  همان  دندناسر و  نز  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  نانآ  دننادرگزاب ، هنیدم  هب 

: دومرف وا  هب  ربمایپ  داتسرف ، بطاح  لابند  هب  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 

؟ يدرک ار  راک  نیا  ارچ  __ 

ُتب هک  مدیـسرت  یم  نم  دـنرادن ، يروای  راـی و  چـیه  هّکم ، رد  نم  هداوناـخ  اـّما  متـشادن ، تناـیخ  دـصق  زگره  نم  ربماـیپ !  يا  __ 
ما هداوناخ  رازآ  زا  تسد  دنوش و  یـضار  نم  تسد  زا  نانآ  ات  متـشون  ار  همان  نیا  نیمه  يارب  دننک ، رازآ  ّتیذا و  ار  نانآ  ناتـسرپ ،

.دنرادرب

ترجه هنیدـم  هب  دوخ  نید  ظفح  يارب  شیپ  اه  لاس  هک  دوب  یناـسک  زا  وا  اریز  دیـشخب ، ار  وا  تفریذـپ و  ار  بِطاـح  رذـع  ربماـیپ ،
(131) .دوب هدرک  یناشف  ناج  مه  ردب »  » گنج رد  دوب و  هدرک 

* * *

: یتفگ نخس  نینچ  نانمؤم  اب  وت  هک  دوب  اجنیا 

نیا .دـنزرویم  رفک  نآرق  هب  دنتـسه و  نانمؤم  نمـشد  نم و  نمـشد  نارفاک ، اریز  دـیهدن ، رارق  دوخ  تسود  ار  نارفاک  نانمؤم !  يا 
.دندرک نوریب  هّکم  رهش  زا  ار  شنارای  ربمایپ و  هک  دندوب  هّکم  نارفاک 

نانآ اب  نارفاک  اّما  دـندوب ، هدادـن  ماجنا  ییاطخ  چـیه  دـندوب و  هدروآ  ور  یتسرپاتکی  هب  نانآ  دوب ؟ هچ  شنارای  ربماـیپ و  هاـنگ  رگم 
هّکم زا  ار  نانآ  دندرک و  ینمشد 
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.دندرک نوریب 

نینچ هک  نانآ  دنا ، هدرک  ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  دنا و  هدرک  اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  وت ، ياضر  بسک  وت و  نید  يارب  نانمؤم 
، یناد یم  ار  راکـشآ  ناهنپ و  رما  ره  وت  دننک ، یتسود  هنایفخم  نارفاک  اب  دیابن  رگید  دندومن ، يرای  ار  وت  نید  دـندرک و  يراکادـف 

.تسا هدش  هارمگ  تسار  هار  زا  دنک  یتسود  ناتسرپ  ُتب  اب  هک  سک  ره 

ّطلسم نانمؤم  رب  نارفاک  رگا  دوبن ، نینچ  زگره  اّما  دنرادن ، ینمشد  نانآ  اب  هّکم  نارفاک  هک  دندرک  یم  رکف  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ 
تـسد یتسرپاتکی  زا  نانمؤم  هک  تسا  نارفاک  يوزرآ  نیا  .دندرب  یم  ریـشمش  هب  تسد  دندرک و  یم  ینمـشد  نانمؤم  اب  دندش  یم 

.دنیامیپب ار  رفک  هار  دنرادرب و 

* * *

؟ تشون همان  هّکم  نارفاک  هب  بِطاح »  » ارچ یتسار  هب 

؟ دومن یتسود  نارفاک  اب  ارچ 

ناگتسب تمایق ، زور  رد  هک  ینک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  نونکا  دز ، يراک  نینچ  هب  تسد  نیمه  يارب  دوب و  دوخ  هداوناخ  نارگن  وا 
 ! یتسه انیب  دوخ ، ناگدنب  ياهراک  همه  هب  وت  دتفا و  یم  ییادج  اه  ناسنا  نیب  دنناسر و  یمن  ناسنا  هب  يدوس  چیه  نادنزرف ، و 

، ّتبحم نیا  یتقو  اّما  دوب ، وا  یناسنا  فطاوع  ندوب  هدنز  هناشن  نیا  تشاد ، تسود  ار  دوخ  هداوناخ  بطاح  هک  تسا  تسرد  يرآ ،
هک دنادب  دیاب  وا  .درادن  یشزرا  چیه  دنزب ، هبرض  مالسا  هب  دنک و  کمک  نارفاک  هب  ناسنا  هک  دوش  ببس 
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.دنناسرب يدوس  وا  هب  دنناوت  یمن  وا  هداوناخ  تمایق ، زور  رد 

* * *

4 هیآ 6 -  هنحتمُم :

اَنَْنَیب اََدبَو  ْمُِکب  اَنْرَفَک  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اَّمِمَو  ْمُْکنِم  ُءَآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاَق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  َمیِهاَْربِإ  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناَک  ْدَـق 
اَنَّبَر ءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ُِکْلمَأ  اَمَو  ََکل  َّنَرِفْغَتْـسََال  ِهِیبَِال  َمیِهاَْربِإ  َلْوَق  اَّلِإ  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یَّتَح  اًدـَبَأ  ُءاَضْغَْبلاَو  ُهَواَدَْـعلا  ُمُکَْنَیبَو 
ْدََقل ( 5  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَنَّبَر  اََـنل  ْرِفْغاَو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًهَْنِتف  اَْـنلَعَْجت  اـَل  اَـنَّبَر  ( 4  ) ُریِـصَْملا َْکَیلِإَو  اَْنبَنَأ  َْکَیلِإَو  اَْنلَّکََوت  َکـْیَلَع 

(6  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَمَو  َرِخالا  َمْوَْیلاَو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناَک 

.ینک نایب  یبوخ  قشمرس  یلاع و  هنومن  نانمؤم ، يارب  یهاوخ  یم  نونکا  دننکن ، یتسود  نارفاک  اب  ات  يداد  روتسد  نانمؤم  هب 

 ! شنارای و  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا

موق هب  دنداد و  يرترب  دوخ  نادـناخ  یتسود  رب  ار  یتسرپاتکی  نانآ  دـنریگب ، سرد  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا زا  دـیاب  نانمؤم 
نیا .تسا  هدش  راکشآ  یگشیمه  ینمشد  امش ، ام و  نیب  .میرفاک  امـش  نید  هب  ام  .میرازیب  امـش  ياه  ُتب  امـش و  زا  ام  : » دنتفگ دوخ 

«. دیروآ نامیا  هناگی  يادخ  هب  امش  ات  دنک  یم  ادیپ  همادا  عضو 

.تفگ زیمآ  ّتبحم  نانخـس  وا  هب  شیومع  تیاده  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هّتبلا  دوب ، شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا همانرب  نیا 
ردپ ار  شیومع  وا  درک ، گرزب  ار  وا  رذآ  شیومع ، رطاخ  نیمه  هب  تفر ، ایند  زا  شردـپ  دوب ، کچوک  یتقو  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا

باطخ
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(132) .درک یم 

: تفگ وا  هب  شیومع  درک ، توعد  یتسرپاتکی  هب  ار  وا  درک و  مهارف  ار  شیومع  نامیا  تیاده و  هنیمز  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا

يادخ شیپ  مروآ ، نامیا  وت  يادخ  هب  نم  رگا  .تسا  هانگ  یتسرپ ، ُتب  ییوگ  یم  وت  ما ، هدیتسرپ  ُتب  اه  لاس  نم  میهاربا !  يا  __ 
 ! متسه راکهانگ  وت ،

یمن يرگید  راک  نم  دـشخبب ، ار  وت  دـناوت  یم  هک  تسادـخ  نیا  .دـشخبب  ار  وت  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  نم  يروآ ، ناـمیا  وت  رگا  __ 
.دشخبب ار  وت  مهاوخب  وا  زا  يروایب  نامیا  وت  رگا  مهد  یم  لوق  نم  منکب ، مناوت 

اه ُتب  شتـسرپ  زا  تسد  وا ، يومع  اّما  دروآ !  نامیا  وا  دیاش  داد ، دوخ  يومع  رذآ ، هب  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا هک  دوب  يا  هدعو  نیا 
رد همه  دـنزادنا ، شتآ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا اـت  دـنتفرگ  میمـصت  ناتـسرپ  ُتب  هک  يزور  .داد  همادا  دوخ  هار  هب  تشادـنرب و 
رد دنزادنایب ، اه  هلعـش  نایم  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ات  دندوب  رظتنم  همه  دوب ، هدش  هدامآ  یگرزب  شتآ  دـندش ، عمج  رهـش  نادـیم 

: تفگ وا  هب  دمآ و  ولج  رذآ  ماگنه  نیا 

 ! رادرب دوخ  هدیقع  زا  تسد  میهاربا !  يا  __ 

.منک یمن  ار  راک  نیا  __ 

شتآ رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا نآ  زا  دعب  دز و  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا هب  یمکحم  یلیـس  دروآ و  الاب  ار  شتـسد  رذآ  هک  دوب  اجنیا 
.درک ادیپ  تاجن  وا  دش و  ناتسلگ  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا رب  شتآ  داد و  يور  يا  هزجعم  یلو  دنتخادنا 

* * *

نامیا ( مالسلا هیلع  ) میهاربا هب  هک  یهورگ  نامه  دوب ، شنارای  و  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا زا  نخس 
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هک نانمؤم  هورگ  نآ  هک  دوب  نآ  زا  دعب  يداد ، تاجن  ار  وا  وت  دنتخادنا و  شتآ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ناتـسرپ  ُتب  .دـندروآ 
یم میا و  هدروآ  ور  وت  هاگرد  هب  میدومن و  لّکوت  وت  رب  ام  ایادـخراب !  : » دـندرک زاـین  زار و  نینچ  وت  اـب  دوب ، كدـنا  مه  ناشدادـعت 

نارفاک تسد  زا  ار  ام  ایادـخراب !  .مییآ  یم  وت  هاگـشیپ  هب  یـسرباسح  يارب  همه  ینک و  یم  هدـنز  ار  ام  وت  تمایق  زور  رد  هک  میناد 
یتسه و اناوت  وت  هک  شخبب  ار  ام  ناهانگ  وت  ایادخراب !  .دننک  رازآ  ّتیذا و  هجنکش و  ار  ام  دنناوتن  نانآ  هک  نک  يراک  هدب !  تاجن 

(133 «.) تسا تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه 

هاگـشیپ هب  تمایق  زور  رد  دنناد  یم  دنراد و  نامیا  تمایق  زور  وت و  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  یبوخ  قشمرـس  نانمؤم ، نآ  یگدـنز 
دنشاب هنوگ  نیا  دیاب  مه  ناناملسم  دننک ، یتسود  ناتسرپ  ُتب  اب  دندشن  رضاح  زگره  وا  ناوریپ  و  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا دنیآ ، یم  وت 

زاین یب  وت  تسا ، هدز  ررـض  دوخ  هب  دـنک  یچیپرـس  وت  ناـمرف  نیا  زا  هک  سک  ره  تسوت ، ناـمرف  نیا  .دـننکن  یتسود  نارفاـک  اـب  و 
.دناسر یم  يررض  وت  هب  نانآ  ینامرفان  هن  دناسر و  یم  يدوس  وت  هب  تناگدنب  تعاطا  هن  تسوت ، نآ  زا  اه  یبوخ  همه  یتسه و 

* * *

هناخ زا  ات  يداد  نامرف  نانآ  هب  وت  یهد ، تاجن  نارفاک  ياه  هجنکش  زا  ار  نانآ  ات  دنتساوخ  وت  زا  وا  ناوریپ  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
.دنوش ادج  شیوخ  هاگداز  زا  دوخ  دنلب  نامرآ  يارب  دنوش و  رجاهم »  » دننک و چوک  دوخ  هناشاک  و 

، نطو یتقو  اّما  دراد ، تسود  ار  دوخ  نطو  یناسنا  ره  هک  تسا  تسرد  دندرک ، ترجاهم  نیطسلف »  » هب لباب »  » زا نانآ  هک  دوب  اجنیا 
اه یکیرات  اه و  یهایس  جامآ 
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.درک ترجه  دیاب  دش ،

* * *

هیآ 7 هنحتمُم :

(7  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ٌریِدَق  ُهَّللاَو  ًهَّدَوَم  ْمُْهنِم  ُْمْتیَداَع  َنیِذَّلا  َْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع 

زا هک  دـندوب  یناسک  نارجاهم  .دـندوب  نارجاهم  ناناملـسم ، زا  یهورگ  دـننکن ، یتسود  هّکم  نارفاک  اب  اـت  یتساوخ  ناناملـسم  زا  وت 
هک يداد  نامرف  نارجاهم  هب  وت  دندوب ، هدنام  یقاب  یتسرپ  ُتب  رفک و  رد  هّکم  رد  نانآ  ناگتسب  دندوب و  هدرک  ترجه  هنیدم  هب  هّکم 

.درک یم  داجیا  نانآ  يارب  یفطاع  ألخ  کی  نیا  دننکن و  یتسود  دوخ  رفاک  ناگتسب  اب 

مه ناـنآ  هک  منک  يراـک  منک و  رارقرب  یتـسود  امـش ، نانمـشد  نیب  امـش و  نیب  نم  اـسب  هچ  : » ییوگ یم  نینچ  نارجاـهم  هب  نونکا 
«. متسه نابرهم  هدنشخب و  نم  متسه ، اناوت  منک ، هدارا  هک  يراک  ره  رب  نم  دنوش !  ناملسم 

 ! ییوگ یم  نخس  هّکم » حتف   » يارجام زا  وت  دمآ ، دهاوخ  يدوز  هب  هک  يا  هدنیآ  یتفگ ، نخس  هدنیآ  زا  اجنیا  رد  وت 

* * *

رد ار  یمچرپ  ربمایپ  نارای  زا  یکی  دور ، یم  شیپ  هّکم  يوس  هب  مالـسا  رکـشل  دسر ، یم  ارف  يرجه  متـشه  لاس  درذگ ، یم  یتّدـم 
«. تسا ماقتنا  زور  زورما ، : » دروآ یمرب  دایرف  دباتش و  یم  رهش  يوس  هب  بسا  رب  راوس  دریگ و  یم  تسد 

هب ار  دوخ  عیرس  ات  دهاوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  وا  دوش ، یم  ربخاب  ارجام  نیا  زا  ربمایپ 
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« ! تسا ینابرهم  زور  زورما  : » دنزب دایرف  رهش  رد  دریگب و  وا  زا  ار  مچرپ  دناسرب و  هّکم 

نآ دنوش ، یم  ناملـسم  دننیب ، یم  ار  ربمایپ  ینابرهم  مدرم ، یتقو  دوش و  یم  حتف  يزیرنوخ ، نودب  هّکم  رهـش  هک  تسوت  هدـعو  نیا 
.ینک یمن  فالخ  يا ، هداد  هک  يا  هدعو  رد  وت  تسوت و  هدعو  نیا  درک ، دنهاوخ  یتشآ  دوخ  ناگتسب  اب  نارجاهم  رگید  زور 

* * *

8 هیآ 9 -  هنحتمُم :

َنیِطِـسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهَیلِإ  اوُطِـسُْقتَو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِراَیِد  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْملَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاَُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاَْهنَی  اـَل 
ْمُهَّلَوَـتَی ْنَمَو  ْمُهْوَّلَوـَت  ْنَأ  ْمُکِجاَرْخِإ  یَلَع  اوُرَهاَـظَو  ْمُکِراَـیِد  ْنِم  ْمُکوُـجَرْخَأَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوَلتاَـق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاَْـهنَی  اَـمَّنِإ  ( 8)

(9  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأَف 

ار هیآ  ود  نیا  سپ  دندرک ، یم  ینمشد  مالـسا  اب  هّکم  رهـش  ناگرزب  دوب و  هدشن  حتف  هّکم  رهـش  زونه  دندوب و  هنیدم  رد  ناناملـسم 
: يدومن میسقت  ریز  هورگ  ود  هب  ار  ناتسرپ  ُتب  يدرک و  لزان 

لّوا هورگ  * 

ناناملـسم راک  هب  يراـک  اـّما  دـنداتفا ، یم  هدجـس  هب  اـه  ُتب  لـباقم  رد  دـندرک و  یم  يوریپ  دوخ  ناردـپ  نید  زا  هک  یناتـسرپ  ُتب 
.دندرک نوریب  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  نانآ  هن  دندمآ و  نانآ  گنج  هب  هن  دنتشادن ،

ات یتساوخ  ناناملسم  زا  دننک و  یتسود  نانآ  اب  ات  يداد  هزاجا  ناناملسم  هب  وت 
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.يراد تسود  دننک ، یم  راتفر  تلادع  اب  هک  ار  ییاه  ناسنا  وت  اریز  دننک  راتفر  نانآ  اب  تلادع  اب 

مود هورگ  * 

دوخ هناشاک  هناخ و  زا  ار  نانمؤم  دنتخادنا و  یم  هار  گنج  مالـسا ، يدوبان  يارب  دـندرک و  یم  ینمـشد  مالـسا  اب  هک  یناتـسرپ  ُتب 
شالت مالـسا ، يدوبان  يارب  دندید و  یم  مدرم  یتسرپ  ُتب  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  دندوب  هّکم  ناگرزب  نامه  هورگ  نیا  دندرک ، نوریب 

.دندرک یم 

یتسود نانآ  اب  سک  ره  هک  ینک  یم  مالعا  ناناملـسم  هب  دـننکن و  یتسود  ناتـسرپ  ُتب  نیا  اب  هک  یهد  یم  ناـمرف  ناناملـسم  هب  وت 
.دوش یم  رفک  ههبج  تیوقت  ببس  یتسود  نیا  اریز  تسا ، رگمتس  ملاظ و  دنک ،

* * *

هیآ 10 هنحتمُم :

َیلِإ َّنُهوُعِجَْرت  اَلَف  تاَنِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَـف  َّنِِهناَـمیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َّنُهُونِحَْتماَـف  تاَرِجاَـهُم  ُتاَـنِمْؤُْملا  ُمُکَءاَـج  اَذِإ  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
اوُکِـسُْمت َالَو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتَآ  اَذِإ  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  َالَو  اوُقَْفنَأ  اَم  ْمُهُوتَآَو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  ْمُه  اـَلَو  ْمَُهل  ٌّلِـح  َّنُه  اـَل  ِراَّفُْکلا 

(10  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَّللا  ُمْکُح  ْمُِکلَذ  اوُقَْفنَأ  اَم  اُولَأْسَْیلَو  ُْمتْقَْفنَأ  اَم  اُولَأْساَو  ِِرفاَوَْکلا  ِمَصِِعب 

مدرم دوب و  اه  ُتب  زا  رپ  هبعک ، رود  ات  رود  دوب ، یتسرپ  ُتب  رهـش  هّکم  دوب ، هدشن  حتف  هّکم  رهـش  زونه  دندوب ، هنیدـم  رد  ناناملـسم 
رهش نیا  هب  دش  یم  ناملسم  هک  سک  ره  دوب ، نامیا  زکرم  هنیدم  اّما  دندرک ، یم  هدجس  اه  ُتب  لباقم  رد 
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.درک یم  ترجه 

هب هک  دنتـشاد  تسود  نانز  نآ  دـندوب ، تسرپ  ُتب  زونه  ناـشنارهوش  یلو  دـندش  یم  ناملـسم  هّکم  ناـنز  زا  یـضعب  ناـیم ، نیا  رد 
یگدنز دش : حرطم  لاؤس  نیا  هک  دوب  اجنیا  دندمآ ، هنیدم  هب  نانآ  زا  رفن  دنچ  دننک ، یگدنز  نامیا  زکرم  رد  دننک و  ترجه  هنیدم 

؟ دوش یم  هچ  نانز  نآ  ییوشانز 

؟ دنا هدرک  ترجه  ادخ  رطاخ  هب  ًاعقاو  ایآ  هک  دننک  ناحتما  ار  نانز  نآ  ات  یتساوخ  ناناملسم  زا  اجنیا  رد  وت 

نکمم .دنا  هتشادن  يرگید  فده  دنا و  هدرک  ترجه  هنیدم  هب  دوخ  نید  ظفح  يارب  طقف  هک  دندرک  یم  دای  دنگوس  دیاب  نانز  نآ 
رارق شرهوش  تسد  زا  تاجن  يارب  يا  هناهب  ار  ندروآ  مالـسا  دزیرگب و  هّکم  زا  دوش و  هتـسخ  شرهوش  يراتفردـب  زا  ینز  هک  دوب 

.دهد

هّکم هب  ار  نانآ  دنهدب و  هانپ  نانآ  هب  دیاب  ناناملسم  دنا ، هدرک  ترجاهم  دوخ  نید  ظفح  رطاخ  هب  طقف  نانز  نآ  هک  دش  تباث  یتقو 
.دوش یمن  عمج  اج  کی  رد  رفک  نامیا و  اریز  دور  یم  نیب  زا  ناشنارهوش  اب  نانز  نآ  ییوشانز  دنویپ  دننادرگنزاب ،

هک ناـنز  نیا  .درک  یم  تخادرپ  نز  هب  ار  هیرهم  جاودزا ، زاـغآ  رد  درک ، یم  جاودزا  ینز  اـب  يدرم  یتـقو  دوب ، مسر  ناـمز  نآ  رد 
هب ار  هیرهم  نیا  دـیاب  دـنوش ، یم  ادـج  دوخ  رهوش  زا  ناـنآ  یتـقو  دـنا ، هتفرگ  دوخ  نارهوش  زا  ار  دوـخ  هیرهم  دـنا ، هدـش  ناملـسم 

