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نارتخد اب  راتفر  بادآ 

باتک تاصخشم 

ناشاک رـشن :  تاصخـشم  يردیح  هموصعم  فلوم  نارتخد  اب  راتفر  بادآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هموصعم 1355 -  يردیح  هسانشرس : 
تشاددای یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو   4-08-6817-964-978 کباش :  136ص . يرهاظ :  تاصخشم  مشتحم 1378 .

 : عوضوم اپیف .) )1390: مود پاچ  تشاددای :  . M. Heidari: Roles of treatment towards girls یسیلگناهب دلج  تشپ  : 
هرامش  297/644 ییوید :  يدنب  هدر  BP253/4/ح9آ4  هرگنک :  يدنب  هدر  یتسرپرـس  نارتخد --  عوضوم :  مالـسا )  ) یگداوناخ تیبرت 

م23121-78 یلم :  یسانشباتک 

ءادها

ؤملاریما هتسیاش ،  هنومن و  ردپ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  مالسا  مرکم  یبن  یهلا ،  ریفس  نیلسرملا ،  دیس  هب :  میدقت 
هک مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  مالسا  هنومن  ردام  ریدغ ، رادساپ  بارحم .  دیهش  خیرات ،  مولظم  گرزب  هبعک ،  دولوم  مالـسلا ،  هیلع  نینم 
وا كاـپ  ناور  هب  داد ، شرورپ  موثلک  ما  بنیز و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  نوچمه  ار  يا  هتـسیاش  نادـنزرف 

تـسد رگیدب  اروشاع و  تلاسر  غلبم  يربک ،  بنیز  شیمارگ  رتخد  مالـسا .  دیهـش  يوناب  یلع  رـسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تخد 
رشبلاوبا زا  هکنآ  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  دنا ، یتسه  يوربآ  هک  نادیهـش  رالاس  ياپ  كاخ  هرهاط .  هئقف  نوچ  همطاف  ناگدرورپ 

ریدـغ یئاـهن  ثراو  نادیهـش و  نوخ  مقتنم  ناـهج ،  رتـسگداد  یهلا ،  هعیدو  نیرخآ  دـننایرگ . وا  تبیـصم  رد  نادـقف و  رد  رـشبلاریخ  اـت 
دوـخ هک  ینارظتنم  شروـهظ ،  نازاـس  هـنیمز  شهار ،  ناگدـنیوپ  هادـفلا .  همدـقم  بارتـل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و  رـصع  یلو  ترـضح 

نآ سدـقم  فادـها  دوخ ، لمع  نایب و  ملق و  اب  هک  یقـشاع  هتخوسلد و  ناهاگآ  هب  دـننک ، یم  شالت  هعماـج  حالـصا  هار  رد  دـنحلاص و 
يزاس هنیمز  هار  رد  تسا  یماگ  هعماـج ،  رد  یحالـصا  یتکرح  ره  هک  دـنرواب  نیا  رب  هک  یناـسک  دـننک . یم  ریـسفت  نییبت و  ار  ترـضح 

. دـنزیرگ یم  يریگ  هشوگ  یبـلط و  تحار  زا  دـنهن و  یم  جرا  داـسف  اـب  هزراـبم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناـسک  شروـهظ ، 
ام ات  دیـشوک  هدرتسگ و  ام  مشچ  شیپ  ار  بان  ياه  هشیدنا  زا  ییایرد  دمآرـس و  هلیبق  نیا  ییادـلی  تملظ  دـمآرب ، ات  هک  ینارامج  ياتفآ 

. دـنیوگ یم  بش  هتـسخ  نایهار  اب  اه  هراتـس  هک  تفگ  نخـس  نانچ  كاخ  اـب  ییاـپ ،  نارازه  جوا  نآ  زا  میدرگ و  وجرهوگ  باـیافرژ و 
 ، یلاعلا هلظدم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ناریا  عطاق  هاگآ و  ربهر  تسایرد ،  نامه  رهوگ  شا  هژاو  هژاو  هک  یلع  دیس  نیا  زبس  هشیمه 

مـشچ هوکـش  هنارکیب  نیا  رب  ام  رـصع  ام و  لسن  رگا  غیرد ،  هک  یتسار  دنیـشن و  یم  یمدآ  ناج  نهذ و  فدص  رد  هک  هشیدنا  رهوگ  نآ 
يرایبآ ار  بـالقنا  تخرد  هتخاـس و  نوگلگ  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هرهچ  شیوخ  زیزع  نوخ  ندرک  راـثن  اـب  هک  ینادیهـش  دـیاشگن .

. دنراد یم  رب  ماگ  مالسا  زا  عافد  رد  هناصلاخ  هک  یناسک  مامت  نیما و  طیارش  مامت  رد  هک  یماقم  الاو  نارتخد  دندرک .

راتفگشیپ

راکهاش نآ  دفاکـشب و  ار  انعم  هنهپ  نارک  ات  نارک  اناوت ، ییانـشآ  ایرد  هک  دنیـشن  یم  یمدآ  ناج  نهذ و  فدص  رد  هاگنآ  هشیدنا  رهوگ 
ار شیوخ  ناوت  شوت و  همه  هنچ  ره  لدایرد ،  انشآ و  ایرد  هدنسیون  هدنیوگ و  دناشنب . نایوج  رهوگ  مشچارف  ار  اه  هژاو  يافرژ  رد  هتفهن 

زیربل شا  ینشور  هوکش  زا  ناهج  دباتب ، رگا  هک  دراد  رظن  نیرهوگ  هشیدنا  نآ  عورف  هب  هراومه  دنک ، یم  ادوس  هناقـشاع  يوپاکت  نیا  رد 
یم اـه  هژاو  رـس  رب  ار  فیرـشت  ناـبیاس  دیـشخب و  یم  فرـشت  شیوخ  دـنگوس  هب  ار  ملق  میکح  يادـخ  اـیآ  دوبن ، نینچ  رگا  دوـش و  یم 
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تـسد تقیقح  ناگدـنیوج  يارب  ار  نیرهوگ  ياه  هشیدـنا  نیا  اـت  تسا  هدرتسگ  هشیپ  دـهعت  ناـملاع  يورارف  يا  هصرع  نونکا  درتسگ ؟
مک دراد و  ار  دوخ  هژیو  ياوه  لاح و  نابز و  هب  هک  یلـسن  اب  یناتـسادمه  ینابزمه و  رذـگهر  زا  زج  تسین  یندـش  نیا ،  دـننک و  ینتفای 
یپ رد  یک  نامز  رصع و  نیا  ناناوج  زا  يرایسب  ناج  ریوک  رد  ار  راهب  دندوب ، اناوت  ار  نتشون  اویش  نتفگ و  ابیز  رگا  هک  یگنازرف  دنتـسین 

ار شلامج  لالج و  يافـص  هک  تسازـس  ار  یـسدقم  تاذ  شیاتـس  دمح و  ماجنارـس  دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار  دنـشاب  یم  ناملاع  نآ  نتفای 
وا رب  ساپس  رکش و  تسین .  شیارب  يوفک  تساتمه و  یب  وا  طقف  درک . ناوت  یم  شفیصوت  هن  دومن و  ناوت  یم  شراکنا  هن  دشابن ، يدح 

نیلسرم دیس  رب  تاولص  مالس و  دیامن . یمن  غیرد  ار  شتمحر  ناگدنب  نایصع  هب  نوریب و  شرامش  زرم  زا  شیاه  تمعن  هک  تسا  هدنبیز 
هدننک رک  روک و  ياهبصعت  تراسا  ریجنز  هدیشخب و  یئاهر  رفک  تلالض  زا  ار  رشب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ترضح 

دوخ تقشمرپ  یگدنز  ریـسم  رد  خیرات و  لوط  رد  رـشب  تشگ .  نومنهر  لامک  تداعـس و  لزنم  هب  ار  وا  هتـشادرب و  شیاپ  تسد و  زا  ار 
دوصقم فده و  هب  دنا  هدش  قفوم  يدارفا  دودعم  اما  تسا ،  هدوب  دوخ  شنیرفآ  یئاهن  دـصقم  هب  یبایهار  لامک و  يوجتـسج  رد  هراومه 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  دنا . هدربن  ییاج  هب  هار  ینادرگرس ،  يربخ و  یب  يداو  رد  نانچمه  هیقب  دنبای . هار  تیناسنا  عفترم  هلق  هب  دنـسرب و 
نامیا و نامه  هک  میقتسم  طارص  هب  هداد و  تاجن  ینادرگرس  تلالض و  زا  ار  رشب  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  یهلا  يایـصوا  ایبنا و  شالت  همه 

هتخاس دودسم  نانآ  رب  ار  هار  نوگانوگ  یلماوع  ریسم ، نیا  رد  هک  سوسفا  غیرد و  اما  دننک . تیاده  تسا  یناسنا  تالامک  هب  یبای  تسد 
افوکش دوخ  دوجو  رد  ار  تیناسنا  هچنغ  هدومن و  يراج  شیوخ  دوجو  غاب  رد  ار  تایح  بآ  دیاب  هک  نانچ  نآ  دنتساوخن  دوخ ، لیم  هب  و 

هدروخ و مسق  نمـشد  نیا  ناطیـش ،  هتبلا  تسا .  هدوب  ءایبنا  تیقفوم  هار  دس  نیرت  هدمع  لهج ،  هک  تفریذپ  دیاب  دـیدرت ، نودـب  دـنزاس .
تـسا نیا  بیجع  تسا .  یفاک  ناسنا  یهابت  يارب  ییاهنت  هب  اهنیا  زا  کی  ره  درک  شومارف  دـیابن  زین  ار  شکرـس  هراما  سفن  تخـسرس و 
شیوخ خیرات  لوط  رد  رـشب  هک  یبئاصم  اهجنر و  یهلا و  نالوسر  بناج  زا  ریگیپ  تازرابم  ریذـپان و  یگتـسخ  ياهـشالت  همه  نآ  اب  هک 

یناـشفارون و زا  عناـم  کـیرات  هریت و  ياـهربا  نوچمه  هک  ار  یناداـن  لـهج و  هدرپ  هتـشگن و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  زونه  هدوـمن  لـمحت 
ياه هنیجنگ  اهبنارگ و  ریاخذ  نتـشاد  رایتخا  رد  اب  زین  نونکا  هدزن و  رانک  تسا ،  نءاشلا  میظع  ناربماـیپ  توعد  تباـجا  لـقع و  تیادـه 

يادن تسا و  هدنام  یقاب  راگدای  هب  یهلا  ياه  هعیدو  ناونع  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  میرک و  نآرق  هژیوب  ینامـسآ ،  سیفن 
فلکم یمدآ ،  هک  نیا  اب  دننک ؛ یمن  يرادرب  هرهب  تسا ،  هتـسیاش  هک  نانچنآ  تسا ،  نکفا  نینط  اهـشوگ  رد  نآ  هفیرـش  تایآ  زا  نآرق 

ریخ هدومن و  یگدنز  یتخبشوخ  تداعس و  نیرق  ینامـسآ ،  میلاعت  وترپ  رد  هداد و  تاجن  ار  دوخ  مالآ ،  بئاصم و  اهجنر و  نیا  زا  تسا 
هکنیا زج  درادن  يا  هراچ  دسرب  تیناسنا  ماقم  هب  دهاوخب  رشب  رگا  هک  تسا  ملـسم  یعطق و  یتقیقح  نیا  دروآ . تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و 

تایاور میرک و  نآرق  رد  هک  ینارون  عرـش  ياهرایعم  لقع و  نیزاوم  ساسا  رب  هاگنآ  سپ  دردـب . ار  ینادان  لـهج و  هدرپ  دـیآ و  دوخ  هب 
یلجت دوخ  رد  تسا  یقیقح  نینموم  فاصوا  اهیگژیو و  اـنامه  هک  ار  ناـسنا  ییاـبیز  رهاـظم  ماـمت  دـیارایب و  ار  دوخ  تسا ،  هتفاـی  یلجت 

هتفای و ققحت  نیمز  رد  هللا  ۀـفیلخ  یقیقح  قادـصم  دوش و  یم  هلـضاف  هنیدـم  ایند  دـسر ، یم  رمث  هب  ءایبنا  شـالت  هک  تسا  هاـگنآ  دزاـس .
يایبنا دـندوب . نآ  لماک  يوگلا  زراب و  هنومن  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  ریاس  دوب و  هنوگنیا  رـشبلاوبا  مدآ  هکنانچ  ددرگ ، یم  کـئالم  دوجـسم 
روشحم ناسنا  دـنک و  یگدـنز  خزرب  ملاع  رد  ناسنا  دریمب ؛ ناسنا  دـنک ؛ یگدـنز  ناـسنا  تروص  هب  ناـسنا ،  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  یهلا 
یگدنز زا  شیاسآ  شمارآ و  دوب و  هدرک  لیدبت  يا  هدکتملظ  هب  ار  ناهج  کیرات و  ار  ملاع  قفا  اهیـشک ، قح  اهملظ و  تملظ  اما  ددرگ .

راـختفا و یتلادـع و  یب  مدرم ،  راعـش  دوـبن  مکاـح  فاـصنا  لدـع و  نیمز  ياـجک  چـیه  رد  دـیاش  دوـب و  هتـسبرب  تخر  یلک  هـب  اـهناسنا 
هدش نامداش  دندیئاز  یم  هدام  هرب  ناشنارتش  رگا  هک  دندوب  هدرک  طوقس  اجنآ  هب  هدش و  یم  هصالخ  اهزواجت  اه و  يدعت  رد  يزارفارس ، 

تدـش زا  ناـبیرگ  رد  رـس  هایـس و  یتروـص  اـب  هدوـمن و  بضغ  هدیـشک و  مهرد  وربا  ناـنچ  دـندروآ  یم  رتـخد  رگا  ناشنارـسمه  نکلو 
تبقاع هدش و  بکترم  عینش  لمع  گرزب و  تیانج  هک  یسک  لثم  دنتشگ  یم  یفخم  دنتخیرگ و  یم  دوخ  هلیبق  موق و  نایم  زا  یگدنمرش 

هک یـسک  دننام  سپـس  دندرک و  یم  روگ  هب  هدنز  تواسق  لامک  اب  هدوبر و  هدرـسفا  دـنمدرد و  ردام  ناماد  زا  زا  هانگ  یب  دـنزرف  نیا  مه 
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لامجا هب  دندش . نفد  كاخ  ریز  هب  هدنز  نارتخد  ردقچ  هک  دناد  یم  ادخ  دنتـشگ . یمرب  یگدـنز  کیرات  طیحم  هب  هدومن  گرزب  یحتف 
تاهابم رواب  نیا  رب  هتخاس و  راتفرگ  موش  تشونرس  نیا  هب  ار  دوخ  رتخد  تفه  ات  دوخ  رارقا  هب  هک  دندش  یم  تفای  یناردپ  هک  میناد  یم 

یمتخ ترـضح  هدراذگ و  تنم  رـشب  رب  لاعتم  دنوادخ  دوب  رهز  زا  رت  خـلت  نآ  رد  یگدـنز  هک  هریت  راگزور  نینچ  کی  رد  دـندرک ، یم 
گرزب و ملظ  نیا  زا  يریگولج  رـشب ، رورـس  دیـس و  نآ  فادها  زا  یکی  درک ، تلاسر  هب  ثوعبم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم 

ریمض زا  ار  تشز  يوخ  نیا  ات  دومن  هدهاجم  نادنچ  دمآ و  طلغ  تنـس  نیا  اب  هزرابم  نادیم  هب  یتوکلم  راعـش  اب  وا  دوب ، نز  شزرا  ءایحا 
اهنت دنتفر و  ایند  زا  هس  ره  هک  دش  رسپ  دنزرف  هس  ياراد  شترضح  دشاب . یم  ناشیا  نادنزرف  زا  مه  رتخد  هک  دنتسناد  تخاس و  رود  نانآ 

یماقم هب  ردپ  نماد  رد  مالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  دیـشوک و  وا  شرورپ  تیبرت و  رد  دـنام . یقاب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  شرتخد 
اب تمظع  اب  يوناب  نیا  هک  دیامن  مالعا  نایناهج  هب  تساوخ  دز ، یم  ادص  اهیبا  ما  تبقاع  ءاسنلا و  ةدیس  هکلب  ءاروح  هیسنا  ار  وا  هک  دیسر 

رگا هک  دوشن  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ءزج  وا  يارب  يرـسمه  زارمه و  زارتمه و  نیمز  يور  مامت  رد  یلو  تسا  نز  کی  هکنآ 
دنبایب و ار  دوخ  هژیو  هاگیاج  دنهاوخب  نارتخد  رگا  يراب  دریگب . رارق  مالـسلااهیلع  همطاف  رانک  رد  هک  تشادن  تیلباق  يدرم  چـیه  دوبن  وا 

يربک هقیدص  ترـضح  راختفا  رـسارس  یگدـنز  دـیاب  دـنریگن ، رارق  فیثک  ناتـسرپایند  هچیزاب  تسرپ و  توهـش  نانارـسوه  تسد  هبعلم 
هاتوک ینامز  تدم  یط  رد  یهلا  قیفوت  هب  هک  ریقح  نیا  اذل  سب .  تسا و  نیمه  تداعـس  هار  هک  دنهد ، رارق  دوخ  يوگلا  ار  مالـسلااهیلع 

هدنزومآ یگدـنز  زا  ییاه  هشوگ  یئانـشآ  اب  دـیاش  هک  دـیما  نادـب  مدـیدرگ  هعومجم  نیا  نیودـت  هب  قفوم  خـسار  یمزع  رفاو و  یعـس  اب 
نیرت تیـصخش  اب  ملاع و  ود  گرزب  يوناب  نآ  لامعا  تاشیامرف و  زا  يوریپ  اب  هتفای و  ار  تاجن  هر  تداعـس  هار  ناگدـنیوپ  شترـضح ، 

لیکولا معن  هللا و  انبسح  قیفوتلا و  یلو  هنا  نیملاعلا  بر  نیمآ  ددرگ . لدبم  نیرب  یتشهب  هب  یگدنز  نامرد و  هعماج  ياهدرد  ناهج  نانز 
 . يردیح هموصعم 

همدقم

 . ملحلا یهتنم  ملعلا و  نازخ  ۀـمحرلا و  ندـعم  یحولا و  طوبهم  ۀـکئالملا و  فلتخم  هلاسرلا و  عضوم  هوبنلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا 
هتـشون نخـس و  هب  ناـسنا  هقـالع  تبغر و  تـسا .  یمدآ  يرطف  ياـه  شیارگ  هـلمج  زا  يروآوـن ،  یئوـج و  تـقیقح  یهاوـخ ،  ییاـبیز 

ناسنا نهذ  نایـشآ  هب  ار  نهذ  ياپزیرگ  غرم  دزاس و  یم  تسمرـس  شوهدم و  ار  وا  دراد و  یمدآ  ناج  رب  هنوگرحـس  يریثءات  دـنمفده ،
تفگـش و بجعا  نیا  میرک ،  نآرق  يور ،  نیمه  زا  دـناشن . یم  وا  كاردا  مهف و  لـحاس  رب  ار  تـقیقح  ناـشخر  دـیراورم  دـناشن و  یم 

ناج لد و  ددرگ  یم  يرپس  نآ  كرابم  دورف  زا  ناوارف  ياه  هدس  هک  نیا  اب  دراد . ياج  تغالب  بدا و  هلق  يادـنلب  رب  نادـیواج  زاجعا و 
اب هک  تسارت  یقیقح  شیاتس  ساپس و  اراگدرورپ ! تسا .  ینامسآ  باتک  نیا  ياویـش  نایب  ازف و  ناج  ياوتحم  هتفیـش  نانچمه  بدا  لها 

رگا يدیشخب .  یلاعت  فراعم ،  گنهرف و  ياول  ریز  ار  تیناسنا  و  یتسارآ ،  شناد  ملع و  رویز  هب  ار  تیرشب  هعماج  شیوخ ،  تردق  ملق 
نادـب هاگآ و  الماک  دوخ  دـهعت  تیلوئـسم و  هب  دنتـشاد ، یلمع  یلقع و  عولب  یگتخپ و  دـشر و  هک  تفای  یم  لیکـشت  یناسک  زا  ناهج ، 

عضو يا  هعماج  چیه  رد  هنافساتم  یلو  هدوب  رتمک  اه  يراوشد  ای  دوبن و  رـشب  یگدنز  يارب  یتالکـشم  لئاسم و  الوصا  دیاش  دندوب  لماع 
نیا قح  تسا .  ناوارف  تافارحنا  اهیور و  جـک  اهدروخرب ، رایـسب و  هعماج  رد  اـه  یناـماسبان  هک  تسا  رظن  نیمه  هب  تسین و  هنوگ  نیدـب 
يا هزیگنا  بجوم و  مادـک  ره  هک  هتفای  ییاهروتکاف  لماوع و  ریقح  نیا  میـشیدنیب .  دوخ  هعماـج  ناـماسبان  عضو  هراـبرد  زین  اـم  هک  تسا 

زا تالکـشم  اهدرد ، بلغا  هک  میتفای  هتـشاد ،  اور  قمعت  نآ  رد  هتـسیرگن و  لماوع  نیا  دشر  هرابرد  یتقو  اما  تسا  هعماج  رد  داسف  يارب 
 . تسا نارتخد  هب  تبـسن  رداـم  ردـپ و  راـتفر  بادآ و  زا  هتفرگ  تءاـشن  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  هک  دـنریگ  یم  ءاـشنم  یگداوناـخ  یگدـنز 

دشر ثعاب  یمالـسا  حیحـص و  راتفر  هک  دوش  نشور  دیاب  دشاب و  یم  نآ  طباوض  لوصا و  نایب  نارتخد و  اب  راتفر  بادآ  هرابرد  عوضوم 
 ، یـسانش هعماج  تیبرت ،  بادآ ،  بهذم و  زا  يداعبا  لماش  دودحم و  هنیمز  نیا  رد  ثحب  دوش . یم  هداوناخ  ماظن  رد  نارتخد  یتیـصخش 
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رد ارصحنم  دوش  یم  هضرع  هک  ار  هچنآ  دیآ . لمع  هب  راصتخا  تیاعر  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  یعـس  لاح  همه  رد  تسا و  قالخا  قوقح و 
لئاسم دنراد  يرتشیب  رظن  تعـسو  یهاکآ و  هک  ییاهنآ  تسا  دیما  لاح  نیع  رد  دشاب و  یم  نیدـلاو  هب  طوبرم  هک  تسا  یهار  هئارا  دـح 

حالـصا نارتخد  هعماج  رد  رگا  هک  منک  یم  رکف  نارگید  دننام  زین  ریقح  نیا  دنیامن . هضرع  یـسررب و  رت  هناملاع  رت و  قیمع  يدـید  اب  ار 
هفیظو یشیدنا ،  کین  هب  هدنیآ  هعماج  تداعـس  یتخبـشوخ و  دش . دهاوخ  حالـصا  مه  هعماج  دنربب  یپ  دوخ  فیاظو  شقن و  هب  دنوش و 

یعس میاه  هتشون  مامت  رد  نم  دنک . تیارـس  هعماج  هب  دیاب  اهنآ  قیرط  زا  تداعـس  دراد و  یگتـسب  نارتخد  رکف  تعـسو  يدازآ و  یناد ، 
رهوج هک  مناکچب  قاروا  رب  نانچ  نآ  ار  مملق  رهوج  مشاب و  هتـشاد  لمعلا  سکع  میامن  یم  لمع  میاـهراک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ما  هدرک 
هیملع هزوح  رد  لیصحت  اهلاس  زا  سپ  متسه  یهلا  فطل  دروم  هک  اجنآ  زا  دناکچ و  یم  ملامعا  هحفص  رب  دراد  نهذ  رد  ار  نامه  مدوجو 