 ! دنرادن یلوپ  هک  نانز  نآ  اّما  دننادرگزاب ، ناشنارهوش 

وت دننک !  تخادرپ  ار  لوپ  نیا  لاملا  تیب  زا  یهاوخ  یم  ناناملسم  زا  وت 
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.ینک یم  يرای  ار  نمؤم  نانز  نیا  هنوگ  نیا 

تـسرد .دننک  تخادرپ  لوپ  ناشنارهوش  هب  دنا ، هدرک  تخادرپ  نانز  نیا  هب  نارهوش  هک  يا  هیرهم  هزادنا  هب  دـیاب  ناناملـسم  يرآ ،
.دوش عیاض  یسک  ّقح  یتسین  رضاح  زگره  وت  اّما  دنشاب ، یم  رفاک  نانآ ، رهوش  هک  تسا 

تّدم نیا  یتقو  .دوش  صّخشم  یگلماح  رظن  زا  نانآ  ّتیعـضو  ات  دننک  ربص  یتّدم  ینعی  دنراد ، هگن  هّدع  دیاب  نانز  نیا  نآ ، زا  دعب 
.دنک تخادرپ  هیرهم  نانآ  هب  دیاب  دنک  یم  جاودزا  نانآ  اب  هک  یناملسم  درم  ره  هّتبلا  .دننک  جاودزا  دنناوت  یم  نانآ  تشذگ ،

* * *

هب هک  ار  ینمؤم  نانز  نیا  هک  دهد  یم  نامرف  ناناملـسم  هب  ادـخ  دوب : نیا  بلطم  نیا  مدرک ، بّجعت  هک  مدـناوخ  ار  یبلطم  اجنیا  رد 
.دننادرگنزاب هّکم  هب  دننک  یم  ترجه  هنیدم 

؟ تسیچ نخس  نیا  يانعم  دندنادرگ ؟ یم  زاب  هّکم  هب  دندمآ  یم  هنیدم  هب  هک  ار  یناسک  هنیدم  ناناملسم  رگم 

.دوب يرجه  متشه  لاس  رد  هّکم  حتف  تسا ، هدش  لزان  هّکم  حتف  زا  لبق  هیآ  نیا  .منک  یسررب  دیاب  نم 

.دنتـشون هّیبیَدُـح »  » نیمزرـس رد  ار  یحلـص  همان  نامیپ  هّکم ، ناگرزب  اـب  ربماـیپ  .دـش  عقاو  هّیبیَدُـح » حلـص  ، » يرجه مشـش  لاـس  رد 
نیا همان  نامیپ  رد  نیمه  يارب  .دنا  هدش  ناملـسم  دننک ، یم  یگدنز  هّکم  رد  هک  یناگدرب  زا  يا  هّدع  هک  دنتـسناد  یم  هّکم  ناگرزب 

، درک ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  يدرم  رگا  : » دنتشون ار  بلطم 
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(134 «.) دننادرگزاب هّکم  هب  ار  وا  دیاب  ناناملسم 

نیا دوب ، رادافو  نامیپ  نیا  هب  مه  ربمایپ  دـندوب ، راداـفو  دوخ  ناـمیپ  هب  ناتـسرپ  ُتب  هک  یناـمز  اـت  درک و  لوبق  ار  بلطم  نیا  ربماـیپ 
.دش ارجا  لاس  ود  ًابیرقت  همان  نامیپ 

نانآ اب  امش  هک  دینادب  اّما  دیتشون ، همان  نامیپ  هّکم  ناگرزب  اب  امـش  هک  تسا  تسرد  : » دیوگ یم  نینچ  ناناملـسم  هب  نآرق  اجنیا  رد 
ینخس رجاهم  نانز  زا  همان  نامیپ  نآ  رد  دینادرگ ، زاب  ار  دننک ، یم  ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  هک  ار  يرجاهم  نادرم  هک  دیدرک  دهع 

«. دینادرگنزاب ار  رجاهم  نانز  امش  سپ  تسا ، هدماین 

هنیدـم هب  هّکم  زا  نانز  زا  يدادـعت  يزور  هک  دـندرک  یمن  رکف  دادرارق ، نتـشون  ماگنه  رد  هّکم  ناگرزب  هک  تسا  نیا  بلاـج  هتکن 
زا نز  شـش  لاس ، ود  ِتّدم  نیا  رد  .دش  یمن  لماش  ار  رجاهم  نانز  هک  دندرک  هدافتـسا  يا  هژاو  زا  دادرارق  رد  نانآ  دـننک ، ترجه 
اریز دندرکن ، عوضوم  نیا  هب  یـضارتعا  چیه  مه  هّکم  ناگرزب  دنادرگنزاب و  هّکم  هب  ار  نانآ  ربمایپ  دـندرک و  ترجه  هنیدـم  هب  هّکم 

.تسا هدش  هتفگ  نخس  رجاهم  نادرم  زا  طقف  همان  نامیپ  رد  هک  دنتسناد  یم 

* * *

مه نیا  سکع  اّما  دنهد ، هانپ  ار  نانآ  هک  یتساوخ  ناناملـسم  زا  وت  دنروآ ، یم  ور  نامیا  هب  رفک  زا  هک  دمآ  نایم  هب  ینانز  زا  نخس 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  مالسا  مکح  .دنروآ  یم  ور  رفک  هب  نامیا  زا  هک  ینانز  تسا : نکمم 

یم تسا  هدش  رفاک  شنز  هک  یناملـسم  زا  وت  دوش ، یم  مامت  شرهوش  اب  وا  ییوشانز  هطبار  دنیزگرب ، ار  رفک  هار  یناملـسم  نز  رگا 
ات دنک  اهر  ار  وا  ات  یهاوخ 
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رد  ) .دریگب سپ  وا  ناگتسب  ای  نز  نآ  زا  ار  تسا  هداد  نز  هب  هک  ار  يا  هیرهم  دناوت  یم  وا  رهوش  هّتبلا  دورب ، دوخ  رفاک  ناگتـسب  دزن 
(135 (.) دنتفرگ یم  ار  دوخ  هیرهم  نانز  جاودزا ، زاغآ  رد  هک  دوب  مسر  نامز ، نآ 

: تسا تلادع  هناشن  هک  ینوناق  ود  ینک ، یم  نایب  اجنیا  رد  نوناق  ود  وت 

وا هک  ار  يا  هیرهم  دیاب  ناناملسم  دوش و  یم  ادج  شرهوش  زا  نز  نآ  دنامب ، رفک  رد  شرهوش  دوش و  ناملسم  ینز  رگا  لّوا : نوناق 
.دنهد سپ  شرهوش  هب  تسا  هتفرگ  شرهوش  زا 

دیاب نارفاک  اّما  دـنک ، یم  اـهر  ار  شنز  درم  نآ  دوش ، رفاـک  شنز  دـنک ، یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  هک  ناملـسم  درم  رگا  مود : نوناـق 
.دنهد سپ  تسا ، هداد  شنز  هب  درم  نآ  هک  ار  يا  هیرهم 

.تسا تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه  یشاب و  یم  اناد  يادخ  وت  ینک و  یم  مکح  تلادع  هب  هنوگ  نیا  وت  تسوت ، نوناق  ود  نیا 

* * *

هیآ 11 هنحتمُم :

َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوـُقَْفنَأ  اَـم  َلـْثِم  ْمُهُجاَوْزَأ  ْتَبَهَذ  َنیِذَّلا  اُوتَآَـف  ُْمْتبَقاَـعَف  ِراَّفُْکلا  َیلِإ  ْمُکِجاَوْزَأ  ْنِم  ٌءْیَـش  ْمُکَتاَـف  ْنِإَو 
(11)

يدرک مکح  رگید  فرط  زا  دورب و  نارفاک  دزن  ات  دـنک  اهر  ار  شنز  دـیاب  دوش ، رفاک  شنز  یناملـسم  درم  رگا  هک  يداد  ناـمرف  وت 
دننکن و ار  راک  نیا  نارفاک  هک  تسا  نکمم  اّما  دنهد ، سپ  تسا ، هداد  شنز  هب  درم  نآ  هک  ار  يا  هیرهم  دیاب  نارفاک 
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.دنهدن ار  ناملسم  درم  نیا  لوپ 

.دنک جاودزا  نآ  اب  هک  دشاب  هتشادن  يرگید  لام  وا  اسب  هچ  شرسمه !  مه  تسا و  هتفر  شلوپ  مه  ناملسم  درم  نیا 

ار ناملسم  درم  لوپ  دنا ، هدروآ  تسد  هب  اه  گنج  رد  هک  ییاه  تمینغ  لاملا و  تیب  زا  ناناملـسم  ات  یهد  یم  نامرف  هک  تساجنیا 
.دنک جاودزا  یناملسم  نز  اب  دناوتب  وا  ات  دنهدب 

.دنکن نایب  رتدایز  تسا ، هداد  شنز  هب  هک  ار  يا  هیرهم  غلبم  دنک و  هشیپ  اوقت  دیاب  ناملسم  درم  هّتبلا 

، دـنک تفایرد  لوپ  لاملا  تیب  زا  رادـقم  ناـمه  هب  دـنک و  ناـیب  تسا ، هداد  شرـسمه  هب  جاودزا  ماـگنه  هک  ار  یلوپ  ًاـقیقد  دـیاب  وا 
.دننک تعاطا  وت  زا  دیاب  دنا و  هدروآ  نامیا  وت  ییاتکی  هب  نانآ  دننک ، يرود  وت  نامرف  تفلاخم  زا  دیاب  ناناملسم 

* * *

هیآ 12 هنحتمُم :

ناَتُْهِبب َنِیتْأَی  َالَو  َّنُهَدَالْوَأ  َْنُلتْقَی  َالَو  َنِینْزَی  َالَو  َْنقِرْـسَی  َالَو  اًْئیَـش  ِهَّللِاب  َنْکِرُْـشی  َال  ْنَأ  یَلَع  َکَنِْعیاَُبی  ُتاَنِمْؤُْملا  َكَءاَج  اَذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
(12  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْساَو  َّنُهِْعیاَبَف  فوُْرعَم  ِیف  َکَنیِصْعَی  َالَو  َّنِِهلُجْرَأَو  َّنِهیِْدیَأ  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی 

ُتب ناناملـسم و  نیب  دوب  هدـش  رکذ  همان  نامیپ  نیا  رد  درک ، ءاضما  ار  هّیبیدـح  نامیپ  هّکم  ناگرزب  اب  يرجه  مشـش  لاـس  رد  ربماـیپ 
تایآ 1 .دومن  مادقا  هّکم  حتف  يارب  ربمایپ  يرجه  متشه  لاس  رد  .دشاب  سب  شتآ  لاس ، هد  تّدم  هب  ناتسرپ 
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.تسا هدش  لزان  يرجه  متشه  ات  مشش  لاس  نیب  هروس  نیا  ات 11 

هّکم يوس  هب  تشاد  وجگنج  رفن  رازه  هد  هک  يرکـشل  اب  ربمایپ  يرجه ، متـشه  لاـس  رد  دوب ، رارقرب  حلـص  لاـس ، ود  تّدـم  نیا  رد 
لاس هد  دیاب  وا  دـنک ، هلمح  هّکم  هب  يرجه  لاس 16  زا  لبق  دیابن  ربمایپ  هّیبیدح ، همان  نامیپ  قبط  .دـنک  حـتف  ار  اجنآ  ات  درک  تکرح 

.درک ربص  لاس  ود  طقف  وا  اّما  درک ، یم  ربص 

نانآ اب  دننک و  هلمح  دنتسه ، نامیپ  مه  ناناملسم  اب  هک  یناسک  هب  دنرادن  ّقح  ناتـسرپ  ُتب  : » دوب هدش  رکذ  هّیبیدح  حلـص  نامیپ  رد 
«. دنیامن گنج 

، متـشه لاس  رد  دندرک ، یم  یگدنز  هّکم  فارطا  رد  نانآ  دندوب ، هتـسویپ  مالـسا  نید  هب  دـندوب و  نامیپ  مه  ربمایپ  اب  هعازخ »  » هلیبق
.دندیشک نوخ  كاخ و  هب  هنامولظم  ار  نانآ  زا  يدادعت  دندرک و  هلمح  هلیبق  نیا  هب  ناتسرپ  ُتب 

.دنک تکرح  هّکم  يوس  هب  تفرگ  میمصت  دندرک ، ضقن  ار  هّیبیدح  همان  نامیپ  ناشدوخ  هّکم  ناتسرپ  ُتب  هک  دید  ربمایپ  یتقو 

ار شا  هناخ  ِرد  دورب و  دوخ  هناخ  هب  سک  ره  تسا ، ناما  رد  دربب ، هانپ  هبعک  هب  سک  ره  : » داتـسرف هّکم  مدرم  يارب  ار  یماـیپ  ربماـیپ 
نودب هّکم  هک  دش  ثعاب  نیا  تشاذگ و  شیامن  هب  دوخ  زا  ار  تفوطع  ینابرهم و  تیاهن  زور ، نآ  رد  ربمایپ  تسا .» ناما  رد  ددنبب ،

.ددرگ كاپ  اه  ُتب  همه  زا  هّکم  دوش و  حتف  يزیرنوخ ،

* * *

دـش تبون  نآ  زا  دعب  دندرک ، تعیب  وا  اب  دندوب ، هدروآ  نامیا  هک  هّکم  نادرم  داتـسیا و  افـص »  » هوک يور  رب  ربمایپ  هّکم  حتف  زا  سپ 
.دننک تعیب  وا  اب  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  ینانز  ات 
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نامیپ رما  شـش  رب  ناـنز  زا  اـت  یتساوخ  ربماـیپ  زا  وت  .ینک  ناـیب  ار  ناـنز  تعیب  یگنوگچ  اـت  يدرک  لزاـن  ار  هیآ  نیا  وت  دوب  اـجنیا 
: دریگب

.دنتسرپن ار  اه  ُتب  دنزرون و  كرش   - 1

نیا زا  ار  نانآ  ربمایپ  دنتشاد ، یمرب  ار  يزیچ  اه ، نآ  هزاجا  نودب  شیوخ  رهوش  تورث  لام و  زا  نانز  زا  یضعب   ) .دننکن يدزد   - 2
(. درک یهن  راک 

.دنوشن هدولآ  انز  هب   - 3

(. درک یهن  راک  نیا  زا  ار  نانآ  ربمایپ  دندرک ، یم  نینج  طقس  نانز  زا  یضعب   ) .دنشکن ار  دوخ  نادنزرف   - 4

نانآ رهوش  یتقو  دندش ، یمن  راد  هّچب  هک  نانز  زا  یضعب  راگزور  نآ  رد   ) .دنهدن تبـسن  دوخ  رهوش  هب  ار  رهوش  ریغ  نادنزرف   - 5
نیا هک  دنتفگ  یم  وا  هب  دمآ  یم  رفـس  زا  ناشرهوش  یتقو  دـنتفرگ و  یم  ییاج  زا  ار  يدازون  نانز  نآ  تفر ، یم  ینالوط  يرفـس  هب 

(. درک یهن  راک  نیا  زا  ار  نانآ  ربمایپ  .تسا  ام  هّچب 

.دننکن ینامرفان  ربمایپ  هدنزاس  تاروتسد  زا   - 6

راگزور نآ  رد  .دننک  تعاطا  وا  زا  دیاب  نانآ  دناوخ ، یم  ارف  اه  یبوخ  هب  ار  نانآ  ربمایپ  یتقو  تسا ، یّلک  يروتـسد  مشـش ، رما  نیا 
، دـندرک یم  كاچ  نابیرگ  دـندنَک و  یم  ار  دوخ  رـس  يوم  دـندز و  یم  یلیـس  دوخ  تروص  هب  هدرم ، يازع  رد  ناـنز  هک  دوب  مسر 
ار هانگ  هنیمز  نیا  هک  دننکن  تولخ  ییاج  رد  مرحمان  درم  اب  ات  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ  نینچمه  درک ، یهن  اهراک  نیا  زا  نانآ  ربمایپ 

.دروآ یم  مهارف 

نامیپ اه  نآ  هرابرد  نانز  زا  ات  یتساوخ  ربمایپ  زا  وت  هک  دوب  مهم  رما  شش  نیا 
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دهع نم  اب  دیونشب و  ارم  نخس  نانز !  يا  : » دومرف داهن و  بآ  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  درک ، بلط  ار  یگرزب  بآ  فرظ  ربمایپ  دریگب ،
دزن ار  بآ  فرظ  نآ  ات  داد  روتسد  دروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  شتسد  سپس  درک ، نایب  نانز  يارب  ار  رما  شـش  نیا  ربمایپ  دعب  دینک ،»

(136) .دنرب ورف  بآ  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  نانز  دنربب و  نانز 

هدیتسرپ ار  اه  ُتب  لاس ، ياه  لاس  نانآ  دـنک ، شـشخب  بلط  نانآ  يارب  ات  یتساوخ  ربمایپ  زا  وت  دـش ، مامت  نانز  تعیب  مسارم  یتقو 
یـشخب یم  ار  نانآ  هانگ  وت  دنک ، شـشخب  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  یتقو  دندوب ، هداد  ماجنا  يدایز  ناهانگ  نانآ ، زا  یـضعب  دندوب و 

.یتسه نابرهم  هدنشخب و  وت  هک 

* * *

نامه ربمایپ  تسا ، هدرکن  شومارف  ار  نانآ  تسا و  هدروآ  باسح  هب  ار  نانز  مالـسا  هک  دـهد  یم  ناشن  ربمایپ ، اب  نانز  تعیب  مسارم 
.تسا مالسا  رد  نانآ  هژیو  هاگیاج  نانز و  ّتیمها  هناشن  نیا  تفرگ و  تعیب  زین  نانز  زا  تفرگ ، تعیب  هّکم  نادرم  زا  هک  هنوگ 

رب تسا  هتـساوخ  نآرق  ایوگ  تسا ، هدـماین  ناـیم  هب  ینخـس  هّکم ، حـتف  زور  رد  نادرم  تعیب  زا  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  بلاـج  هتکن 
.دنک يرتشیب  دیکأت  نانز  نامیپ  ّتیمها 

* * *

هیآ 13 هنحتمُم :

(13  ) ِرُوبُْقلا ِباَحْصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  اَمَک  ِهَرِخالا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَق  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  اًمْوَق  اْوَّلَوَتَت  َال  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
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یمن رگید  هک  دندیمهف  هّکم  ناگرزب  دندش ، ناملـسم  هّکم  مدرم  هدوت  یتقو  تسا ، هدـش  حـتف  هّکم  رهـش  تسا ، يرجه  متـشه  لاس 
هدوت یتقو  دنتفای ، اهنت  ار  دوخ  دندرک ، ینمشد  مالـسا  اب  اه  لاس  هک  نایفـسوبا  دننام  يدارفا  دنربب ، شیپ  ار  دوخ  ياه  همانرب  دنناوت 

ناملـسم راچان  هب  هّکم ، ناگرزب  رگید  نایفـسوبا و  نیمه  يارب  دنتـسین ، يراک  ماجنا  هب  رداـق  ناـنآ  دـننکن ، تیاـمح  ناـنآ  زا  مدرم 
.دندش

ُتب رطخ  رگید  نونکا  دوش ، تیوقت  ناتـسرپ  ُتب  ههبج  اداـبم  اـت  دـنوشن  تسود  ناتـسرپ  ُتب  اـب  اـت  يدوب  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  وـت 
، دنا هتفر  هنیدـم  زا  دـندوب ، هنیدـم  رد  هک  ینایدوهی  دـنا ، هدـش  مالـسا  تموکح  میلـست  هک  مه  نایدوهی  .تسا  هتفر  نیب  زا  ناتـسرپ 

یم ربمایپ  تموکح  رظن  ریز  دـنا و  هدـش  مالـسا  میلـست  زین  نانآ  دـننک ، یم  یگدـنز  كدـف »  » و ربیخ »  » هقطنم رد  ناـنآ  زا  یهورگ 
.دنشاب

.تسا نیمک  رد  يرگید  رطخ  نونکا 

؟ تسیچ رطخ  نآ 

 ! قافن رطخ 

ياه لد  اّما  دنا ، هتفرگ  هزور  دنا و  هدناوخ  زامن  ناناملـسم  اب  هارمه  لاس  ياه  لاس  دـنا و  هدرک  مالـسا  ياعّدا  رهاظ  هب  هک  یهورگ 
يا : » ییوگ یم  نینچ  نانمؤم  هب  باطخ  سپ  .دنتسه  مالسا  هدنیآ  يارب  رطخ  نیرت  گرزب  ناقفانم ، .تسا  یلاخ  نامیا ، رون  زا  نانآ 

«. دینکن یتسود  ما ، هتفرگ  مشخ  نانآ  رب  نم  هک  یموق  اب  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

هک دنتسه  ینارفاک  دننام  ناقفانم  .دنرادن  يدیما  چیه  ترخآ  هب  نانآ  يا ، هدرک  بضغ  نانآ  رب  وت  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ناقفانم 
سک ره  دنتفر ، ایند  نیا  زا  رفک  اب 
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.درادن تاجن  يارب  یهار  چیه  رگید  هک  دمهف  یم  دنک و  یم  دیما  عطق  دوخ  تاجن  زا  دورب  ایند  زا  رفک  اب  هک 

، دنا هدیـشک  مالـسا  يدوبان  يارب  هشقن  هنایفخم  دنا و  هدرک  ینامرفان  اهراب  نانآ  دـنا ، هدرک  دـیما  عطق  ترخآ ، زا  هنوگ  نیا  ناقفانم 
ناشراظتنا رد  یتخس  باذع  تمایق ، زور  رد  هک  دنناد  یم  نانآ  .دش  بآ  رب  شقن  نانآ ، ياه  هئطوت  يدرک و  يرای  ار  مالـسا  وت  اّما 

نیا رد  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  همه  دنا و  هدش  دیماان  نآ ، ياه  تمعن  ترخآ و  زا  نانآ  دید ، دـنهاوخ  ار  دوخ  قافن  هجیتن  تسا و 
دننکن و یتسود  نانآ  اب  زگره  ات  یهاوخ  یم  نانمؤم  زا  وت  دنهد ، یم  همادا  دوخ  ياه  هئطوت  هب  نیمه  يارب  دنسرب و  يا  هرهب  هب  ایند 

(137) .دننک ادج  نانآ  زا  ار  دوخ  هار 

ص:316

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 338 

http://www.ghaemiyeh.com


ّفص هروس 

هراشا
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هروس اب  ییانشآ 

.دشاب یم  نآرق  هرامش 61  هروس  تسا و  ّیندم »  » هروس نیا   - 1

یم دـنک و  یم  دای  دنتـشاذگن ، اهنت  ار  ربمایپ  دـندرک و  هزرابم  گنج ، نادـیم  رد  ناج  ِياـپ  اـت  هک  یناـسک  زا  نآرق  هـیآ 4  رد   - 2
ناونع هیآ ، نیا  رد  دراد .» تسود  دنداتسیا ، راوتسا  نینهآ  يّدس  نوچمه  دندرک و  راکیپ  فص ، رد  فص  هک  یناسک  ادخ  : » دیوگ

.دنا هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هروس  نیا  نیمه  يارب  تسا و  هدش  رکذ  فص » رد  فص  »

هراشا گنج ، رد  نانمؤم  يرادـیاپ  گنج ، زا  ناقفانم  رارف  ناقفانم ، غورد  ياعدا  ناـیب  تسا : نینچ  هروس  نیا  مهم  تاـعوضوم   - 3
...ناهانگ ششخب  هدعو  داهج ، نامیا و  هب  توعد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ندمآ  هب  وا  تراشب  و  مالسلا ) هیلع  ) یسیع هب 

ص:318

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 340 

http://www.ghaemiyeh.com


1 هیآ 3 -  ّفص :

َال اَم  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرالا  ِیف  اَـمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَـم  ِهَِّلل  َحَّبَـس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) َنُولَعْفَت َال  اَم  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  اًتْقَم  َُربَک  ( 2  ) َنُولَعْفَت

.تسا تمکح  يور  زا  وت  ياهراک  همه  یتسه و  اناوت  يادخ  وت  دنک ، یم  حیبست  ار  وت  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ 

؟ دننک یمن  لمع  نآ  هب  هک  دنیوگ  یم  ار  يزیچ  نانمؤم  ارچ 

.دینکن لمع  نآ  هب  دییوگب و  ینخس  رگا  يریگ  یم  مشخ  نانآ  هب  وت  هک  دننادب  دیاب  نانآ 

* * *

رکذ ار  بلطم  نیا  هروس ، نیا  لّوا  رد  ارچ  تسیچ ؟ ارجام  منک ، یم  رکف  دوخ  اب 
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؟ دنا هدرکن  لمع  نآ  هب  هک  دنا  هتفگ  ینخس  هچ  ناناملسم  رگم  يدرک ؟

...منک یسررب  ار  خیرات  دیاب 

.دنتفگ یم  نخـس  مه  اب  دندش و  یم  عمج  مه  رود  ناناملـسم  زا  يا  هّدـع  یهاگ  دوب ، هنیدـم  رهـش  رد  ربمایپ  دوب ، يرجه  مود  لاس 
هلمح مالسا  يدوبان  يارب  دیآ  شیپ  نانآ  يارب  یتصرف  رگا  دنتسه و  هنیدم  هب  هلمح  رکف  رد  هّکم  ناتسرپ  ُتب  هک  دنتـسناد  یم  نانآ 

«. درک مهاوخ  هلمح  نید  یب  نارفاک  هب  هک  دوب  مهاوخ  یسک  نیلّوا  نم  دیآ ، شیپ  یگنج  رگا  : » تفگ یم  یکی  درک ، دنهاوخ 

نادیم هب  نارفاک  ات  مرظتنم  : » تفگ یم  یکی  نآ  دومن ،» مهاوخ  ادـف  مالـسا  زا  عافد  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  نم  : » تفگ یم  يرگید 
«. دومن مهاوخ  باریس  نانآ  نوخ  زا  ار  دوخ  ریشمش  هک  تسا  تقو  نآ  دنیایب ،

ربمایپ دـیآ ، یم  هنیدـم  يوس  هب  هّکم  هاپـس  هک  دیـسر  ربخ  .دوش  یم  مولعم  زیچ  همه  لمع  ماگنه  رد  اّما  تسا ، ناـسآ  نتفگ ، نخس 
لّوا هلحرم  رد  تفرگرد ، یتخـس  گنج  دیـسر و  هار  زا  هّکم  هاپـس  .دـنورب  دـحا »  » هقطنم هب  هاپـس  اب  هلباقم  يارب  همه  اـت  داد  ناـمرف 

.دندش لوغشم  تمینغ  ندرک  عمج  هب  دندرک و  كرت  ار  دوخ  ياهرگنس  ناناملسم  زا  يا  هّدع  دندش ، زوریپ  ناناملسم  گنج ،

نانخس نآ  هک  یناسک  نامه  درک ، هلمح  ناناملسم  هب  دّدجم ، یهدنامزاس  زا  سپ  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  نمـشد  هک  دوب  اجنیا 
ناحتما نیا  .دندنام  یقاب  ربمایپ  رانک  یکدنا ، هورگ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع طقف  دنتشاذگ ، اهنت  ار  ربمایپ  دندرک و  رارف  دندوب ، هتفگ  ار 

.دوب نانآ  يارب  یگرزب 

هک یناسک  نامه  ییوگ ، یم  نخس  دندرک  رارف  گنج  نادیم  زا  هک  یناسک  اب  وت 
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هب ربمایپ  یتقو  هک  دش  هچ  اّما  درک ، دنهاوخ  ادـف  ار  شیوخ  ناج  دـیآ ، شیپ  گنج  رگا  هک  دـنتفگ  یم  دنتـسشن  یم  مه  رود  یتقو 
هب امـش  دـینک ؟ یمن  لمع  نآ  هب  هک  دـییوگ  یم  ار  يزیچ  ارچ  : » ییوگ یم  نینچ  نانآ  هب  وت  دـندرک ، رارف  تشاد ، زاین  ناـنآ  يراـی 

«. دینکن لمع  نآ  هب  دییوگب و  ینخس  رگا  دیوش  یم  راتفرگ  نم  مشخ 

* * *

هیآ 4 ّفص :

(4  ) ٌصوُصْرَم ٌناَْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

هزرابم گنج ، نادیم  رد  ناج  ِياپ  ات  هک  ییوگ  یم  نخس  یناسک  زا  نونکا  يدرک ، دای  دندرک ، رارف  گنج  نادیم  زا  هک  یناسک  زا 
يّدس نوچمه  دندرک و  راکیپ  فص ، رد  فص  وت ، هار  رد  نانآ  يراد ، یم  تسود  ار  نانآ  وت  دنتشاذگن ، اهنت  ار  وت  ربمایپ  دندرک و 

.دنداتسیا راوتسا  نینهآ 

* * *

دادـقم و و  ربمایپ ) يومع   ) هزمح و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اّما  دـندرک ، رارف  ربمایپ  نارای  زا  يرایـسب  دوب ، یتخـس  زور  دـحا  گنج  زور 
.دندرک يرای  ار  ربمایپ  دنداتسیا و  نادیم  رد  راوتسا  مکحم و  رگید  یعمج 

یماقم هک  دنتـسه  نیتسار  نانمؤم  نامه  نانآ  یهد و  یم  یگرزب  شاداـپ  ناـنآ  هب  وت  دندیـسر ، تداهـش  هب  رگید  یهورگ  هزمح و 
(138) .دنراد وت  دزن  گرزب  سب 

* * *

هیآ 5 ّفص :

َنوُمَْلعَت ْدَقَو  ِینَنوُذُْؤت  َِمل  ِمْوَق  اَی  ِهِمْوَِقل  یَسُوم  َلاَق  ْذِإَو 
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(5  ) َنیِقِساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َغاَزَأ  اوُغاَز  اَّمَلَف  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ 

دندرک ییافویب  هک  یهورگ  دندرک و  افو  دوخ ، ِدهع  هب  هک  یهورگ  دندوب : هورگ  ود  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم نارای  هک  مدیمهف 
.دندش میسقت  هورگ  ود  هب  مه  وا  نارای  ییوگ ، یم  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یسوم زا  نونکا  دندرک ، رارف  گنج  نادیم  زا  و 

هورگ اّما  دندنام ، رادافو  دنتشاد ، وا  اب  هک  يدهع  هب  يا  هّدع  يداتسرف ، لیئارـسا  ینب  تیاده  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم وت  یتقو 
.دندومن ار  وا  ینامرفان  دنتخادرپ و  وا  ّتیذا  رازآ و  هب  يدایز 

تیاده يارب  ادخ  يوس  زا  نم  دیناد  یم  هک  نیا  اب  دیهد  یم  رازآ  ارم  ارچ  نم !  موق  يا  : » تفگ نینچ  نانآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم
«. مدمآ امش 

هب ار  نانآ  مه  وت  دندش ، نادرگ  يور  ّقح  زا  دندرک و  ینامرفان  اّما  دننک ، تعاطا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم زا  دیاب  هک  دنتسناد  یم  نانآ 
هب ار  ناراکهبت  هراومه  وت  يدراذگاو ، فارحنا  رد  ار  نانآ  ياه  لد  وت  دـنوش ، روهطوغ  دوخ  یهارمگ  رد  ات  يدرک  اهر  دوخ  لاح 

.ینک یم  اهر  دوخ  لاح 

* * *
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: مسیون یم  ار  لیئارسا  ینب  ياه  ینامرفان  زا  یکی  اجنیا  رد 

.دش قرغ  لین  دور  رد  نوعرف  درک ، تکرح  رصم  نیمزرس  زا  لیئارسا  ینب  اب  هارمه  ( مالسلا هیلع  ) یسوم

.دندز ودرا  اجنآ  رد  دندیسر ، نیطسلف  ياهزرم  هب  اه  نآ  یتقو  درب ، شیپ  هب  نیطسلف  يوس  هب  ار  لیئارسا  ینب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم

ّتیرومأم زا  نانآ  یتّدم ، زا  دعب  .دنروایب  ربخ  نمشد  طیارـش  زا  ات  داتـسرف  سدقملا  تیب  يوس  هب  ار  يا  هّدع  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
.دنتشاد رذحرب  نمشد  اب  ندش  وربور  زا  ار  مدرم  دندوب و  هداتفا  ساره  هب  نمشد  تردق  زا  نانآ  رتشیب  دنتشگرب ، دوخ 

، ورب نانمشد  گنج  هب  تدوخ  ِيادخ  اب  وت  : » دنتفگ دندرک و  ( مالسلا هیلع  ) یسوم هب  ور  دندینش ، ار  نانخـس  نیا  لیئارـسا  ینب  یتقو 
«. دش میهاوخ  رهش  دراو  ام  تقو  نآ  دندروخ ، تسکش  نانمشد  یتقو  میتسه ، وت  تشگزاب  رظتنم  مینام و  یم  اج  نیمه  ام 

ینب زا  يدایز  هورگ  اّما  دنهد ، تسکش  ار  نانآ  دنورب و  نانمـشد  يوس  هب  وا  هارمه  ات  تساوخ  نانآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم يرآ ،
(139) .دندرک ار  وا  ینامرفان  دندیسرت و  گنج  زا  لیئارسا 

* * *

6 هیآ 9 -  ّفص :

ُهُمْسا يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  لوُسَِرب  اًرِّشَبُمَو  ِهاَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اَِمل  اًقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاَق  ْذِإَو 
ٌرْحِس اَذَه  اُولاَق  ِتاَنِّیَْبلِاب  ْمُهَءاَج  اَّمَلَف  ُدَمْحَأ 
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َرُون اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُِری  ( 7  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  ِماَلْـسِْالا  َیلِإ  یَعْدـُی  َوُهَو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو  ( 6  ) ٌنِیبُم
َهِرَک َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 8  ) َنوُِرفاَْـکلا َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاَْوفَأـِب  ِهَّللا 

(9  ) َنوُکِرْشُْملا

رازه و هب  کیدزن  يداتسرف ، لیئارسا  ینب  تیاده  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسیع وت  ییوگ ، یم  نخس  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع زا  نونکا 
زا ار  لیئارسا  ینب  ات  يدرک  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسیع وت  هک  دوب  هتشذگ  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم گرم  زا  لاس  دصهن 

.دهد تاجن  اه  یهارمگ 

زا شیپ  هک  تاروت  باتک  هب  نم  تسا ، هداتـسرف  امـش  تیاده  يارب  ارم  ادخ  مدرم !  يا  : » تفگ نینچ  نانآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع
وا مسا  مهد ، یم  تراـشب  دـیآ ، یم  نم  زا  دـعب  هک  يربماـیپ  هب  ار  امـش  منک و  یم  قیدـصت  ار  نآ  مراد و  ناـمیا  تـسا ، هدوـب  نـم 

«. تسا ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحا

هیلع هللا  یلص  ) دّمحم .یتفگ  نخـس  دوخ  ربمایپ  نیرخآ  روهظ  زا  لیجنا  رد  دناوخ ، ار  لیجنا  نانآ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع يرآ ،
.يدرک دای  دمحا »  » مان اب  لیجنا  رد  ار  وا  وت  تسوت و  ربمایپ  نیرخآ  هلآو )

 ! هدش شیاتس  ینعی  دمحا 

.دننک یم  شیاتس  ار  وا  نابوخ  همه  تسا و  هدیدنسپ  ابیز و  وا  ياه  یگژیو  تافص و  همه  هک  یسک 

، شردام اّما  داهن ، ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ار  وا  مان  شگرزبردپ  دمآ ، ایند  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم یتقو 
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.دندناوخ یم  مان  ود  ره  هب  ار  وا  هّکم  مدرم  .تشاذگ  دمحا »  » ار وا  مان  هنمآ 

* * *

دوعوم ربمایپ  نآ  هک  دنتشاد  دیما  نانآ  دندش ، وت  ربمایپ  نیرخآ  ندمآ  رظتنم  دندینش ، ار  ( مالسلا هیلع  ) یـسیع نخـس  نیا  هک  یناسک 
یم یگدـنز  نیطـسلف  ماش و  رد  دوش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هک  نآ  زا  لبق  ناـنآ  .دـشاب  لیئارـسا  ینب  زا 

نیمزرس هب  ماش  زا  نیمه  يارب  .درک  دهاوخ  روهظ  ناتسبرع )  ) زاجح نیمزرـس  رد  وت  ربمایپ  نیرخآ  هک  دنتـسناد  یم  اه  نآ  دندرک ،
هک هنیدم  رد  اه  نآ  زا  يا  هّدع  .دنروآ  یم  نامیا  ربمایپ  نآ  هب  هک  دنشاب  یناسک  نیلّوا  دنتساوخ  یم  اه  نآ  .دندرک  ترجاهم  زاجح 

.دندش نکاس  تشاد  مان  برثی »  » اهزور نآ 

روهظ نیمزرـس  نیا  رد  يربمایپ  يدوز  هب  : » دـنتفگ یم  ناتـسرپ  ُتب  هب  نایدوهی  .دـندوب  تسرپ  ُتب  برثی  مدرم  یمامت  نامز  نآ  رد 
«. دهد یم  نایاپ  یتسرپ  ُتب  هب  دنک و  یم 

( هنیدم  ) برثی هب  وا  يدرک و  ثوعبم  يربمایپ  هب  يراکـشآ  تازجعم  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هک  نیا  ات  تشذـگ  اه  لاس 
وا اب  دـندیزرو و  مه  دـسح  وا  هب  هکلب  دـندرواین  نامیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هب  نایدوهی  اهنت  هن  هنافّـسأتم  اـّما  درک ; ترجه 

(140) .دندناوخ وداج  رحس و  ار  وا  تازجعم  دندرک و  ینمشد 

هب ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم ادـخ  : » دـنتفگ اّما  تسا ، دوعوم  ربمایپ  نامه  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هک  دنتـسناد  یم  ناـنآ 
«، دـمآ دـهاوخ  هدـنیآ  رد  وا  تسا و  هدـیزگرب  دوخ  ربمایپ  نیرخآ  ناونع  هب  ار  يرگید  صخـش  ادـخ  تسا ، هدرکن  ثوعبم  يربمایپ 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم دوب ؟ نانآ  زا  رترگمتس  یسک  هچ  یتسار  هب  دنداد ، تبسن  غورد  ادخ  هب  هنوگ  نیا  نانآ 
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ملظ دوخ  هب  هنوگ  نیا  نانآ  دـندناوخ ، یم  رگوداج  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم ناـنآ  دـناوخ و  یم  ارف  مالـسا  نید  هب  ار  ناـنآ 
.دنوش روهطوغ  دوخ  یهارمگ  رد  ات  يدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  وت  دندرک ، هابت  ار  شیوخ  يدوجو  ياه  هیامرس  دندرک و 

لامک هب  ار  دوخ  رون  وت  هک  یلاح  رد  دننک  شوماخ  ناشراتفگ  اب  ار  وت  رون  دـنهاوخ  یم  ایآ  دنتـسه ؟ یلایخ  هچ  رد  نانآ  یتسار  هب 
تیاده و اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هک  یتسه  ییادخ  نامه  وت  .دنـشاب  هتـشادن  شوخ  نارفاک ، هک  دنچ  ره  دـناسر  یهاوخ 

.دنشاب هتشادن  شوخ  ناکرشم ، هک  دنچ  ره  یهد  يرترب  نایدا  همه  رب  ار  وا  نید  ات  يداتسرف  ّقح  نید 

* * *

یتسار هب  .ینک  یم  لمع  دوخ  هدعو  هب  وت  .یهد  يرترب  نایدا  همه  رب  ار  وا  نید  هک  يداد  هدعو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هب  وت 
؟ ینک یم  لمع  هدعو  نیا  هب  یِک  وت 

...دوب دهاوخ  يزور  هچ  زور  نآ 

.تسا مالسلا ) هیلع  ) يدهم روهظ  راگزور  زور ، نآ 

رد دنک و  یم  روهظ  ماجنارس  وا  تسا ، ناهن  اه  هدید  زا  نونکا  تسا و  نیمز  يور  وت  تّجح  مهدزاود و  ماما  مالـسلا ،) هیلع  ) يدهم
.دشاب یم  نایدا  همه  رب  مالسا  يزوریپ  زور  زور ، نآ  دزاس ، یم  رارقرب  ار  لدع  تموکح  ناهج ، رساترس 

نآ .دنتسه  شیوخ  نامز  ماما  وریپ  نانآ  دنشاب ، یم  تماما  تّوبن و  دیحوت ، ریسم  رد  دنوش و  یم  انشآ  ّقح  نید  اب  همه  راگزور  نآ 
(141) .تسا ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  تیالو  راگزور  راگزور ،

وت نونکا  دشاب ، یم  اه  تمعن  اه و  ییابیز  هوکُش  راگزور  روهظ ، راگزور  يرآ ،
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.منک يرای  ار  وا  ات  متسه  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ندمآ  هار  هب  مشچ  نم  يا ، هدرک  راگزور  نآ  قاتشم  ارم  هک  میوگ  یم  ساپس  ار 

* * *

رد منیب  یم  بسانم  نونکا  .دهد  یم  مدرم  هب  ار  مالسا  ربمایپ  روهظ  هدژم  مالسلا ) هیلع  ) یسیع هک  مناوخ  یم  ار  بلطم  نیا  هیآ 6  رد 
: مسیونب هتکن  هس  هراب  نیا 

لّوا هتکن  * 

هک دننک  یم  فارتعا  مه  نایحیسم  دوخ  تسا ، هدش  هتشون  ( مالسلا هیلع  ) یسیع زا  دعب  تسا ، نایحیـسم  تسد  رد  هزورما  هک  یلیجنا 
.دنا هتشون  دنا ، هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یسیع زا  دعب  هک  يدارفا  ار  لیجنا  نیا 

.تسا هدش  فذح  مه  یبلاطم  تسا و  هدش  هفاضا  نآ  هب  ینانخس  هکلب  تسین ، یلصا  لیجنا  لیجنا ، نیا 

نینچ لیجنا  رد  .تسا  هدـمآ  طیلقراف »  » هژاو نآ  ياج  هس  رد  منیب  یم  منک ، یم  یـسررب  ار  يزورما  لیجنا  نیمه  یتقو  لاـح ، ره  هب 
(142 «.) داد دهاوخ  تداهش  نم  هرابرد  وا  ...دیایب  طیلقراف  نآ  یتقو  : » تفگ دوخ  نارای  هب  مالسلا ) هیلع  ) یسیع مناوخ : یم 

، هژاو نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع روظنم  هک  دنیوگ  یم  دشاب و  یم  شخب » یّلـست   » يانعم هب  طیلقراف »  » هژاو دنیوگ : یم  نایحیـسم 
.درب یم  نیب  زا  ار  اه  هّصغ  اه و  مغ  تسا و  شخب  یّلست  لیئربج ، اریز  .تسا  لیئربج 

مود هتکن  * 

نیا .تسا  هدش  رکذ  طیلقراف »  » هژاو هک  منیب  یم  مناوخ  یم  ار  لیجنا  نم  یتقو 
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.دراد یبیجع  يارجام  هژاو 

هیلع هللا  یلص  ) دّمحم تراشب  هرابرد  هک  يا  هژاو  تّدم ، نیا  رد  .درذگ  یم  لاس  رازه  ود  هب  کیدزن  زورما ، ات  لیجنا  لوزن  نامز  زا 
: منک یم  رکذ  ار  لحارم  نیا  عوضوم ، نیا  ّتیمها  يارب  .تسا  هدرک  یط  ار  یفلتخم  لحارم  تسا ، ( هلآو