 ، مروایب اویش  تسرد و  راتشون  راتفگ و  رد  ما  هتشون  هدنکارپ  ياهتـشاددای  رد  ای  نهذ و  رد  هچنآ  هک  مداتفا  رکف  هب  یپرد  یپ  تاعلاطم  و 
ره هک  نیا  لیلد  هب  یلو  تسا ؟  تیناسنا  تلیـضف و  نارک  یب  يایرد  نآ  تمرح  ماقم و  لئاضف و  نتـشون  هب  رداق  یملق  هچ  رکف و  هچ  اما 

مرکم یبن  تخد  تیانع  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  کمک  نانم و  رداق  فطل  هب  دـنیچ ، یم  لگ  غاـب  نیا  زا  شیوخ  ناوت  هزادـنا  هب  سک 
يدراوم زا  هدش  یعس  هعومجم  نیا  رد  مدش .  کچوک  هعومجم  نیا  نتشون  هب  قفوم  مالـسلااهیلع ،  ارهز  ترـضح  ملـس  هیلع و  هللا  یلص 

ره اذل  هدوب  ربتعم  یخیرات  ياهباتک  دانتسا  هب  هدش  هدروآ  هک  هچنآ  دوشن و  هدافتـسا  دراد ، میلـس  لقع  یمالـسا و  تایاور  اب  تفلاخم  هک 
یعس ریقح  دیامن . عوجر  اهنآ  هب  دناوت  یم  هدنناوخ  تسا و  هدش  رکذ  هحفص  نامه  رد  زین  ار  نآ  دنس  ما ،  هتشون  یناونع  تحت  ار  یبلطم 

ظاحل هب  دریگ . رارق  نادنمقالع  مومع  یمارگ و  نیدلاو  هدافتسا  دروم  هک  نیا  ات  دوش  هدروآ  ناور  رصتخم و  تروص  هب  بلاطم  ما  هدرک 
هتـشون یتروص  هب  هعومجم  نیا  اذل  درادن ، دوجو  زیزع  نادنمقالع  دنمجرا و  نیدـلاو  يارب  هربتعم  بتک  همه  هب  یـسرتسد  ناکما  هک  نیا 

یلک روط  هب  یـسراف  یبرع و  راعـشا  ندروآ  زا  هعوـمجم  نیا  رد  دریگ . رارق  مرتـحم  نیدـلاو  اـصوصخم  موـمع  هدافتـسا  دروـم  هک  هدـش 
هل یحور  جع )   ) يرکـسعلا نسحلا  نبا  ۀـجح  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  لوبق  دروم  زیچان  شالت  نیا  تسا  دـیما  تسا .  هدـش  يراددوخ 
ناتسمز 1378. يردیح  هموصعم  دریگ . رارق  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ملس ،  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زیزع  رطاخ  تیاضر  ءادفلا و 

نارتخد تمرح  ماقم و  لوا :  لصف 

مالسا روهظ  زا  لبق  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  یشک و  رتخد 

 . هدش هراشا  نآ  هب  ررکم  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  دءاو  هدیدپ  برع  تیلهاج  رصع  ياه  هدیدپ  نیرت  هنایشحو  نیرت و  كاندرد  زا  یکی 
تسا هدوب  رگید ) لیابق  زا  یضعب  ای   ) هدنک هلیبق  رد  اهنت  و  هتشادن ،  تیمومع  برع  لئابق  همه  رد  تیانج  نیا  هک  دندقتعم  یـضعب  هچرگ 

نارـسفم درک . یمن  تبحـص  نآ  يور  ررکم ، روط  هب  دیکءات و  نیا  اب  نآرق  هنرگو  هدش ،  یمن  بوسحم  زین  يردان  هلءاسم  املـسم  یلو  ، 
رگا تسشن ،  یم  نآ  يالاب  درک و  یم  رفح  نیمز  رد  يا  هرفح  دیسر ، یم  ارف  نز  لمح  عضو  هک  یماگنه  برع ،  تیلهاج  رد  دنا : هتفگ 

ناسنا هک  تسا  روآ  تشحو  اعقاو  نیا  ( 1  .) تشاد یم  هگن  ار  نآ  دوب ، رسپ  رگا  درک و  یم  باترپ  هرفح  نایم  رد  ار  نآ  دوب ، رتخد  دازون 
هراپ هک  یناسنا  دـیامن ، تاهابم  راختفا و  شتروص  نیرت  تشز  رد  مه  نآ  ناسنا  نتـشک  هب  هک  دراذـگب  ياپ  ریز  ار  دوخ  هفطاع  ردـقنآ  ، 

هک تسین  هداس  رما  کی  نیا  دراپـس . كاخ  هب  هدنز  هدـنز  شیوخ  تسد  اب  ار  وا  تسا ،  فیعـض  عافد و  یب  هک  یناسنا  تسوا ،  دوخ  نت 
تـسا هدوب  يداصتقا  یناور و  یعامتجا و  ياه  هشیر  ياراد  اعطق  دـنزب ، یکانتـشحو  تیانج  نینچ  هب  تسد  یـشحو  همین  دـنچ  ره  ناسنا 

ؤوم تانب  نم  دیامرف : یم  هدومن  هراشا  تشز  رادرک  نیا  هب  یلهاج  یگدنز  عیرشت  ماقم  رد  هعصاق  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نانمومریما  ( 2 .)
نایم رد  یلهاج  مسر  نیا  ایآ  هک  تسا  اجنیا  رد  نخس  دوب ، نانآ  راعش  شتـسرپ  دروم  ياه  تب  هتـشک و  ياهرتخد  ةدوبعم .  مانـصا  ةد و 
هدیقع هب  دندوب و  هدولآ  دوخ  نادنزرف  نوخ  هب  میمت  ینب  هلیبق  ملـسم  روط  هب  هک  دـنهد  یم  رظن  امومع  ناخروم  تشاد ،  جاور  یلیابق  هچ 
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تلع تایانج  نیا  شیادیپ  لماع  دوب . هدرک  تیارـس  زین  لمئاو  نبرکب  لیذه و  دـسا ، سیق ،  دـننام  يرگید  لیابق  هب  يرامیب  نیا  یهورگ 
يارب وا  دـندرک و  يراددوخ  رذـنم  نب  نامعن  هب  تایلام  تخادرپ  زا  هدـش  داـی  هلیبق  هک  دوب  نیا  میمت  ینب  هلیبق  ناـیم  رد  لـمع  نیا  عویش 
بلج يارب  هلیبق  نادرم  يدنچ  زا  سپ  درب . تراسا  هب  ار  نانز  تراغ و  هب  ار  نانآ  ماشحا  دیـشک ، رکـشل  نانآ  نیمزرـس  هب  نانآ  یبوکرس 

اب رایتخا  تفگ :  يو  دنک ، دازآ  دـندوب  رتخد  ابلاغ  هک  ار  میمت  ینب  ناریـسا  هک  دـندرک  تساوخرد  دـنتفر و  وا  روضح  هب  نامعن  فطاوع 
نارتـخد همه  دـندرگزاب . شیوخ  نطو  هب  دوخ  ناردـپ  اـب  اـی  دـننامب  دوخ  هدـننک  ریـسا  ياـه  هناـخ  رد  دـنناوت  یم  ناـنآ  تسا ،  نارتـخد 

رب ار  هدننک  ریسا  دزن  تماقا  هک  مصاع  نب  سیق  رتخد  ءزج  دنداد  حیجرت  هقطنم  نآ  رد  تماقا  رب  دوخ  ناردپ  هارمه  ار  نطو  هب  نتـشگزاب 
نامه رد  دـش ، رتخد  ياراد  رگا  دـعب  هب  نآ  زا  درک  دـهع  تهج  نیا  زا  دـمآ ، نارگ  سیق  رب  دـب  راـک  نیا  داد ، حـیجرت  ردـپ  هارمه  نتفر 

وا لمع  درک و  روگ  هب  هدنز  هدـنز  ار  رتخد  دوخ 17  رـصع  لوط  رد  نایرج  نیا  لابند  هب  يو  دهد ، همتاخ  وا  یگدنز  هب  یکچوک  نارود 
. دوب نتشاد  رتخد  زا  ترفن  ساسحا  رتخد  نتشک  يارب  نانآ  هزیگنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  خیراوت  یخرب  زا  دیدرگ . وگلا  رگید  لیابق  يارب 
هدش و هریت  وا  هرهچ  دـهدب ، رتخد  دـلوت )  ) تراشب نانآ  زا  یکی  هک  یماگنه  میظک .  وه  ادوسم و  ههجو  لظ  یثنءالاب  مهدـحا  رـشب  اذا  و 

يدـب زا  نومکحی  ام  ءاـسالا  بارتلا  یف  هسدـی  مءا  نوه  یلع  هکـسمیءا  هب  رـشب  اـم  ءوس  نم  موقلا  نم  يراوتی  درب . یم  ورف  ار  دوخ  مشخ 
یم هک  یتواضق  تسا  دـب  هچ  دزاس ، ناهنپ  كاخ  رد  ای  دراد  هاگن  تلذ  هب  ار  اـهنآ  هک  دـناد  یمن  دوش و  یم  ناـهنپ  دوخ  موق  زا  تراـشب 

هدروآرب وا  گرزب  تجاح  ای  دیـسر و  یـصاخ  دح  هب  نادنزرف  دادعت  رگا  هک  دندرک  یم  رذن  هک  دوب  نیا  دنزرف  لتق  رگید  هزیگنا  دـننک .
مهدالوا اولتق  نیذلا  اورسخ  دق  تسا :  يا  هزیگنا  نینچ  هب  هراشا  ریز  هیآ  ود  دننک و  ینابرق  ناتب  ربارب  رد  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  دیدرگ 

لتق نیکرـشملا  نم  ریثکل  نیز  کلذـک  و  دـندش . راکنایز  دـنا  هتـشک  يدرخ  یب  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  یناسک  همه  یتسارب  ملع .  ریغب 
هولج ابیز  نانآ  يارب  ار  ناکرشم  نادنزرف  نتـشک  لطاب ،)  نایادخ   ) تدابع ناکیرـش  مهنید  مهیلع  اوسبلیل  مهودریل و  مهئاکرـش  مهدالوا 

ریز تایانج  نیرت  كانتـشحو  هک  دینک  یم  هظحالم  بوخ  ( 3 . ) دـنهد ناشن  هنوراو  نانآ  رب  ار  ناشنید  دـنزاس و  كاله  ار  نانآ  اـت  داد ،
لابقتـسا دروم  نیگنن  تشز و  تعدب  نیا  تبقاع  تفرگ و  یم  ماجنا  هداوناخ  تیثیح  تفارـش و  ظفح  سومان و  زا  عافد  نیغورد  شـشوپ 

ار نآ  ادـیدش  نآرق  هک  تسا  ناـمه  دـش و  تیلهاـج  موسر  زا  یکی  نارتخد )  ندرک  روگ  هب  هدـنز   ) داـئو هلءاـسم  هدـش و  عقاو  یهورگ 
نیا هب  زین  عماوج ،  نآ  رد  نارتخد ،  ندوب  هدننک  فرصم  نارسپ و  ندوب  هدننک  دیلوت  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هتخاس و ... موکحم 

زا نآ  دننام  نارتش و  يرادهگن  اهیرگتراغ و  رد  هک  دش  یم  بوسحم  یگرزب  هیامرـس  اهنآ ، يارب  رـسپ  اریز  دـشاب ، هدرک  کمک  تیانج 
ببس اهنآ  نایم  یگلیبق  یمئاد  ياهعازن  اهگنج و  دوجو  رگید  يوس  زا  دندوبن . نینچ  نارتخد  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم  هدافتسا  شدوجو 

نارسپ دوجو  اجنآ  ات  و  دروخ ، یم  مهب  نارسپ  نارتخد و  دادعت  نایم  لداعت  بسانت  اعبط  دش و  یم  وجگنج  نارـسپ  نادرم و  عیرـس  نادقف 
هب هک  دیسر  اجنآ  ات  رما  نیا  هداوناخ .!  کی  جنر  یتحاران و  هیام  رتخد ، کی  دلوت  دوب و  تاهابم  هیام  رـسپ ، کی  دلوت  هک  دوب  هدش  زیزع 

يرتخد ادابم  تشگ ،  یم  يراوتم  هناخ  زا  رهوش ، داد  یم  تسد  نز  هب  لـمح  عضو  تلاـح  هک  نیا  ضحم  هب  نارـسفم ،  زا  یـضعب  هتفگ 
هناخ هب  يریذپان  فصو  ناجیه  یلاحـشوخ و  اب  تسا ،  رـسپ  دولوم  دنداد ، یم  ربخ  وا  هب  رگا  سپـس  دـشاب ! هناخ  رد  وا  دروایب و  وا  يارب 

رپ دائو  ناتـساد  تفرگ .  یم  رب  رد  ار  وا  ناج  هودنا  مشخ و  شتآ  تسا  رتخد  دازون  هک  دـنداد  یم  ربخ  وا  هب  رگا  ياو  اما  تشگ ،  یمزاب 
 ، نیتسار یمالـسا  دروآ ، مالـسا  دـمآ ، ربمایپ  تمدـخ  يدرم  دـنا  هدرک  لقن  هلمج  زا  تسا .  روآ  شدـنچ  كاـندرد و  رایـسب  ثداوح  زا 

، دوش یم  هتفریذپ  نم  هبوت  مشاب  هدرک  یگرزب  هانگ  رگا  ایآ  درک  لاوس  دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  يزور 
گرزب وت  هانگ  ردق  ره  وت  رب  ياو  دومرف : تسا ،  میظع  رایسب  نم  هانگ  ادخ ! لوسر  يا  درک  ضرع  تسا ،  میحر  باوت و  دنوادخ  دومرف :

رد مدوب ،  هتفر  يرود  رفـس  هب  تیلهاج  رد  نم  نادـب :  ییوگ  یم  نینچ  هک  نونکا  درک  ضرع  تسا .  رت  گرزب  نآ  زا  ادـخ  وفع  دـشاب ،
مدیسرپ مدید ،  هناخ  رد  یکرتخد  مدرک  هاگن  دمآ ، نم  لابقتسا  هب  مرـسمه  متـشگزاب ،  لاس  راهچ  زا  سپ  دوب ، رادراب  مرـسمه  هک  یلاح 

لفاغ تفرن ،  مدید  بجعت  اب  اما  دور  یم  دوخ  هناخ  هب  دعب  یتعاس  مدرک  رکف  نم  تسا !  ناگیاسمه  زا  یکی  رتخد  تفگ  تسیک ؟  رتخد 
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وگب ار  شتـسار  متفگ  ماجنارـس  دوش . هتـشک  نم  تسد  هب  ادابم  دراد ، یم  موتکم  ار  تیعقاو  نیا  شرداـم  تسا و  نم  رتخد  وا  هک  نیا  زا 
نآ تسا .!  وت  رتخد  تسا و  لمح  نامه  هجیتن  نیا  مدوب ،  رادراب  یتفر  رفـس  هب  هک  یماـگنه  يراد  رطاـخ  هب  تفگ :  تسیک ؟  رتخد  نیا 

متـساخرب و رتسب  زا  دوب ، هدـش  کیدزن  حبـص  مدـش ،  یم  رادـیب  یهاگ  متفر و  یم  باوخ  هب  یهاگ  مدـیباوخ ،  یتحاران  لامک  اب  ار  بش 
وا ایب ، ناتسلخن  هب  نم  هارمه  متفگ  مدرک و  شرادیب  مدیـشک و  نوریب  ار  وا  دوب ، هتفر  كاخ  هب  شردام  رانک  رد  متفر  كرتخد  رتسب  رانک 

نوریب ار  كاخ  هک  درک  یم  کمک  نم  هب  وا  مدرک و  ندنک  هب  عورـش  نم  میدیـسر ،  ناتـسلخن  کیدزن  ات  درک  یم  تکرح  نم  لابند  هب 
کشا زا  رپ  ربمایپ  مشچ  ود  ره  ماگنه  نیا  رد  مدنکفا .....  هرفح  طسو  رد  متفرگ و  ار  وا  لغب  ریز  نم  دش  مامت  هرفح  هک  یماگنه  مروآ ، 

یم اپ  تسد و  هتسویپ  وا  و  مدناشفا !  یم  وا  رب  كاخ  تسار  تسد  اب  دیاین و  نوریب  هک  متشاذگ  وا  فتک  هب  ار  مپچ  تسد  سپس  دش .....
وا تخیر  نم  ياه  شیر  يور  رب  كاـخ  يرادـقم  ماـگنه ،  نیا  رد  ینک ؟  یم  نم  اـب  هچ  ناـج !  ردـپ  دیـشک  یم  داـیرف  هناـمولظم  دز و 

هلان نیرخآ  ات  متخیر  یم  وا  يور  رب  كاخ  هنادـنمتواسق  نانچمه  نم  یلو  دومن ، كاـپ  نم  تروص  زا  ار  كاـخ  درک و  زارد  ار  شتـسد 
دوب و ناشیرپ  تحاران و  رایسب  هک  یلاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اج  نیا  رد  دش ! وحم  كاخ  زا  یمیظع  رـشق  ریز  رد  شیاه 

وت زا  رتدوز  هچ  ره  دوب  مزـال  هتفرگ ،  یـشیپ  شبـضغ  رب  ادـخ  تمحر  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دومرف : درک ، یم  كاـپ  مشچ  زا  ار  اـه  کـشا 
هللا یلـص  ربمایپ  روهظ  زا  سپ  دوب و  تیلهاج  رد  میمت  ینب  هلیبق  ناس  ؤر  فرـشا و  زا  هک  مصاع  نب  سیق  تـالاح  رد  زین  و  دریگب ! ماـقتنا 

، دنک کبس  دیاش  دشک  یم  شود  رب  هک  ار  ینیگنس  هانگ  راب  ات  دمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  يزور  میناوخ :  یم  دروآ  مالسا  ملس  هلآ و  هیلع و 
رتخد زین 12  نم  دـندرک ، روگ  هب  هدـنز  ار  دوـخ  هاـنگ  یب  نارتـخد  يربـخ  یب  لـهج و  رثا  رب  ناردـپ  زا  یهورگ  هتـشذگ  رد  درک  ضرع 
نینچ دروآ  ایند  هب  هنایفخم  مرـسمه  ار  مرتخد  نیمهدزیـس  هک  یماگنه  متخاس !  التبم  موش  تشونرـس  نیا  هب  ار  اهنآ  همه  هک  دش  مبیـصن 

. دش تحار  دازون  نیا  هیحان  زا  مرکف  اتقوم  دوب  هداتسرف  دوخ  ماوقا  دزن  رد  ار  نآ  افخ  رد  اما  هدمآ ،  ایند  هب  هدرم  شدازون  هک  درک  دومناو 
 ! متخاس شروگ  هب  هدـنز  هدرکن و  انتعا  هیرگ  سامتلا و  عرـضت و  هب  مدرب و  يا  هطقن  هب  دوخ  اب  ار  وا  مدـش  هاـگآ  ارجاـم  زا  هک  ادـعب  اـما 

مرحیال محریال  نم  دومرف : تخیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  دش و  تحاران  تخس  ارجام  نیا  ندینش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هچ درک  ضرع  سیق  يراد ،  شیپ  رد  يدب  زور  تفگ :  درک و  سیق  يوس  هب  ور  سپس  دش ). دهاوخن  محر  وا  هب  دنکن  محر  هک  یـسک  )

(4 (. ) دوش کبس  تناهانگ  راب  دیاش   ) نک دازآ  یناگدنب  يا  هتشک  هک  ینارتخد  دادعت  هب  دومرف : ربمایپ  دوش ؟ کبـس  مناهانگ  راب  ات  منک 
هدیـسر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  يزور  دوب  یمارگ  ربمایپ  نارای  زا  هک  قدزرف  فورعم  رعاش  دج  هیجان  نب  هعـصعص 

مدرک و مگ  رتش  ود  نم  هکنیا :  نآ  دروخب و  مدرد  هب  نالا  دـیاش  ما  هداد  ماجنا  یکین  لمع  تیلهاج  نارود  رد  نم  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ 
ار منارتش  غارـس  وا  زا  تسا  هتـسشن  نآ  هناتـسآ  رد  يدرم  گرزب  مدـید  هک  مدیـسر  يا  هناخ  هب  مداهن  نابایب  هب  ور  اهنآ  ندرک  ادـیپ  يارب 

نیا رد  تسا .  نم  دزن  ود  ره  تفگ :  دوـب  مراد  نب  مثیم  هلیبـق  ياراد  نارتـش  تمـالع  متفگ :  دنتـشاد ؟ یتمـالع  هچ  تفگ :  يو  متفرگ ، 
یم هاگن  دشاب  رـسپ  رگا  هدروآ  هچ  مرـسمه  تفگ :  اروف  دیوگب ، نخـس  نزریپ  هک  دادن  تلهم  درم  نآ  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  ینزریپ  عقوم 

زا ار  رتخد  نیا  متـساوخ  داد ، تسد  تقر  نم  هب  تلاـح  نیا  رد  تسا ،  رتخد  تفگ :  نزریپ  منک ،  یم  روگب  هدـنز  دـشاب  رتخد  را  مراد و 
دشورفب ار  دوخ  دنزرف  ناسنا  هک  تسین  گنن  ایآ  تفگ :  خساپ  رد  يو  یشورف ؟  یم  نم  هب  ار  رتخد  نیا  متفگ :  وا  هب  مهد  تاجن  گرم 

ار وا  نم  ماجنارس  مشورفب ،  ار  وا  مهاوخ  یمن  مهد ،  تاجن  ار  وا  مهاوخ  یم  متفگ :  دشورفب ؟ ار  دوخ  رتخد  برع  هک  يا  هدید  زگره  و 
هب ات  هاگنآ  زا  دناسرب . لزنم  هب  رتش  نآ  اب  ارم  هک  نآ  رب  طورشم  مدیرخ  مدوب  راوس  نآ  رب  هک  يرگید  رتش  هدشمگ و  رتش  ود  نآ  ربارب  رد 

راختفا شیوخ  دج  لمع  هب  دوخ  هداوناخ  حدم  رد  قدزرف  ما .  هدرک  يریگولج  اهنآ  نتشک  زا  هدیرخ و  تمیق  نیا  هب  رتخد  نم 280  لاح 
ار هانگ  یب  ناکدوک  ناج  دوخ  یلام  هتخودنا  زا  يرادقم  نداد  اب  هک  دوش  یم  ادیپ  يدرم  کین  یلهاج  رـصع  رد  دیوگ ...: یم  دزرو  یم 

نتشک ياج  هب  هک  تسین  يربخ  ینادرم  نینچ  زا  تسا  هتفای  تسد  تعیبط  گرزب  عبانم  هب  رشب  هک  کینکت  تعنص و  ناهج  رد  ایآ  درخب 
یب ناکدوک  مه  دـنامب و  نوصم  نانز  زا  هنوگ  نیا  فرـش  مه  هک  دـنزاس  مهارف  نادازون  نینچ  يارب  یئاههاگـشرورپ  هانگ  یب  ياـه  هچب 
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(5 .) دندرگ نوصم  شک  مدآ  دارفا  تسد  زا  هانگ 

دلوت زا  لبق  نداد  رهوش 

دنتـسناد و یم  دوخ  ناردام  انایحا  نارهاوخ و  نارتخد و  قلطم  رادراـیتخا  ار  دوخ  ناردـپ  برع ،  ریغ  تیلهاـج  دـننام  برع  تیلهاـج  رد 
راک دوب . ومع  قلطم  قح  اهنآ  ندوبن  رد  ردارب و  ای  ردپ  قلطم  نتفرگ  میمـصت  دندوبن . لئاق  يرایتخا  هدارا و  رهوش ، باختنا  رد  اهنآ  يارب 
دقع هب  شیپ  شیپ  دنا  هدشن  دلوتم  ردام  زا  زونه  هک  ار  ینارتخد  دـنداد  یم  قح  دوخ  هب  ناردـپ  هک  دوب  هدیـشک  اجنآ  هب  يرادرایتخا  نیا 

اب نارتخد  هضواعم  ( 6 .) دربب دوخ  يارب  ار  رتخد  نآ  دشاب  هتـشاد  قح  درم  نآ  دش  گرزب  دش و  دلوتم  تقو  ره  هک  دنروآرد  يرگید  درم 
 . نارتخد ندرک  هضواعم  ینعی  راغـش  حاکن  دوب . نارتخد  هب  تبـسن  ناردـپ  قلطم  يرادرایتخا  رهاظم  زا  رگید  یکی  راغـش  حاکن  نارهاوخ 

تفر یم  رامش  هب  يرگید  نآ  رهم  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  بیترت  نیا  هب  دندرک و  یم  هضواعم  رگیدکی  اب  دنتشاد  هدیسر  رتخد  هک  رفن  ود 
موسر میرک  نآرق  دـش  خوسنم  مالـسا  رد  هک  تیلهاـج  موـسر  ( 7 .) درک خوـسنم  زین  ار  مسر  نیا  مالـسا  تفرگ ،  یم  قـلعت  وا  ردـپ  هـب  و 

قح ناونع  هب  ار  رهم  ناردام ،  ناردپ و  تیلهاج  رد  دینادرگرب . نآ  یعیبط  یلوا و  تلاح  هب  ار  نآ  درک و  خوسنم  رهم  هرابرد  ار  تیلهاج 
دـش و دـلوتم  اـهنآ  زا  یکی  يارب  يرتخد  هک  یماـگنه  دنـسیون ، یم  هریغ  فاـشک و  ریـسفت  رد  دنتـسناد . یم  دوخ  قح  اهبریـش  همحزلا و 

ادعب هکنیا  زا  هیانک  داب . اراوگ  ارت  تورث ،  شیازفا  هیام  نیا  ینعی  ۀجفالا  کلائینه  تفگ :  یم  دـیوگب  کیربت  وا  هب  تساوخ  یم  يرگید 
قح دوخ  يارب  یفرط  زا  نوچ  ناردارب ،  اهنآ  ندوبن  رد  ناردـپ و  تیلهاـج ،  رد  يراد .  یم  تفاـیرد  رهم  یهد و  یم  رهوش  ار  رتخد  نیا 
هب قلعتم  ار  رتخد  رهم  رگید  فرط  زا  و  وا ، دوخ  هدارا  هب  هن  دـنداد  یم  رهوش  ناشدوخ  هدارا  هب  ار  رتخد  دـندوب و  لئاق  تیمویق  تیـالو و 

ار مرهاوخ  ای  مرتخد  نم  هک  تفگ  یم  رگید  درم  هب  يدرم  هک  وحن  نیا  هب  دندرک . یم  هضواعم  ار  نارتخد  رتخد ، هب  هن  دنتـسناد  یم  دوخ 
رهم رتـخد  ود  زا  کـی  ره  بیترت  نیا  هب  درک . یم  لوبق  مه  وا  دـشاب و  نم  نز  وت  رهاوخ  اـی  رتـخد  ضوع  رد  هک  مروآ  یمرد  وت  دـقع  هب 

ار مسر  نیا  مالـسا  دـندیمان . یم  راغـش  حاکن  ار  حاکن  عون  نیا  تفرگ ،  یم  قلعت  يرگید  ردارب  اـی  ردـپ  هب  تفر و  یم  رامـش  هب  يرگید 
رصع رد  یشکدنزرف  ( 8  . ) تسا عونمم  رهاوخ  ای  رتخد  هضواعم  مالـسا  رد  ینعی  مالـسالا  یف  راغـش  ال  دومرف : مرکا  ربمغیپ  درک ، خوسنم 
نینج طقس  یسنج ،  عورشمان  لئاسم  رد  نانز  ندراذگ  دازآ  يارب  تسا  نینج  طقس  يدازآ  ناهاوخ  هک  اضف  رصع  رـشب  هنافـسءاتم  ءاضف 

هیجوت نینچ  ار  دوخ  هجومان  لمع  دزاس و  یم  طلـسم  هانگ  یب  ناکدوک  مدرم و  سومان  ناج و  رب  ار  یهورگ  دـنک و  یم  مالعا  ینوناق  ار 
داب رب  اه  هداوناخ  يوربآ  ندش  رادراب  تروص  رد  و  دـنوش ، یم  رادراب  لافغا و  رهوش ، یب  نانز  نارتخد و  زا  يا  هدـع  نوچ  هک  دـنک  یم 
نیا بکترم  نارسوه ،  نانز  زا  یهورگ  يوربآ  ظفح  رطاخ  هب  هک  تسین  نیا  زج  قطنم  نیا  دنوش . ژاتروک  ناردام  لیبق  نیا  دیاب  دور  یم 
لتق امنءاکف  ضرالا  یف  داسف  وا  ریغب  اسفن  لتق  نم  و  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا ،  اه  ناسنا  همه  نتشک  ینآرق  رظن  زا  هک  میوش  سفن  لتق 

ار مدرم  همه  هک  تسا  نیا  لثم  دشکب  ددرگ  نیمز  يور  رد  داسف  ای  سفن و  لتق  بکترم  هک  نیا  نودـب  ار  یناسنا  سک  ره  اعیمج . سانلا 
طقس يدازآ  لکش  رد  دنک ، یم  ییامندوخ  زین  ریخا  نورق  تیلهاج  رد  يرگید  لاکشا  اب  هلءاسم  نیا  فسءات  تیاهن  اب  ( 9  . ) تسا هتشک 
تشک یم  ار  نادازون  دلوت  زا  دعب  یلهاج  برع  رگا  هتفای  جاور  ندمتم  حالطـصا  هب  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  ینوناق  تروص  هب  هک  نینج 
روفنم تشز و  ار  هلءاسم  نیا  يردـق  هب  دـیجم  نآرق  هک  نیا  هجوت  لباق  دنـشک ! یم  ردام  مکـش  رد  ار  نآ  ام  رـصع  ندـمتم  ياـه  ناـسنا 

تماـیق و رد  لاـمعا  ياـه  هماـن  رـشن  هلئـسم  رب  مدـقم  ار  عوضوم  نیا  هب  یگدیـسر  یتح  هک  تسا  هدرک  عطاـق  دروخرب  نآ  اـب  و  هدرمش ، 
شزرا نینچمه  هانگیب ،  ياه  ناسنا  اصوصخم  اه و  ناسنا  نوخ  هب  ار  مالسا  مامتها  تیاهن  نیا  و  درامش ، یم  رگید  لئاسم  رد  یهاوخداد 

لا ؤس  نیلتاق  زا  دیوگ  یمن  نآرق  هک  نیا  تسا  مزال  اجنیا  رد  نآ  هجوت  هک  يرگید  هتکن  دهد . یم  ناشن  مالـسا  هاگدـید  زا  ار  نز  سنج 
یئوگ دـندش ؟ هتـشک  هنامحر  یب  نینچ  هک  تسا  هدوب  هچ  ناشهانگ  هک  دوش  یم  لا  ؤس  موصعم  ناکدوک  نیا  زا  دـیوگ  یم  هکلب  دـینک ،

هب ناسنا  هک  تبسن  نامه  هب  ( 10  . ) تسا یفاک  یئاهنت  هب  نیلوتقم  نیا  یهاوگ  تداهـش و  هوالعب  دنرادن ، مه  ار  یـسرپزاب  شزرا  نیلتاق 
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وا ناج  رد  شتمکح ،  تردق و  ملع و  زا  شیلاع ،  تافـص  زا  يدـنمورین  عاعـش  دوش ، یم  کیدزن  میکح  زیزع و  گرزب و  دـنوادخ  نیا 
رد تبسن  نامه  هب  ددرگ ، یم  رود  وا  زا  ردق  ره  اما  دریگ ، یم  هلصاف  موش  ياهتعدب  اهیراکتـشز و  تافارخ و  زا  و  ددرگ ، یم  نکفا  وترپ 
وا لدع  هاگداد  ندرک  شومارف  نینچمه  ادخ و  ندرک  شومارف  دوش . یم  راتفرگ  موش  تشز و  تداع  ینوبز و  فعض و  لهج و  تاملظ 

تافارخ و لهج و  اب  هزرابم  تیلوئـسم و  ساسحا  یلـصا  عبنم  لصا  ود  نیا  يروآدای  تسا و  تافارخ  اه و  فارحنا  اهیتسپ و  همه  هزیگنا 
(11  . ) تسا یئاناد  یئاناوت و  لماع 

مالسا رد  نارتخد  تمرح  ماقم و 

وا قح  رب  ءایصوا  مرکا و  ربمایپ  رابخا  دیجم و  نآرق  رد  ار  نارتخد  تمرح  ماقم و  دیاب  مالسا ،  رد  نز  تلزنم  ماقم و  لماک  نتخانش  يارب 
تفگ یگدنمرش )  تلاح  اب   ) هدیئاز ار  وا  هک  هاگنآ  سپ  نارمع 36  لآ  تساجنآ .  زا  بلطم  نیا  عورش  هطقن  اریز  درک ، یسررب  تقد  هب 

و  ) دیئاز هچنآ  هب  تسا  رتاناد  دنوادخ  و  تسین )  بسانم  سدقملا  تیب  رد  تمدـخ  يارب  هک  رتخد   ) مدـیئاز ثن  ؤم  ار  وا  نم  اراگدرورپ  ، 
هدـنار ناطیـش  هسوسو  زا  ار  وا  هیرذ  وا و  نم  و  مدـیمان ،  میرم  ار  وا  نم  هکیتسردـب  و  تسین )  هدام  زا  رترب   ) تسین هداـب  دـننام  رن  تفگ ) 

لوق اما  هدـیئاز ،  هچ  هک  تسا  رتاناد  دـنوادخ  هک  دـنوادخ  لوق  زا  تسا  يا  هضرتعم  هلمج  تعـضو  امب  ملعا  هللا  و  مراد .  هانپ  وت  هب  هدـش 
دنوادـخ یگدنمرـش ،  ترذـعم و  نیا  لبق  رد  مینیبب  لاح  تسین .  وا  رذـن  يادا  هتـسیاش  رتخد ، هک  دوب ، يراذـتعا  نوچمه  نارمع  رـسمه 

( رتهب هکلب  دوب و  رسپ  رگا  هک  نآ  دننام   ) یئوکن لوبق  درک ، لوبق  رذن  نآ  يارب  ار ) میرم   ) ار يو  اراگدرورپ ، هدومرف ... :  هدارا  هچ  لاعتم 
میرم يا  تفگ  دید ، یم  وا  شیپ  رد  هدامآ  یقزر  دش ، یم  دراو  وا  رب  بارحم  رد  ایرکز  تقو  ره  تفرگ ،  دوخ  تلافک  رد  ار  وا  ایرکز  و 

رد نایب  زرط  باسح .  یب  دهاوخب  ار  هک  ره  دهد  یم  يزور  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـنوادخ  دزن  زا  تفگ  میرم  هدـمآ ،  وت  يارب  اجک  زا 
 ، تسا باجعا  لباق  دوب ، هدرک  رکف  وا  هچنآ  زا  رتهب  لوبق  اب  نآ  میمرت  ندیئاز و  رتخد  زا  نارمع  رـسمه  یگدنمرـش  یگتـسکشرس و  عفر 

قداص ماما  دزن  دـش ، دـلوتم  يرتخد  ام  نارای  زا  یکی  يارب  تفگ :  یمخل  دیعـس  نیـسح  لمجم .  نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وت 
دوخ وت  ای  منک  رایتخا  وت  يارب  نم  يراد  تسود  هک  دهد  ماغیپ  وت  هب  دنوادخ  رگا  شدومرف  دید . یـضاران  ار  وا  ماما  تفر ،  مالـسلا  هیلع 

هاگنآ هدومرف  راـیتخا  يرتخد  وا  يارب  وا  دومرف  ماـما  نک ،  راـیتخا  نم  يارب  وت  ایادـخ  میوگ  یم  تفگ  تفگ ؟  یهاوخ  هچ  ینک  راـیتخا 
ردام ردپ و  ناشراگدرورپ  هک  میدرک  هدارا  سپ  ینعی  هدومرف ...:  نآرق  رد  هک  تشک  رضخ )  ) یـسوم رفـسمه  هک  ار  یمالغ  دومرف : ماما 

نآ ضوع  هب  هدومرف :  ماما  هاگنآ  یگتـسویپ .  محر و  ثیح  زا  وا و  لسن  ثیح  زا  يرتهب  لوتقم )  مالغ  نآ  زا   ) ار ناشیا  دـهدب  ضوع  ار 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـمآ . ایند  هب  ربمغیپ  داـتفه  وا  لـسن  زا  هک  دومرف  اـطع  ناـشیا  هب  يرتخد  دـنوادخ  مـالغ 

یگدـنز هبرجت  رد  دـنناگدنهد و  وشتـسش  دـنناگدنهد ، تکرب  دـنناگدنریگ ، سنا  دـنناگدنناسر ، کمک  دـنناگدننک ، یناـبرهم  نارتخد 
يرتخد شنز  دـندرک  ربخ  ار  يو  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  يدرم  دوش . یم  راکـشآ  مرکا  ربماـیپ  هدومرف  قدـص 

تشاد ندیئاز  درد  منز  مدمآ  یتقو  تفگ  وگب ، شدومرف  تسا  ریخ  تفگ :  دوش ، یم  هچ  ارت  دومرف  ربمایپ  دش ، نوگرگد  شگنر  هدیئاز 
، دـناسر یم  شیزور  دـنوادخ  دـهد ، یم  شا  هیاس  نامـسآ  دـشک ، یم  ار  شراب  نیمز  دومرف : ربمایپ  هدـیئاز ،  يرتخد  متفای  ربخ  نونکا  ، 

دراد رتخد  ود  هکنآ  تسا ،  هدز  تبیصم  درادن  يرتخد  هک  یـسک  دومرف : درک و  باحـصا  هب  ور  سپـس  یئوب .  یم  ار  نآ  هک  تسا  یلگ 
شیرای ادخ  ناگدنب  يا  رتخد  راهچ  هکنآ  و  دـتفا ، یم  شـشود  زا  یهورکم  ره  ندرک و  داهج  دراد  رتخد  ات  هس  هکنآ  دـسر ، شدایرف  هب 

رثا رد  ناراد  رتخد  يارب  ماحرتسا  همه  نیا  هک  تسا  مولعم  دینک . محر  وا  رب  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـیهد ، ماو  وا  هب  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـینک ،
 . تسا نارتخد  تمرح  ماقم و  رب  رعـشم  تیاور ،  دـص  هکرابم و  هیآ  هنرگ  تسا و  ناشیا  هب  یمارتحا  یب  نارتخد و  اب  هناملاظ  طلغ ، راتفر 

مراحم نانز  زا  یکی  هک  تسین  يدرم  چیه  تسا .  نابرهم  نادرم  زا  رتشیب  نانز  رب  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ادخ ما  هدینش  دومرف : دوراج  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزاس . ناسآ  ار  شیراوشد  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک ، داش  ار  دوخ 
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ربمایپ هنیآ  ره  تسا ،  يریگدای  شیزور  یئوب  یم  ار  نآ  هک  تسا  یلگ  دراد  وت  يارب  يدب  هچ  یتسه ،  یـضاران  وت  هداد و  يرتخد  وت  هب 
رهاوخ هس  ای  رتخد  هس  هک  یسک  هدومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . نارتخد  ردپ  مرکا 
یکی رگا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  دندوب  ات  ود  مه  رگا  دومرف  دـندوب ، ات  ود  رگا  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ  تسا ،  بجاو  وا  رب  تشهب  دـهد ، نان  ار 

تکرب نک و  اعد  وا  يارب  تفگ :  درب و  ربمغیپ  دزن  ارم  مردـپ  تفگ :  هیعوبری  هللادـبع  رتخد  هرمج  دوب . یکی  مه  رگا  دومرف ، روطچ ، دوب 
شباحـصا زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  داد . تکرب  دومن و  اعد  و  دراذگ ، نم  رـس  رب  تسد  دناشن و  دوخ  نماد  رد  ارم  ربمایپ  هد ، 

نم اـب  يو  اـما  مدـید ،  رـسمه  نیا  رد  هکنآ  رگم  تسین ،  ناـنز  شیپ  نادرم  يارب  يربخ  چـیه  تفگ  دوب ؟ هنوگچ  وت  جاودزا  نیا  دومرف :
: دومرف لجوزع  دـنوادخ  هکیتسردـب  دـمآ ؟ تدـب  ور  نیا  زا  دومرف  ماما  هدـیئاز ،  يرتخد  تفگ :  یتنایخ ؟  هچ  دیـسرپ  ماما  درک ، تنایخ 

یمن امش  هکنآ  دوصقم  تسا ،  رتکیدزن  امش  يارب  ناشیا  زا  کیمادک  دوس  دیناد  یمن  امـش و  نادنزرف  و  امـش ، ناردپ  ینعی  مک و ... ؤابآ 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تساجیب .  رتخد  زا  يدنماضران  تروص  نیا  رد  دشاب ، رتشیب  رسپ  زا  رتخد  دوس  دیاش  دیناد 

يارب دنک ، راثن  ناوارف  وا  رب  شا  هداد  ادخ  ياه  تمعن  زا  دهد و  اذغ  وکین  دنک و  تیبرت  وکین  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  يرتخد  یـسک  هاگ  ره 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دناسرب . تشهب  هب  ار  وا  ات  دوب ، دهاوخ  شتآ  ربارب  رد  هرسیم  هنمیم و  نایرکـشل )   ) نوچ وا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تسوا .  ندـیزرمآ  و  وا ، نداد  تکرب  و  وا ، ندرک  يرای  وا و  هب  کمک  هدامآ  دـنوادخ  دراد ، يرتخد  یـسک  ره 
يارب رتخد  ود  یسک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانز .  نامیتی و  ناوتان  ود  هرابرد  دینکن ، اورپ  دنوادخ ، زا  دومرف :

یم لخاد  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  دنا  بحاصم  وا  اب  ناشیا  تسا و  بحاصم  ناشیا  اب  هک  یمادام  دـننک  ییوکین  ناشیا  هب  دوش  هدـیئاز  وا 
اصوصخم دیگنج ، هناتخسرس  شفلتخم  داعبا  رد  هفارخ  نیا  اب  درک و  روهظ  مالسا  رتخد ...  ماقم  شزرا  يایحا  رد  مالـسا  شقن  ( 12 .) دنک

دوخ و  درک . یفرعم  هداوناخ  هب  ادخ  تمحر  زا  ینادوان  ندش  هدوشگ  ناونع  هب  یمالسا  ثیداحا  رد  دنتـسناد  یم  گنن  هک  ار  رتخد  دلوت 
یم بجعت  مدرم  هک  تشاذـگ  یم  مارتحا  مالـسلااهیلع  ارهزلا  همطاف  مالـسا  يوناب  شرتخد  هب  ردـقنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

، درک یم  رادـید  هک  ار  یـسک  نیتسخن  رفـس  زا  تعجارم  ماـگنه  و  دیـسوب ، یم  ار  شرتـخد  تسد  تشاد ،  هک  یماـقم  ماـمت  اـب  دـندرک ،
همطاـف هناـخ  زاـب  درک ، یم  یظفاحادـخ  هک  ار  يا  هناـخ  نیرخآ  دورب  رفـس  تساوخ  یم  هک  یماـگنه  سکع  هب  و  دوب ، همطاـف  شرتـخد 

 ، تازهجم تافطلم ،  تانبلا ،  دلولا  معن  دومرف : هک  میناوخ  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  دوب . مالسلااهیلع 
رد هدننک .  كاپ  كاپ و  مه  تسا و  سنوم  مه  راک ، کمک  مه  تسا و  تبحم  رپ  مه  رتخد ! تسا  بوخ  يدـنزرف  هچ  تایلفم  تاسنوم 

ۀقدصلا لماحک  ناک  هیلاع  یلا  اهلمحف  ۀفحت  يرتشاف  قوسلا  لخد  نم  میناوخ :  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح 
هفحت دور و  یم  رازاب  هک  یـسک  لیعامـسا .  دلو  نم  ۀبقر  قتعا  امناکف  هتنبا  حرف  نم  هناف  روکذلا ، لبق  ثانالاب  ءدـبیل  جـیواحم و  موق  یلا 

هک یماگنه  و  دراد ) ار  شاداپ  نامه   ) دـنک کمک  ینادـنمزاین  هب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک  نوچمه  درخ  یم  دوخ  هداوناـخ  يارب  يا 
هک تسا  نانچ  دنک  رورـسم  داش و  ار  شرتخد  هک  ارچ  دهدب ، نارـسپ  هب  دعب  رتخد و  هب  دیاب  تسخن  دنک  میـسقت  ار  يا  هفحت  دهاوخ  یم 

، دندرک یم  ضیوعت  دنفـسوگ  رتش و  اب  دنتخورف ، یم  ار  رتخد  ( 13 . ) دشاب هدرک  دازآ  ار  مالسلا  هیلع  لیعامسا  نادنزرف  زا  یـسک  ییوگ 
درم نز و  دماین ، لاجر  هروس  دندنام  رظتنم  هچ  ره  لاجر  دروآ و  یگرزب  نآ  هب  ءاسن  هروس  دمآ و  مالـسا  دـندومن و ... یم  روگ  هب  هدـنز 

دومرف و رکذ  نیدـلاو  هملک  کی  رد  ار  ود  ره  مان  هشیمه  يارب  دروآ و  هملک  کی  رد  باطخ و  کی  اب  رگیدـکی و  اب  تقلخ  زاـغآ  رد  ار 
یـضعب هحارـصلاب  هکلب  تسا  هدشن  يا  هراشا  نز  ندوب  رتمک  هب  مالـسا  ياج  چـیه  ینعی  دیـسوب و ... ار  شرتخد  تسد  متاخ  یبن  زور  ره 

ملسم یلصا  دشاب  هللا  لوسر  رتخد  هک  زین  نز  يارب  تمصع  هعیش  بهذم  رد  دیامرف و  یم  یفرعم  لضفا  ار  نانز  یخرب  لضفا و  ار  نادرم 
(14 ... ) دنکن و تیارس  نآ  هب  یگدولآ  هانگ و  هک  دشاب  یعضوم  رد  دناوت  یم  مه  نز  هک  تسا 

نارتخد هداوناخ و  شقن  مود :  لصف 
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هناخ سدقت 