« هدش شیاتس   » موهفم اب  وا  زا  درک و  هراشا  ادخ  ربمایپ  نیرخآ  روهظ  هب  تفگ و  یم  نخس  يربِع  نابز  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع  - 1
یم یگدـنز  نیطـسلف  رد  نامز  نآ  رد  هک  دوب  یمدرم  ناـبز  يربع ، ناـبز  .تسا  دـمحا »  » همجرت ناـمه  هدـش » شیاتـس   » .دومن داـی 

.دندوب هدمآ  نیطسلف  هب  رصم  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم زا  دعب  هک  ینایدوهی  نابز  دندرک و 

نیمه يارب  دـش ، همجرت  ناـبز  نآ  هب  لـیجنا  تفر ، اـپورا  هب  ّتیحیـسم  نید  یتقو  .دوب  اـپورا  میدـق  مدرم  ناـبز  یناـنوی ، ناـبز   - 2
.دوب تسرد  زیچ  همه  اجنیا  ات  .دش  هتشون  سوتلکریپ »  » تروص هب  هدش » شیاتس  »

« سوتلکریپ ، » دننک فیرحت  ار  ّتیعقاو  دنتفرگ  میمصت  نانآ  داتفا  رطخ  هب  نایحیـسم  زا  یهورگ  عفانم  درک ، روهظ  مالـسا  یتقو   - 3
يانعم هب  سوتلکاراپ »  » .دـنداد رارق  سوتلکاراپ »  » هژاو نآ  ياـج  هب  دنتـشادرب و  ار  هژاو  نیا  ناـنآ  داد ، یم  هدـش » شیاتـس   » ياـنعم

.تسا هتفگ  نخس  لیئربج  زا  ( مالسلا هیلع  ) یسیع هک  دنتفگ  مدرم  هب  نانآ  .دشاب  یم  شخب » یّلست  »

یلصا نابز  .دننک  یسیونزاب  نآ ، یلصا  نابز  هب  ار  لیجنا  ات  دنتشاد  تسود  نایحیـسم  دوب ، ینانوی  نابز  هب  طقف  لیجنا  اه  تّدم   - 4
.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  ات  دندش  رومأم  يا  هّدع  .دوب  يربع  لیجنا ،

.دنتشاد يربع  نابز  زا  ینایرس  ِشیوگ  دنداد ، ماجنا  ار  همجرت  نیا  هک  یناسک 
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نابز اب  ینایرس  نابز   ) .دش هتشون  ینایرـس  نابز  هب  لیجنا  هک  دوب  هنوگ  نیا  .دوب  يربع  نابز  زا  شیوگ  کی  ینایرـس ، نابز  عقاو  رد 
(. درادن ینادنچ  توافت  يربع ،

نابز رد  هژاو  نیا  .دندیـسر  سوتلکاراپ »  » هژاو هب  دـندرک ، یم  همجرت  ینایرـس  نابز  هب  ینانوی  نابز  زا  ار  لیجنا  نامجرتم  نیا  یتقو 
رد ار  هژاو  نیا  نانآ  نیمه  يارب  تشاد ، دوجو  طیلقراف »  » هژاو انعم ، نیا  يارب  ینایرس  نابز  رد  .دوب  شخب » یّلست   » يانعم هب  ینانوی 

.دندرک رکذ  لیجنا 

ياه نابز  هب  لیجنا  هزورما  دـش ، روهـشم  طـیلقراف »  » هژاو تفرگ و  رارق  اـه  لـیجنا  همه  لـصا  همجرت ، نیا  هک  دوب  نیا  زا  دـعب   - 5
نیا رد  مالسلا ) هیلع  ) یـسیع هک  دننک  یم  رّوصت  مدرم  دش و  رکذ  شخب » یّلـست   » موهفم ینابز  رد  تسا و  هدش  همجرت  ایند  فلتخم 

(143) .تسا هتفگ  نخس  لیئربج  هرابرد  دوخ  هلمج 
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موهفم زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هب  نداد  تراشب  ماگنه  تفگ و  نخـس  يربع  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع هک  نآ  نخـس  هصالخ 
رییغت ریز ، بیترت  هب  مالسلا ) هیلع  ) یسیع نخـس  نآ ، زا  دعب  .دوش  یم  دمحا »  » هژاو نامه  یبرع  هب  هک  درک  هدافتـسا  هدش » شیاتـس  »

: درک ادیپ 

.طیلقراف سوتلکاراپ -  سوتلکریپ - 

.تسا هدش  رکذ  طیلقراپ »  » هژاو نیمه  اه ، لیجنا  رد  هزورما 

موس هتکن  * 

هب یطبر  وا  نخـس  ًالـصا  تسا و  لیئربج  وا  روظنم  تسا و  هتفگ  نخـس  طیلقراف »  » زا ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع هک  دنیوگ  یم  نایحیـسم 
هک تسا  لیئربج  تسا ، شخب  یّلـست  يانعم  هب  طیلقراف  : » دنیوگ یم  نانآ  .درادـن  وا  ندـمآ  تراشب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم

«. تسا هتفگ  نخس  لیئربج  ندمآ  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسیع دنک ، یم  فرطرب  ار  اه  مغ 

نم هراـبرد  وا  ...دـیایب  طـیلقراف  نآ  نوچ  : » تفگ مدرم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع مناوخ : یم  نینچ  منک و  یم  هعجارم  لـیجنا  هب  نم 
(144 «.) داد دهاوخ  تداهش 

رگا اّما  تسا ، هدـش  فیرحت  طیلقراف »  » هژاو هک  متفگ  هچ  رگا  داد ، طـبر  لـیئربج  هب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع هلمج  نیا  ناوتب  دـیاش 
.میوگب وا  هب  يزیچ  رگید  مناوت  یمن  تسا ، هدشن  فیرحت  لیجنا  دشاب ، هتشاد  داقتعا  یسک 

...منک یم  قیقحت  رتشیب  نم 

مهم رایـسب  هلمج ، نیا  .دـنراد  لوبق  ار  نآ  همه  تسا و  هدـش  رکذ  لـیجنا  رد  هک  مسر  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع زا  يرگید  هلمج  هب 
رگا اریز  تسا ، دیفم  امش  يارب  نم  نتفر  هک  میوگ  یم  تسار  امـش  هب  نم  : » تفگ نینچ  دوخ  نارای  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع تسا :

(145 «.) دمآ دهاوخن  امش  دزن  طیلقراف  مورن  نم 

لیئربج نآ ، زا  روظنم  تسا و  شخب  یّلـست  طیلقراف ، يانعم  : » دـنیوگ یم  نانآ  مسرپ ، یم  هلمج  نیا  هراـبرد  نایحیـسم  زا  نم  یتقو 
«. تسا

: منک نایب  ار  یّمهم  بلطم  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا 

، طیلقراف ندمآ  طرش  : » دیوگ یم  ار  هلمج  نیا  وا  .تسا  هتشاذگ  یطرش  طیلقراف ، ندمآ  يارب  دوخ  نخـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع
«. تسا هدوب  هدماین  طیلقراف  تسا ، هدوب  هدنز  مالسلا ) هیلع  ) یسیع هک  ینامز  رد  سپ  .تسا  مالسلا ) هیلع  ) یسیع نتفر 

رب لیئربج  هک  دنراد  داقتعا  نایحیسم  دوش ، لزان  وا  رب  لیئربج  هک  دوش  یم  ربمایپ  یسک  یتقو  دوب ، ادخ  ربمایپ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع
یمن لیئربج  تسا ، هدنز  وا  هک  ینامز  ات  دورب ، دیاب  ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع : » دیوگ یم  هلمج  نیا  اّما  دش ، لزان  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع
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 ! دوبن ربمایپ  مالسلا ،) هیلع  ) یسیع هک  دوش  یم  نیا  هلمج  نیا  يانعم  دیآ .»
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.تسین لیئربج  لیجنا ، رد  طیلقراف  زا  روظنم  هک  دمهف  یم  دشاب ، فصنم  مه  یمک  یّتح  یسک  رگا 

.دروآ مدرم  يارب  ار  ادخ  نید  نیرخآ  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یسیع زا  دعب  هک  تسادخ  ربمایپ  نیرخآ  نامه  شخب ، یّلست  ای  طیلقراف 

لیجنا رد  هک  مینک  لوبق  رگا  اّما  تسا ، هدوب  هدـش » شیاتـس   » نآ لصا  تسا و  هدـش  فیرحت  طیلقراف »  » هژاو هک  متـشون  نیا  زا  لبق 
وا .تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم تساه ، ناسنا  شخب  یّلست  هک  یـسک  نآ  مه  زاب  تسا ، هدش  رکذ  طیلقراف »  » هژاو مه ، یلـصا 

.دروآ نایناهج  يارب  ار  نید  نیرت  لماک  داد و  تاجن  ینادان  لهج و  زا  ار  مدرم 

* * *

10 هیآ 13 -  ّفص :

ْمُِکلاَْومَِأب ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَُجتَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ( 10  ) مِیلَأ باَذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  هَراَِجت  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
ِیف ًهَبِّیَط  َنِکاَسَمَو  ُراَْهنالا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  تاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُیَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ( 11  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ْمُکِـسُْفنَأَو 

(13  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشبَو  ٌبیِرَق  ٌْحتَفَو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن  اَهَنوُّبُِحت  يَرْخُأَو  ( 12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  نْدَع  ِتاَّنَج 

، دنک مادـقا  یتسرپ  ُتب  ندرک  نک  هشیر  يارب  دـیاب  تسا و  دوخ  هار  يادـتبا  رد  وا  تسا و  هنیدـم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
ياـه ُتب  اـجنآ  رد  ناتـسرپ  ُتب  یلو  تسوـت  هناـخ  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا راـگدای  هبعک ، .تسا  ناتـسرپ  ُتب  تسد  رد  هّکم  زوـنه 

.دنک دوبان  ار  یتسرپ  ُتب  دگنجب و  ناتسرپ  ُتب  اب  يا  هتساوخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم زا  وت  دنا ، هداد  رارق  يدایز 
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.دراد دوخ  نارای  يرای  هب  زاین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم

.دهد یم  تاجن  مّنهج  كاندرد  باذع  زا  ار  نانآ  هک  یتراجت  یناوخ ، یم  ارف  گرزب  یتراجت  هب  ار  نانمؤم  وت 

رگا .دـننک  داهج  شیوخ  لام  ناج و  اب  وت ، نید  هار  رد  دـنروایب و  یعقاو  نامیا  وت ، ربمایپ  هب  وت و  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  تراجت  نآ 
.تسا رتدنمدوس  يرگید  تراجت  ره  زا  نانآ  يارب  داهج  نامیا و  هک  دنمهف  یم  دننک ، ّتقد  نانآ 

یم ياج  تشهب  ياه  غاب  رد  ار  نانآ  یـشخب و  یم  ار  ناـشناهانگ  لـباقم  رد  وت  دنـشورف و  یم  وت  هب  ار  شیوخ  لاـم  ناـج و  ناـنآ 
لزنم تشهب  رد  وت  دوب و  دـنهاوخ  تشهب  رد  هشیمه  يارب  نانآ  .تسا  يراج  بآ  ياهرهن  نآ ، ناتخرد  ریز  زا  هک  ییاه  غاـب  یهد ،

.تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  ینک و  یم  اطع  نانآ  هب  وکین  ياه 

نانمؤم هک  یتمعن  یهد ، یم  یتمعن  نانآ  هب  مه  ایند  نیا  رد  یلو  یهد ، یم  تماـیق  زور  رد  ناـنمؤم  هب  وت  هک  تسا  یـشاداپ  تشهب 
.ینادرگ یم  زوریپ  نانمشد  رب  ینک و  یم  يرای  ار  نانآ  دنراد ، تسود  ار  نآ 

.ینادرگ یم  زوریپ  نارفاک  رب  ار  نانآ  يدوز  هب  وت  دننک ، داهج  وت  هار  رد  دنروایب و  یعقاو  نامیا  نانآ  رگا 

.دیوگ کیربت  نانآ  هب  ار  کیدزن  يزوریپ  نیا  دهد و  تراشب  نانمؤم  هب  ات  یهاوخ  یم  ربمایپ  زا  وت  نونکا 

* * *

؟ تسا مادک  کیدزن  يزوریپ  نیا  منادب  مهاوخ  یم  نم 

يزور هک  درک  یمن  مه  ار  نآ  رکف  سک  چـیه  دوـب و  مـک  ناناملـسم  دادـعت  زور  نآ  دـش ، لزاـن  يرجه  مود  لاـس  رد  هروـس  نـیا 
رازه هد  يرکشل  اب  ناناملسم  يرجه ، متشه  لاس  رد  يدرک و  يرای  ار  نانآ  وت  اّما  دننک ، حتف  ار  هّکم  دنناوتب  ناناملسم 
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.دندومن حتف  ار  رهش  نآ  يزیر  نوخ  نودب  دنتفر و  هّکم  يوس  هب  يرفن 

حتف ار  هّکم  رهش  هک  يداد  هدعو  نانآ  هب  وت  دننک و  يرای  ار  ربمایپ  دننک و  شالت  وت  نید  هار  رد  ات  یتساوخ  ناناملـسم  زا  وت  يرآ ،
هب ماجنارـس  دوب و  وت  هدـعو  نیا  .درک  دـنهاوخ  فاوط  وت ، يابیز  هناخ  رود  دومن و  دـنهاوخ  دوباـن  ار  اـه  ُتب  همه  درک و  دـنهاوخ 

.يدرک لمع  تا  هدعو 

ره دشاب ، یم  اه  ناکم  همه  اه و  نامز  همه  يارب  نخس  نیا  تسین ، دندوب ، ربمایپ  نامز  رد  هک  یناسک  يارب  طقف  وت  نخس  نیا  هّتبلا 
، ینادرگ یم  زوریپ  ار  وا  ایند  نیا  رد  وت  دـنک ، شالت  وت  نید  هار  رد  دروآ و  نامیا  تربمایپ  وت و  هب  یناکم ، ره  نامز و  ره  رد  سک 

نید نتـشاد  هاگن  هدنز  وا ، فده  .تسین  ...و  تسایر  تورث و  لوپ و  لابند  هب  درادن و  ییایند  یفدـه  یـسک  نینچ  هک  تسا  مولعم 
هک یتشهب  يراد ، یم  ینازرا  وا  هب  ار  نادواج  تشهب  مه  تمایق  زور  رد  دسر و  یم  دوخ  فده  هب  وا  هک  تسوت  هدعو  نیا  .تسوت 

...و تسا  يراج  بآ  ياهرهن  نآ ، ناتخرد  ریز  زا 

* * *

هیآ 14 ّفص :

ِهَّللا ُراَْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراَْـصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراَوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاَـق  اَـمَک  ِهَّللا  َراَْـصنَأ  اُونوُک  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(14  ) َنیِرِهاَظ اوُحَبْصَأَف  ْمِهِّوُدَع  یَلَع  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَنْدَّیَأَف  ٌهَِفئاَط  ْتَرَفَکَو  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌهَِفئاَط  ْتَنَمَآَف 

هک يراک  ره  رب  دریگ ، یم  همـشچرس  وت  زا  اه  تردـق  ماـمت  هک  یتسه  ییادـخ  وت  دنـشاب ، وت  نید  رواـی  اـت  یهاوخ  یم  ناـنمؤم  زا 
.تسا نانآ  يارب  گرزب  يراختفا  نیا  یبلط و  یم  يرای  هب  ار  نانمؤم  وت  اه ، نیا  همه  اب  اّما  یشاب ، یم  اناوت  یهاوخب 
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هنوگ نیا  ات  یهاوخ  یم  وت  يرادـن ، زاین  زگره  نانآ  يرای  هب  یناوخ ، یم  ارف  دوخ  نید  يرای  هب  ار  ناـنمؤم  رگا  یتسه ، زاـین  یب  وت 
.دنسرب يدبا  تداعس  هب  دننک و  افوکش  ار  دوخ  ياهدادعتسا  دنسرب و  لامک  دشر و  هب  نانمؤم 

نودـب هار ، نیا  هک  دـننادب  همه  ات  ینک  هراشا  یخیرات  يا  هنومن  هب  یهاوخ  یم  نونکا  تسا ، رـشب  لامک  هیام  وت ، نید  يراـی  يرآ ،
.دنشاب نانآ  دننام  یهاوخ  یم  نانمؤم  زا  ینک و  یم  دای  نویراّوح  زا  وت  تسا ، هدوبن  ورهر 

یحور كاپ و  یبلق  نانآ  .دندوب  وا  هژیو  نارای  زا  دندوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع اب  هراومه  هک  دندوب  يرفن  هدزاود  نامه  نویراّوح ،
نیمه يارب  دندوب ، مدرم  دوخ و  ناج  مسج و  یکاپ  لابند  هب  نانآ  دندرک ، یم  شالت  مدرم  راکفا  ندرک  نشور  رد  دنتشاد و  افصاب 

(. ناکاپ ینعی  نویراّوح   ) .دندناوخ یم  مان  نیا  هب  ار  نانآ 

نید نارای  ام  : » دنتفگ باوج  رد  نانآ  دنک ،»؟ یم  يرای  ادـخ  نید  هار  رد  ارم  یـسک  هچ  : » تفگ نویراّوح  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع
ّقح يوس  هب  ار  دـندوب  یهارمگ  رد  هک  لیئارـسا  ینب  تخادرپ و  وت  نید  غیلبت  هب  نانآ  کمک  اب  ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع میتسه .» ادـخ 

.دناوخارف

ار وا  دندیزرو و  رفک  وا  هب  مه  یهورگ  دندروآ و  نامیا  وا  هب  یهورگ  دندینـش ، ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع نخـس  لیئارـسا  ینب  یتقو 
.دندش زوریپ  نانمشد  رب  نانآ  يدیشخب و  تردق  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ماجنارس  وت  دندناوخ ، وگغورد 

زا هک  یتساوخ  نانآ  زا  دننک و  يرای  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ات  یتساوخ  ناناملسم  زا  يدرک و  نایب  ار  یخیرات  هنومن  نیا  وت 
یم زوریپ  نانمشد  رب  ار  نانآ  ماجنارس  دننک ، يرای  ار  وت  نید  نانآ  رگا  دنشاب ، هتشادن  لد  هب  یساره  ناتـسرپ ، ُتب  نارفاک و  يدایز 

(146) .ینک یمن  هدعو  فلخ  زگره  وت  تسوت و  هدعو  نیا  .ینک 

ص:334
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یقیقحت ياه  تسویپ 

نایبلا عمجم  هداعإلاب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهرمأف  دیعلا ، هالـص  لبق  هیحـضألا  اوحبذ  موق  یف  لزن  نسحلا : لاقو  . 1
یناعمسلا ج 5 ص 212. ریسفت  ریسافتلا ج 6 ص 408 ، هدبز  ج 9 ص 216،چ 

هرضانلا ج قئادحلا  یفاولا ج 5 ص 978 ، ...هدـحلا : لثم  هیف  رهاظلا  رمالا  اماو  هیلع  یلاعت  هللا  هرتس  ام  کـیخا  یف  لوقت  نا  هبیغلا  . 2
راونألا ج 72 ص 246. راحب  هعیشلا ج 12 ص 288 ، لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 358 ، 18 ص 154 ،

هیآ 60. رون  هرقب 188 ، هیآ 12 ، تارجح  . 3

: ...رمخ قز  امهدـنعو  الجرو  هارما  دـجوف  طئاحلا  روستف  باتراف  تیب  یف  هارماو  لجر  توص  عمـسف  لـیللاب  سعی  ناـک  رمع  نا  . 4
دیدحلا ج 1 ص 181. یبا  نبال  هغالبلا  جهن  حرش 

یفاولا ج 26 ص 398، ...لضفا : تناف  مهیلع  کل  يوقتلا  ناک  ناو  هللا  يوقتب  الا  لضف  کیلع  ءالوه  نم  دحال  سیل  ناملـس ، ای  . 5
ناهربلا ج 5 ص 114.