، دشاب رگیدکی  هب  تمدـخ  هک  يا  هناخ  نآ  رد  دـشاب ، تفلا  هناخ  نآ  رد  هک  يا  هناخ  نآ  مینک  یم  هدافتـسا  تیب  لها  تایاور  نآرق و  زا 
اب ادـخ  دزن  رد  هناخ  نیا  دـشاب  ادـخ  اب  زاین  زار و  اعد و  نآرق و  هک  يا  هناخ  نآ  رد  دـشاب ، ادـخ  دای  هزور و  زاـمن و  هک  يا  هناـخ  نآ  رد 

ریظن دشخردب ، اهنامسآ  لها  يارب  دشاب ، تکرب  اب  دشاب ، تمظع  اب  اه  هناخ  هنوگ  نیا  هک  تسا  هتـساوخ  ملاع  راگدرورپ  تسا و  تمظع 
اه هناخ  نآ  رد  هک  ییاه  هناخ  نآ  هک  مینک  یم  هدافتـسا  تیب  لها  تایاور  نآرق و  زا  سکع  هب  دراد و  یگدنـشخرد  اـم  يارب  هک  هراـتس 

نیا تسا ،  کیرات  هناخ  نیا  دشاب  هانگ  هک  ییاه  هناخ  نآ  رد  دشابن ، اعد  نآرق ،  زامن ، اه  هناخ  نآ  رد  دشاب ، يراگزاسان  دشاب ، توادع 
عفرت و هللا  نذا  تویب  یف  دـیامرف : یم  نآرق  دـنا ، هکئالم  ترفن  دروم  دـنراد و  دـشر  تفر و  اهنآ  رد  نیطایـش  تسین و  كرابم  اـه  هناـخ 

عون کی  دیامرف : یم  دوش . ادـخ  مان  رکذ  اجنآ  رد  دـبای و  تعفر  اجنآ  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاه  هناخ  رد  ( 15  . ) همسا اهیف  رکذی 
دور و یم  الاب  يونعم  رظن  زا  هتفرگ و  ار  اه  هناخ  نیا  یسک  کی  هکنیا  لثم  دنشاب  تمظعاب  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  دنتـسه  ییاه  هناخ 
هک تسا  ییاه  هناخ  نآ  اه  هناخ  نیا  دوش ، یم  ادخ  حیبست  دوش ، یم  ادـخ  دای  اهنآ  رد  هک  تسا  یئاه  هناخ  نآ  اه  هناخ  نیا  دـیامرف : یم 

ملاع رد  هک  ییاه  هناخ  دـنراد ، تمظع  ادـخ  دزن  رد  هک  ییاه  هناخ  دـننک . یم  تاکز  ءاتیا  زاـمن و  هماـقا  دنتـسه و  ادـخ  داـی  هب  نآ  دارفا 
اهنآ رد  اهـسرتادخ  دـنهد ، یم  تاکز  دـنناوخ ، یم  زامن  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  ییاـه  هناـخ  نآ  دـنراد ، تمظع  کـئالم  دزن  رد  توکلم و 

 ، تسا شکدادعتـسا  دـشاب  فالتخا  نآ  رد  هک  يا  هناخ  دـشاب ، هانگ  نآ  رد  هک  يا  هناخ  تسین .  اهنآ  رد  هانگ  ینعی  دـننک  یم  یگدـنز 
(16 ... .) دنک و یم  طاشن  یب  ار  هچب  دنک ، یم  دادعتسا  یب  ار  هچب  تسا ،  شکطاشن 

فطاوع زکرم  هداوناخ 

نیا داجیا  رد  دـنریگ و  یم  ءاشنم  هناـخ  زا  هاـگ  همه  اـه  یتشآ  اهحلـص ، اـه ، یتسود  اـه ، تبحم  تسا ،  فطاوع  قشع و  زکرم  هداوناـخ 
یمنهج هب  ای  هدرک و  یئانشور  افـص و  زا  رپ  زکرم  ار  هداوناخ  نوناک  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  نیدلاو  دنراد  یـساسا  شقن  یتسود  هفطاع و 

نآ رد  هک  تسا  یهاـگراک  نوچمه  هداوناـخ ،  ( 17  . ) تساهنآ تیمیمـص  قشع و  ورگ  رد  رتخد  نادـنزرف  لد  دـنزاس . شلدـبم  نازوس 
یناسنا تافـص  رگید  راثیا و  ضامغا ،  وفع ، بواجت ،  نماضت ،  نواعت ،  تیاعر ،  تقر ،،  تفءار ،  تبحم ،  زا  یناـسنا  لیـصا  ياـهیبوخ 

یم جضن  اجنآ  رد  تسا ،  یناسنا  هفرم  لیصا و  هعماج  کی  مربم  ياهیدنمزاین  زا  هک  تافـص  همه  نیا  دنک و  یم  ومن  مه  دیور و  یم  مه 
نیئآ گرزب  تاراـختفا  زا  یکی  ( 18  . ) تسا زاـین  یب  ینوناـق  کـشخ  رثا و  یب  ياهدرـشت  زا  تسا و  صلاـخ  یعیبط و  هک  يومن  دریگ ،

قبط هک  دارفا  زا  لکـشتم  تسا  هعومجم  کی  هعماـج  تسا .  هداوناـخ  ماـظن  دروم  رد  ناوارف  دـیکءات  صلاـخ و  هجوت  یمالـسا ،  سدـقم 
نآ دنـشاب ، یلاع  تایحور  قالخا و  سپـس  بوخ و  ياهدادعتـسا  ياراد  هعماج ،  نآ  دارفا  رگا  دننک ، یم  یگدـنز  مه  اب  یـصاخ  نیناوق 

اب دنناوتب  هداوناخ  دارفا  رگا  هک  يروط  هب  دوش ، یم  بوسحم  هعماج  رد  درف  ره  تداعس  یلـصا  هیاپ  هداوناخ  دوب . دهاوخ  قفوم  زین  هعماج 
، دننک هدامآ  ار  ینورد  ياهدادعتسا  تافص و  ندش  افوکش  هنیمز  دنشخب و  شمارآ  ار  رگیدکی  مسج  حور و  بسانم ،  هتسیاش و  یطباور 

یحور يرکف و  ياهدادعتسا  ندش  افوکش  يارب  تسا  یبسانم  رایسب  ياضف  هداوناخ ،  ملاس  طیحم  دمآ . دهاوخ  دوجو  هب  قفوم  يا  هعماج 
(19 . ) دننک کمک  عامتجا  دوخ و  تداعس  هب  دنناوتب ، ات  نادنزرف ،  یمسج  و 

یفطاع زاین 

یم ادـیپ  تبحم  دوبمک  دوشن ، عفر  رتخد  یفطاع  زاین  رگا  دـشاب . یم  هداوناخ  طیحم  رد  هفطاع  دوجو  نارتخد  يرورـض  ياهزاین  زا  یکی 
يا هعماج  رد  رگا  تسا ،  كانرطخ  یلیخ  هک  ارچ  دوش  يا  هدقع  یمناخ  رتخد  کی  دنکن  ادخ  دنک ، یم  ادیپ  هدقع  دوبمک  نیا  اب  دوش و 
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رگا هک  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  زیزع  نیدلاو  تسین .  شیب  يا  هدرم  لد  مدآ  دشابن  هعماج  رد  رگا  دنز و  یم  یلمع  هنوگ  ره  هب  تسد  دشاب 
 . تسا نارتخد  یفطاع  زاین  يزیچ ،  ره  زا  رت  مهم  دیشاب  بظاوم  سپ  تسا  رطخ  رد  دشاب  هتشاد  هفطاع  دوبمک  رتخد 

يونعم زاین 

دورب ـالاب  یلیخ  رگا  دراد و  يداـم  ياـهزاین  دراد ، زئارغ  طـقف  ینعی  تسا  يدـعب  کـی  ناویح  تساـج ،  نیمه  ناویح  ناـسنا و  نیب  قرف 
زا شحور  هک  تایونعم  یحور و  دـعب  تالیامت و  يدام و  دـعب  تسا  يدـعب  ود  ناسنا  تسین  هنوگ  نیا  ناسنا  اما  دراد . یفطاع  ياـهزاین 

یفیرـشت هفاضا  اب  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  وا  ملاع  راگدرورپ  هک  تسالاب  يونعم  رظن  زا  يا  هزادـنا  هب  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  توکلم 
هفیرـش هیآ  نیا  هک  هچنآ  رطاخ  هب  زور  هنابـش  تسا  هدرم  حور  نیا  هدیـسرن و  شحور  هب  اذـغ  هک  ناـسنا  رگا  نم و ... حور  تسا  هدومرف 

نیرتدـب نولقعیال .  نیذـلا  مکبلا  مصلا  هللا  دـنع  باودـلا  رـش  نا  دـیامرف : یم  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  دراد . اـج  دـنک  هیرگ  هدرک  ناـیب 
یمن لقعت  ادخ ) تایآ  رد   ) الـصا دنلال و  رک و  قح )  نتفگ  ندینـش و  زا   ) هک دنتـسه  یناسک  ادخ  دزن  مدرم )  نیرت  یقـش  و   ) ناگدنبنج

، درادن رکفت  دراد  رکف  دنکن ، لقعت  دراد  لقع  هک  تسا  یـسک  نآ  دشاب  هدرم  شحور  هک  تسا  یـسک  يا  هدنبنج  ره  زا  رت  تسپ  دـننک .
دنک و یم  ادیپ  یکانرطخ  عضو  یلیخ  درم  یحور  رظن  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  ناوارف  نآرق  رد  تایآ  نیا  ریظن  تسا و  هدرم  وا  حور  ینعی 

صوصخ هب  ناسنا  هک  نیا  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا  یفاـک  هلدا  کـی  نیدـلاو  يارب  یهلا  تاـیآ  نیا  ( 20 . ) دریم یم  دیـسرن  وا  هب  اذغ  رگا 
. دنشاب يرکف  یحور و  رظن  زا  ملاس  يدرف  دنناوتب  ات  دنراد  تایونعم  هب  مربم  جایتحا  نارتخد 

وبشوخ لگ  رتخد 

يرادن تسود  ار  وا  وت  هدش و  دلوتم  تیارب  يرتخد  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : رذنم  نبا  دوراج 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  و  تسا .  يرگید  هدهع  هب  مه  شیزور  یئوب و  یم  هک  تسا  یلگ  دراد ؟ وت  يارب  يررـض  هچ  وا  ، 
ۀـمعن و نونبلا  تانـسح و  تاـنبلا  صلاـخ  دوس  رتخد  ( 21 . ) دوـب رتـخد  دـنچ  ردـپ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـنب ،  اـبا  ملس 

شاداپ اه  یکین  اه ، تمعن  نارسپ  دنتـسه و  اه  یکین  نارتخد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اهنع  لءاسی  ۀمعنلا  اهیلع و  باثی  تانـسحلا 
ندش رتخد  رـسپ و  يارب  ( 22 (. ) دـنراد هرهب  رتشیب  ردام  ردـپ و  يارب  ینید  رظن  زا  اهرتخد  نیاربانب   ) دوش یم  لاوس  اـه  تمعن  زا  دـنراد و 

یم هنیمز  نیا  رد  مه  میرک  نآرق  تسا و  يدـنوادخ  تساوخرد  کی  تسخن  هلحرم  رد  الوا  ندـش  رتخد  اـی  رـسپ  اـمومع  هچ  رگا  دـنزرف 
رسپ دنزرف  دهاوخب  هک  ره  هب  زین  و  رتخد ، دنزرف  دهاوخب  هک  ره  هب  دنوادخ  ( 23 . ) روکذلا ءاشی  نمل  بهی  اثانا و  ءاشی  نمل  بهی  دیامرف :

هک ینارتخد  رایـسب  هچ  دشاب  اشوک  نانآ  تیبرت  رد  دیاب  ناسنا  درادن و  رـسپ  رتخد و  دشاب  حلاص  رگا  دـنزرف  ینعی  ( 24 ! ) دیامرف یم  اطع 
هناـمز و هک  یلئاـسم  رطاـخ  هب  رتخد  تیبرت  یـصاخ  طیارـش  رد  تسا  نکمم  يرآ  تسین ،  اـهنآ  هجرد  ماـقم و  هب  دوعـص  باـت  ار  نادرم 

رطاخ هب  مه  نآ  ینید  یعامتجا و  تارثا  رتشیب و  شرجا  دشکب  تمحز  رتشیب  ناسنا  هک  ردق  ره  نکیلو  دشاب  رت  لکشم  دنک  داجیا  هعماج 
رد دـناوت  یم  درم  کی  زا  شیب  هتـسیاش  يوناب  کـی  تفگ :  ناوتب  دـیاش  تسا .  رتشیب  هداوناـخ  دـنزرف و  رب  رداـم  قیمع  دـیدش و  ریثءاـت 

یتشادـهب و لئاسم  رد  هچ  ینید و  تهج  زا  هچ  ردام  محر  رد  هفطن  داقعنا  ماـگنه  زا  هک  يدـیکءات  مه  نآ  دـشاب ، رث  ؤم  هعماـج  تیعقوم 
(25  . ) تسا هدش  یناور 

رسپ رب  رتخد  تیزم 

ناششوخ ندش  رادرتخد  زا  دنهد و  یم  حیجرت  رتخد  رب  ار  رسپ  دنزرف  ابلاغ  ود  ره  درم  نز و  تسا .  رسپ  رتخد و  فالتخا  عوضوم  یهاگ 
تشز يوخ  نیا  دیامن . یم  یتیاضران  راهظا  ابلاغ  درم  نکیل  دنک  یم  توکـس  درادن  يا  هراچ  نوچ  نز  دندرک  ادیپ  رتخد  رگا  دیآ . یمن 
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هک تسا  يرـصع  نامه  زا  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  اـم  يارب  راـگدای  ناونع  هب  تیلهاـج  رـصع  زا  دراد  تیرثکا  اـی  تیمومع  هنافـسءاتم  هک 
هدنز ار  هانگ  یب  نارتخد  دندرک ، یم  تراقح  یگدنمرـش و  ساسحا  ندش  رادرتخد  زا  دنتـشاد . دیدرت  نز  ندوب  ناسنا  لصا  رد  شمدرم 

زا دیـسر  یم  نانآ  زا  یکی  هب  ندش  رادرتخد  ربخ  هک  یماگنه  دیامرف : یم  هدرک  دای  ار  ناشلاوحا  دیجم  نآرق  دـندرک . یم  روگ  هب  هدـنز 
ار وا  تفخ  يراوخ و  اب  اـیآ  هک  دوب  ددرم  دـش . یم  ناـهنپ  مدرم  زا  ربخ  نآ  رثا  رد  تشگ و  یم  كانمـشخ  هدـش  هایـس  شیور  تلاـجخ 
نز و دنک . یم  هزرابم  طلغ  راکفا  نیا  اب  مالـسا  اما  دنراد . یتواضق  دـب  هک  دیـشاب  هاگآ  دزاس ، شناهنپ  كاخ  ریز  رد  ای  دـنک  يرادـهگن 

نیلوا هک  تسا  نیا  نز  یمدـق  شوـخ  تمـالع  دوـمرف : ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـهد . یم  رارق  ربارب  ناـسکی و  ار  درم 
یعدم هک  یمرتحم  ياقآ  داد . یمن  رارق  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رد  ار  شربمغیپ  لسن  ادـخ  دوب  دـب  رتخد  رگا  دـشاب . رتخد  شدـنزرف 

. دنتـسه ردام  ردپ و  راگدای  دنزرف و  ود  ره  دنراد ! یقرف  هچ  رـسپ  رتخد و  رخآ  زیرب . رود  ار  طلغ  راکفا  نیا  یتسه  يرکفنـشور  ندـمت و 
دناوت یم  هک  دش  دهاوخ  يا  هتسجرب  درف  دبای  شرورپ  حیحص  تیبرت  میلعت و  اب  رگا  زین  رتخد  دنتسه  لماکت  یقرت و  لباق  ناسنا و  ود  ره 

الوا دراد : تیزم  رـسپ  رب  یتاهج  زا  رتخد  هکلب  دنادرگ . زارفارـس  ار  شردام  ردـپ و  دـهد و  ماجنا  يا  هدـنزرا  تامدـخ  عامتجا  هب  تبـسن 
دراد یمنرب  جرخ  هب  ار  ردام  ردپ و  ابلاغ  درک  ادیپ  لالقتسا  دش و  گرزب  یتقو  رـسپ  دشاب . یم  رتزوسلد  رتنابرهم و  ردام  ردپ و  هب  تبـسن 

. دوب دـهاوخ  زوسلد  نابرهم و  نانآ  هب  تبـسن  لاـح  همه  رد  رتخد  نکیل  تشاد .  دـهاوخن  ناـشلاح  هب  مه  یعفن  دـناسرن  ناـشرازآ  رگا  و 
ایناث دوب . دهاوخ  مرتحم  بوبحم و  هشیمه  دنزاسن  لامیاپ  ار  نارتخد  قوقح  دنراذگن و  قرف  رـسپ  رتخد و  نیب  ردام  ردپ و  رگا  اصوصخم 

سپـس دنام  یم  هناخ  رد  یمک  تدم  تسا .  رتمک  ردپ  هناخ  رد  شفقوت  تدم  ابلاغ  اریز  تسا .  رـسپ  زا  رت  جرخ  مک  رتخد  داصتقا  رظن  زا 
ردپ و راب  رس  رمع  رخآ  ات  هکلب  دیدم  ياهتدم  رـسپ  نکیل  درادن  ردام  ردپ و  اب  يراک  رگید  دور و  یم  رهوش  هناخ  هب  يزاهج  رـصتخم  اب 
، دنزادرپب ار  شیزابرـس  تمدخ  لاس  ود  جراخم  دننک ، ادیپ  شیارب  یبسانم  لغـش  دـنزادرپب ، ار  شلیـصحت  جراخم  دـنراچان  تسا .  ردام 

دهاوخ اهنآ  راب  رـس  زاب  دش  جاتحم  تقو  ره  مه  ادعب  دهاوخ ، یم  نز  رهم  یـسورع و  جرخ  شرف و  هناخ و  دننک . یـسورع  شیارب  هاگنآ 
ناشرـسپ هب  هک  ار  ییاه  تبحم  کی  هد  دننک و  يراتفر  شوخ  ناشداماد  اب  دنراذگن و  قرف  رـسپ  رتخد و  نیب  ردام  ردـپ و  رگا  اثلاث  دـش .

دهاوخ رسپ  زا  رتافو  اب  رتافص و  اب  ابلاغ  دباتش و  یم  ناشیرای  هب  رتدوز  داماد  تالکشم  اهیراتفرگ و  رد  دنشاب ، هتـشاد  ناشداماد  هب  دنراد 
نز تسا  نکمم  دنکیرش ، هراب  نیا  رد  ود  ره  درم  نز و  دریگ  یم  داریا  وا  هب  رهوش  هک  تسا  نز  ریـصقت  ندش  رادرتخد  رگم  الوصا  دوب .

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنرادن . ریصقت  مادکچیه  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  يدرک ؟  تسرد  رتخد  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  شرهوش  هب 
نآ زا  هک  تسا  ییوبشوخ  لگ  دهد و  یم  شیزور  ادخ  دنکفا و  یم  شرس  رب  هیاس  نامـسآ  دهد و  یم  شیاج  نیمز  دومرف : ملـس  هلآ و 

(26  . ) ینک یم  هدافتسا 

يرادرتخد شاداپ 

مالسا ناشخرد  میلاعت  هب  تبـسن  دارفا  هک  قطانم  زا  یخرب  رد  زین  نونکا  مالـسا و  زا  لبق  دشاب ، رتخد  دنزرف  هکنیا  يرادرتخد و  هب  تبـسن 
لمع هب  حیحـص  دروخرب  یطحنم  گنهرف  نینچ  اب  هکنیا  يارب  يرآ  دوش ! یمن  دـش و  یمن  ماجنا  یبولطم  دروخرب  دـنرادن ، یفاـک  دـشر 
حرـش نیدب  ییاهدومنهر  يرادرتخد ،  هب  تبـسن  مالـسا ،  راوگرزب  نایاوشیپ  دوش ، عقاو  هجوت  دروم  زین  نارتخد  یناسنا  ياهـشزرا  دیآ و 

. دنشاب یم  نارتخد  امـش ، نادنزرف  نیرتهب  تانبلا  مکدالوا  ریخ  تسا :  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دنا : هتـشاد  نایب 
دنوادـخ زا  لـیلخ  میهاربا  توـملا .  دـعب  هبدـنت  هیکبت و  هـقزری  نـیا  هـبر  لءاـس  ع )   ) مـیهاربا نا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 

هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  دهد . بیترت  يراوگوس  هیرگ و  وا  يارب  گرم  زا  سپ  ات  دنادرگ ، وا  بیـصن  راگدرورپ  هک  دومن ، یم  تساوخرد 
. دشاب رتخد  وا  لوا  دنزرف  هک ،  تسنیا  نز  تنمیم  یکرابم و  هلمج  زا  هیراج  اهرکب  نوکی  نا  ةءارملا  نمی  نم  هدومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و 
فعـض و نم  تقلخ  ۀفیعـض  لاق  اهردص و  اهـسار و  یلع  هحانج  رماف  اکلم  هللا  ثعب  ۀنبا  لجرلا  باص  اذا  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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یم رتخد  نآ  ینابهگن  تیامح و  يارب  هتـشرف  دنوادخ  ددرگ ، یم  رتخد  ياراد  يا  هداوناخ  هک  هاگنآ  ۀمایقلا .  موی  یلا  ناعم  اهیلع  قفنملا 
يرادهگن تیامح و  دروم  ار  وا  هک  یسک  هتفای و  تقلخ  یناوتان  فعض و  زا  هک  تسا  فیعض  يرـصنع  رتخد  نیا  دیامرف : یم  و  دتـسرف ،

توم ینمت  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . دـهاوخ  دـنوادخ  تیانع  يرای و  دروم  تمایق  زور  اـت  یـسک  نینچ  دـهد ، رارق  دوخ 
مورحم يرادرتخد  شاداپ  باوث و  زا  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  نارتخد  گرم  راظتنا  سک  ره  ایـصاع  یلاعت  هللا  یقل  و  نهرجا ،  مرح  تانبلا 
نیرتهب میدرک ،  هعلاطم  هچنآ  زا  نیاربانب ،  دشاب ! یم  راک  نایـصع  راکهنگ و  هک  دومن  دهاوخ  تاقالم  ار  دنوادخ  یلاح  رد  و  ددرگ ، یم 

، رادرتخد هداوناخ  هب  تبـسن  دنوادخ  ترـصن  يرای و  يرادرتخد ،  يونعم  شاداپ  رجا و  وا ، ندوب  تنمیم  رتخد و  هیام  رتخد ، ندوب  دالوا 
رذگهر نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  دیدرگ . نشور  نتـشاد ،  ار  نارتخد  گرم  راظتنا  تیعونمم  و  رتخد ، هب  دوخ  گرم  زا  سپ  ردپ  جایتحا 

تقد تسارح و  تیبرت و  يرادهگن و  عوضوم  دیدرگ ، نشور  يرادرتخد  يونعم  شاداپ  هک  لاح  هک ،  نیا  دریگ  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن 
دنهاوخ ینیگنـس  تیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  مه  ناردام  ناردـپ و  و  دوش ، عقاو  یهجوت  یب  دروم  دـیابن  زین ، ناـنآ  يارب  رـسمه  باـختنا  رد 
هداوناخ هنوگنیا  دـیاب  زین  نارگید  هک ،  تسا  فاصنا  تقد و  روخرد  ساسح و  نانچنآ  مه  یناردام  ناردـپ و  تیعـضو  هکناـنچ  تشاد ، 