ریسفتلا یفصألا ج 2 ص 1196 ، ریسفتلا  نانجلا ج 18 ص 25 ، حورو  نانجلا  ضور  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 6
یناعمسلا ج 5 ریسفت  نایبلا ج 26 ص 182 ، عماج  نیلقثلا ج 5 ص 100 ، رون  ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 117 ، یفاصلا ج 5 ص 55 ،
طیحملا ج 8 ص رحبلا  ریسفت  يواضیبلا ج 5 ص 220 ، ریسفت  ریسملا ج 7 ص 186 ، داز  لیزنتلا ج 4 ص 218 ، ملاعم  ص 228 ،

یناعملا ج 26 ص 167. حور  ریدقلا ج 5 ص 68 ، حتف  روثنملا ج 6 ص 100 ، ردلا  ، 103

عیارشلا ج 1 ص 42، للع  ...مهیبن : اهیف  اولسراو  ...نیعلا  رارق  یف  اهولسرا  مث  هاوفالا ، هعـساو  صاصر ، نم  الاوط  بیبانا  اوذختاف  . 7
ناهربلا ج 4 ص 135. یفاصلا ج 4 ص 15 ، ریسفتلا  راونألا ج 56 ص 112 ، راحب 

نانآ ناهاشداپ  هب  هک  تسا  يا  هژاو  عبت »  » اّما دندش ، راتفرگ  باذع  هب  مدرم  نآ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  عبت »  » موق زا  اجنیا  رد  . 8
.دیمان يرسک  موق  ار  نایناریا  ناوت  یم  نیمه  يارب  دوش ، یم  هتفگ  يرسک  ناریا ، ناهاشداپ  هب  لاثم  يارب  .تسا  هدش  یم  هتفگ 
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هب عبت  موق  دـنک ، یم  قرف  عبت  اب  عبت  موق  سپ  .دـندش  راـتفرگ  باذـع  هب  مدرم  نآ  دوب ، عبت  ناـنآ  هاـشداپ  هک  یناـسک  ینعی  عبت  موق 
وا زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هدوب  وج  قح  یناسنا  نانآ  ناهاشداپ  زا  یکی  دـهد  یم  ناـشن  دـهاوش  .دـندش  راـتفرگ  باذـع 

روهظ (ص ) دّـمحم هدـنیآ  رد  هک  دینـش  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  ناـهاشداپ  نآ  زا  یکی  زا  هلمج  نیا  .تسا  هدـش  فیرعت  حدـم و 
اّما :... جزرخلا سوال و  لاق  اعبت  نا  : ) متـسب یم  وا  تمدخ  هب  رمک  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  نامز  نم  رگا  تفگ : نینچ  درک ، دـهاوخ 

(. راونألا ج 14 ص 513 راحب  نیدلا ص 170 ، لامک  هتمدخل : هتکردا  ول  انا 

ناهربلا ج 1 ص 580. راونألا ج 6 ص 190 ، راحب  ...ایالب : نم  اهیف  امب  اهاریف  هیواهلا  بجح  عفریف  رظناف  . 9

یفاصلا ج 5 ص 62، ریسفت  یفوکلا ص 437 ، تارف  ریسفت  ...رانلا : یف  امکاداعو  امکبّذکو  امکضغبا  نم  منهج  یف  ایقلاف  اموق  . 10
یمقلا ج 2 ص 324. ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 139 ،

نساحملا ج 1 ص ًائیش : هعفنی  مل  انتیالو ، ریغب  هللا  یقلو  ...اّماع  نیـسمخ  ّالإ  هنـس  فلأ  هموق  یف  حون  رّمع  ام  رّمع  ًالجر  ّنأ  ولو  . 11
لئاسولا ج 1 ص 149، كردتسم  هعیشلا ج 1 ص 122 ، لئاسو  هیقفلا ج 2 ص 245 ، هرـضحی  نم ال  یفاکلا ج 8 ص 253 ، ، 91

هعیشلا ج 1 ص 426. ثیداحأ  عماج  راونألا ج 27 ص 173 ، راحب  یسوطلل ص 132 ، یلامألا  رابخألا ج 3 ص 479 ، حرش 

لابقا لئاسولا ج 18 ص 187 ، كردتسم  هعیـشلا ج 16 ص 246 ، لئاسو  هیلهاج : هتیم  تام  هنامز ، ماما  فرعی  مل  تاـم و  نم  . 12
ریدغلا ج 10 ص 126. هعیشلا ج 26 ص 56 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 8 ص 368 ، راحب  لامعالا ج 2 ص 252 ،

هیآ 22 میهاربا : . 13

شـش رد  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  نم  دنا : هدرک  انعم  نینچ  ار  تایآ  نیا  اه  یـضعب  تسا ، هدـش  هدافتـسا  موَی  هژاو  زا  هیآ  نیا  رد  . 14
.مدیرفآ زور 

یم تعاس  ًالومعم 12  هک  دنیوگ  یم  زور  دیشروخ ، بورغ  عولط و  هلـصاف  هب  یـسراف  نابز  رد  .دشاب  یم  زور  يانعم  هب  موَی  هملک 
.دیشک لوط  لاس  اه  نویلیم  نارود  ود  نیا  دیاش  .نارود  ود  ینعی  زور ، ود  .دشاب 

هعمجلا و موی  هنم  غرف  دـحألا و  موی  ملاعلا  قلخ  أدـب  هنأش  یلاعت  هنأ  اومعز  دوهیلا  هلهج  یلع  در  هریغ  هداتق و  لاـق  اـمک  اذـه  و  . 15
یناعملا ج 13 ص 343. حور  اریبک : اولع  نولوقی  امع  یلاعت  هناحبس و  شرعلا  یلع  یقلتسا  تبسلا و  موی  حارتسا 

قودصلل ص دیحوتلا  یفاکلا ج 1 ص 118 ، ههیزنت : لاق : هب ؟ ینعی  ام  هللا ، ناحبـس  ّلجو : ّزع  هللا  لوق  نع  هللا  دـبع  اـبأ  ُتلأـس  . 16
سورعلا ج 19 ص جات  هسیدقتو : ءوسلا  نع  هداعبإ  يأ  ههیزنت ، وه  هللا  ناحبس  راونألا ج 4 ص 169 و ج 90 ص 177 ، راحب  ، 312

ثیدحلا ج 5 ص 43. بیرغ  یف  هیاهنلا  برعلا ج 13 ص 548 ، ناسل  ، 106

یمقلا ج 2 ص ریسفت  ...برغملا : دعب  تاعکر  عبرا  لاق : ...هحبسف ،) لیللا  نمو   ) لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تلاس  . 17
نیلقثلا ج 5 ص 118. رون  ناهربلا ج 5 ص 151 ، ، 327
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ریسفتلا یفصألا ج 2 ص 1205 ، ریسفتلا  نانجلا ج 18 ص 49 ، حورو  نانجلا  ضور  عجار : تایآلا  هذه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 18
يدنقرمسلا ج ریسفت  نایبلا ج 26 ص 235 ، عماج  نیلقثلا ج 5 ص 119 ، رون  ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 151 ، یفاصلا ج 5 ص 65 ،
ریسملا ج 7 ص 201، داز  لیزنتلا ج 4 ص 228 ، ملاعم  یناعمسلا ج 5 ص 248 ، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 105 ، ریسفت  3 ص 323 ،

حور ریدقلا ج 5 ص 81 ، حتف  روثنملا ج 6 ص 111 ، ردلا  طیحملا ج 8 ص 119 ، رحبلا  ریـسفت  يواضیبلا ج 5 ص 233 ، ریسفت 
یناعملا ج 26 ص 193.

لئاسو عیارشلا ج 2 ص 364 ، للع  هرم : نیعبس  لیللا  رخآ  یف  رتولا  رخآ  یف  هللا  نورفغتسی  اوناک  نورفغتسی ،) مه  راحـسالابو  . ) 19
هعیشلا ج 5 ص 326. ثیداحا  عماج  راونألا ج 80 ص 124 ، راحب  هعیشلا ج 4 ص 257 ،

ناهربلا ج 4 ص 314. هموق : نم  يرخأب  جوزتف  هنموم  تناک  هتارما و  تیفوت  مهوعدی و  وه  هنس و  نیرشع  طول  مهیف  ماقاف  . 20

.دـهد یم  تاجن  تسوا ، مشخ  هناشن  هک  یباذـع  زا  ار  نانآ  دـنک و  یم  يرای  ار  دوخ  بوخ  ناگدـنب  هک  تسادـخ  هدـعو  نیا  . 21
یهاگ
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درب یمن  مّنهج  هب  ار  نانآ  زگره  ادخ  اّما  دنورب ، ایند  زا  هلزلز  نآ  رد  تسا  نکمم  نانمؤم  زا  يا  هّدع  تسا ، یعیبط  يا  هثداح  هلزلز ،
زا ار  نانمؤم  ادـخ  تسا ، یعیبط  يا  هثداح  تسین ، باذـع  هلزلز ، نیا  سپ  دـنک ، یم  دوخ  تمحر  ناـمهم  تشهب  رد  ار  ناـنآ  هکلب 

دهاوخب دنک و  بضغ  رهش  مدرم  رب  ادخ  رگا  دهد ، یم  تاجن  یعیبط  هثداح  زا  ار  نانمؤم  دیوگ  یمن  نآرق  دهد ، یم  باجن  باذع 
.دهد یم  تاجن  ار  نانمؤم  ًاعطق  دنک ، لزان  نانآ  رب  ار  باذع 

نآرقلا ج 1 ص 365. بیرغ  ُهُرَدَق : ِعِسوُْملا  یَلَع  هلوق : هنم  .نورداق و  يأ  َنوُعِسوَُمل  اَّنِإ  هوقب َو  يأ  ْدیَِأب  اهاْنیََنب  َءامَّسلا  َو  . 22

ریسفتلا یفصألا ج 2 ص 1212 ، ریسفتلا  نانجلا ج 18 ص 83 ، حورو  نانجلا  ضور  عجار : تایآلا  هذه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 23
يدنقرمسلا ج 3 ریسفت  نایبلا ج 27 ص 14 ، عماج  نیلقثلا ج 5 ص 131 ، رون  ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 170 ، یفاصلا ج 5 ص 74 ،
ریسملا ج 7 ص 213، داز  لیزنتلا ج 4 ص 235 ، ملاعم  یناعمسلا ج 5 ص 264 ، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 119 ، ریسفت  ص 330 ،

حور ریدقلا ج 5 ص 92 ، حتف  روثنملا ج 6 ص 116 ، ردلا  طیحملا ج 8 ص 131 ، رحبلا  ریـسفت  يواضیبلا ج 5 ص 241 ، ریسفت 
یناعملا ج 27 ص 20.

راونألا ج 55 راحب  هیقفلا ج 2 ص 191 ، هرضحیال  نم  عئارـشلا ج 2 ص 398 ، للع  ...ّعبرم : وهو  رومعملا ،  تیب  ءاذـحب  اّهنأل  . 24
عئارشلا ج 2 ص 407. للع  هعبارلا : ءامسلا  یف  يذلا  رومعملا  تیبلا  مهل  لعجو  ص 5 ،

ناهربلا ج 5 ص 179. راونألا ج 24 ص 275 ، راحب  ...يدعب : مهّدو  نم  یتیرذ و  یف  يدلو و  یف  ینعّفشی  نا  هلاسا  . 25

.دنروآ یم  دوخ  يارب  یلیلد  هچ  دراد ، دوجو  يرهوشدنچ ، تشهب  رد  دنیوگ  یم  هک  یناسک  منادب  متشاد  تسود  نم  . 26

نسحلاوبا  » هک رابخالا ص 173  عماج  باتک  دـنا ، هدروآ  باـتک  کـی  زا  ثیدـح  کـی  ناـنآ  هک  مدـید  مدرک ، یـسررب  نم  یتقو 
یم هـضرع  یتـشهب  ناـنز  نادرم و  هـک  تـسا  یهاـگیاج  تـشهب  رد  دـنک  یم  لـقن  وا  .تـسا  هتـشون  ار  نآ  مشـش  نرق  رد  ینارعش »

نادرم دوخ  يارب  نمؤم  نانز  دننک و  یم  باختنا  یتشهب  نانز  دوخ  يارب  نمؤم  نادرم  دور ، یم  اجنآ  هب  دهاوخب  هک  سکره  ، دنوش
.یتشهب

رگید فرط  زا  .دـنا  هدرکن  دامتعا  نآ  هب  املع  زا  يدادـعت  تسین و  ربتعم  ياه  باتک  زا  راـبخالا  عماـج  باـتک  تسا : نیا  مهم  هتکن 
.درادن رگید  ثیداحا  نآرق و  زا  يدهاش  چیه  تسا و  یفیعض  رایسب  ثیدح  درادن و  يدنس  چیه  ثیدح ، نیا 

زا ار  ثیدح  نیا  ینارعش » نسحلاوبا   » .تسا هدینـش  یـسک  هچ  زا  ار  ثیدح  نیا  دیوگب  دیاب  دنک  یم  لقن  ار  یثیدح  رفن  کی  یتقو 
يارب .تسا  هدرکن  رکذ  نخس  نیا  يارب  يدنس  چیه  وا  اّما  تسا ، هلصاف  اه  نرق  ربمایپ ، نیب  وا و  نیب  دنک ، یم  لقن  (ع ) یلع ترضح 

.درک دامتعا  نآ  هب  دوش  یمن  زگره  تسا و  فیعض  ثیدح ، نیا  نیمه ،

درم نیعلاروح  جاودزا  هب  نمؤم  ناـنز  نیمه  يارب  تسا ، كرتـشم  درم ، نز و  نیب  نیعلاروح  هژاو  دـنیوگ : یم  اـه  یـضعب  نینچمه 
هک روطنامه   ) .تسا یتشهب  نانز  فیـصوت  هب  تسا و  هنانز  يا  هژاو  نیعلاروح ، هژاو  اریز  تسا ، لطاب  نخـس  نیا  اـّما  دـنیآ ، یمرد 

(. تسا یتشهب  نانز  صوصخم  نیعلاروح ، هک  تسا  هدرک  حیرصت  هتکن  نیا  هب  ییابطابط  همالع 
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راحب قودـصلل ص 588 ، یلاـمالا  نوکت :...؟ اـمهیأل  هنجلا ، نولخدـیو  نوتومیف ، ناـجوز  اـهل  نوـکی  هأرملا  یمأو ، تنأ  یبأـب  . 27
ناهربلا ج 5 ص 243. راونألا ج 8 ص 119 ،

یلماـعلا ج 1 ص 242، ّرحلل  هّمهملا  لوصفلا  قودصلل ص 48 ، دیحوتلا  كراُشیف : دلوی  ملو  ثّرویف ، دلی  مل  يذـلا  دـمحلا هللا  . 28
نیلقثلا ج 3 ص 237. رون  ریسفت  راونألا ج 3 ص 256 ، راحب 

هیآ 30 روط : . 29

یناعملا ج 14 ص 39. حور  نومکحیب : نوبتکی  مهضعب  رّسف  . 30

هیآ 21-25 فاقحا : . 31

ءافخلا ج 1 ص 434. فشک  لاّمعلا ج 7 ص 370 ، زنک  ریغصلا ج 2 ص 6 ، عماجلا  اهیف : ام  ایندلا و  نم  ریخ  رجفلا  اتعکر  . 32
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ِبونذ نم  ناک  ام  ُرِفَُّکت  لیللا  ُهالص  ءافخلا ج 2 ص 106 ، فشک  لاّمعلا ج 7 ص 791 ، زنک  ِمثِألا : ِنِع  ُهاهنم  لیللا  ُهالـص  َّنِاف  . 33
ناهربلا ج 3 ص ص 108 ، هعیـشلا ج 7  ثیداحا  عماج  ص 155 ، راونألا ج 84  راـحب  ص 330 ، لئاسولا ج 6  كردتـسم  ِراهنلا :

لئاسو لوقعلا ص 101 ، فحت  لامعالا ص 41 ، باوث  لاصخلا ص 612 ، نساحملا ج 1 ص 53 ، ِنَدَبِلل : ٌهَّحِـصُم  ِلیَّلا  ُمایق  ، 145
لامعالا باوث  َرَـصَبلا : اولجت  ِّمهلِاب و  ُبهذت  َنیّدلا و  َقزّرلا  ُّرُِدت  َحـیّرلا و  ُبِّیَُطت  َقلُخلا و  ُنِّسَُحت  ِلیَّللا  ُهالَـص  هعیشلا ج 8 ص 150 ،

هعیشلا ج 7 ص 110. ثیداحا  عماج  راونألا ج 59 ص 268 ، راحب  هعیشلا ج 8 ص 152 ، لئاسو  ص 42 ،

ریسفتلا ص 1217 ، یفصألا ج 2  ریـسفتلا  ص 118 ، نانجلا ج 18  حورو  نانجلا  ضور  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عـالّطالل 
يدنقرمسلا ج 3 ریسفت  نایبلا ج 27 ص 47 ، عماج  نیلقثلا ج 5 ص 143 ، رون  ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 182 ، یفاصلا ج 5 ص 82 ،
ریسملا ج 7 ص 224، داز  لیزنتلا ج 4 ص 242 ، ملاعم  یناعمسلا ج 5 ص 281 ، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 130 ، ریسفت  ص 337 ،

یناعملا ج 9 ص 205. حور  ریدقلا ج 5 ص 102 ، حتف  يواضیبلا ج 5 ص 250 ، ریسفت 

نآرقلا ج 1 ص 369. بیرغ  امجن : هرهاظ - مجنأ  هتس  یه  و  ایّرثلا - یمست  برعلا  تباغ و  اذإ  اّیّرثلاب  مسقأ  دهاجم : لاق  و  . 34

« مجن دبع   » اه نآ  هب  هک  دندوب  روهشم  ایرثلا » دبع   » بقل هب  دندیتسرپ و  یم  ار  ایرث » «، » یط ینب   » مان هب  برع  ياه  هلیبق  زا  یکی  . 35
بارعا نایم  رد  ایرث  شتسرپ  لاح  ره  رد  .تسا  هدوب  ایرث »  » رگید مان  مجن »  » هملک دش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دنتفگ و  یم  مه 

.تسا رادروخرب  ییالاو  نأش  زا  برع  ياه  نیمزرس  رد  ناراب  دنتسناد و  یم  ناراب  هدنشخب  از و  ناراب  ار  نآ  اریز  تسین ، تفگش 

هللا تایآف  ...هانیع  تأر  ام  هداؤف  بذک  ام  لوقی : يأَر ،) ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام  : ) لاق ثیح  يأر ، ام  یلع  لدی  ام  هیآلا  هذه  دـعب  نإ  . 36
نیلقثلا ج 5 ص 153. رون  ناهربلا ج 5 ص 195 ، راونألا ج 4 ص 36 ، راحب  دیحوتلا ص 111 ، یفاکلا ج 1 ص 96 ، ...هللا : ریغ 

یناعملا ج 14 ص 48. حور  يزروبأ : بهذ  هیلإ  لاوطألا و  هب  ساقی  عارذ  انه  سوقلا  سابع  نبا  نع  و  . 37

کلم اهنم  هرمث  ّلک  یلعو  کلم ،  اهنم  هقرو  ّلک  یلعو  اهنم  نصغ  ّلک  یلع  اهلثم ، َرأ  مل  همیظع  هرجـش  دنع  لیئربج  یب  فقو  . 38
راونألا ج 18 ص 395، راحب  نیقیلا ص 298 ، ّزعو :...  ّلج  هللا  رون  نم  رون  اهّللک  دقو  ، 

ینقرافت عضوملا  اذه  لثم  یف  لیئربج  ای  تلقف : یّنع ،  فلختو  دّمحم ،  ای  مّدـقت  لیئربج : یل  لاق  رونلا  بجح  یلإ  تیهتنا  اّملف  . 39
راونألا ج 26 ص 337. راحب  نیدلا ص 255 ، لامک  اضرلا ج 2 ص 238 ، رابخأ  نویع  عئارشلا ج 1 ص 6 ، للع   :...؟!

هکئالملاو مالـسلا  هیلع  لیئربجو  تاوامـسلا  هکئـالم  نم  یعم  ناـک  نم  عیمج  یّنع  فّلختو  هعباـسلا  ءامـسلا  یلإ  تلـصو  اّـملف  . 40
: ...ماع هئمسمخ  هریـسم  باجحلا  یلإ  باجحلا  نم  راونألا ج 18 ص 398 ، راحب  رضتحملا ص 253 ، صنیقیلا 435 ، نیبّرقملا :... 