یلص مالسا  ربمایپ  وا ، شرورپ  شزومآ و  يرادرتخد و  تیلوئـسم  هرابرد  نینچمه  دنهد . رارق  شیوخ  تدعاسم  تیامح و  دروم  ار  یئاه 
 ، هیلع غبـسا  یتلا  هللا  معن  نم  اهیلع  عسواف  اهمیلعت ، نسحاف  اهملع  اهبدا و  نسحا  اهبداف و  ۀنبا  هل  تناک  نم  هدومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
وا جراـخم  هراـبرد  دـهد و  ماـجنا  هتـسیاش  روط  هب  ار  وا  میلعت  تیبرت و  دـشاب و  يرتخد  ياراد  سک  ره  راـنلا  نم  ارتـس  ۀـعنم و  هل  تناـک 

(27 .) دش دهاوخ  وا  يارب  خزود  شتآ  زا  عنام  وا و  يرادهگن  ظفح و  بجوم  لمع  نیا  دهد ، شرتسگ  ار  یهلا  ياهتمعن 

حلاص نارتخد  شزرا 

رتخد رـسپ و  نایم  یقرف  هکنیا  نودـب  دـندوب ، نآ  راتـساوخ  یهلا  ءایلوا  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  و  دراد ، شزرا  ندـش  رادـنزرف  هنیمز  رد  هچنآ 
هتلئسال و  هجولا ،  رضن  ادالوا  یبر  تلئـس  ام  تسا :  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  تسا .  هدوب  دنزرف  یگتـسراو  تمالـس و  دشاب 

زا زگره  نم  ینیع  ترق  هللا  عـیطم  وـه  هیلا و  ترظن  اذا  یتـح  هنم ،  نیلج  و  نـیعیطم هللا ،  ادـالوا  یبر  تلئـس  نـکلو  ۀـماقلا ،  نـسح  ادـلو 
 ، هک دوـب  نیا  متـساوخ  دـنوادخ  زا  هچنآ  هکلب  دنـشاب ، دـق  تماـق و  شوـخ  رظنم و  شوـخ  هک ،  مدرکن  تساوـخرد  ینادـنزرف  دـنوادخ 

دنوادخ تعاطا  لاح  رد  نانآ  داتفا و  یم  اهنآ  هب  ممشچ  هاگنآ  ات  دنشاب ، سرتادخ  سانشادخ و  ادخ و  عیطم  هک ،  دهدب  نم  هب  ینادنزرف 
حلاصلا دلولا  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنشاب . نم  يوربآ  تزع و  بجوم  نانآ  دوش و  نشور  ممشچ  دنتـسه ،

نم هللا  ثاریم  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . دهاوخ  یتشهب  ياهلگ  زا  هتـسیاش ،  حلاص و  دنزرف  ۀنجلا  نیحایر  نم  ۀـناحیر 
ببس هک  یحلاص  دنزرف  زا  دوب  دهاوخ  ترابع  دنام ، یم  ياج  هب  ینموم  هدنب  يارب  هک  یهلا  ثاریم  هل  رفغتـسی  حلاص  دلو  نموملا ،  هدبع 

 : مهناوید یلا  يرجی  مهباوث  مهروبق و  یف  ۀسمخ  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دروآ . مهارف  ار  هدنب  نآ  ترفغم 
نم و  افحصم ، بتک  نم  و  ادجسم ، ینب  نم  و  ارئب ، رفح  نم  و  الخن ، سرغ  نم 

احلاص انبا  تفلخ 

، دنک رفح  یبآ  هاچ  هکنآ  دناشنب ، یتخرد  هک  یـسک  دسر ، یم  شاداپ  باوث و  نانآ  هدنورپ  هب  زین ، گرم  زا  سپ  هک  دنتـسه  هتـسد  جـنپ 
تسود ( 28 . ) دراذگب راگدای  هب  يرازگتمدخ  حلاص و  دنزرف  دوخ  زا  هک  یسک  و  دهد ، شراگن  ینآرق  هکنآ  دزاسب ، يدجسم  هک  یسک 

 . تسا ناور  لد و  شخب  شمارآ  ناسنا و  هاگهانپ  یهلا و  گرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  ناـبرهم  قیفر  بوخ و  تسود  نارتخد  يارب  یباـی 
ساسحا دشاب  مورحم  نابرهم  تسود  تمعن  زا  هک  یـسک  تسا .  ناسنا  تاجایتحا  زا  یکی  مطالترپ  ناهج  نیا  رد  یقیقح  تسود  دوجو 

نیرتهب زا  یکی  ددرگ . رادروخرب  شیرای  زا  دربب و  هانپ  وا  هب  یگدنز  تالکـشم  رد  ات  درادن  يراوخمغ  رای و  دنک و  یم  ییاهنت  تبرغ و 
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نب یسوم  ترـضح  زا  دشخب . یم  ورین  ناسنا  هب  دیادز و  یم  ار  اهمغ  هک  تسا ،  هناتـسود  ياهوگتفگ  دمآ و  تفر و  یگدنز  ياهیـشوخ 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دایز . ناتسود  عیسو و  لزنم  دومرف : تسیچ ؟  ایند  رد  شیاسآ  هلیسو  نیرتهب  هک :  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رفعج 

کی ناتـسود  نادقف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دشاب . ناوتان  تسود  ندروآ  تسدـب  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاع  دومرف :
یم وخ  نیـشنمه  تسود و  شور  بهذـم و  مارم و  رب  ناسنا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا  یئاـهنت  تبرغ و  عون 

ناردام ناردپ و  نیاربانب  دیامن  ترشاعم  بوخ  نامدرم  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  تخبشوخ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دریگ 
عفن هب  هن  راک  نیا  دنـشاب ، هتـشادن  یتراظن  هراب  نیا  رد  دنـشاب و  توافت  یب  ناشنادـنزرف  ياقفر  وناتـسود  هب  دـنناوت  یمن  هاـگآ  لوئـسم و 
رما کی  تسود  باختنا  دـهد ، یم  هجیتن  هن  تسا  حالـص  هن  مه  ردام  ردـپ و  میقتـسم  تلاـخد  هتبلا  رداـم . ردـپ و  عفن  هب  هن  تسا  دـنزرف 

تسود و هب  جایتحا  وت  میناد  یم  هک :  دنیوگب  وا  هب  ینابرهم  افص و  لامک  اب  هاگنآ  دوش و ... یمن  تسرد  یهن  رما و  اب  تسین و  يروتـسد 
هاگنآ يوشن .  قیفر  تیبرت  نودـب  ياه  هچب  اب  شاب  بظاوم  اما  نک  باختنا  تقافر  يارب  یتساوخ  ار  هک  ره  يراد  رایتخا  وت  يراد ،  قیفر 

رد صخالاب  ناشنادـنزرف  ناتـسود  رب  دـنناوت  یمن  ردام  ردـپ و  لاح  رهب  دنـشاب . هتـشاد  تراظن  اهنآ  ناتـسود  نادـنزرف و  راتفر  رب  رود  زا 
یتفآ زیچ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنراذگب . شیوخ  لاح  هب  ار  ناـنآ  دنـشاب و  هتـشادن  یهجوت  تراـظن و  یناوج ،  نارود 

( ار دوخ  رسمه  ینعی   ) ار شردام  الوا )  ) هک تسا  نیا  ردپ  رب  رتخد  قح  اما  ردپ  رب  رتخد  قوقح  ( 29  . ) تسا دب  قیفر  یبوخ  تفآ  دراد و 
نکمم هک   ) فسوی هروس  یلو  دهدب ، دای  وا  هب  رون  هروس  دنک ، باختنا  وکین  مان  شرتخد  يارب  دـیوگن ، تشز  فرح  وا  اب  دـنک و  مارتحا 

قداص ترضح  سپـس  دنک ، هلجع  وا  نداد  رهوش  رد  دهدن و  ياج  الاب  هقبط  رد  ار  شرتخد  دهدن ، دای  وا  هب  دشاب ) هسوسو  بجوم  تسا 
(30  . ) نزم نکم و  نیرفن  ار  وا  وگم ، دب  وا  هب  يدیمان  همطاف  ار  ترتخد  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع 

نارتخد جاودزا 

كرتشم یگدـنز  سیـسات  اب  دـننک ، جاودزا  هک  تسا  نیا  شیاـهوزرآ  نیرتگرزب  دنـسر  یم  غولب  دـشر و  نس  هب  هک  يرتخد  رـسپ و  ره 
شیوخ هنادنمتداعس  یگدنز  زاغآ  دنشاب ، هتشاد  يزار  مرحم  نابرهم و  سنوم  رای و  دنروآ ، تسدب  يرتشیب  يدازآ  لالقتـسا و  یئوشانز 

رگیدکی یـسیطانغم  دننام  نز و  يارب  درم  هدش و  هدیرفآ  درم  يارب  نز  دـنریگ . یم  نشج  شیارب  دـننک و  یم  باسح  جاودزا  نامز  زا  ار 
هدش هداهن  اهناسنا  دوجو  رد  شزئارغ  هک  تسا  یعیبط  هتساوخ  کی  یگداوناخ  كرتشم  یگدنز  سیسات  یئوشانز و  دننک . یم  بذج  ار 

ناناوج يارب  هک  دیراد  غارـس  ار  اجک  یگداوناخ  مرگ  نوناک  زا  ریغ  هب  یتسار  تسا .  یهلا  گرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و 
هک تساجنآ  رد  دهد . یم  تاجن  ینورد  ياهبارطـضا  هدـنکارپ و  راکفا  زا  ار  ناناوج  هک  تسا  هداوناخ  هب  هقالع  دـشاب ؟ ینئمطم  هاگهانپ 
يا هتشر  یئوشانز  سدقم  نامیپ  دشاب . ناشراسگمغ  رای و  اهیراتفرگ  دئادش و  رد  هک  دننک  ادیپ  ینابرهم  افو و  اب  سنوم  رای و  دنناوت  یم 
هناخ دزاس ، یم  هجوتم  فده  کی  هب  ار  هدنکارپ  راکفا  دهد  یم  شمارآ  ار  ناشیرپ  ياهلد  دنز . یم  دنویپ  مهب  ار  اهلد  هک  ینامسآ  تسا 

رد یئانب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا .  هاگـشیاسآ  نیرتهب  تدوم و  سنا و  نوناـک  تبحم ،  قشع و  هاـگیاج  ، 
رـشب هب  ار  ییاهبنارگ  تمعن  نینچ  کی  نابرهم  يادخ  يرآ  دشاب . جاودزا  زا  رتزیزع  رتبوبحم و  ادـخ  دزن  هک  هدـشن  يراذـگ  هیاپ  مالـسا 

 ، یهاوخدوخ ینادان و  هطـساوب  اـسب ، هچ  دـنک و  یمن  ینادردـق  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  سوسفا  دـص  سوسفا و  نکیل  تسا  هدرک  اـطع 
تـسا رـشب  ینادان  تلاهج و  رثا  رد  دزاس . یم  لیدـبت  ینازوس  منهج  هکلب  کیرات  نادـنز  کی  تروص  هب  ار  تدوم  رهم و  نوناک  نیمه 
نادنز نآ  رد  رمع  رخآ  ات  دنراچان  هداوناخ  ءاضعا  هک  دوش  یم  لیدبت  یکاندرد  نادنز  تروص  هب  هداوناخ  يافـصاب  ینارون و  طیحم  هک 

رظن زا  هک  يا  هلئسم  هفسلف  رظن  زا  تیالو و  رظن  زا  ردپ  هزاجا  هلئسم  ( 31 . ) دنزاس یشالتم  ار  یئوشانز  سدقم  نامیپ  ای  دنرب  رسب  کیرات 
تسا طرش  زین  ردپ  هزاجا  دننک  یم  رهوش  راب  نیلوا  يارب  هک  ناگزیشود  دقع  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  نارتخد  رب  ناردپ  تیالو 

لقاع غلاب و  رگا  رسپ  رتخد و  زا  کی  ره  دنراد ، لالقتسا  يداصتقا  رظن  زا  ود  ره  رتخد  رسپ و  تسا :  ملسم  زیچ  دنچ  مالسا  رظن  زا  هن ؟  ای 

نارتخد اب  راتفر  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


يرادهگن ظفح و  ار  دوخ  اصخـش  دنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  يرکف  دشر  هزادـنا  نآ  یعامتجا  رظن  زا  ینعی  دنـشاب  دیـشر  هوالعب  دنـشاب و 
بلطم درادن . تلاخد  تراظن و  قح  رگید  سک  ای  ردارب و  ای  رهوش  ای  ردام  ردپ و  داد . رارق  ناشدوخ  رایتخا  رد  دیاب  ار  اهنآ  تورث  دننک 

یسک دنتسه و  دوخ  رادرایتخا  دوخ  دنشاب  دشر  لقع و  دجاو  دنسرب و  غولب  نس  هب  رگا  نارسپ  تسا ،  جاودزا  رما  هب  طوبرم  رگید  ملـسم 
رد تلاخد  قح  یـسک  هکنیا  ظاحل  زا  اعطق  تسا ،  هویب  نونکا  دـشاب و  هدرک  رهوش  راب  کی  رگا  رتخد  نارتخد :  اما  درادـن . تلاخد  قح 
هک نیا  رد  روطچ ؟ ددنبب  یئوشانز  نامیپ  يدرم  اب  دهاوخ  یم  هک  تسا  راب  نیلوا  تسا و  هزیشود  رگا  تسا و  رـسپ  دننام  درادن  ار  وا  راک 
... تسین و یفرح  دهدب  رهوش  دهاوخ  یم  شلد  هک  سک  ره  هب  ار  وا  وا ، ياضر  لیم و  نودب  دناوت  یمن  تسین و  وا  قلطم  رادرایتخا  ردپ 

جاودزا دـننک  بلج  ار  ناردـپ  تقفاوم  هکنآ  نودـب  دـنرادن  قح  ناگزیـشود  ایآ  هک  تسا  تهج  نیا  رد  تسه  ءاهقف  ناـیم  هک  یفـالتخا 
ناردپ رگا  هک  تسا  یعطق  ملسم و  زین  رگید  بلطم  کی  هتبلا  تسین ؟  اهنآ  جاودزا  تحص  طرـش  هجو  چیه  هب  ناردپ  تقفاوم  ای  دننک و 
ياهقف همه  قافنا  هب  تروص  نیا  رد  نارتخد  دوش و  یم  طـقاس  اـهنآ  قح  دـننک  عاـنتما  دوخ  نارتخد  جاودزا  اـب  تقفاوم  زا  تهج  نودـب 

فالتخا ءاهقف  نایم  میتفگ  هکنانچ  هن ؟  ای  تسا  طرـش  ردـپ  تقفاوم  ایآ  هکنیا  هب  عجار  دـنراد . قلطم  يدازآ  رهوش  باختنا  رد  یمالـسا 
ام یندم  نوناق  دنناد ، یم  طرش  ارنآ  مه  يا  هدع  یلو  دنناد  یمن  طرـش  ار  ردپ  تقفاوم  رخءاتم  ياهقف  اصوصخ  ءاهقف  رثکا  دیاش  تسا و 

نودـب تسا  بوخ  لقاال  ای  تسا  مزال  ناگزیـشود  هک  نیا  هفـسلف  تسا .  هدرک  يوریپ  تسا  طایتحا  قباطم  اـهنآ  ياوتف  هک  مود  هتـسد  زا 
هب درم  زا  رتمک  یعاـمتجا  دـشر  ظاـحل  زا  هدـش و  هتخانـش  رـصاق  رتخد  هک  تسین  نیا  زا  یـشان  دـننکن  جاودزا  يدرم  اـب  ناردـپ  تقفاوم 

درادـن و ردـپ  تقفاوم  هب  يزاین  هلاـس  هدزناـش  هویب  هک  هزیـشود  هویب و  ناـیم  تسا  یقرف  هچ  دوب  تهج  نیا  هب  رگا  تسا .  هدـمآ  باـسح 
غلاب رتخد  هب  مالسا  ارچ  تسا  رصاق  شدوخ  راک  هرادا  رد  مالسا  رظن  زا  رتخد  رگا  هوالع  هب  دراد ، زاین  لوق  نیا  قبط  هلاس  هدجیه  هزیـشود 

هک تساجنیا  دناد ؟ یم  رهوش  ای  ردام  ای  ردپ  تقفاوم  زا  ینغتسم  حیحص و  ار  وا  ینویلیم  دص  دنچ  تالماعم  تسا و  هداد  لالقتسا  دیشر 
ریخ و نارتخد  يارب  یئانثتـسا  طیارـش  رد  ءزج  ناردـپ  تسا و  هاگآ  نادرم  تاساسحا  زا  هک  شردـپ  اب  هدومزآان ،  درم  رتخد  تسا  مزـال 

یناریا مدرم  لمع  تسا  ضارتعا  لباق  دروم  نیا  رد  هچنآ  دنک . بلج  ار  وا  تقفاوم  اموزل  دنک و  تروشم  دـنهاوخ  یم  تداعـس  تکرب و 
دـنناد و یم  قلطم  رادرایتخا  ار  دوخ  تیلهاج ،  نارود  دـننام  زونه  ناردـپ  بلاغ  مدرم  نایم  رد  مالـسا .  نوناق  هن  یندـم و  نوناق  هن  تسا 
هب دنناد و  یم  تکازن  زا  جراخ  یئایح و  یب  شا ،  هدـنیآ  نادـنزرف  ردـپ  یگدـنز و  کیرـش  رـسمه و  باختنا  رما  رد  ار  رتخد  رظن  راهظا 
یم تروص  نارتخد  دشر  زا  لبق  هک  یئاه  هدقع  رایـسب  هچ  دننک ، یمن  یهجوت  تسا  مالـسا  تاملـسم  زا  نآ  موزل  هک  رتخد  يرکف  دشر 
یم هک  یتروص  رد  دنناد . یم  یفاک  ار  رتخد  غولب  دننک . یمن  وجتسج  قیقحت و  رتخد  دشر  زا  اهدقاع  تسا .  رثاالب  لطاب و  اعرش  دریگ و 

ار رتخد  ینید  دشر  ءاملع  زا  یضعب  تسا .  تسد  رد  نارتخد  يرکف  یلقع و  دشر  شیامزآ  هنیمز  رد  گرزب  ءاملع  زا  اهناتـساد  هچ  میناد 
لافطا و ءایلوا  بلاغ  هنافـسءاتم  دنک و  لالدتـسا  دـناوتب  نید  لوصا  رد  هک  دـنداد  یم  نت  يرتخد  نتـسب  دـقع  هب  اهنت  دـنا ، هتـسناد  طرش 

زین مامت  لاس  هدزناپ  نس  هب  ندیـسر  زا  دعب  دـیوگ : یم  هدام  نیا  هک  هدام 1042 ، ياراد  یندم  نوناق  دـننک . یمن  ار  اهتاعارم  نیا  اهدـقاع 
هدزناپ و نایم  رتخد  هدام  نیا  قبط  دـننک . رهوش  دوخ  یلو  هزاجا  نودـب  دـنا  هدیـسرن  مامت  لاس  هدـجه  نس  هب  هک  مادام  دـنناوت  یمن  ثانا 

دجاو ینز  رگا  یلقع  رابتعا  رظن  زا  هن  هعیش و  هقف  رظن  زا  هن  هک  یتروص  رد  دنک . رهوش  دناوت  یمن  هزاجا  نودب  دشاب  هویب  دنچ  ره  هدجه 
(32 . ) دنک بلج  ار  ردپ  تقفاوم  هک  درادن  یموزل  تسا  هدرک  رهوش  مه  راب  کی  دشاب و  دشر  غولب و  طیارش 

هداوناخ داینب  میکحت  لیکشت و  هویش 

لیکـشت مزال  طئارـش  زا  هک ،  ار  تقایل  تیحالـص و  عوضوم  مزـال  تیحالـص  تیاـعر  ا  تسا .  مزـال  طرـش  جـنپ  هداوناـخ  لیکـشت  يارب 
مکنم و یمایالا  اوحکنا  و  دـیامرف : یم  هداد و  رارق  يدـج  هیـصوت  دروم  ار  نآ  میرک  نآرق  ـالوا  هک  تسا  يزیچ  میرامـش ،  یم  هداوناـخ 

يارب دیروآ و  رد  يرسمه  هب  دنراد ، تیحالص  هک  ار  يرـسمه  یب  ناوج و  نارتخد  ناگدرب و  ( 33  ... ) مکئاما مکدابع و  نم  نیحلاصلا 
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نادـب مه  میرک  نآرق  نارـسفم  زا  یخرب  دوش و  یم  هدافتـسا  یهلا  یلک  روتـسد  نیا  زا  هک  روط  نآ  ایناث ، و  دـیهد . هداوناخ  لیکـشت  نانآ 
دوش و یم  لماش  ار  رسمه  یب  درجم و  ناناوج  هصالخ  نارتخد و  نارسپ و  همه  ینعی  ناگدرب ،  زا  ریغ  روتـسد  نیا  الوا  دنا  هدرک  فارتعا 

حرطم جوزتلل  نوحلاصلا  دـننام  یترابع  اب  زین ، هنومن  ریـسفت  ناگدنـسیون  یناشاک و  هللا  حـتف  الم  یئابطابط و  همالع  هک  روط  ناـمه  اـیناث ،
یقـالخا و یگنهرف ،  يرکف ،  ییاـناوت  تقاـیل و  تیحالـص و  هنوـگ  ره  هک  دراد ، يا  هدرتـسگ  یلک  موـهفم  کـی  تیحالـص  دـنا ، هدرک 

میرک نآرق  زا  هک  روط  نآ  هداوناخ ،  لیکـشت  جاودزا و  يرارقرب  يارب  نیاربانب ،  دریگ . یم  رب  زین  ار  یندب  یمـسج و  تیحالـص  هرخالاب 
رد و  دریگ ، رارق  طـبر  يذ  دارفا  ءاـیلوا و  هجوت  دروم  قیقد  روط  هب  دـیاب  رتخد  رـسپ و  تمالـس  تیحالـص و  تقاـیل و  دوش ، یم  هدافتـسا 

رسپ تقایل  تیحالص و  رایعم  هنیمز  رد  دیآرب . مزال  یگدنزاس  رگید و  یشیدنا  هراچ  ددصرد  یگدامآ ،  تیحالص و  نینچ  مدع  تروص 
ياـهتیولوا ناونع  هب  تسخن و  هلحرم  رد  دـیآ ، یم  تسدـب  یمالـسا  ثیداـحا  زا  هک  روط  نآ  یئوشاـنز ،  دـنویپ  میظنت  يارب  مه  رتـخد  و 

 ، شزرا نیرت  یـساسا  ناونع  هب  داماد  یبایزرا  هنیمز  رد  رتخد ، هداوناخ  هک  ییاهرایعم  فلا )  ددرگ : تیاعر  دـیاب  تاـهج  نیا  يرورض ، 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دشاب . یم  وا  هنادنمتفارـش  راتفر  قالخا و  يرادتناما و  هناهاگآ ،  يرادنید  دنهد ، رارق  قیقد  هجوت  دروم  دیاب 
قـالخا و هک  دـمآ  امـش  رتـخد  يراگتـساوخ  هب  یـسک  هاـگ  ره  هوجوزف  هنید  هقلخ و  نوضرت  نم  مکئاـج  اذا  تسا :  هدوـمرف  ملـس  هلآ و 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  دیروآ . رد  وا  يرسمه  هب  ار  دوخ  رتخد  درک ، یم  شمارآ  تیاضر و  بلج  امش  يارب  دوب و  ریگمـشچ  وا  يرادنید 
 ، هک دـمآ  امـش  رتخد  يراگتـساوخ  هب  یـسک  هچنانچ  هوجوزف ...  ناک  اـم  اـنئاک  هتناـما  و  هنید ،  متـضیرف  مکیلا ،  بطخ  نم  دـیامرف : یم 