راونألا ج 18 ص 338. راحب  رضتحملا ص 25 ،

:...؟ کیلإ یقلخ  ّبحأ  نَم  دّـمحم  ای  نأ  ّیلإ  یلاـعت  هللا  یحوأ  یندأ ،  وأ  نیـسوق  باـقک  ترـصو  ءامـسلا  یلإ  یب  يرـسُأ  هلیل  . 41
راونألا ج 25 ص 383. راحب  رضتحملا ص 193 ،

: هلالج ّلج  یل  لاقف  ّیبر ،  ای  تنأ  هّبحت  يذـلا  ّبحأ  تلق : یقلخ ؟ نم  ّبحت  نَم  دّـمحم ،  اـی  هلـالج : ّلـج  لـیلجلا  یل  لاـق  ّمث  . 42
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رضتحملا ص هئایلّواو : هتعیش  یف  هعافشلا  یندعوو  ج 40 ص 19 ، راونألا ج 18 ص 399 ، راحب  رضتحملا ص 253 ، ...ًاّیلع : ّبحأف 
ج 40 ص 19. راونألا ج 18 ص 399 ، راحب  ، 253

ینثا تیأرف  شرعلا ،  قاس  یلإ  هلالج  ّلج  ّیبر  يدـی  نیب  انأو  ترظنف  یـشرع ،  قاس  یلع  نوبوتکملا  كؤایـصوأ  دّـمحم ،  اـی  . 43
راونألا ج 18 ص 346. راحب  نیدلا ص 256 ، لامک  اضرلا ج 2 ص 238 ، رابخأ  نویع  عئارشلا ج 1 ص 7 ، للع  ...ًارون : رشع 

کب نـمآ  نـمل  یبوـطو  كاـبوطو  تفرــصنا ،  فرــصنملا  مـعنو  تـئج ،  ءیجملا  مـعن  ًایدـهم ، ًاـیداه  ضما  مساـقلا ،  اـبأ  اـی  . 44
راونألا ج 18 ص 314. راحب  رضتحملا ص 261 ، ...کقّدصو :

رـضتحملا ص ّیلعلو : کل  ًهمارک  هللا  لوسر  ای  کل  ًائینه  نولوقیو : تاوامـسلا  یف  ینوّؤنهی  اولعج  هکئالملا ،  یلإ  تلـصو  اّملف  . 45
راونألا ج 18 ص 314. راحب  ، 261
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هللا تایآف  ...هانیع  تأر  ام  هداؤف  بذک  ام  لوقی : يأَر ،) ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام  : ) لاق ثیح  يأر ، ام  یلع  لدی  ام  هیآلا  هذه  دـعب  نإ  . 46
نیلقثلا ج 5 ص 153. رون  ناهربلا ج 5 ص 195 ، راونألا ج 4 ص 36 ، راحب  دیحوتلا ص 111 ، یفاکلا ج 1 ص 96 ، ...هللا : ریغ 

لاّمعلا ج 1 ص زنک  حیحـص : ثیدـح  وه  لاق : ّهنأ  هعرز  یبأ  نع  لـقنو  ساـّبع ، نبا  نع  .هرفو  هل  باـش  هروص  یف  ّیبر  تیأر  . 47
برعلا ج 5 ناسل  رعـشلا : نم  نینذُألا  یلع  لاس  ام  لـیقو : سأرلا ، یلع  عمتجملا  رعـشلا  هَرفولا : ءاـفخلا ج 1 ص 436 ، فشک  ، 228
، رـضخلا یف  رفوم  باش  هروص  یف  ماـنملا  یف  ّیبر  تیأر  سورعلا ج 7 ص 595 ، جات  طیحملا ج 2 ص 155 ، سوماقلا  ص 288 ،

لاّمعلا ج 1 ص 228. زنک  بهذ : نم  شارف  ههجو  یلعو  بهذ ، نم  نالعن  هیلع 

، رصبلا هیؤرو  بلقلا ، هیؤر  نیهجو : یلع  هیؤرلا  ّنإو  نایعلا ، هدهاشمب  یلاعتو  كرابت  ّبرلا  َری  مل  هلآوهیلع  هللا  یّلص  ًادّمحم  ّنإ  . 48
هللا یّلـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوقل  هتاـیآبو ، هللااـب  رفک  دـقف  رـصبلا  هیؤرب  ینع  نمو  بیـصم ، وهف  بلقلا  هیؤرب  ینع  نمف 

ریدغلا ج 3 ص 223. هعیشلا ج 26 ص 30 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 4 ص 54 ، راحب  ...رفک : دقف  هقلخب  هللا  هّبش  نم  هلآوهیلع :

هنازخ ...هیماشلا : هلخن  نم  داوب  تناکو  دعسأ ، نب  ملاظ  اهذّختا  يذلا  ناکو  بعک ، نب  يّزعلا  دبع  اهب  یّمُسو  يّزعلا ، اوذّختا  ّمث  . 49
يرابلا ج حتف  ...هلخن : يداوب  دعـس  نب  ملاظ  هذّختا  يذلا  ناکو  تّاللا ، نم  ثدحأ  يّزعلا  تناک  بدألا ج 4 ص 116 و ص 209 ،

سورعلا ج 8 ص 101. جات  عجارو : یبطرقلا ج 17 ص 99 ، ریسفت  8 ص 471 ،

ّنإ بدألا ج 7 ص 208 ، هنازخ  ...رحبلا : لحاس  یلع  ًابوصنم  ناکو  .هانم  دـیزو  هانم  دـبع  برعلا  تیّمُـسو  هانم ، اهمدـقأ  ناـکف  . 50
يرابلا ج 3 ص حـتف  ...اهنومّظعیو : اهنوّجحی  ناّسغو  دزـألا  تناـکف  دـیدق ، یلی  اّـمم  رحبلا  لـحاس  یلع  هاـنم  بصن  یحل  نب  ورمع 
ریثک ج 4 ص نبا  ریسفت  ّربلا ج 2 ص 98 ، دبع  نبال  دیهمتلا  يذوحألا ج 8 ص 242 ، هفحت  ئراقلا ج 19 ص 203 ، هدمع  ، 399

.272

بدألا ج 7 ص 209، هنازخ  ...هثلاثلا : هانمو  يّزُعلاو  تّاللاو  لوقتو : هبعکلاب  فوطت  تناکو  شیرق ، دنع  مانصألا  مظعأ  تناکو  . 51
راونألا ج 9 ص راحب  یبطرقلا ج 17 ص 100 ، ریسفت  يربطلل ج 27 ص 77 ، نایبلا  عماـج  نادلبلا ج 4 ص 116 ، مجعم  عجارو :

يرابلا ج 8 ص 193. حتف  ، 157

: تسا هتـشون  نینچ  وا  .تسا  هدرک  لقن  ار  یفارخ  ناتـساد  کی  نایبلا ج 17 ص 247  عماج  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  . 52
ُقینارَغلا کلت  تفگ : نینچ  ربمایپ  درک ، رکذ  ار  گرزب  ُتب  هس  مان  دیـسر و  هروس  نیا  هیآ 19  هب  ربمایپ  دش و  لزان  هروس  نیا  یتقو 

هک دوب  نآ  زا  دـعب  .دور  یم  دـیما  نانآ  تعافـش  رب  هک  دنتـسه  یماقم  دـنلب  يابیز  ناگدـنرپ  نانآ  ، ) یَجتُرَتل َّنُهَتَعافَـش  َّنِإَو  یلُعلا ،
نایاپ هب  هروس  نیا  تایآ  یتقو  دنتـسناد و  یتسرپ  ُتب  ربارب  رد  شمرن  کی  ار  ربمایپ  نخـس  نیا  دـندش و  لاحـشوخ  یلیخ  ناکرـشم 
ربمایپ رب  لیئربج  نآ  زا  دعب  اّما  دنتساک ، دوخ  ناناملسم  هب  رازآ  تیذا و  زا  .دندرک  هدجس  ادخ  تمظع  ربارب  رد  اه  نآ  همه  دیـسر ،

.تفگ وت  هب  ناطیش  هلمج  ود  نیا  متفگن ، وت  هب  نم  هلمج  ود  نیا  تفگ : وا  هب  دش و  لزان 

.دوب يربط  نخس  نایاپ  نیا 

نیا هیآ 4  رد  دشاب ؟ هتفگ  ار  نخـس  نیا  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین ، شیب  یغورد  تسا ، هدرک  لقن  يربط  هک  ار  یبلطم  نیا 
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.تسین یحو  زج  يزیچ  ربمایپ  نخس  یحوی ، یحو  الا  وه  نا  میناوخ : یم  هروس 

ربمایپ تاملک  نآرق و  نداد  هولج  رابتعا  یب  يارب  هک  تسا  یگتخاس  لوعجم و  ثیدح  کی  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  يرایسب  دهاوش 
: مسیون یم  ار  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  .تسا  هدش  هتخاس  مالسا ،

نیا هک  دنا  هدرک  حیرـصت  سانـش  ثیدح  ياملع  زا  یـضعب  .دنقثوم  ریغ  فیعـض و  دارفا  ثیدح  نیا  نایوار  ناققحم ، هتفگ  هب   - 1
.دنا هتشون  یباتک  هراب  نیا  رد  دشاب و  یم  هقدانز  تالوعجم  زا  ثیدح 

رد یلو  هدش ، لقن  فلتخم  بتک  رد  ناناملسم  ربمایپ و  ندرک  هدجس  سپس  مجن و  هروس  لوزن  دروم  رد  يددعتم  ثیداحا   - 2
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.تسا هدش  هدوزفا  نآ  هب  ادعب  هلمج  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  تسین ، قینارغ  هناسفا  زا  ینخس  ثیداحا  نیا  زا  کی  چیه 

نکمم هنوگچ  .تسا  اه  نآ  یتسپ  یتشز و  اه و  ُتب  تمذم  نایب  رد  همه  هدمآ ، هروس  نیا  رد  اه  ُتب  مان  رکذ  زا  دعب  هک  یتایآ   - 3
هنوگ ره  زا  ار  نآ  یمامت  ادـخ  هک  تسا  هدـش  روآدای  احیرـص  نآرق  هوالعب  دـشاب  هدـش  اه  ُتب  حدـم  نآ ، زا  لبق  هلمج  دـنچ  تسا 

.دنک یم  ظفح  فارحنا  فیرحت و 

رد ربمغیپ  تسا ، هدوب  وا  رمع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هفقو  یب  ریگ و  یپ  ریذپان و  یتشآ  هزرابم  کی  یتسرپ  ُتب  ُتب و  اب  ربمایپ  هزرابم   - 4
نکمم هنوگچ  لاح  نیا  اب  دـندادن !! ناشن  دوخ  زا  یتسرپ  ُتب  ُتب و  لباقم  رد  یفاطعنا  شزاـس و  هنوگچیه  هک  دـنداد  ناـشن  لـمع 

؟ دوش يراج  ناشکرابم  نابز  رب  یظافلا  نینچ  تسا 

ربمایپ نآرق و  تیعقوم  فیعضت  يارب  هک  تسا  نانمـشد  هتخادرپ  هتخاس و  قینارغ  هناسفا  هک  دوش  یم  نشور  تاکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
.دنا هتسناد  فیعض  ار  ثیدح  نیا  ننست  لها  هعیش و  زا  معا  یمالسا  ناققحم  مامت  اذل  .دنا  هدرک  لعج  ار  یساسا  یب  ثیدح  نینچ 

.دنا هتفگ  نارفاک  ای  ناطیش  ار  الاب  هلمج  ود  نیا  هک  دنا  هداد  لامتحا  نارسفم  زا  یضعب  منک : یم  رکذ  ار  يرگید  هتکن  نیا  نایاپ  رد 
یبوخب ار  نآ  مدرم  ياه  لد  ات  درک ، یم  توکس  یتاظحل  نآ  نایم  رد  هاگ  و  دناوخ ، یم  شمارآ  اب  هتـسهآ و  ار  نآرق  تایآ  ربمایپ 

، دیـسر يرْخُْألا ) َهَِثلاَّثلا  َهاـنَم  يَّزُْعلا َو  َتاَّللا َو  ُُمْتیَأَرَف  (َأ  هیآ هب  دوب و  مجن  هروس  تاـیآ  توـالت  لوغـشم  هک  یماـگنه  دـنک ، بذـج 
نحل اب  طسو  نیا  رد  ار  یجترتل  نهتعافش  نا  یلعلا و  قینارغلا  کلت  هلمج  دندرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  نارفاک  زا  یـضعب  ای  ناطیش 

نآ زا  یبوخ  هب  دعب  تایآ  یلو  دنزاس ، هبتشم  مدرم  رب  ار  راک  مه  دننک و  ربمایپ  نانخـس  هب  یجک  نهد  مه  ات  دندناوخ  یـصوصخم 
دـنتفگ و ار  هلمج  نیا  هک  دـندوب  نارفاک  اـی  ناطیـش  نیا  لاـمتحا ، نیا  قبط  .درک  موکحم  ادـیدش  ار  یتسرپ  ُتب  تفگ و  خـساپ  اـه 

.تسا هتفگن  يا  هلمج  نینچ  زگره  ربمایپ 

هیآ 5 هدجس : . 53

عیارشلا ج 2 ص للع  یفاکلا ج 2 ص 285 ، ...َهَّنَْجلا : ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  هَّللا  لوقی  هللااب  كارشإلا  رئابکلا  ربکأ  . 54
راونألا ج 76 ص راحب  هعیشلا ج 15 ص 318 ، لئاسو  هیقفلا ج 3 ص 563 ، هرضحیال  نم  اضرلا ج 1 ص 257 ، رابخا  نویع  ، 391

هعیشلا ج 4 ص 75. ثیداحا  عماج  ، 6

هیآ 5 دعر : . 55

نم برقف  هـظعو  هـیلإ و  سلج  ملـس و  هـیلع و  یلاـعت  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هءارق  عمـس  دـق  ناـک  هریغملا  نـب  دـیلولا  یف  تـلزن  . 56
یناعملا ج 27 ص 65. حور  طیحملا ج 8 ص 163 ، رحبلا  ریسفت  ...مالسإلا :

ناهربلا ج 5 ص 206، دـیحوتلا ص 457 ، کلذ : نود  امیف  اوملکت  یهَْتنُْملا ،) َکِّبَر  یلِإ  َّنَأو  : ) لوقی لجو  زع  هللا  عمـست  اـمأ  . 57
نیلقثلا ج 5 ص 171. رون 

یناعملا ج 14 ص 69 حور  روهمجلا : دیز و  نبا  هلاق  امک  حون  موق  دعب  اکاله  ممألا  یلوأ  مهنأل  ءامدقلا  . 58
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هیآ 5. دعر  . 59

ریسفت عماجلا ج 3 ص 456 ، عماوج  ریـسفت  نآرقلا ج 9 ص 436 ، ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 60
نیلقثلا ج 5 ص 174، رون  ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 210 ، نانجلا ج 18 ص 147 ، حورو  نانجلا  ضور  نایبلا ج 9 ص 301 ، عمجم 

داز یناعمسلا ج 5 ص 304 ، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 156 ، ریسفت  يدنقرمسلا ج 3 ص 348 ، ریسفت  نایبلا ج 27 ص 107 ، عماج 
یناعملا ج 27 ص 72. حور  ریدقلا ج 5 ص 118 ، حتف  روثنملا ج 6 ص 131 ، ردلا  ریسملا ج 7 ص 240 ،

مث اهوحـسمف  مهراصبأب  اولاق  مث  اورظنف  هورملا  یلع  افـصن  افـصلا و  یلع  افـصن  نیفـصن  رمقلا  قشناـف  هرـشع  عبرأ  هلیل  اوجرخف  . 61
نیلقثلا ج 5 ص 175، رون  ناهربلا ج 5 ص 214 ، ...رحس : الإ  اذه  ام  اولاقف  اورظن  مث  مهنیعأ  اوحسم  مث  اورظنف  رظنلا  اوداعأ 
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هیاهنلاو ج 3 ص 148. هیادبلا  عامسالا ج 5 ص 23 ، عاتما  ریثک ج 2 ص 117 ، نبال  هیوبنلا  هریسلا 

ناهربلا ج 3 ص 105. راونألا ج 11 ص 322 ، راحب  عیارشلا ج 1 ص 30 ، للع  اسفن : نینامث  هعبت  نم  هدلو و  وه و  ناک  . 62

نیلقثلا ج 5 ص رون  ریسفت  راحب ج 11 ص 326 ، نیدلا ص 133 ، لامک  حربملا : برـضلاب  حون  یلع  بوثولا  هعیـشلا و  تلان  . 63
.421

نیـسحلاو نسحلاو  همطافو  ّیلعو  دّمحم  مسا  ادـجوف  امهـسوؤر  اعفرف  یـشرع ، قاس  یلإ  امکـسوؤر  اعفرا  هلالج : ّلج  هللا  لاقف  . 64
مارملا ج 4 ص هیاـغ  ص 13 ، نیلقثلا ج 2  رون  ریـسفت  ص 176 ، راونألا ج 11  راـحب  رابخألا ص 110 ، یناعم  ...مهدـعب : هّمئألاو 

.188

راونألا ج 26 ص 333. راحب  اهلهاب : هنیفسلا  تراس  ام  انالول  رسدلا ، نحنو  هنیفسلا  بشخ  حاولالا  . 65

نابز رد  هک  یلاح  رد  موش ، زور  دنا : هدرک  انعم  تروص  نیا  هب  ار  نآ  یـضعب  .سحن  موی  تسا : هدـمآ  ترابع  نیا  هیآ 16  رد  . 66
دـشنأ و  مهل ، باذـع  دربـلا  نأـک  یتـح  دربـلا  هدـیدش  يأ  كاحـضلا : لاـق  : ) دوش یم  هدافتـسا  مه  امرـس  ياـنعم  هب  هژاو  نیا  یبرع 

(. یناعملا ج 12 ص 365 حور  سحنب : تجزم  هفالس  نأک  دربلا : ینعمب  سحنلا  یف  یعمصألا 

ار تاسحن » مایا   » ترابع تسا  رتهب  سپ  تسین ، موش  يزور  چیه  تسا ، هدیرفآ  ار  نآ  ادخ  هک  دنتسه  ییاهزور  اهزور ، همه  يرآ ،
.مینک انعم  درس » ياهزور   » هب

ریسفت ص 161 ، راونـألا ج 12  راـحب  ص 552 ، عیارـشلا ج 2  لـلع  طول : لآ  نم  ادـحا  یقبتـسنال  انحبـصا  نئل  هللا  نودـهاعی  . 67
نیلقثلا ج 2 ص 385. رون  ریسفت  راونألا ج 3 ص 127 ، راحب  یشایعلا ج 2 ص 156 ،

( هانْقَلَخ ءْیَـش  َّلُک  اَّنِإ  : ) لجو زع  هللا  لوقی  لاقف : رَدَِـقب ،) هانْقَلَخ  ءْیَـش  َّلُک  اَّنِإ  : ) لجو زع  هللا  لوق  نع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئـس  . 68
یم مولعم  ثیدح  نیا  هب  هجوت  اب  نیلقثلا ج 5 ص 185 . رون  ناهربلا ج 5 ص 222 ، دیحوتلا ص 383 ، مهلامعأ : رَدَِقب )  ) رانلا لهأل 
ًاقیقد هک  دـنک  یم  نایب  ار  مّنهج  لها  باذـع  نازیم  هکلب  درادـن ، رَدَـق  اضق و  ثحب  هب  یطبر  ثیدـح ، نیا  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  دوش :

.تسا نانآ  هانگ  رفک و  رادقم  اب  بسانتم 

.325 923 200 000 000 تسا : مقر  نیا  اه  نآ  قیقد  رامآ  . 69

ضور نایبلا ج 9 ص 322 ، عمجم  ریـسفت  نآرقلا ج 9 ص 460 ، ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 70
ناهربلا ج 5 ص 223، ص 105 ، یفاصلا ج 5  ریـسفتلا  ص 1239 ، یفصألا ج 2  ریـسفتلا  ص 207 ، نانجلا ج 18  حورو  ناـنجلا 
یناعمسلا ج 5 ص 320، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 171 ، ریسفت  يدنقرمسلا ج 3 ص 357 ، ریسفت  نیلقثلا ج 27 ص 146 ، رون  ریسفت 

حتف روثنملا ج 6 ص 138 ، ردلا  طیحملا ج 8 ص 170 ، رحبلا  ریـسفت  يواضیبلا ج 5 ص 271 ، ریسفت  ریسملا ج 7 ص 250 ، داز 
یناعملا ج 27 ص 95. حور  ریدقلا ج 5 ص 129 ،

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هام  ربارب  هاجنپ  نیمز ، مجح  رگید  فرط  زا  داد ، ياج  دیشروخ  نورد  ار  نیمز  هرک  رازه  دصیس  نویلیم و  کی  ناوت  یم  . 71
.میسر یم  نویلیم  ددع 65  هب  مینک  برض  مه  رد  ار  ددع  ود  نیا  یتقو 

هیآ 48-49. لحن  هروس  هیآ 19 ، ّجح  هروس  . 72

بیرغ ررد : ءامـس  هتمحر و  و  هناحیر / هلـإلا و  مالـس  بلوت : نبا  رمّنلا  لاـق  .هللا  ناـحیر  بلطا  تجرخ  لاـقی : قزرلا ، ُناـْحیَّرلا : . 73
نآرقلا ج 1 ص 378.

نآرقلا ج 1 ص 379. بیرغ  هراغص : ُناجْرَْملا : .بحلا و  رابک  ُُؤلْؤُّللا : و  . 74

دوبان ًالک  یلو  دوش ، یم  هدـیچیپ  مه  رد  هک  یلاح  رد  دراد  تیاکح  اه  نامـسآ  نیمز و  ندوب  یقاب  زا  تایاور  زا  یـضعب  رهاظ  . 75
ناهربلا ج 4 ص ...كراهنا : نیا  ایند ! ای  ایندـلل : یلاعت  كرابت و  هللا  لوقی  مث  تاوامـسلا  ضرالا و  اهناکـس  نم  تلخو  : ) دوش یمن 

(. راونألا ج 6 ص 329 راحب  ...لوقی : مث  ازه  نهزهیف  هنیمیب  تاوامسلاو  ، 731

مث نیع ، هفرط  نم  عرـسأ  یف  نجلاو  سنإلا  عمتجیف  يدانی ، ایدانم  رمأ  هنم ، دـب  اـمل ال  مهعمجیو  هقلخ  نیبی  نأ  هل  ادـب  اذإ  نإ هللا  . 76
رون ناهربلا ج 5 ص 238 ، یمقلا ج 2 ص 77 ، ریسفت  ...لزنتف : هیناثلا  ءامسلل  نذأو  سانلا ، ءارو  نم  ناکو  لزنتف ، ایندلا  ءامسل  نذأ 
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نیلقثلا ج 5 ص 195.

380 ص : هبیتق ، نبال  نآرقلا  بیرغ  رمحألا : میدألا  ناهدلا : لاقی : .هدرولا و  سرفلا  نول  یف  ءارمح  يأ  ِناهِّدلاَک  ًهَدْرَو  َْتناکَف  . 77

.ما هتفرگ  هرهب  تافاص  هروس  تایآ 58-68  زا  تمسق  نیا  ریسفت  رد  . 78

فاخ يذلا  کلذف  لامعألا ، نم  حیبقلا  نع  کلذ  هزجحیف  رشو ، ریخ  نم  هملعی  ام  ملعیو  لوقی  ام  عمـسیو  هاری ، هللا  نأ  ملع  نم  . 79
نیلقثلا ج 5 ص 196. رون  ناهربلا ج 5 ص 242 ، يوهلا : نع  سفنلا  یهنو  هبر  ماقم 

نآرقلا ج 1 ص 379. بیرغ  هراغص : ُناجْرَْملا : .بحلا و  رابک  ُُؤلْؤُّللا : و  . 80

راحب قودـصلل ص 588 ، یلاـمالا  نوکت :...؟ اـمهیأل  هنجلا ، نولخدـیو  نوتومیف ، ناـجوز  اـهل  نوـکی  هأرملا  یمأو ، تنأ  یبأـب  . 81
ناهربلا ج 5 ص 243. راونألا ج 8 ص 119 ،

نم غرفی  یتح  اهنم  نونمؤملا  لکأی  ایندـلا  یف  ناوارـضخ  لاق : ِناتَّنَج ) امِِهنوُد  ْنِمو  : ) هؤانث لج  هللا  لوق  نع  هللا  دـبع  ابأ  تلأـس  . 82
یمقلا ج 2 ص 345. ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 243 ، باسحلا :

ضور نایبلا ج 9 ص 155 ، عمجم  ریـسفت  نآرقلا ج 9 ص 462 ، ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 83
ناهربلا ج 5 ص 227، ص 104 ، یفاصلا ج 5  ریـسفتلا  ص 1241 ، یفصألا ج 2  ریـسفتلا  ص 239 ، نانجلا ج 18  حورو  ناـنجلا 
یبلعثلا ج 9 ص 177، ریـسفت  ص 359 ، يدنقرمسلا ج 3  ریـسفت  ص 161 ، نایبلا ج 27  عماـج  ص 187 ، نیلقثلا ج 5  رون  ریـسفت 

ریسفت يواضیبلا ج 5 ص 269 ، ریـسفت  ریـسملا ج 7 ص 254 ، داز  لیزنتلا ج 4 ص 268 ، ملاـعم  ص 324 ، یناعمسلا ج 5  ریـسفت 
یناعملا ج 26 ص 32. حور  ریدقلا ج 5 ص 130 ، حتف  روثنملا ج 6 ص 140 ، ردلا  طیحملا ج 8 ص 180 ، رحبلا 

.دنیوگ یم  ّلِظ  ماگنه ، نآ  رد  نامسآ  تلاح  هب  یبرع  نابز  رد  . 84

.ما هتفرگ  هرهب  تافاص  هروس  تایآ 58-68  زا  تمسق  نیا  ریسفت  رد  . 85

یناعملا ج 14 ص 147. حور  ریزانخ : هدرق و  مکنوک  نم  نسحلا : لاق  و  . 86

.40 ، 33 ، 22 هیآ 17 ، رمق  هروس  . 87

لیواتلا ج 3 رارـسا  لیزنتلا و  راونا  يواضیبلا ج 3 ص 382 ، ریسفت  ...نیلّوألا : ریطاسأ  هناهک و  رحـس و  رعـش و  یلإ  هومّـسق  وأ  . 88
ص 217.

ناهربلا ج 1 ص 580. راونألا ج 6 ص 190 ، راحب  ...ایالب : نم  اهیف  امب  اهاریف  هیواهلا  بجح  عفریف  رظناف  . 89

ناهذالا ج 1 ص 542. داشرا  مکرومأ : نوکلمت  متنأ  لب  نیکولمم هللا  ریغ  متنک  لیق  و  . 90
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تمایق زور  ات  شتآ  نآ  رد  رفاک  دوش و  یم  شتآ  زا  یلادوگ  رفاک ، ربق  هک  تسا  هدـش  هراـشا  هتکن  نیا  هب  تاـیاور  یـضعب  رد  . 91
: ...ضرالا تاـیح  هیلع  هللا  طلـسی  : ) مینیب یمن  یـشتآ  میور ، یم  رفاـک  ربق  رـس  اـم  یتقو  اریز  تسا ، خزرب  هب  طوبرم  نیا  دزوس ، یم 

(. راونألا ج 6 ص 226 راحب 

يوس هراشبب  هرّشبی  مهنم  دحاو  ّلک  نارفعزلا ، لوصُأو  نیحایرلا  نابضق  مهعم  هکئالملا  نم  هئمـسمخ  هعمو  توملا  کلم  لزنیف  . 92
نیدلا ص 488. لوصُأ  یف  نیقیلا  جراعم  راونألا ج 6 ص 161 ، راحب  ...هحور : جورخل  نیّفص  هکئالملا  موقیو  هبحاص ، هراشب 

یّلعملا یلإ  زمغو  أّکتا  ّمث  لاق : دیرولا -  یلإ  هدیب  أموأو  اذـه -  هسفن  غلبت  نأ  ّالإ  هنیع  هب  ّرقت  ام  يری  نأ  نیبو  مکدـحأ  نیب  امو  . 93
یفاکلا ج 3 ص 129. راونألا ج 6 ص 18 ، راحب  نساحملا ج 171 ، ...هلس : نأ 

یفاکلا ..كرضح : ول  میحر  دلاو  نم  کیلع  قفشأو  کب  ّربأ  انأل  هلآوهیلع  هللا  یّلـص  ًادّمحم  ثعب  يذلاوف  عزجت ، هللا ال  ّیلو  ای  . 94
راونألا ج 6 ص 196. راحب  ج 3 ص 178 ،

ریسفت ص 498 ، عماجلا 3  عماوج  ریـسفت  ص 515 ، نآرقلا ج 9  ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عـالّطالل  . 95
یفاصلا ج ریسفتلا  یفصألا ج 2 ص 1261 ، ریسفتلا  نانجلا ج 18 ص 289 ، حورو  نانجلا  ضور  نایبلا ج 9 ص 380 ، عمجم 
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يدنقرمسلا ج 3 ص ریـسفت  نایبلا ج 22 ص 163 ، عماـج  نیلقثلا ج 5 ص 229 ، رون  ریـسفت  ناهربلا ج 5 ص 274 ، ص 131 ،  5
ریسفت ریسملا ج 7 ص 295 ، داز  لیزنتلا ج 4 ص 292 ، ملاعم  یناعمسلا ج 5 ص 363 ، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 218 ، ریسفت  ، 377

یناعملا ج 27 ص 161. حور  ریدقلا ج 5 ص 162 ، حتف  طیحملا ج 8 ص 166 ، رحبلا  ریسفت  يواضیبلا ج 5 ص 294 ،

ریسفت ص 498 ، عماجلا 3  عماوج  ریـسفت  ص 515 ، نآرقلا ج 9  ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عـالّطالل  . 96
یفاصلا ج 5 ریسفتلا  یفصألا ج 2 ص 1261 ، ریسفتلا  نانجلا ج 18 ص 289 ، حورو  ناـنجلا  ضور  نایبلا ج 9 ص 380 ، عمجم 
يدنقرمسلا ج 3 ص 377، ریسفت  نایبلا ج 22 ص 163 ، عماج  نیلقثلا ج 5 ص 229 ، رون  ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 274 ، ص 131 ،

ریسفت ص 295 ، ریـسملا ج 7  داز  ص 292 ، لیزنتلا ج 4  ملاـعم  ص 363 ، یناعمسلا ج 5  ریـسفت  ص 218 ، یبلعثلا ج 9  ریـسفت 
یناعملا ج 27 ص 161. حور  ریدقلا ج 5 ص 162 ، حتف  طیحملا ج 8 ص 166 ، رحبلا  ریسفت  يواضیبلا ج 5 ص 294 ،

هیادـهلا اوکـسماف : هللا  یلإ  مـالکلا  یهتنا  اذإ  لاـق : یَهَتنُْملا ،) ِبَر  َکـّ َیلِإ  َّنَأ  َو  : ) هللا لوـق  نع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  لئُـس  دـقو  . 97
قودصلل دیحوتلا  قودصلل ص 42 ، هیمامإلا  نید  یف  تاداقتعالا  یفاکلا ج 1 ص 92 ، نساحملا ج 1 ص 237 ، قودصلل ص 14 ،

راونألا ج 3 ص 264 و ج 88 ص راحب  راونألا ص 37 ، هاکشم  هعیشلا ج 16 ص 194 ، لئاسو  نیظعاولا ص 37 ، هضور  ص 456 ،
هللا ال یف  مالکلا  ّنإف  هللا ، یف  اومّلکتت  الو  هللا  قلخ  یف  اومّلکت  لاق : ّهنأ  مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  یّمقلا ج 2 ص 338 ، ریسفت  ، 68

دیحوتلا ص 92 ، یفاـکلا ج 1  هللا : تاذ  یف  اوـمّلکتت  ـالو  ءیــش  ّلـک  یف  اوـمّلکت  زیرح : نـع  يرخُأ  هـیاور  یفو  .ًاّریحت  ّـالإ  دـیزی 
هعیشلا ج 16 ص 196. لئاسو  نیظعاولا ص 37 ، هضور  قودصلل ص 545 ،

هیآ 11-16 ناقرف : . 98

راحب یفاکلا ج 1 ص 195 ، ...هنجلا : لهأ  لزانم  مهولزنی  یتح  مهنامیأبو  نینمؤملا  يدی  نیب  یعـست  همایقلا  موی  نینمؤملا  همئأ  . 99
ناهربلا ج 5 ص 284. یفاصلا ج 5 ص 197 ، ریسفت  نایبلا ج 10 ص 63 ، عمجم  راونألا ج 64 ص 56 ،

تـسا هدوب  نیقّدصتملا  هژاو : نیا  لصا  عقاو ، رد  لاد .»  » فرح مه  تسا و  ددشم  داص »  » فرح مه  نیقّدّصملا ،» : » دـینک ّتقد  . 100
.تسا هدش  ماغدا  داص »  » رد ات »  » فرح و 

ناهربلا راونألا ج 24 ص 38 ، راحب  هیآلا : هذه  أرقو  دیهـش ، نمؤملا  نإ  لاقف : هداهـشلا  ینقزری  نأ  هللا  عدا  هللا : دـبع  یبأل  تلق  . 101
نیلقثلا ج 5 ص 244. رون  ج 5 ص 291 ،

راونألا ج 27 ص 138، راحب  ...مئاقلا : هیار  تحت  لتق  نمک  ناک  اـنرمأ ، رظتناو  انثیدـح ، قدـصو  اـنب ، نمآ  نم  هزمح ، اـبأ  اـی  . 102
ناهربلا ج 5 ص 292.

لئاسو راونـألا ج ص 87 ، راـحب  لاصخلا ص 203 ، ...ردـقلاب : بّذـکمو  ناّنمو ، ّقاـع ، هماـیقلا : موی  مهیلإ  هللا  رظنی  ـال  هعبرأ  . 103
هعیشلا ج 25 ص 335.

تعرـس اب  ارچ  دـیوگبو : دریگب  ار  وت  ولج  دـناوت  یم  هار  سیلپ  ینک ، یم  یگدـننار  هداج  رد  یتقو  دـینک : هّجوت  لاـثم  نیا  هب  . 104
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یگنوگچ زا  دراد  قح  طـقف  هار  سیلپ  تسین ، یجراـخ  وت ، نیـشام  ـالثم  ارچ  دـنک  لاؤس  درادـن  قـح  اـّما  يدرک ؟ یگدـننار  داـیز 
زا لاؤس  یگدننار ، یگنوگچ  دروم  رد  لاؤس  .تمیق  نازرا  ای  تسا  تمیقنارگ  ایآ  هک  وت  نیـشام  عون  زا  هن  دنک  لاؤس  وت  یگدننار 

.دنک لاؤس  نآ  زا  دناوت  یم  هار  سیلپو  تسوت  راتفرو  لمع 

اذإ راونألا ج 5 ص 59 ، راحب  هللا : لعف  نم  وهف  هیلع  دـبعلا  مولت  نأ  عطتـست  مل  امو  هنم ، وهف  هیلع  دـبعلا  مولت  نأ  تعطتـسا  اـم  . 105
دئاوفلا ص زنک  داشرإلا ج 2 ص 204 ، مهیلع : یـضق  اّمع  مهلأسی  ملو  مهیلإ  دـهع  اّمع  مهلأس  قئالخلا  هللا  عمجو  همایقلا  موی  ناـک 

راونألا ج 5 ص 60. راحب  نیلقثلا ج 3 ص 420 ، رون  ریسفت  ، 171

اذإ راونألا ج 5 ص 59 ، راحب  هللا : لعف  نم  وهف  هیلع  دـبعلا  مولت  نأ  عطتـست  مل  امو  هنم ، وهف  هیلع  دـبعلا  مولت  نأ  تعطتـسا  اـم  . 106
دئاوفلا ص زنک  داشرإلا ج 2 ص 204 ، مهیلع : یـضق  اّمع  مهلأسی  ملو  مهیلإ  دـهع  اّمع  مهلأس  قئالخلا  هللا  عمجو  همایقلا  موی  ناـک 

راونألا ج 5 ص 60. راحب  نیلقثلا ج 3 ص 420 ، رون  ریسفت  ، 171

قح مهدعب  نیذلا  اهاعر  امف  هاضر  یف  هبغر  عماوصلا  ذاختا  ءاسنلا و  ضفر  نم  اهیف  ام  اوعدـتبا  مهنکل  مهفلکن و  مل  یـش  اذـه  . 107
ناهذالا ج 1 ص 546. داشرا  ...دّمحم : مهبیذکتل  اهتیاعر 
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ود نیا  نیب  هک  مهد  یم  لاـمتحا  ساـسا ، نیا  رب  .تسا  یندـم  يا  هروس  دـیدح  هروس  تسا و  یّکم  يا  هروس  صـصق ، هروس  . 108
.دشاب هداد  يور  نامز  کی  رد  تسین  مزال  تسا و  هدوب  هلصاف  یلاس  دنچ  ارجام ،

ریسفت عماجلا 3 ص 512 ، عماوج  ریـسفت  ص 535 ، نآرقلا ج 9  ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 109
یفاصلا ج 5 ص ریسفتلا  یفصألا ج 2 ص 1270 ، ریسفتلا  نانجلا ج 19 ص 44 ، حورو  نانجلا  ضور  نایبلا ج 9 ص 402 ، عمجم 
جیبلعثلا 9 ص 247، ریسفت  يدنقرمسلا ج 3 ص 289 ، ریسفت  نایبلا ج 27 ص 309 ، عماج  نیلقثلا ج 5 ص 251 ، رون  ریسفت  ، 140

ریسفت يواضیبلا ج 5 ص 305 ، ریـسفت  ریـسملا ج 7 ص 311 ، داز  لیزنتلا ج 4 ص 300 ، ملاـعم  ص 380 ، یناعمسلا ج 5  ریـسفت 
یناعملا ج 27 ص 191. حور  ریدقلا ج 5 ص 180 ، حتف  روثنملا ج 2 ص 310 ، ردلا  طیحملا ج 2 ص 219 ، رحبلا 

نایبلا ج 9 ص عمجم  ...اوعاج : ّیلا  مهتممـض  ناو  اوعاض  هیلا  مهتممـض  نا  اراغـص  هیبص  ینمحراـف  یلاـح  ملعت  کـنا  مهللا  . 110
طیحملا ج 8 ص 231. رحبلا  ریسفت  هعیشلا ج 22 ص 279 ، ثیداحا  عماج  ، 410

لهف لاقف  لاملا  لیلق  ینأ  هیلاغ و  هبقرلا  هلک و  یلام  بهذی  اذإ  لاق  هبقر  قتعت  نأ  عیطتست  له  هل  لاق  تایآلا  هذه  هیلع  الت  املف  . 111
نایبلا ج 9 ص 371. عمجم  ...نیعباتتم : نیرهش  موصت  نأ  عیطتست 

هیآ 45-49 روط : . 112

هیآ 13-14 ناقرف : . 113

نیذـلا عفری  مث  ّیبـنلل  مهتعاـطب  مهریغ  یلع  نینمؤملا  عفری  يأ  تاـجَرَد ،) َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی  . ) 114
ناهذالا ج 1 ص 549. داشرا  هّنجلا : یف  مهتقباس  مهملع و  لضفب  تاجرد  ملعلا  اوتؤی  مل  نیذلا  یلع  مهنم  ملعلا  اوتوأ 

راحب عرابلا ج 1 ص 61 ، بّذهملا  ربتعملا ج 1 ص 18 ، ججللا : ضوخو  جهملا  کفسب  ولو  هوبلطل  ملعلا  یف  ام  سانلا  ملع  ول  . 115
راونألا ج 1 ص 177.

یّلص هللا  لوسر  لاق  راونألا ج 1 ص 181 ، راحب  صاصتخالا ص 234 ، انتعیـش : نم  ملعلا  هبلطل  اهتحنجأ  عضتل  هکئالملا  ّنإو  . 116
: هب ًاضر  ملعلا  بلاطل  اهتحنجأ  عضتل  هکئالملا  ّنأو  هّنجلا ، یلإ  ًاقیرط  هب  هللا  کلـس  ًاملع ، هیف  بلطی  ًاـقیرط  کلـس  نَم  هلآوهیلع : هللا 

راحب نیظعاولا ص 8 ، هضور  لامعألا ص 131 ، باوث  قودصلا ص 116 ، یلاّما  یفاکلا ج 1 ص 34 ، تاجردلا ص 23 ، رئاصب 
هفحت يذمرتلا ج 4 ص 153 ، ننـس  دوواد ج 2 ص 175 ، یبأ  ننـس  ص 196 ، دمحأ ج 5  دنـسم  عجارو : ص 164 ، ج 1  راونألا 

لاّمعلا ج 10 ص 146. زنک  يذوحألا ج 7 ص 375 ،

دئاوفلا ص 239، زنک  مالـسإلا ج 1 ص 81 ، مئاعد  نیدـلا : یف  ههّقفی  ًاریخ  هب  هللا  دری  نَم  هلآوهیلع : هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاق  . 117
يراخبلا ج 1 ص حیحص  یمرادلا ج 1 ص 74 ، ننس  دمحأ ج 1 ص 306 ، دنسم  راونألا ج 1 ص 177 ، راحب  دیرملا ص 99 ، هینم 

حتف ص 121 ، دـئاوزلا ج 1  عمجم  ص 137 ، يذمرتلا ج 4  ننـس  ص 80 ، هجام ج 1  نبا  ننـس  ص 95 ، ملسم ج 3  حیحـص  ، 25
دنسم یئاسنلل ج 3 ص 426 ، يربکلا  ننسلا  هیوهار ج 1 ص 400 ، نبا  دنـسم  يراقلا ج 2 ص 42 ، هدمع  يرابلا ج 1 ص 147 ،
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ص 197، ریبـکلا ج 10  مـجعملا  ص 18 ، ریغـصلا ج 2  مـجعملا  ص 291 ، ناـّبح ج 1  نبا  حیحـص  ص 371 ، ج 13  یلعی  یبأ 
فشک لاّمعلا ج 10 ص 140 ، زنک  نآمظلا ج 1 ص 179 ، دراوم  ّربلا ج 23 ص 78 ، دبع  نبال  دیهمتلا  راکذتسالا ج 8 ص 270 ،

ءافخلا ج 1 ص 215.

نیظعاولا هضور  ًاروفغم : ّالإ  عجری  الف  ملعلا  بلط  یف  هلزنم  نم  جرخی  نمؤم  نم  مکو  ملـسم ، ّلک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  ّنإ  . 118
راونألا ج 1 ص 179. راحب  ص 10 ،

نساحملا ج 1 ص 5، هیف : عرو  کُُسن ال  یف  ریخ  الو  اهیف ، ّربدـت  ایند ال  یف  ریخ  الو  هیف ، هّقفت  نید ال  یف  ریخ  ال  ساـنلا ، اـهّیأ  . 119
راونألا ج 1 ص 174. راحب 
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: هلآوهیلع هللا  یّلص  لاقو  راونألا ج 1 ص 177 ، راحب  یـسوطلا ص 366 ، یلاّما  دباع : فلأ  نم  سیلبإ  یلع  ّدشأ  دـحاو  ٌهیقف  . 120
اهرصبیف سانلل  هعدبلا  عدی  ناطیشلا  ّنأ  کلذو  اّماع ، نیعبس  سرفلا  رـضُح  نیتجرد  ّلک  نیب  ًهجرد ، نیعبـس  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف 

راونألا ج 2 ص 23. راحب  نیظعاولا ص 12 ، هضور  اهفرعی : الو  اهل  هّجوتی  هتدابع ال  یلع  لبقُم  دباعلاو  اهنع ، یهنیف  ملاعلا 

یلإ مهنع  تودـغ  ّمث  مهیف  ّتب  فیـضک  مهقرافت  موی  تنأ  کسفن ، نع  ٌلام  الو  ٌلهأ  ـالو  ایندـلا  کلغـشت  ـال  ملعلا  یغتبم  اـی  . 121
يرولا مالعأ  هعیشلا ج 4 ص 236 ، نایعأ  راونألا ج 1 ص 182 ، راحب  یـسوطلا ص 543 ، یلاّما  ...لزنمک : هرخآلاو  ایندلا  مهریغ ،

ص 207.

هیقفلا هرضحی  نم ال  دیحوتلا ص 73 ، یسوطلا ص 399 ، یلاّما  یفاکلا ج 8 ص 19 ، ملعلا : نم  عفنأ  زنک  ّهنإ ال  سانلا ، اـهّیأ  . 122
راونألا ج 1 ص راـحب  ظـعاوملاو ص 537 ، مکحلا  نویع  دـئاوفلا ص 147 ، زنک  لوقعلا ص 93 ، فحت  عـجارو : ص 406 ، ج 4 

هعیشلا ج 15 ص 472. ثیداحأ  عماج  ، 165

نم يریغ  دحأ  اذه  لعف  ام  هللاو  مهردب و  کلذ  لبق  قدصتأ  هللا  لوسر  تیجان  اذإ  تنکف  مهارد ، هرشعب  هتعبف  رانید  یل  ناکف  . 123
ناهربلا ج 5 یفاصلا ج 5 ص 149 ، ریسفت  نایبلا ج 9 ص 417 ، عمجم  یمقلا ج 2 ص 357 ، ریسفت  ...يدعب : الو  یلبق  هباحـصأ 

راثالا ثیداحالا و  جیرخت  لامّعلا ج 2 ص 521 ، زنک  هبیش ج 7 ص 505 ، یبا  نبال  فنصملا  نیلقثلا ج 5 ص 265 ، رون  ص 324 ،
ج 3 ص 431.