. دینیزگرب وا  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  تشادن  مه  ار  طیارش  ریاس  رگا  دروآ ، مهارف  ار  امش  يدنـسرخ  بجوم  وا  يراد  تناما  يرادنید و 
دروم دـیاب  دـنروآ ، رد  دوخ  دـنزرف  يرـسمه  هب  ار  وا  تسا  رارق  هک  يرتخد  سورع و  هب  تبـسن  داماد  هداوناخ  هک  مه  ار  یئاهرایعم  ب ) 
ربمایپ دوش . یم  هصالخ  رتخد  یقالخا  تمالـس  ینمادـکاپ و  تفع و  رد  امومع  هک ،  تسا  یگتـسیاش  تیحالـص و  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت 

هب هک  ار  ینانز  نیرتهب  اهجوز  یلع  هملغلا  و  اهجرف ، یف  ۀفیفعلا  ۀملغلا ،  ۀفیفعلا  مکئاسن  ریخ  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
 ، باسح نیا  يور  دنشاب . هار  هب  رـس  مار و  رهوش  ربارب  رد  هدوب و  بیجن  نمادکاپ و  هک  دنتـسه  يدارفا  دینک ، یم  باختنا  دوخ  يرـسمه 

شقن هداوناخ ،  میکحت  لیکشت  رد  مه  تاهج  نیا  تیاعر  دوش و  تیاعر  تسیاب  یم  هک  تسا  يزیچ  رتخد ، رسپ و  تیحالـص  تمالس و 
ود ره  ینعی  هفرط  ود  نیـشتآ و  لد و  رد  رتشیب  تسا  ینتحم  تدوم ،  تمحر  تدوم و  دنویپ   2 تشاد .  دهاوخ  يزاس  تشونرس  رثوم و 

مغریلع تسین .  تمحر  دشابن  تدوم  ات  دشاب و  یم  تمحر  لصاح  هک  تسا  رذب  تشک  هنیمز  تدوم  دـنراد . تسود  ار  رگیدـکی  فرط 
خـلت و ثداوح  اب  هیحاـن  نیا  زا  و  دـنهد ، یم  ماـجنا  يداـم  هلماـعم  کـی  تروص  هب  ار  جاودزا  اـم ، عماوج  رد  هک  يدارفا  زا  یخرب  شور 
هدش و حرطم  یهلا  تمکح  تردـق و  يا  هناشن  کی  ناونع  هب  الوا  یئوشانز  دـنویپ  مالـسا  رد  دـنوش ، یم  نابیرگ  هب  تسد  مه  یکاندرد 
3 دوب . دـهاوخ  تمحر  تدوم و  هبذاج  رپ  ترارح و  رپ  نوناک  دـشخب ، یم  ینئمطم  يراوتـسا  میکحت و  ار  هداوناخ  ناینب  هک  يزیچ  اـیناث 
ار دـنویپ  نیا  مالـسا  رد  هچنآ  تسا ،  یعاـمتجا  لوقعم  يداـم و  عوضوم  هک  یعیبـط ،  يداـم و  هلحرم  زا  ریغ  جاودزا  تسادـق  تمظع و 

نینچ و  دریگ ، یم  تروص  هداوناخ ،  لیکـشت  لابند  هب  هک  تسا  یهلا  شاداپ  یناـسنا و  هلحرم  دـشخب ، یم  زین  يونعم  تسادـق  تمظع و 
یلا بحا  یش ء  نم  ام  تسا :  هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دروآ . یم  لابند  هب  ار  يدنوادخ  تکرب  تیانع و  يدنویپ 
ادیپ يدابآ  نارمع و  جاودزا  هلیسوب  هک  يا  هناخ  زا  رتبوبحم  ینوناک  چیه  لاعتم ،  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  حاکنلاب  رمعی  تیب  نم  لجوزع  هللا 

تعکر ود  بزعلا  اهیلـصی  ۀعکر  نیعبـس  نم  لضفا  جوزتملا  اهیلـصی  ناتعکر  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . دهاوخن  دنک ، یم 
4 دوـب ! دـهاوخ  رترب  لـضفا و  دـنهد ، یم  ماـجنا  درجم  بزع و  دارفا  هک  يزاـمن  تعکر  داـتفه  زا  دـنناوخ ، یم  لـهاتم  دارفا  هـک  يزاـمن 
زا رهوش  نز و  یئادـج  قالط و  دـشاب ، یم  شیاتـس  شزرا و  ياراد  مالـسا ،  رد  جاودزا  هک  ینازیم  نامه  هب  قالط  يراوگان  يدنـسپان و 

تیب نم  هللا ،  یلا  صغبا  یش ء  نم  ام  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تسا !  هدش  عقاو  رفنت  شهوکن و  دروم  مه ، 
 ، هکراتم قالط و  هلیـسوب  یمالـسا  هعماج  رد  هک ،  يا  هناخ  زا  دـنوادخ ، رظن  رد  يزیچ  چـیه  قالطلا  ینعی  ۀـقرفلاب ،  مالـسالا  یف  برخی 
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شرعلا هنم  زتهی  قالطلا ،  ناف  اوقلطتال ، اوجوزت و  دیامرف : یم  زین  راوگرزب  نآ  دشاب ! یمن  رتدنسپان  رتروفنم و  ددرگ ، یم  بارخ  ناریو و 
تمحر لدـع و  ءادـبم  هک   ) شرع نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  يزیچ  قالط  اریز  دـینکن ، يراـکقالط  زگره  و  دـینک ، رارقرب  یئوشاـنز  دـنویپ  . 

یپ و  هدش ،  عقاو  قالط  دیابن  یمالـسا  هعماج  کی  رد  الوصا  مینک ،  شومارف  دیابن  مه  ار  نیا  هتبلا  دـتفا ! یم  بارطـضا  هزرل و  هب  تسا ) 
ریخ و هسیاقم  رد  و  دیآ ، شیپ  یلمحت  ریغ  طیارـش  رد  رگا  اما  دـنازوسب ، دوخ ، ترارح  رپ  شتآ  رد  ار  یئاهناسنا  نآ  كاندرد  ياهدـمآ 
، دیدرگ دودسم  اهیئوج  هراچ  اهلح و  هار  همه  هکنیا  زا  سپ  و  تیاهنرد ،  دـشاب ، هتـشاد  یتازایتما  هکراتم  نآ ،  عطق  یگدـنز و  همادا  رش ،

هداوناخ لیکشت  تیلوئسم   5 دوب . دـهاوخ  زاجم  رت ، تخـس  تالکـشم  زا  تاجن  لح و  هار  اهنت  و  یحارج ،  لـمع  کـی  ناونع  هب  قـالط 
هدننک مادقا  زاس و  هنیمز  دنراد ، هفیظو  دوخ  ناتـسدریز  نارتخد و  نارـسپ و  هب  تبـسن  زین ، ناردام  ناردپ و  ءایلوا و  ءایلوا  نیگنـس  هفیظو 

و هتشاذگ ،  نیدلاو  هدهع  هب  تسخن ،  هلحرم  رد  مالسا ،  ار  ناناوج  هداوناخ  لیکـشت  عوضوم  يراب ،  دنـشاب . نانآ  هداوناخ  لیکـشت  يارب 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دـش ! دـهاوخ  بوسحم  زین  هاـنگ  فلخت و  نیگنـس ،  هفیظو  نیا  يادا  زا  يراددوـخ  یتـح 

و دسرب ، جاودزا  يارب  یگدامآ  غولب و  دح  هب  وا  دنزرف  سک ،  ره  امهنیب ! مثالاف  ثدحاف  هجوزی ،  ام  هدنع  و  دـلو ، هل  كردا  نم  دـیامرف :
دنزرف نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دـنک ، یلاخ  هناش  تیلوئـسم  نیا  زا  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  دـنزرف  وا  يارب  هداوناـخ  لیکـشت  یئاـناوت  وا 

هنیمز رد  تشاد !  دنهاوخ  تیلوئـسم  ود  ره  دوش و  یم  هتـشون  ود  ره  دـنزرف ، ردام و  ردـپ و  يارب  نآ  هانگ  دـیآ ، شیپ  یفارحنا  شزغل و 
نیگنس تیلوئسم  نیا  راب  دنراد ، تدضاعم  ییامنهار و  هب  جایتحا  یعون  هب  هک  يدارفا  و  دعتسم ، ناناوج  يارب  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و 

یم لومعم  بسانم  مادقا  يرای و  رسمه  یب  دارفا  جاودزا  يارب  يونعم ،  يدام و  نکمم  لکـش  ره  هب  هک  مه  يدارفا  هکنانچ  دوش ، یم  رت 
هک یطئارـش  رد  نیاربانب ،  دنادرگ . یم  دنم  هرهب  يورخا  يویند و  شاداپ  تلیـضف و  زا  دـنیامن ، یم  هناحلـصم  یـشنم  ادـخدک  و  دـنراد ،
نآ لوصحم  یکاندرد  يراب  دنب و  یب  یناماسبان و  و  هدش ،  یهت  یقالخا  ياهتیلوئسم  دهعت و  زا  هداوناخ  ماظن  برغ ،  قرـش و  رد  امومع 

یقالخا و دهعت  مه  هک  هدش ،  هتفرگ  راک  هب  ینادـیمهت  لئاسو و  هداوناخ ،  ناینب  میکحت  لیکـشت و  روظنم  هب  مالـسا  رد  تسا ،  هدـیدرگ 
(34 . ) دروآ یم  لمع  هب  يریگولج  نکشرمک  تاعیاض  ضراوع و  زا  يرایسب  زا  مه  دنیرفآ و  یم  یقوقح 

تبحم موس :  لصف 

تبحم

هب تبـسن  تبحم  تردق  هک  تسا  ناسنا  هزادنا  نادب  نموم  هکلب  تسا .  نموم  حـلاص  ناسنا  زراب  ياه  هناشن  زا  ندرک ،  تبحم  رب  يردـق 
رطاخ هب  تبحم  تسا ،  يزیچ  بسک  نآ ،  زا  شفدـه  هن  رکـشت و  هن  دراد  یـشاداپ  راـظتنا  مشچ  هن  هک  یـصلاخ  تبحم  دراد . ار  نارگید 

یم همـشچرس  یگرزب  عبنم  نانچ  زا  اریز  شخباطع ،  مدرم و  تبحم  زا  زیربل  یـسفن  يانغ  نورد و  زا  یناسفن  تمظع  ادخ . هار  رد  ادخ و 
یم یبوخ  ریخ و  مدرم  يارب  هک  تسا  نیا  مدرم  هب  شتبحم  تمالع  یهلا .  تبحم  ضایف  ولمم و  همشچرس  تسین ،  یندش  مامت  هک  دریگ 
دنک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شیگشیمه  ياهیناشن  تافـص و  قبط  نیا  يارب  دنک . یم  توعد  یکین  ریخ و  هب  ار  نانآ  دهاوخ و 
ادیپ طلـست  نانآ  رب  هک  تسا  نیا  يارب  هن  تسا ،  راتـساوخ  ناشیارب  ار  یکین  ریخ و  دنک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  نانآ  دراد  تسود  هک 

يدوس زین  فده  نودب  تسین و  همـشچرس  نودب  تبحم  مرتحم  نیدـلاو  ( 35 . ) دـننک تعاطا  وا  زا  هک  دـهد  ناشقوس  یهار  هب  ای  دـنک و 
اریز دـشاب  یم  نارتخد  هب  امـش  ندـش  کیدزن  يارب  هار  نیرتهب  دوخ  نیا  دـشاب و  هناصلاخ  تنم و  نودـب  دـیاب  نارتخد  هب  تبحم  داردـن .

تخانـش تبحم  داجیا  يارب  مدـق  نیلوا  تسا و  نارتخد  تایحور  تخانـش  تبحم ،  لوا  طرـش  دوش و  یم  رتمک  اه  هلـصاف  تبحم  طسوت 
 ، ماقم ای  نس و  رظن  زا  هچ  دشاب ، گرزب  هک  مه  ردق  ره  ناسنا  دنتسه  تبحم  هنـشت  دنمزاین و  نارتخد  تسا .  نیفرط  تایحور  رگیدکی و 
يو هب  تبـسن  هک  یـسک  يارب  ار  دوخ  هقـالع  دراد  تسود  دراد ، گـنرکی  یمیمـص و  یتسود  هب  جاـیتحا  تسا ،  نازیرگ  یئاـهنت  زا  زاـب 
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یلک روطب  اهرایعم  تالداعم و  ياضف  رد  هکنآ  هصالخ  دشاب . دنمقالع  يو  هب  اعقاو  وا  فرط  هکنآ  طرـشب  دـنک ، فرـص  تسا  دـنمقالع 
یم دشر  دبای و  یم  طاشن  تبحم ،  ياضف  رد  هک  دنام  یم  یهام  کی  لثم  دوخ  یحور  نامتخاس  تاهج  هب  ناسنا  و  دوش ، یم  نوگرگد 

تالکشم نیرت  تخس  هب  رگا  هک  تسا  يریسکا  یئوگوت  دنراد ، يرگید  هولج  همه  همه و  اهـضرم ، اهدوبمک ، اه ، یتخـس  اهاطخ ، دنک ،
 . تسا هتخانـشان  یعامتجا  یگداوناخ و  یگدـنز  رد  نآ  طاـبترا  رهوگ و  نیا  ردـق  هک  سوسفا  دـنک . یم  اـبیز  تخار و  ار  نآ  دوش  هدز 

راچان هب  هنرگ  دریگ و  یم  سنا  دوش و  یم  دنمقالع  وا  هب  دوجو  مامت  اب  تفای  یـسک  زا  یتبحم  لالز  بآ  رگا  تسا ،  تبحم  هنـشت  ناسنا 
(36  ) دنک یم  هدنسب  مه  روش  بآ  هب  دوبن  نیریش  لالز و  بآ  یتقو 

نآ داعبا  تبحم و  تیفیک 

تبسن هب  دبای و  یم  تیمها  وا  يارب  يروما  لئاسم و  دراد ، هک  یمهم  ای  طلـسم و  ياهـشزرا  دئاقع و  یحور و  تفاب  بسح  رب  یناسنا  ره 
هب یـسک  رگا  هکنیا  راظتنا  دهد ، یم  ناشن  لمعلا  سکع  دوخ  زا  فلتخم ،  روما  هب  تبـسن  وا  رکف  حور و  يریگ  لکـش  فعـض  تدـش و 

طلـسم مهم و  ياهـشزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـنک ، ظفح  ار  تبحم  یلکـش  ره  یطئارـش و  ره  تحت  تشاد  هقـالع  یناـسنا ،  اـی  يزیچ 
رد اهتبحم  زا  یمک  دصرد  سکعرب  هکلب  دشاب ، اهدـیاب  قبط  رب  اهتبحم  هک  تسین  روط  نیا  هشیمه  تسا .  هنالهاج  يو ،  يرکف  یحور و 

ساـسحا یناوج  رد  هدـش  عابـشا  تبحم  ظاـحل  زا  هناـخ  طـیحم  رد  رداـم و  ردـپ و  زا  هک  يرتخد  ( 37  ) تسه دـشاب  دـیاب  هک  هجرد  نآ 
هاـبت ار  شیوخ  هدـنیآ  دزاـبب و  ار  دوـخ  نارـضرغ  ناوـج  کـی  زیمآ  تدوـم  هلمج  دـنچ  لـباقم  رد  اـت  دـنک  یمن  یهاـنپ  یب  تیمورحم و 

اب بلق و  شوخ  نیبشوخ و  دنـشاب و  هتـشاد  طاشن  اب  یلد  داش و  یناور  ات  دنوش  عابـشا  تبحم  زا  دیاب  نارتخد  یمارگ  نیدلاو  (. 38) دزاس
. دنشاب دامتعا 

لد ود  دنویپ  لماع  تبحم 

یـسک بوبحم  دنادب  یـسک   . تسا هدنز  تبحم  هب  ناسنا  لد  دنـشاب . نارگید  بوبحم  دنراد  تسود  دـنتبحم . یتسود و  هنـشت  مدرم  همه 
زا دـیاب  دـنا و  تبحم  قشع و  هنـشت  زین  نارتخد  ( 39  . ) تسا هدرـسفا  هدرمژپ و  هشیمه  درامـش و  یم  اـهنت  سک و  یب  ار  شدوـخ  تـسین 

نینچمه دنرادب و  شتـسود  بلق  میمـص  زا  هدرک و  تبحم  وا  هب  دراد  راظتنا  رتخد  کی  . دنوش رادروخرب  ردام  ردـپ و  هبئاش  یب  ياهتبحم 
، دـنک یم  زاجعا  اعقاو  تبحم  راهظا  ینابرهم و  تسا .  تبحم  دربب  نیب  زا  ار  نارتخد  نیدـلاو و  نیب  تافالتخا  دـناوت  یم  هک  يزیچ  نیلوا 

هقالع تبحم و  هک  ارچ  دننک  يرایبآ  رهم  تبحم و  اب  ار  نارتخد  لد  هعرزم  دنراد  هفیظو  نیدلاو  تسا .  هفرط  ود  دـنویپ  کی  تبحم  اریز 
هک میدید  دزاس . یم  هدنز  وا  لد  رد  ار  یگدنز  هار  ددرگ و  نشور  دیاب  هدـنیآ  يایند  هب  شمـشچ  نآ  هار  زا  تسوا و  یعیبط  تساوخرد 
زا تسا  ریزگاـن  عاـمتجا  تبحم  هلحرم  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  شتیمها  تسا و  نارتخد  یگدـنز  يرورـض  تبحم 

ندرک و شزاون  نتفگ و  لـغب  رد  نآ  نیرتـهب  هک  تسا  ریذـپ  ماـجنا  یفلتخم  قرط  هب  تبحم  زاربا  دـنک . روبع  یگداوناـخ  تبحم  هلحرم 
هیصوت زار  درک ، دهاوخ  هدافتسا  رتشیب  رطاخ  تینما  زا  دوش و  یم  یگدنز  زا  رتخد  نانیمطا  تبحم و  بلج  هیام  رما  نیا  تسا ،  ندیـسوب 

میـالم و يادـص  اـب  نتفگ  نخـس  هار  زا  تیاـنع  زاربا  رگید  قیرط  زا  تبحم  دوش . یم  فشک  اـجنیا  زا  دیـسوبب  ار  ناتنادـنزرف  هک  مالـسا 
كاـپ و تاـساسحا  زا  ولمم  هک  رتـهب  هچ  تسا و  هزنم  فاـص و  يا  هنیآ  نوچ  رتـخد  لد  حول  تسا ،  نوزوـم  مـالک  گـنهآ و  ریذـپلد و 

دـشاب يرادقم  هب  دنک و  نشور  دریگ و  رب  رد  ار  رتخد  یگدنز  يایاوز  مامت  هک  دشاب  يدح  هب  دیاب  تبحم  نازیم  دـشاب . یناسنا  فطاوع 
تبحم هب  زین  مالـسا  سدقم  نید  ( 40 .) دهد هعماج  لیوحت  لداعتم  ملاس و  يدرف  ار  وا  نیمـضت و  ار  وا  یناور  یمـسج و  یفاک  دـشر  هک 
تبحم ناکدوک  اب  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنومن :  باب  زا  دراد  دوجو  یثیداحا  هراب  نیا  رد  هدرک و  شرافس  ندرک 
ثیدح رد  تسامـش .  تسد  هب  نانآ  يزور  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  اهنآ  دینک ، افو  دیداد  يا  هدعو  رگا  دیرآ ، تمحر  ناشیناوتان  هب  دینک 
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ربمایپ دننک . یمن  شمحر  دنکن  محر  هک  یـسک  دسیون ، شلمع  همان  رد  يا  هنـسح  ادخ  دسوبب  ار  شدنزرف  سک  ره  دیامرف : یم  يرگید 
: دنتفگ دراد ، ندرک  دازآ  هدنب  باوث  دوش  رورسم  درگنب و  دنزرف  تروص  هب  ردپ  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
فطل و هب  نادـنزرف  اب  تسا .  تداـبع  دـنزرف  تروص  هب  ردـپ  هاـگن  ربکا . هللا  دومرف : درگنب ؟ راـب  تصـش  دصیـس و  هچ  رگ  هللا  لوسر  اـی 
تبحم و رد  تسا  بحتـسم  هوالع  هب  دـیراد .  تشهب  رد  هجرد  کی  يا  هسوب  ره  هب  هک  دیـسوبب  دایز  ار  ناتنادـنزرف  دـینک . راتفر  ناسحا 

(41 .) دهدن حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  بدا  ملع و  هب  زج  دراذگن و  نادنزرف  نیب  یقرف  یکین 

تیبرت لماع  تبحم 

لباـقم هطقن  هتبلا  تسا .  تنوـشخ  نآ  لـباقم  هطقن  تبحم و  هلئـسم  تسا  حرطم  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  دروـم  رد  هک  یلئاـسم  هـلمج  زا 
ار ناسنا  ( 42  .) يریگ تخـس  تسا و  تنوشخ  ارهق  ضغب  رثا  هطقن و  تسا و  یمرن  ناسحا و  تبحم  رثا  یلو  تسا ،  ضغب  الومعم  تبحم 

تبحم دشاب ، یم  تبحم  هنشت  ناسنا  ( 43  . ) تشاد تسود  دـیاب  ار  تیناسنا  شلکیه ،  رطاخ  هب  هن  تیناسنا  رطاخ  هب  تشاد  تسود  دـیاب 
ار لد  تیبوبحم  ساـسحا  دـشاب ، نارگید  بوـبحم  دـهاوخ  یم  شلد  دراد و  تسود  ار  شدوـخ  سفن  یـسک  ره  تساـهلد .  شخبتاـیح 

تهج نیدب  درامش ، یم  سک  یب  اهنت و  بوشآ  رپ  ناهج  نیا  رد  ار  شدوخ  تسین  یسک  بوبحم  دنادب  هک  یـسک  دنادرگ . یم  نامداش 
تافـص رد  دـهد و  همادا  شیوخ  ومن  دـشر و  هب  تحار  مارآ و  دـناوت  یم  تیبوبحم  ساسحا  اـب  دوب . دـهاوخ  هدرـسفا  هدرمژپ و  هشیمه  ، 

داد و شرورپ  یبوخ  هب  ار  فطاوع  تاساسحا و  ناوت  یم  تبحم  وترپ  رد  تسا .  کین  قالخا  هشیر  تبحم  دـبای . لماکت  تیناسنا  یلاـع 
ناسنا کی  هدیدن  تبحم  رهم و  ردام  ردـپ و  زا  هتفای و  شرورپ  هفطاع  یب  درـس و  طیحم  رد  هک  یـسک  اما  تخاس .  هتـسیاش  یناسنا  وا  زا 
ناـسنا نینچ  کـی  زا  دزاـس . نارگید  راـثن  ار  نآ  دـناوت  یم  هنوـگچ  هدیـشچن  ار  تبحم  معط  هک  یـسک  دوـب . دـهاوخن  یعیبـط  یـضار و 
تبحم دروـم  رد  هتـشاد و  تیاـنع  ـالماک  یتـیبرت  لـئاسم  هب  هک  یمالـسا  سدـقم  نید  تـشاد .  یتـسود  رـشب  عـقوت  ناوـت  یمن  یمورحم 

شا هدنب  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هنومن :  باب  زا  تسا ،  دوجوم  ثیدح  ياهباتک  رد  هک  هدروآ  لمع  هب  یناوارف  ياهـشرافس 
مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  گرزب  دنوادخ  داد . دهاوخ  رارق  تمحر  دروم  دراد  شدنزرف  هب  تبـسن  هک  یتبحم  تدش  هطـساو  هب  ار 

یم تشهب  لخاد  دریمب  یکدوک  رد  رگا  تسا ،  دـیحوت  یتسرپادـخ و  رب  اهنآ  شنیرفآ  اریز  تسا ،  لاـمعا  نیرتهب  لاـفطا  تبحم  دومرف :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفر  یتقو  ما ،  هدیسوبن  ار  یکدوک  نونک  ات  تفگ :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هب  يدرم  دنوش .

ناکدوک هب  هک  یسک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  خزود  لها  درم  نیا  نم  رظن  هب  دومرف : شباحـصا  هب  ملـس  و 
نک و ینابرهم  ناکدوک  اـب  دومرف : تیـصو  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسین .  اـم  زا  دـنکن  مارتحا  نـالاسگرزب  هب  یناـبرهم و 

مرکا ربمایپ  دینک . ینابرهم  اهنآ  اب  دیرادب و  تسود  ار  ناکدوک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راذگب . مارتحا  ار  ناگرزب 
ربمایپ دور . یم  ـالاب  تشهب  رد  امـش  هجرد  يا  هسوب  ره  هطـساو  هب  اریز  دیـسوبب ، داـیز  ار  ناتنادـنزرف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(44 . ) دیشک یم  شناگدازدنزرف  نادنزرف و  رس  رب  شزاون  تسد  دادماب  ماگنه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

یمالسا ثیداحا  رد  تبحم  لماوع 

رطاخ هب  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هناـمیا .  لـمک  نمم  وهف  یطعا هللا  ضغبا هللا و  بحا هللا و  نم  تبحم :  روحم  ناـمیا   1
هیلع رقاب  ماما  تسا .  هدش  لماک  شنامیا  هک  تسا  یناسک  زا  دنک ، اطع  ادخ  رطاخ  هب  درادب و  نمـشد  ادخ  رطاخ  هب  درادب و  تسود  ادخ 
لها زا  دراد و  تسود  ار  نارادربنامرف  ادخ ، تعاط  لها  رگا  نک ،  هاگن  تلد  هب  تسه ،  يریخ  وت  رد  ینادب  یتساوخ  رگا  دومرف : مالسلا 

تیـصعم لها  زا  دیآ و  یم  شدب  تعاطا  لها  زا  رگا  دراد و  تسود  ار  وت  دنوادخ  تسه و  يریخ  وت  رد  دیآ ، یم  شدـب  ادـخ  تیـصعم 
تمایق رد  ینعی   ) دوب دهاوخ  دوخ  تسود  اب  یسک  ره  هک  نادب )   ) تسا و دونشوخان  وت  زا  دنوادخ  تسین و  يریخ  وت  رد  تسا ،  دونـشخ 
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ددوتلاب دروآ : یم  تبحم  تبحم ،   2 درادن . نید  دشابن  نید  وا  ینمشد  تبحم و  رایعم  هک  یـسک  ره  دومرف : و  تسا .)  تسود  اب  تسود 
ندرک تسود  تسود ،  ندرک  ادـیپ  يارب  ینعی  دوش ، یم  مکحم  تبحم  یتسود ،  اـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ۀـبحملا  دـکءاتت 

ماما ادـخ : هب  بلق  روضح  هجوت و   3 دوش . تسود  امـش  اب  مه  وا  ات  دینک  یتسود  دینک  یعـس  دینک ، عورـش  ناتدوخ  زا  نارگید  رـسمه و 
، دنادرگ یم  وا  اب  یتسود  هب  مه  ار  نینموم  ياهلد  دنک ، وا  هب  ور  دنوادخ  دـهد ، ادـخ  هب  لد  زامن ، رد  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  بولقلا  کلمت  ناسحالاب  دروآ : یم  تبحم  یکین  ناسحا و   4 دراد . یم  تسود  ار  وا  ادخ  هکنآ  زا  دعب 
. درک هدنب  دـیرخ و  ار  دارفا  دوش  یم  یکین  ناسحا و  اب  دومرف : يرگید  ثیدـح  رد  و  دـش . کلام  دوش  یم  ار  اهلد  تمدـخ ،  ناسحا و  اب 

تبحم دینک و  مالس   5 دریگ . یم  سنا  دوش و  یم  بوذجم  دوش ، ناسحا  وا  هب  یتقو  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناسنا  تشرـس  ترطف و  يرآ 
ات دـیوش  یمن  دراو  تشهب  هب  تسوا ،  تسد  مناج  هکنآ  ماـن  هب  دـنگوس  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیئامن : داـجیا 
اب دیهد ، ماجنا  رگا  هک  منک  ییامنهار  يراک  هب  ار  امش  دیهاوخ  یمن  ایآ  دیشاب ، تسود  رگیدکی  اب  ات  دیروآ  یمن  نامیا  دیروایب و  نامیا 

میالم و نخس  هب  ار  تنابز  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و  دینک . مالس  اراکشآ  رگیدکی  هب  تبحم )  داجیا  يارب  ( ؟ دیوش تسود  مه 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دروآ : یم  تبحم  تبحم ،  راهظا   6 ددرگ . كدنا  تنانمشد  دنوش و  دایز  تناتسود  ات  هدب  تداع  ندرک  مالس 
هیلع رقاب  ماما  هب  يدرم  دور . یمن  نوریب  وا  لد  زا  زگره  نخـس  نیا  مراد ،  تتـسود  دیوگب  شنز  هب  یتقو  درم  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  و 

رد رترثوم و  یتـسود  ماود  يارب  هک  نک ،  هاـگآ  یتـسود  نیا  زا  ار  وا  دوـمرف : ترـضح  مراد ،  تسود  ار  ینـالف  نم  درک : ضرع  مالـسلا 
راهظا دینک ، راهظا  ار  شیوخ  تبحم  دیراد  یم  تسود  ار  یسک  یتقو  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  رتهب  تفلا 
لهسا ءاطعلا و  لوا  رشبلا  نسح  نادنخ :  هداشگ و  تروص   7 دزاس . یم  کیدزن  مه  هب  ار  امش  دروآ و  یم  دوجو  هب  افص  حلص و  تبحم 

، وت زاب  هداشگ و  تروص  دومرف : و  تسا .  ششخب  نیرت  تحار  هیده و  نیلوا  وکین  راسخر  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ءاخسلا 
زاب تروص  دومرف : زاب  و  دنک . یم  شوماخ  ار  ینمشد  شتآ  زاب  تروص  دومرف : و  دنک . یم  وت  يراوگرزب  رب  تلالد  تسوت و  یکین  لوا 

تروص دومرف : و  دـناسر . یم  تشهب  هب  ار  ناسنا  دروآ و  یم  تبحم  زاب ، تروص  کین و  راک  دومرف : تسا و  تبحم  نامـسیر  هداـشگ  و 
یکین ششخب و  هداشگ و  زاب و  يور  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تبحم :  یئوگ و  دمآ  شوخ   8 تسا .  هدازآ  ره  شور  هداشگ ، 
ربمایپ ةدوملا  یف  دـیزت  ۀـحفاصملا  ناف  اوحفاـصت  دروآ : یم  تبحم  نداد ،  تسد   9 تسا .  مدرم  یتـسود  بجوم  نتفگ ،  دـمآ  شوخ  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دنک . یم  دایز  ار  تبحم  هک  دیهدب  تسد  رگیدکی  هب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اوباحت  اوداهت  تسا :  نیرفآ  یتسود  نداد  هیده   10 درب . یم  نیب  زا  ار  هنیک  هک  دیهدب  تسد  رگیدـکی  هب 

یم تبحم  هیده  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درب . یم  نیب  زا  ار  هنیک  هیده  هک  ارچ  دیوش ، مه  تسود  ات  دیهد ، هیده  رگیدـکی  هب 
ار اهیدب  ناسآ و  ار  تخـس  ياهراک  لیامتم و  ار  هدش  هدنار  نوریب و  ار  مشخ  میالم و  ار  اورنامرف  هیده ،  لثم  زیچ  چـیه  دومرف : و  دروآ ،
ار تاعقوت  هیدـه  رد  نیاربانب  نآ ،  يداـم  شزرا  هن  تسا ،  یتسود  تبحم و  راـهظا  هب  نآ  تیمها  هیدـه و  رد  مهم  هتکن  دـنک . یمن  رود 
هب كدنا  دنچ  ره  يا  هیده  رگیدکی  هب  هراومه  دیناوتب  امش  دوخ  امـش و  ناتـسود  ات  دیریگب  رظن  رد  ار  نآ  یعقاو  شزرا  دیراذگب و  رانک 

دوش و یم  ترودـک  هلیـسو  هب  لیدـبت  اجبان  تاعقوت  رطاخ  هب  یـضعب  دزن  رد  یتسود ،  زاربا  نیا  هنافـسءاتم  دـینک ، میدـقت  یتسود  ناـشن 
نیرت بوبحم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنوش . یم  روخلد  رگیدـکی  زا  يدام  لئاسم  رطاخ  هب  هیدـه ،  مایپ  تفایرد  رکـشت و  ياجب 
ربمایپ هظعوم .  تسا ،  يا  هیده  بوخ  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دهد . هیده  نم  هب  ارم  ياه  بیع  هک  تسا  یـسک  مناردارب ، 

ای دنک ، دایز  ار  شتیاده  ای  هک  هنامیکح  نخس  زا  رتهب  يا  هیده  شردارب ،  يارب  یناملسم  چیه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
، وکین ترشاعم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ةدوملا  میدتست  ةرشعلا  نسح  وکین : ترشاعم   11 تسا .  هدادن  دنک ، شرود  تکاله  زا 
 . تسا نشور  الماک  يا  هلءاسم  هناتسود ،  دروخرب  هداوناخ و  رد  قالخا  تیاعر  وکین و  ترـشاعم  ریثءات  هتبلا  دشخب . یم  ماود  ار  یتسود 

: دومرف و  دروآ . یم  یتسود  ندوب  قالخا  شوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ۀبحملا  ثروی  قلخلا  نسح  دیـشاب : قالخا  شوخ   12
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ماما بولقلا  کببحی  ددوتلا  قفرلاـب و  یئوخ :  مرن  تمیـالم و   13 عضاوت .  وکین و  تمیـالم  یقـالخا ،  شوـخ  دروآ ، یم  تبحم  زیچ  هس 
سانلاب هنظ  نسح  نم  دروآ : یم  تبحم  ینامگ ،  شوخ   14 دراد . یم  تسود  ار  وت  اهلد  یتسود ،  تمیالم و  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب 

زا يزاین  یب   15 دبای . یم  تسد  اهنآ  تبحم  هب  دشاب  نامگ  شوخ  مدرم  هب  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ۀبحملا  مهنم  زاح 
تبحم هب  ات  تساهنآ ،  تسد  رد  هچنآ  هب  یتبغر  یب  اب  نک ،  مدرم  بوبحم  ار  دوخ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تبحم :  نارگید و 

ارم مدرم  ات  منک  هچ  دیـسرپ : هلمج  زا  درک  یتالاوس  ترـضح  زا  دـمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  يدرم  یـسرب .  اـهنآ 
16 دنرادب . تسود  ار  وت  ات  نکن  عمط  نآ  هب  شاب و  هتـشادن  اهنآ  هتـشاد  هب  مشچ  نک و  یکین  مدرم  هب  دومرف : ترـضح  دـنرادب ، تسود 

هیلع قداص  ماما  دنایور . یم  ار  تبحم  تواخس ،  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ۀبحملا  عرزی  ءاخـسلا  تسا :  روآ  تبحم  تواخس ، 
رد ار  ینمـشد  شـشخب و  رد  ار  تبحم  دـنوادخ  اـنامه  نادرگ ،  بوـبحم  تناردارب  هب  یگدیـسر  اـب  ار  تدوـخ  دوـمرف : یلعم  هب  مالـسلا 
یم تبحم  توکـس  دومرف : متـشه  ای  متفه  ماما  ۀـبحملا  بسکی  تمـصلا  نا  تبحم :  توکـس و   17 تسا .  هداد  رارق  ندادـن  كاـسما و 

يراک نابز  نداد  تکرح  هک  اجنآ  زا  تسا و  نتفگ  نخـس  زا  ینمـشد  بابـسا  نیرتشیب  اریز  تسا .  يزیچ  ره  ياـمنهار  توکـس  دروآ ،
ابیز و نخس   18 دننک . یم  کبس  ادخ  مدرم و  دزن  ار  دوخ  دنرب و  یم  ار  دوخ  يوربآ  هدیجنسن  کبـس و  نخـس  اب  يرایـسب  تسا ،  ناسآ 

ناسنا دزادنا و  یم  بقع  هب  ار  لجا  دهد ، یم  شیازفا  ار  يزور  دایز و  ار  یئاراد  ابیز ، نخس  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  تبحم : 
: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ۀبحملا  عضاوتلا  ةرمث  دروآ : یم  تبحم  عضاوت ،   19 دـنک . یم  تشهب  دراو  بوبحم و  هداوناخ  دزن  ار 

لماع هس   20 عضاوت .  وـکین و  تمیـالم  یقـالخا ،  شوـخ  دروآ  یم  تبحم  زیچ  هس  دوـمرف : تسا و  یتـسود  ینتورف ،  عـضاوت و  هجیتـن 
لثم یمهم  لماوع  زا  دـیاب  ناـیم  نیا  رد  و  شـشخب .  عضاوت و  ضرق ،  دروآ ، یم  تبحم  زیچ  هس  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تبحم : 

رتشیب عضاوت ،  یعقوت و  مک  يزاین و  یب  ینابز و  نیریـش  بوخ ،  قالخا  نداد ،  هیدـه  نادـنخ ،  زاب و  تروص  ناسحا ،  تبحم ،  نامیا ، 
 ، هبذاج نوناق  يور  تساجرباپ  ناهج  نیا  هک  يروطنامه  تسا  ناهج  نیا  رد  هبذاج  نوناق  ریظن  تبحم  تبحم  تافآ  ( 45 . ) دومن هدافتسا 

هبذاـج نوناـق  هطـساو  هب  همه  همه و  اـهناشکهک  اـت  متا  ینعی  هرذ  زا  ناـهج  نـیا  تـمحر ،  تـبحم و  يور  تساـجرباپ  هداوناـخ  هناـخ و 
دوش یم  دوبان  تعیبط  ناهج  یلک  روط  هب  دروخ و  یم  مه  هب  نآ  مظن  دوش  هتـشادرب  ناهج  زا  هبذاج  نوناق  هظحل  کـی  رگا  تساـجرباپ ، 
یم هدیشاپ  مه  زا  هداوناخ  نآ  دشابن  هناخ  رد  تبحم  رگا  تسا ،  یندش  دوبان  دشابن  تبحم  هناخ  رد  رگا  هناخ ،  رد  تبحم  تسا  نینچمه 

دـشابن تبحم  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  دـشاب ، باذـع  نآ  رد  هک  تسا  يربـق  دـننامه  تسین  تبحم  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  میوگب  دـیاب  دوش و 
نیا ملاع  راـگدرورپ  فاـطلا  زا  اذـل  هجنکـش ،  اـب  مءاوت  مهنآ  تسا  یجیردـت  گرم  تسا ،  یگدرم  هکلب  تسین  نآ  رد  یقیقح  یگدـنز 
لوا یئوخ :  دنت   1 دنک . یم  تیانع  ار  یعیبط  يزوسلد  تمحر و  دنک  یم  تیانع  ار  یعیبط  تبحم  دـش  هداوناخ  لیکـشت  یتقو  هک  تسا 

تبحم هشیش  يرگشاخرپ  يدنت ،  فالتخا ،  تسا .  یئوخ  دنت  دنکـش  یم  ار  تبحم  هشیـش  درب و  یم  نوریب  هناخ  زا  ار  تبحم  هک  يزیچ 
، دنک یم  رهق  وا  زا  ادخ  دشاب  هتشاد  يریـصقت  ولو  دهد  شحف  دوخ  دنزرف  هب  نیدلاو  زا  یکی  رگا  کتک :  شحف و   2 دنکش . یم  دوز  ار 

تروص هب  شحف  نیا  یفرط  زا  دننک و  یم  رهق  وا  زا  نیرهاط  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح 
خزرب و رد  تسا  ناسنا  سنوم  ربق و  رد  تسا  ناسنا  قیفر  تسا ،  اوسر  تمایق  رد  تسا و  خزرب  ملاع  رد  وا  قیفر  دوش و  یم  مسجم  يدـب 

هیلع قداص  ماما  هک  تسا  گرزب  يا  هزادـنا  هب  شهانگ  دنکـش و  یم  ار  تبحم  هشیـش  هک  تسا  نابز  مخز  رگید  ناـبز :  مخز   3 رشحم .
هب دنک  تناها  نم  ناتـسود  زا  یکی  هب  هک  ره  یتبراجمل  دصرا  دقف  ایلو  یل  ناها  نم  تسا :  هدومرف  ملاع  راگدرورپ  دـیامرف : یم  مالـسلا 

راگدرورپ تسا و  هدرک  گنج  ادـخ  اب  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک  نیهوت  نم  یلو  هب  یـسک  رگا  تسا .  هدرک  نیمک  نم  اب  گنج  هب  قیقحت 
. دسر یم  اجک  هب  شترخآ  ایند و  دگنجب  یـسک  اب  ادـخ  هک  تسا  مولعم  مگنج و  یم  وا  اب  دـگنجب  نم  اب  سک  ره  هک  تسا  هدومرف  ملاع 
رد اصوصخم  ندرک  کچوک  ار  وا  رتخد و  هب  ندز  نابز  مخز  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نآ  هب  ردام  ردـپ و  دـیاب  هک  هچنآ  ( 46)

، دوش یم  ترفن  هب  لدبم  تاقوا  یـضعب  هک  دنز  یم  تبحم  هب  هبرـض  يا  هزادنا  هب  ندیـشک ،  رگیدمه  خر  هب  ار  يرگید  نارگید ،  لباقم 
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(47 .) دیشابن دنت  مراد  اضاقت  نیاربانب  دوش ، یم  هجنکش  اب  مءاوت  ربق  لثم  هناخ  تخـس و  یگدنز  دوش و  یم  یلدگنـس  تواسق و  هب  لدبم 
هزادنا هب  يروحم  دوخ  ربکت ، يدنسپدوخ ،  تسا .  يدنـسپدوخ  تینم و  درب  یم  نیب  زا  ار  تبحم  هک  ییاهزیچ  رگید  زا  يدنـسپدوخ :   4

لاعفا و دـشاب  ربکتم  روحمدوخ و  هللاابذایعلا  یـسک  رگا  دـشاب ، دینـشدوخ  یـسک  رگا  دـیامرف : یم  فیرـش  نآرق  هک  تسا  كاـنرطخ  يا 
رد هک  دوش  یم  شکرس  يا  هزادنا  هب  دوش و  یم  یشکرس  دنـسپدوخ و  مدآ  کی  دراذگ و  یم  رثا  وا  تاذ  تیوه و  رد  شا  هیذر  تافص 
ره هک  دراد  يدب  ياه  هخاش  يدنـسپدوخ  دنک . یم  یـشکرس  مه  ادـخ  لباقم  رد  دـنک ، یم  يدنـسپدوخ  مه  ادـخ  لباقم  رد  تمایق  زور 
هک ییاهزیچ  هلمج  زا  اوران : ضیعبت   5 ( 48 .) درب یم  نارگید  لد  زا  ار  تبحم  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  خلت  يا  هویم  يا  هخاش 

. دیراذگن اه  هچب  نیب  توافت  مراد  اضاقت  اهردپ  زا  تسا .  دارفا  نیب  ندراذگ  توافت  میـشاب  بظاوم  یلیخ  دـیاب  دـنک و  یم  تبحم  بلس 
شردارب زا  رتهب  ار  مرتخد  نم  هک  دنامهف  یم  هک  يا  هزادنا  هب  دراد  تسود  یلیخ  ار  شرتخد  مهفن  ردام  کی  هک  مینیب  یم  تاقوا  یضعب 

هانگ اما  تسا  گرزب  هانگ  کی  نیا  دور . یم  نوریب  شرـسپ  لد  زا  رداـم  نیا  تبحم  هک  تسا  نیا  دروخرب  نیا  هجیتن  لوا  مراد .  تسود 
ندرک عفر  دتفیب  رهاوخ  ردارب و  ردارب ، ود  رهاوخ ، ود  نیب  فالتخا  رگا  دتفا و  یم  فالتخا  ردارب  رهاوخ و  نیا  نیب  هک  تسا  نیا  رتگرزب 

یم هانگ  مه  ردپ  دنک ، یم  هانگ  مه  ردام  دننک  یم  هانگ  اهنیا  هک  هزادنا  نامه  هب  دشکب  لوط  ناشفالتخا  هچ  ره  تسا و  یلکشم  راک  نآ 
امـش دسوبب . مه  ار  دوخ  هچب  رتخد  دسوبب  ار  هچب  رـسپ  نیا  رگا  دننک  شزاون  هزادـنا  کی  هب  ار  اه  هچب  دنـشاب  بظاوم  اهمناخ  اذـل  دـنک .