دوش یم  هدیمهف  اجنیا  زا  دومن ، راک  نیا  فرـص  ار  مهرد  هد  نیا  درک و  لیدبت  مهرد  هد  هب  ار  نآ  تشاد  رانید  کی  (ع ) یلع . 124
.تسا هدیشک  لوط  زور ، هد  ارجام  نیا  هک 

راونألا ج 66 راحب  یفاکلا ج 2 ص 15 ، نامیإلا : وه  لاق : َنِینِمْؤُْملا ،) ِبُوُلق  ِیف  َهَنیِکَّسلا  َلَْزنَأ  : ) لـجو زع  هللا  لوق  نع  هتلأـس  . 125
نیلقثلا ج 5 ص 58. رون  ناهربلا ج 5 ص 86 ، لوقعلا ج 7 ص 71 ، هارم  ص 199 ،

ریسفت عماجلا 3 ص 526 ، عماوج  ریـسفت  ص 555 ، نآرقلا ج 9  ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 126
یفاصلا ج 5 ص ریسفتلا  یفصألا ج 2 ص 1280 ، ریسفتلا  نانجلا ج 19 ص 52 ، حورو  نانجلا  ضور  نایبلا ج 9 ص 420 ، عمجم 

ریسفت یبلعثلا ج 9 ص 261 ، ریسفت  يدنقرمسلا ج 3 ص 399 ، ریـسفت  نایبلا ج 28 ص 34 ، عماـج  ناـهربلا ج 5 ص 330 ، ، 152
رحبلا ریسفت  ص 315 ، يواضیبلا ج 5  ریـسفت  ص 327 ، ریـسملا ج 7  داز  ص 313 ، لیزنتلا ج 4  ملاـعم  ص 394 ، ج 5  یناعمسلا 

یناعملا ج 28 ص 35. حور  ریدقلا ج 5 ص 193 ، حتف  طیحملا ج 8 ص 230 ،

دوبعملا ج 8 ص 167، نوع  نافطغ : نم  مکئافلحو  هظیرق  مکدمتو  مکنوصح  نولخدـی  برعلا  نم  یموق  نم  نیفلا  یعم  ناف  . 127
هیبلحلا ج 2 ص 561. هریسلا 

هیآ 5. دعر  . 128

ریسافتلا ج 7 ص 23. هدبز  نیلقثلا ج 5 ص 293 ، رون  ّیلع : داعف  هیلع  تدعاف  اهتئارق  رثکاو  رشحلا  رخآب  کیلع  لاقف : . 129
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: دنشاب یم  حرش  نیا  هب  دنا  هدشرکذ  نآرق  رد  هک  ادخ  كرابم  ياه  مان  . 130

: دمح هروس  رد  * 

.کلام میحر 5. نامحر 4. بر 3. هللا 2. .1

: هرقب هروس  رد  *

دحاو هلا 19. رکاش 18. فوؤر 17. زیزع 16. عیمس 15. عساو 14. ریصب 13. يراب 12. باوت 11. میکح 10. میلع 9. ریدق 8. طیحم 7. .6
.عیدب ریبخ 31. دیمح 30. ّیلو 29. ینغ 28. میظع 27. یلع 26. مویق 25. یح 24. میکح 23. بیرق 22. روفغ 21. .20

: نارمع لآ  هروس  رد  *

.عماج رصان 34. باهو 33. .32
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: ءاسن هروس  رد  *

.ّوُفَع تیقم 42. لیکو 41. ریصن 40. ریبک 39. دیهش 38. بیسح 37. بیقر 36. .35

: ماعنا هروس  رد  *

.رداق بساح 46. فیطل 45. رهاق 44. .43

: نآرق ياه  هروس  هیقب  رد  *

یلاو یلاعتم 59. بلاغ 58. راهق 57. ناعتسم 56. دودو 55 . دیجم 54. بیجم 53. ظیفح 52. ملاع 51. یلوم 50. يوق 49. حتاف 48. .47
ییحم میرک 72. رون 71. نیبم 70. يداه 69. قح 68. کـلم 67. رافغ 66 . یفح 65. ردتقم 64. قالخ 63. ثراو 62. ظفاح 61. .60

لّوا مارکالا 84 . لـالجلا و  وذ  کیلم 83 . َّرب 82. نیتم 81. قاّزر 80. مقتنم 79. قلاخ 78. یفاک 77. روکش 76. رطاف 75. حاتف 74. .73
دحا مرکا 98. یلعا 97. رّوصم 96. ربکتم 95. رابج 94. نمیهم 93. نمؤم 92. مالس 91. سودق 90. نطاب 89. رهاظ 87. رخآ 86 . . 85

.دمص .99

کنأو هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  ینإو  تلدـب ، الو  تریغ  الو  تقفان  ام  هللا -  لوسر  ای  هللاو -  بطاح : لاقف  اذـه ؟ ام  بطاـح  اـی  . 131
نیلقثلا ج 5 ص 300. رون  ناهربلا ج 5 ص 352 ، یفاصلا ج 5 ص 161 ، ریسفت  یمقلا ج 2 ص 362 ، ریسفت  ...اقح : هللا  لوسر 

راونالا ج 35 ص 156. راحب  ...انبهذم : یف  حدقی  الف  اکرشم  الاض  هنوکو  رذآ  هیبأو  میهاربإ  نم  نآرقلا  یف  رکذ  ام  اّماو  . 132

يأ نوتفملا  ینعمب  ردصم  هنتفلاف  سابع - نبا  هلاق  اننوبذـعی - اننوبـسیف و  انیلع  مهطلـست  يأ ال  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًهَْنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  . 133
یناعملا ج 14 ص 267. حور  اورفک : نیذلل  نیبذعم  انلعجت  انبر ال  لیق : هنأکف  اهباذأ  اذإ  هضفلا  نتف  نم  بذعملا 

راونألا راحب  ناهربلا ج 5 ص 81 ، یمقلا ج 2 ص 313 ، ریسفت  ...هیلا : هّدری  هّیلو  ریغب  دمحم  باحـصا  یلا  شیرق  نم  یتا  نم  . 134
ج 20 ص 352.

.تسین ناونع  نیا  رد  لخاد  هقفن  تسا و  هیرهم  اوقفنا ،» ام   » زا روظنم  هک  دنراد  ار  رظن  نیا  نیرسفم  روهشم  . 135

یثنأ فک  اهب  سمی  نأ  نم  بیطأ  هرهاطلا  هللا  لوسر  دی  تناکف  نلعفف ، نکیدـیأ ، نسمغا  نهل : لاق  مث  روتلا  نم  هدـی  جرخأف  . 136
یفاصلا ج 5 ریسفت  هعیشلا ج 20 ص 302 ، ثیداحا  عماج  راونألا ج 21 ص 134 ، راحب  یفاکلا ج 5 ص 526 ، ...مرحمب : هل  تسیل 

ص 162.

ضور نایبلا ج 10 ص 489 ، عمجم  ریسفت  نآرقلا ج 9 ص 589 ، ریسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 137
ناهربلا ج 5 ص 360، ص 167 ، یفاصلا ج 5  ریـسفتلا  ص 1297 ، یفصألا ج 2  ریـسفتلا  ص 147 ، نانجلا ج 19  حورو  ناـنجلا 
یبلعثلا ج 9 ص 300، ریـسفت  ص 420 ، يدنقرمسلا ج 3  ریـسفت  ص 103 ، نایبلا ج 28  عماـج  ص 713 ، نیلقثلا ج 5  رون  ریـسفت 
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رحبلا ریسفت  يواضیبلا ج 5 ص 331 ، ریسفت  ریسملا ج 8 ص 13 ، داز  لیزنتلا ج 4 ص 336 ، ملاعم  یناعمسلا ج 5 ص 423 ، ریسفت 
یناعملا ج 6 ص 127. حور  ریدقلا ج 5 ص 217 ، حتف  روثنملا ج 6 ص 212 ، ردلا  طیحملا ج 8 ص 250 ،

ناهربلا ج 5 ص ...يراصنألا : هناجد  یبأو  همصلا  نب  ثراحلاو  فینح  نب  لهـسو  ثراحلا  نب  هدیبعو  هزمحو  یلع  یف  تلزن  . 138
.363

هیآ 24. هدئام  . 139

( ْاوُرَفَک َنیِذَّلا  یَلَع   ) رفظلاو حتفلا  هللا  نولأسی  َنوُِحتْفَتْـسَی ،) ، ) هلاسرلاب دّـمحم  روهظ  ُْلبَق ) نِم  ، ) دوهیلا ءالؤه  ینعی  اُوناَک ،) َو  . ) 140
، هتفـصو دّمحم  تعن  نم  ْاُوفَرَع ) اَّم   ) دوهیلا ءالؤه  يأ  مُهَءآَج ،) اَّمَلَف  ، ) مهرـصنیو مهل  حتفنی  هللا  ناکو  مهل ، نیئوانملاو  مهئادعأ  نم 

ریسفت ص 53 ، یفصألا ج 1  ریـسفتلا  ص 10 ، ج 91  و  ص 181  راونألا ج 9  راـحب  ًاـیغبو : هل  ًادـسح  هتّوبن  اودـحج  ِِهب ،) ْاوُرَفَک  )
یفاصلا ج 1ص158.

راونألا ج 24 ص راحب  یفاکلا ج 1 ص 432 ، ...مئاقلا : مایق  دـنع  نایدالا  عیمج  یلع  هرهظی  لاـق : هلک ) نیدـلا  یلع  هرهظیل  . ) 141
،336

346 ص :
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ناهربلا ج 5 ص 95.

هرامش 26. لصف 15  انحوی  لیجنا  یّید : سب  تودهی  لبی  ُتب  وه  ...اطیلقراف  یتأد  نمیا  نیإ  . 142

دـمحأ و یلإ  مجرتملا  دـمحلا -  ریثک  سوتلکریب : ینانویلا  صنلا  بسح  اهنإف  اهانعم ، هراشبلا و  صن  یف  دّـمحم  وه  دـمحأ  نا  . 143
هیلع هللا  یّلـص  هللا  دبع  نب  دّمحم  دمحأ  سدقألا : لوسرلا  یلع  الإ  قبطنت  ال  تافـصاوم ، اصن و  كانه ، انه و  سوتلکریب  نا  ...دّمحم 

یلجتی قحلاـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هنع  اـهوفرحی  نا  هعـضاوم ، نع  ملکلا  نوفرحملا  نوـلوحملا  لّواـح  اـمهم  مّلـس  هلآ و  و 
نآرقلا ج 28 ص 310. ریسفت  یف  ناقرفلا  لیواقألا : تافرخز  لیطابألا و  تاملظ  نیب  سمشلاک 

هرامش 26. لصف 15  انحوی  لیجنا  . 144

هرامش 7. لصف 16  انحوی  لیجنا  نوخ : ولسکل  ّهنرداش  ُتب  نإ  نیإ  نوخ  وسکل  یتا  یل  اطلقراف  نزا  . 145

ریسفت عماجلا 3 ص 555 ، عماوج  ریـسفت  ص 595 ، نآرقلا ج 9  ریـسفت  یف  نایبتلا  عجار : تایآلا  هذـه  ریـسفتل  رثکأ  عالّطالل  . 146
یفاصلا ج 5 ریسفتلا  یفصألا ج 2 ص 1301 ، ریسفتلا  نانجلا ج 19 ص 175 ، حورو  ناـنجلا  ضور  نایبلا ج 9 ص 466 ، عمجم 
يدنقرمسلا ج 3 ص 422، ریسفت  نایبلا ج 28 ص 114 ، عماج  نیلقثلا ج 5 ص 320 ، رون  ریسفت  ناهربلا ج 5 ص 370 ، ص 171 ،

ریسفت ص 18 ، ریــسملا ج 8  داز  ص 340 ، لـیزنتلا ج 4  ملاـعم  ص 430 ، یناعمـسلا ج 5  ریـسفت  ص 300 ، یبلعثلا ج 9  ریـسفت 
یناعملا حور  ریدقلا ج 5 ص 222 ، حتف  روثنملا ج 6 ص 215 ، ردلا  طیحملا ج 8 ص 260 ، رحبلا  ریسفت  يواضیبلا ج 4 ص 335 ،

ج 7 ص 60.
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قیقحت عبانم 

.تسا قیقحت  عبانم  ِیلامجا  تسرهف  نیا 

.تسا هدش  رکذ  عبانم  یلیصفت  تسرهف  مهدراهچ ، دلج  رخآ  رد 

جاجتحالا  . 1

ّقحلا قاقحإ   . 2

 . نآرقلا لوزن  بابسأ   . 3

راصبتسالا  . 4

.نآرقلا ریسفت  یف  یفصألا   . 5

قودصلل تاداقتعالا   . 6

 . يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ   . 7

 . هعیشلا نایعأ   . 8

 . دیفملا یلامأ   . 9

.یسوطل یلامألا   . 10

.قودصلل یلامألا   . 11

هرصبتلاو همامإلا   . 12

.نآرقلا ماکحأ   . 13

.نایبلا ءاوضأ   . 14

لیزنتلا راونأ   . 15

 . راونألا راحب   . 16

 . طیحملا رحبلا   . 17
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 . هیاهنلاو هیادبلا   . 18

.نآرقلا ریسفت  یف  ناهربلا   . 19

 . تاجردلا رئاصب   . 20

سورعلا جات   . 21

.ّيربطلا خیرات   . 22

 . قشمد هنیدم  خیرات   . 23

 . نایبتلا  . 24

لوقعلا فحت   . 25

.ءاهقفلا هرکذت   . 26

.یبرع نبا  ریسفت   . 27

.ریثک نبا  ریسفت   . 28

.نیلالجلا نیمامإلا  ریسفت   . 29

 . لثمألا ریسفتلا   . 30

.یبلاعثلا ریسفت   . 31

 . یبلعثلا ریسفت   . 32

.يدنقرمسلا ریسفت   . 33

.یناعمسلا ریسفت   . 34

.مالسلا دبع  نب  ّزعلا  ریسفت   . 35

.یشاّیعلا ریسفت   . 36

 . متاح یبأ  نبا  ریسفت   . 37
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.ّربش ریسفت   . 38

 . یبطرقلا ریسفت   . 39

.یّمقلا ریسفت   . 40

.نازیملا ریسفت   . 41

.یفسنلا ریسفت   . 42

.دوعسلا یبأ  ریسفت   . 43

.یلامثلا هزمح  یبأ  ریسفت   . 44

 . یفوکلا تارف  ریسفت   . 45

.دهاجم ریسفت   . 46

.نامیلس نب  لتاقم  ریسفت   . 47

 . نیلقثلا رون  ریسفت   . 48

تایآلا لیزنت   . 49

 . دیحوتلا  . 50

.ماکحألا بیذهت   . 51

 . هعیشلا ثیداحأ  عماج   . 52

 . هلضفو ملعلا  نایب  عماج   . 53

.عوبسُالا لامج   . 54

 . عماجلا عماوج   . 55

.هینسلا رهاوجلا   . 56

.مالکلا رهاوج   . 57
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.هرضانلا قئادحلا   . 58

.راربألا هیلح   . 59

 . حئارجلاو جئارخلا   . 60

.بدألا هنازخ   . 61

 . لاصخلا  . 62

.روثنملا ّردلا   . 63

.مالسإلا مئاعد   . 64

 . همامإلا لئالد   . 65

.یناعملا حور   . 66
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.ریسافتلا هدبز   . 69

.داشرلاو يدهلا  لبس   . 70

 . دوعسلا دعس   . 71

 . هجام نبا  ننس   . 72

 . هّیبلحلا هریسلا   . 73

 . هّیوبنلا هریسلا   . 74

.رابخألا حرش   . 75

.یفاصلا ریسفت   . 76

.حاحصلا  . 77
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 . ناّبح نبا  حیحص   . 78

.یعادلا هّدع   . 79

 . عئارشلا للع   . 80

.ماّیألا دئاوع   . 81

 . اضرلا رابخأ  نویع   . 82

.رثألا نویع   . 83

.مارملا هیاغ   . 84

.ریدغلا  . 85

 . هبیغلا  . 86

.يرابلا حتف   . 87

.ریدقلا حتف   . 88

.هّمهملا لوصفلا   . 89

.نینمؤملا ریمأ  لئاضف   . 90

 . نآرقلا هقف   . 91

 . یفاکلا  . 92

 . خیراتلا یف  لماکلا   . 93

 . هبیغلا باتک   . 94
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.ءافخلا فشک   . 97
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.هّمغلا فشک   . 98

.نیدلا لامک   . 99

 . قئاقدلا زنک   . 100

.لاّمعلا زنک   . 101

 . برعلا ناسل   . 102

.نایبلا عمجم   . 103

.دئاوزلا عمجم   . 104

 . نساحملا  . 105

 . رَّبحملا  . 106

.رضتحملا  . 107

.لیزنتلا كرادم  رصتخم   . 108

 . رازملا  . 109

لئاسولا كردتسم   . 110

 . نیحیحصلا یلع  كردتسملا   . 111

.دشرتسملا  . 112
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 . نیّیماشلا دنسم   . 114
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( . جع ) يدهملا ثیداحأ  مجعم   . 117
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 . طسوألا مجعملا   . 118

 . ریبکلا مجعملا   . 119

 . هغللا سییاقم  مجعم   . 120

.مراکملا لایکم   . 121

.نتفلاو محالملا   . 122

.بلاط یبأ  لآ  بقانم   . 123

.ممُالا خیرات  یف  مظتنملا   . 124
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 . بّذهملا  . 126

 . رئارسلا تافرطتسم   . 127
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.هعیشلا لئاسو   . 131

.هّدوملا عیبانی   . 132

ص:350

دلج 12 ناراب  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنسیون بتک  تسرهف 

راهب 1393 قوثو ، رشن  هدنسیون ، بتک  تسرهف 

( هداوناخ ) .ینتشاد تسود  رسمه   . 1

(( مالسلا هیلع  ) نامز ماما   . ) روهظ ناتساد   . 2

(( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ینامسآ  رفس   .) جارعم هصق   . 3

( گرم ییابیز   .) ادخ شوغآ  رد   . 4

( طاشن ینامداش ،  ) .دینزب دنخبل  ًافطل   . 5

( اعد بادآ   . ) دیریگب سامت  نم  اب   . 6

( لیقع نب  ملسم  تداهش   . ) تبرغ جوا  رد   . 7

( البرک هسامح   . ) ناوراک ياون   . 8

( البرک هسامح   . ) نامسآ هار   . 9

( البرک هسامح   . ) شطع يایرد   . 10

( البرک هسامح   . ) ییایؤر بش   . 11

( البرک هسامح   . ) قشاع ياه  هناورپ   . 12

( البرک هسامح   . ) خرس نافوط   . 13
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هدنسیون یفارگویب 

لاس 1368 رد  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا _  لگدیب _  نارآ و  ناتـسرهش  رد  لاس 1353  هب  ینارآ  نایماّدُخ  يدـهم  رتکد 
لیـصحت هب  لوغـشم  برع  تایبدا  هتـشر  رد  نارهت  یئابطابط  همـالع  هاگـشناد  رد  لاـس 1372  رد  دـش و  ناـشاک  هّیملع  هزوح  دراو 

.دیدرگ

راـهچ حطـس  كردـم  داد و  همادا  لوصا  هقف و  جراـخ  عطقم  اـت  ار  هزوح  سورد  دومن و  ترجه  ّمق  رهـش  هب  لاس 1376  رد  ناـشیا 
.دومن ذخأ  ار  لوصا ) هقف و  يارتکد   ) مق هّیملع  هزوح 

راب نیلّوا  دیدرگ و  شنانطومه  یلاحـشوخ  هیام  خـیرات 8/8/88  رد  توریب  يوضر  باتک  هقباسم  لّوا  ماـقم  بسک  رد  يو  ّتیقفوم 
.دیامن بسک  ار  لّوا  ماقم  تاقباسم ، نیا  رد  دوب  هتسناوت  یناریا  کی  هک  دوب 

، دراد مان  هعیشلا  سراهف  هک  تسا  داتسا  نیا  یـشهوژپ  ياه  ّتیلاعف  رگید  زا  هعیـش  ّیلاجر  بتک  زا  باتک  تشه  هعومجم  يزاسزاب 
هبتر هب  یّطخ  خسن  نایماح  شیامه  نیمهدزای  لصف و  باتک  هرود  نیمهدراهچ  باهش ، هزیاج  هرود  نیلّوا  رد  دنمـشزرا  باتک  نیا 

.دش باختنا  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزیس  هدیزگرب  رثا  ناونع  هب  لاس 1390  رد  تسا و  هتفای  تسد  رترب 

وا .دز  ملق  زین  اـهنآ  يارب  یملع ، ياـه  ّتیلاـعف  راـنک  رد  درکن و  شومارف  ار  موـب  زرم و  نیا  ناـناوج  زگره  ینارآ ، نایماّدـخ  رتـکد 
ملق .تسا  هدومن  بسک  فلتخم  ياـه  هراونـشج  رد  یّمهم  زیاوج  اـهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتـشون  یـسراف  باـتک  زا 70  شیب  نونکاـت 

اب ناشیا  یـسراف  راثآ  .دـشاب  یم  راثآ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا  یثیدـح  یخیرات -  تادنتـسم  اـب  ندوب  هارمه  باذـج و  ناـیب  ناور ،
رتشیب ینید  ياه  هزومآ  اب  ار  ناناوج  ات  دنک  یم  شالت  دزادرپ و  یم  هعیش  بتکم  ياه  ییابیز  نایب  هب  زبس » هشیدنا  هعومجم   » ناونع

.تسا هدیدرگ  هتسارآ  عبط  رویز  هب  قوثو  تاراشتنا  تّمه  اب  هعومجم  نیا  .دیامن  انشآ 

* * *

: دیریگب سامت  قوثو » رشن   » اب فلؤم  یسراف  بتک  دیرخ  تهج 

0912 252 58 39 هارمه :  025  - 377 35 700 سکفلت :

.دینک هعجارم   M12.ir تیاس هب  عالطا  بسک  تهج 

ص:352
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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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