ره دنیآ  یم  ولج  یتقو  دینکن ، شتخبدب  دینکن و  راکتیانج  ار  وا  دیـشاب  بظاوم  دیراد  نابز  نیریـش  هچب  کی  رگا  دیدش  هناخ  دراو  یتقو 
(49 .) دیناشنب وناز  يور  ار  ود  ره  دیریگب ، لغب  ار  ود 

تیبرت مراهچ :  لصف 

تیبرت

نیرتحلاص دهج  نیرتمک  اب  تروص  نآ  رد  نیدلاو ،  بناج  زا  مه  رتخد و  دـنزرف  بناج  زا  مه  ینعی  دـشاب  هبناجود  یتسرد  یکاپ و  رگا 
اوـه و اـب  قباـطم  ار  دوـخ  نارتـخد  نارـسپ و  يا  هداوناـخ  نینچ  رد  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  هتبلا  دوـش . یم  تیبرت  هداوناـخ  نیا  رد  درف 
یعیبط و دروخرب  اب  درک و  دـهاوخ  تسرد  ناشیارب  ار  زیچ  همه  هعماج  هک  میزاس  یکتم  رکف  نیدـب  ار  ناـنآ  مینک ،  اـهر  دوخ  ياهـسوه 
هب جایتحا  القتـسم  یهایگ  ره  میرادن !  يدوصقم  نینچ  زگره  ریخ  ( 50 .) دنوش یم  تیبرت  تلیـضف  هیاپ  رب  رگیدکی ، اب  دارفا  دوخ  هب  دوخ 
يا هتـسیاش  حلاص و  هعماج  ار  هعماج  هک  هچنآ  دوش . لماک  شومن  دشر و  هدمآرد  شبنج  هب  دوخ  دشر  لحم  رد  ات  دراد  یـصاخ  تیانع 

هـشیر زا  ار  تخرد  دنازوسب ، ار  هایگ  هک  ینازوس  دابدرگ  هن  دـنک  یم  کمک  ومن  دـشر و  نیا  هب  هک  تسا  یئاوه  بآ و  وج و  دـنک  یم 
رد ناردام  صخالاب  ناردام و  ناردـپ و  نیاربانب ،  ( 51 .) دنک لامیاپ  ار  هایگ  تخرد و  ياه  هشوخ  اه و  هخاش  ای  دـنک  جـک  ارنآ  ای  دـنکب 
لو ؤسم  تمایق  رد  دـننک  يراگنا  لهـس  گرزب  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  رگا  دومن و  دـنهاوخ  یعـس  هدـنیآ  عامتجا  شیوخ و  نادـنزرف  لاـبق 

کی يروآدای  نکیل  دشاب . یم  وت  زا  وا  هک  ینادب  هک  تسا  نیا  تدنزرف  قح  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تهج  نیدب  دوب . دـنهاوخ 
عون کی  زین  ار  تیبرت  دنراذگ . یمن  قرف  تیبرت  میلعت و  نیب  هدوب و  لفاغ  تیبرت  حیحص  يانعم  زا  مدرم  زا  يرایسب  دراد ، ترورض  هتکن 

ءامکح ياهزردنا  دنپ و  هلیسو  هب  یتیبرت و  ای  ینید  دنمدوس  بلاطم  میهافم و  هلسلس  کی  نداد  دای  اب  دننک  یم  لایخ  دنرادنپ ، یم  میلعت 
ردـپ و نیاربانب  دومن . شتیبرت  هاوخلد  قباطم  داد و  رارق  ریثءات  تحت  الماک  ار  كدوک  ناوت  یم  کین  نادرم  تشذگرـس  لقن  ءارعـش و  و 
ار ناشراتفر  قالخا و  ناشدوخ و  طباور  یگداوناخ و  طیحم  البق  دـیاب  دنتـسه  شیوخ  نادـنزرف  تیبرت  حالـصا و  ددـصرد  هک  یناردام 

(52 . ) دنوش تیبرت  هتسیاش  حلاص و  هاوخ  ان  هاوخ  ناشنادنزرف  ات  دننک  حالصا 

دراد قرف  رسپ  اب  رتخد  تیبرت 
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هب نارتخد ،  تیبرت  رد  دینک و ... گرزب  رـسپ  لثم  ار  دوخ  نارتخد  هک  ادابم  دشاب ، هتـشاد  قرف  ردام  ردـپ و  دزن  دـیاب  رـسپ  رتخد و  تیبرت 
تفه نس  هب  یتقو  رتخد  دومن . يرتـشیب  تبقارم  دـیاب  عاـمتجا ،  رد  نآ  ریثءاـت  یگداوناـخ و  ياهتیلوئـسم  رد  اـهنآ  ساـسح  شقن  رطاـخ 
دورب مه  رتخد  دور  یم  رسپ  هک  یئاج  ره  دشابن ، رگا  دراد ، قرف  رـسپ  اب  وا  فئاظو  راتفر و  دوش ، هجوتم  دیاب  شیب  مک و  دیـسر ، یگلاس 

رد يدازآ  ساسحا  رسپ  لثم  هک  يرتخد  ایآ  دوش ، گرزب  راورسپ  دشوپب و  مه  وا  دنـشوپ ، یم  سابل  نارـسپ  هک  روط  ره  دنربب ، ار  وا  ای  و 
نارـسپ يارب  يرـسور  لـثم  رتـخد ، نیا  يارب  باـجح  داد !؟ باـجح  روتـسد  ار  وا  ناوت  یم  كرد  دـشر و  نس  رد  تسا ،  هدرک  شـشوپ 

دـنلب و یقالخا  بدا و  اب  رکف ، شوخ  دراد ، زاین  یئوناب  هب  اهنآ  هدـنیآ  یگدـنز  دنتـسین ، کسورع  امـش  نارتخد  تسا .  لکـشم  تخس و 
مالسا ( 53 .) دوش تیوقت  نارتخد  رد  تامدـخ  نیا  هک  دـینک  يراک  تفطالم ،  يرادرهوش و  تفاـظن و  يزیمت و  اـب  هارمه  مکحم ،  ینید 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  درب  یم  راک  هب  تیبرت  يارب  يدنچ  لئاسو 

قشمرس هلیسو  هب  تیبرت 

هللا یلـص  دمحم  تهج  نیدب  تسا .  هدنز  قشمرـس  یلمع و  هنومن  کی  اب  ندرک  تیبرت  تیبرت ،  هلیـسو  نیرت  هنادـنمزوریپ  نیرت و  یلمع 
زا دیناوت  یم  هک  تسا  یئادتقم  نیرتهب  امـش  يارب  ادخ  لوسر  عقاو  رد  دشاب : نایناهج  يارب  یقـشمرس  ات  تخیگنارب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نشور قیرط  نیا  رد  هدش  يربهر  هتفای و  هر  دش ، نشور  هار  مدرم  يارب  دنکفا ، وترپ  اهناج  اهلد و  رد  رون ، نیا  دیریگب . قشمرس  شدوجو 
نانچنآ شتبحم  درک  ادیپ  یگتسبلد  ودب  نایناهج  رونم  اهناج  تخاس ،  نشور  ار  اهناج  يدمحم  رون  دندیسر . تقیقح  هب  دنتشادرب و  ماگ 

نیا تسا .  هتفاین  تسد  دیـسر  دـمحم  هک  یتیبوبحم  هجرد  هب  رـشب  دارفا  زا  يدرف  چـیه  دوب . ریظن  یب  ملاع  رد  هک  دـیناود  هشیر  اهناج  رد 
زا هدـنکآ  ناشلد  مه  دـیدج  نید  هار و  نیا  نانمـشد  تشاد ...  اج  مه  دـندرک  یم  هضراعم  ادـخ  نید  اب  هک  یناـسک  لد  رد  یتح  تبحم 

ار اهدادعتسا  تافص و  نیا  مامت  دوب  نانآ  زا  يرـشب  هکنیا  اب  دوب . نیمز  يور  رب  یلمع و  یگدنز  رد  مدرم  قشمرـس  دمحم  دوب ! وا  تبحم 
یم باتک  رد  هن  دندرک  یم  هدهاشم  دوخ  مشچ  هب  اریز  دـندرک ، یم  قیدـصت  ار  هدـنز  يدابم  نیا  همه  دـندید و  یم  نایامن  شدوجو  رد 

وا بناج  هب  ناشکاردا  تاساسحا و  هدرک  زاورپ  وا  يوس  هب  ناـشیاهناج  دـندید ، یم  يرـشب  رد  ار  تایـصوصخ  تافـص و  نیا  دـندناوخ !
یتشک ناکـس  نءاشلا ،  میظع  ربمغیپ  نآ  هک  دراذگ  یم  یمـسر  هار و  نامه  ساسا  رب  ار  دوخ  یتیبرت  شور  مالـسا  اذـل  دـش . یم  لیامتم 

. دزوماـیب یتـسار  تسین  نکمم  دـنیوگ ، یم  غورد  شرداـم  ردـپ و  دـینیب  یم  هک  یکدوک  داد . قوس  تهج  نادـب  ار  یگدـنز  عاـمتجا و 

. دزاس یم  ار  وا  رکفت  زرط  تاکاردا و  راتفر و  دراک و  یم  لفط  ناج  رد  ار  تیبرت  ياهرذـب  نیتسخن  هک  تسا  يا  هدـننک  تیبرت  هداوناخ 
ناشناج رد  یمالـسا  بادآ  يدابم و  هک  دهد  شرورپ  یناملـسم  لسن  ات  دـشاب  ناملـسم  دـشاب ، كاپ  هداوناخ  تسا  راوازـس  تهج  نیا  زا 

رد دشاب . تیبرت  مسر  هار و  زا  یشخب  هشیمه  شیناگدنز  رد  ادخ  لوسر  راتفر  يوبن و  هریس  هک  تسا  هتسیاش  نیا  رب  هوالع  ددرگ . ققحم 
زا یلمع  هنومن  کی  مئاد  ات  ددرگ  لامعا  ـالمع  دوش و  هتفگ  ربماـیپ  هریـس  هتـسویپ  ویدار ، هماـنزور و  باـتک و  هاگـشزومآ و  هناـخ و  نیا 
هک تسا  یمدآ  ناج  رد  يدادعتـسا  زردنا  دنپ و  اب  ندرک  تیبرت  دوش . نیزگیاج  راکفا  رعاشم و  رد  یـصخشم  هدنز و  یمالـسا  تامیلعت 

ریمض هار  زا  امیقتـسم  هک  يزردنا  دنپ و  دوش . رارکت  دیاب  هتفگ  اذل  تسا ،  یتقوم  دادعتـسا  نیا  هتبلا  دریگ . یم  رارق  نخـس  ریثءات  تحت ، 
هتسیاش و قشمرـس  رگا  دزیگنا . یمرب  ار  شیاه  هتفهن  هدروآرد  شبنج  هب  تخـس  ارنآ  دنک ، زاب  ناسنا  ناج  هب  ار  دوخ  هار  نادجو  نطاب و 

رگید یفرط  زا  ددرگ . یم  ناج  یتیبرت  ياه  هزیگنا  نیرتگرزب  زا  دراذـگ و  یم  سفن  رد  یئاـسر  رثا  هظعوم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یتسرد 
نیا و  دنراد ، بیذهت  داشرا و  هب  جایتحا  هشیمه  هک  تسا  يرطف  ياه  هزیگنا  يا  هراپ  ناسنا  سفن  رد  دراد ... ترورض  سفن  يارب  هظعوم 

ره هدرکن  افتکا  هظعوم  هب  اهنت  ای  تیحالـص  اب  قشمرـس  هب  اهنت  ناسنا  تروص  نیا  رد  زردنا . دنپ و  هظعوم و  اب  ءزج  دوش  یمن  رـسیم  راک 
ای دوخ  رد  هک  یئاهدوبمک  لیمکت  يارب  كدوک  یلو  دـنیوگن ... غورد  لفط  نیدـلاو  هک  دراد  ناکما  تسا .  هتـشاد  تفایرد  مه  اب  ار  ود 

رایـسب دیاب  هتبلا  داد ! زردنا  دنپ و  هچب  هب  دیاب  راچان  اجنیا  رد  دنک ! یم  نتفگ  غورد  هب  مادقا  دنک  یم  ساسحا  شردام  ردـپ و  رد  ای  هناخ 
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هب دـنوادخ  تسا :  زردـنا  دـنپ و  داشرا و  زا  رپ  نآرق  ددرگرب . وکین  يوخ  قالخا و  باوص و  هار  هب  لفط  ات  دـشاب  رث  ؤم  فیطل و  مارآ و 
تلادـع هب  دزادرپ  یم  یمکح  تواـضق و  هب  مدرم  نیب  نوچ  و  دـیهد ، سپ  ناـشنابحاص  هب  ار  مدرم  ياـهتناما  هک  دـهد  یم  روتـسد  اـمش 

دوب نآرق  ياهزردـنا  دـنپ و  زا  یئاه  هنومن  اهنت  همه  اـهنیا  دـهد . یم  دـنپ  امـش  هب  هراـب  نیا  رد  یهجو  نیرتهب  هب  دـنوادخ  دـینک ، يرواد 
تـسا ناراد  اورپ  يارب  هظعوم  تیاده و  مدرم و  يارب  قیاقح  هدننک  نایب  نآرق  نیا  تسا !  هظعوم  دنپ و  اوقت  لها  يارب  نآرق  همه  هنرگو 

.

رفیک اب  تیبرت 

لاونم رب  کی  ره  اهراک  ات  دز  يرتدیدش  مادقا  هب  تسد  دیاب  راچان  دیشخبن ، دوس  یهاوخریخ  ياهزردنا  دنپ و  یلمع و  ياه  هنومن  نوچ 
اب هک  یسک  تسین ،  يرورـض  یـسک  ره  يارب  هیبنت  تسا .  ندناسر  رفیک  هب  دروم  نیا  رد  عطاق  هراچ  دریگ و  رارق  دوخ  تسرد  حیحص و 

نیلوا و هیبنت  دـنک . یمن  ادـیپ  رفیک  هب  یجاـیتحا  چـیه  یگدـنز  رد  تسا ،  هدـش  ینغ  هظعوم ،  اـی  یلمع و  هنومن  کـی  زا  نتفرگ  قشمرس 
ریخ لمع  هب  ار  وا  مرن  مرچ و  نابز  اب  دهد و  یم  دنپ  ادتبا  دـنک . روطخ  یبرم  رطاخب  دارفا  تیبرت  يارب  هک  تسین  يا  هلیـسو  نیرت  کیدزن 

لیاسو همه  مالسا  دنیوگ . بابحتـسا  ار  ریخ  هب  توعد  دنیایب و  هار  هب  فرحنم  ياهناج  دیاش  دنک  یم  ربص  يدیدم  ياهتدم  دناوخ و  یم 
مه دریگ و  یم  تمدخ  هب  ار  ندرک  هضرع  قشمرـس  مه  دیامن . هجوت  یب  كورتم و  ناسنا  ناج  تهج  چـیه  هک  درب  یم  راک  هب  ار  یتیبرت 

لامعا ات  هتفرگ  هیبنت  هب  دـیدهت  زا  ناشبتارم  همه  رد  مه  ار  نداد  میب  ندـیناسرت و  لاـح  نیع  رد  ار ... شاداـپ  قیوشت و  مه  زردـنا ، دـنپ و 
. دهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  هیبنت ، 

یئارس ناتساد  اب  تیبرت 

تیبرت و يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ارنآ  دـناد  یم  اهلد  رد  ار  ناتـساد  رگنوسفا  ریثءات  ناتـساد و  هب  ار  دارفا  يرطف  لـیامت  نیا  مالـسا  نوچ 
ینید ياهفدـه  يارب  هک  تسا  هدـش  داـشرا  هیجوت و  یفرط  هب  ینآرق  ياـه  هصق  هک  تسا  یعیبط  رما  دریگ . یم  مادختـسا  رد  اـهناج  ماوق 

نکیلو تسا  يداشرا  یتیبرت و  یباتک  هکلب  تسین ،  یناتـساد  باتک  نآرق  الوصا  ددرگ . ققحم  اهفده  نآ  ات  دور  راک  هب  نآرق  رظن  روظنم 
ياه کیتکات  ینف و  يرنه و  رظن  هجو  زا  هک  هدـیدرگ  تیاـعر  نآ  رد  ینف  دـعاوق  ردـقنآ  و  تسا ،  هدـش  ناـیب  یهجوت  تقد و  ناـنچ  اـب 
يارب اقلطم  مه  ار  اهناتـساد  یمالـسا ،  شرورپ  ياهـشور  ءزج  تسا و  هدروآرد  ینید  ياهفده  ضارغا و  تمدخ  رد  ار  ناتـساد  یتیبرت ، 

نانچ هک  تسین  نیا  یتسرد  یکاپ و  زا  دوصقم  دشاب . تسرد  كاپ و  ناتـساد  طرـش : کی  هب  دـهد  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  دارفا  شرورپ 
نیا دراد و  یم  هضرع  ار  تیناسنا  ناتـساد  بیترت  نیدـب  نآرق  دـنک ! هضرع  يرـشب  سوفن  هب  يدـب  يا  هرذ  نودـب  یناشخرد  ياه  هنحص 
ءالخ ندرک  رپ  دزاس . یم  نشور  ار  اهنآ  نآرق  تسا و  هدش  عقاو  خـیرات  شدرگ  نورق و  ناراگزور و  رد  هک  تسا  يرـشب  تقیقح  نامه 

يراکیب زا  تیاکش  يارب  یتصرف  چیه  هک  دشاب  مرگرس  راک  هب  نانچنآ  باوخ  ات  يرادیب  ماگنه  زا  ناسنا  هک  دراد  رارـصا  تخـس  مالـسا 
یمالـسا تسین .  نیا  مالـسا  فده  زگره  دوش ... دوبان  تسین و  يرـشب  قولخم  دهاوخب  هک  تسین  انعم  نیدب  راک  نیا  دنامن . یقاب  شیارب 
شومارف ایند  یگدـنز  زا  ار  دوخ  هرهب  هک  دوش  یم  روآدای  دـنک و  یم  توعد  نیمز  ياه  هزیکاپ  تابیط و  زا  ندرب  تذـل  هب  ار  ناـسنا  هک 

رد زورمین  باوخ  ادـخ ، یبلق  يروآدای  هقالع ،  قشع و  اب  ندرک  تدابع  راـک ، زا  ریغ  دـهاوخ . یم  ار  ناـسنا  دوخ  كـاله  هنوگچ  دـنکن 
میالم لوقعم و  ياهیگزمشوخ  اهحازم و  دیدزاب ، دید و  هدولآان ،  كاپ و  ياهناتساد  نتفگ  ناتسود و  اه و  هداوناخ  اب  ینیـشن  بش  امرگ ،

هک یماگنه  اصوصخ  تسا  ناج  تیبرت  لئاسو  نیرتاراوگ  زا  راک  نیا  دنتسه . یمرگرس  ءزج  مه  شخب  يداش  تاحیرفت  ماسقا  عاونا و  و 
بولطم و نیا  یلاخ  ياج  ندرک  رپ  حیحص  هلیـسو  دنـشاب . هتفرگزاب  وا  زا  مه  ار  شبولطم  ياهزیچ  زا  يا  هراپ  ناج  نتخاس  راوتـسا  يارب 
زا ناج  ياهدـنویپ  ات  دراد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هدـش  یلاخ  ياه  تبغر  لایما و  ریاـس  اـی  تبغر  نیا  هک  تسا  يدـیدج  زیچ  داـجیا  لـیم ، 
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(54 . ) دنرادهگن ار  ناج  لخاد  زا  یمکحم  ياه  هلسلس  دنشاب و  هتشاد  مکحم  ار  رگیدکی  نورد ، 

نارتخد تیصخش  رد  نیرفآ  هعجاف  يراتفر  یقالخا و  بیاعم  مجنپ :  لصف 

هداوناخ رد  نیرفآ  هعجاف  یقالخا  بیاعم 

راوتـسا شمارآ  نوکـس و  رهم و  تروص  هب  هرخالاب  نانیمطا و  دامتعا و  تیمیمـص ،  افـص و  تبحم ،  رهم و  هیاپ  رب  دـیاب  هداوناخ  نوناک 
رهم و ياج  هب  یهاگ  اما  دریگ . رارق  صلاخ  ینابرهم  قشع و  زا  زیربل  شیاسآ و  تدوم و  ینارون  زکرم  هداوناخ ،  یگدنز  نوناک  دـشاب و 
اب یناشیرپ ،  یگریت و  اب  هداوناخ  ياضف  هک  دوش  یم  بجوم  یئاوران  تشز و  ياهتلصخ  تابث ،  شمارآ و  تیمیمـص و  افـص و  تبحم ، 

یباذع نینچ  هدننازوس  هلعش  یتح  و  ددرگ ، یم  نابیرگ  هب  تسد  یمارآان  يریگرد و  اب  هکلب  دامتعا و  مدع  اب  زین  و  جنـشت ،  بارطـضا و 
قیاقـش و رذب  هداوناخ  رد  امومع ، هک  تسا  اه  قالخا  اه و  تلـصخ  هنوگ  نیا  دـنک ! یم  تیارـس  مه  هداوناخ  نآ  ناگتـسباو  یگدـنز  هب 

ناردام ردپ و  اصوصخم  ناگمه و  یهاگآ  يارب  لصف ،  نیا  رد  لاحرهب ،  دروآ  یم  دوجو  هب  يا  هتفـشآ  رات و  ياضف  دناشفا و  یم  قافن 
هداوناخ ماظن  ياه  یتحاراـن  تالکـشم و  هشیر  هدـش  تباـث  هبرجت  هب  هک  ار  یقـالخا  دنـسپان  ياـه  تلـصخ  زا  يدادـعت  میتسه  ددـصرد 

يدنــسپدوخ و فـلا )  مـیهد .  رارق  یباـیزرا  دروـم  ددرگ ، یم  زورفا  شتآ  از و  جنــشتم  هداوناـخ  نوناــک  يارب  و  دوـش ، یم  بوـسحم 
هتفـشآ ناشیرپ و  امومع  زین  ار  هداوناخ  نوناک  و  هابت ،  خلت و  ار  یگدنز  هک  يرگید  نیرفآ  هعجاف  دنـسپان و  ياه  تلـصخ  یهاوخدوخ : 

يرآ تسا .  یهاوخدوخ  يدنسپدوخ و  دنادرگ ، یم  ناسنا  هجوتم  نایز  هبرض و  زین  یعامتجا  ياهترشاعم  طباور و  ریاس  رد  و  دزاس ، یم 
ضوع تباقر  اب  ار  دوخ  ياج  تقافر  دهد ، یم  يرگ  هلیح  ریوزت و  هب  ار  دوخ  ياج  تقادص  هک  تسا  یکانتـشحو  راد  ریگ و  نینچ  رد  ، 

یم یتاذ  بح  بولغم  موکحم و  نانچ  یناسنا  نادجو  ددرگ و  یم  نیزگیاج  نامیپ  دهع و  ياج  هب  یئافـص ،  یب  یئافو و  یب  دنک و  یم 
هدهاشم رتشیب  ار  دوخ  ینیب  رس  هلـصاف  ات  دارفا  دراد ، دوجو  مه  يزادنا  مشچ  دید و  رگا  ای  هتـشگ و  انیبان  تریـصب  مشچ  یئوگ  هک  دوش ،

یتسرپدوخ اه و  یهاوخدوخ  هلعش  و  دوش ، یم  گنرمک  اهتقایل  اه و  تقادص  اهشزرا و  هب  دیما  هک  تسا  یطئارش  نینچ  رد  و  دننک ! یمن 
یقـالخا و كاـندرد  بقاوع  راـثآ و  یهاوخدوخ و  يدنـسپان  یتـشز و  نونکا  دـهد ! یم  رارق  نتخوـس  ضرعم  رد  ار  یتـسه  نمرخ  اـه ،
رش هدومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دینک : هظحالم  مالـسا  ردقیلاع  نایاوشیپ  نابز  زا  دیآ ، یم  دوجو  هب  نآ  لابند  هب  هک ،  ار  یعامتجا 
نع دبعلا  هاضر  دیامرف : یم  يرگید  نایب  رد  ترضح  نآ  تسا .  ندوب  یضار  دوخ  زا  اهراک ، اه و  هویش  نیرتدب  سفنلا  نع  اضرلا  رومالا 

یـضارلا هدومرف :  زین  راوگرزب  نآ  دـشاب . یم  وا  يرکف  طاطحنا  یتسپ و  لیلد  نتـشیوخ  زا  ناسنا  ندوب  یـضار  هلقع  ۀفاخـس  ناهرب  هسفن 
بیاعم زا  تسا  یـضار  دوخ  زا  هاوخدوخ و  هک  یـسک  نارـسخلا  صقنلا و  نم  هب  ام  هاسک  هریغ  فرع  ول  و  هبیع ،  هنع  روتـسم  هسفن ،  نع 

دـناشوپب و دوخ  ياهیئاسران  صقاون و  اب  ارنآ  دـشوک  یم  دـنک ، هدـهاشم  یـسک  رد  مه  يزایتما  تلیـضف و  رگا  دـیامن و  یم  تلفغ  دوخ 
نم دـیامرف : یم  زیگنارب  بوشآ  تشز و  تلـصخ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  درامـش ! شزرا  یب  زیچاـن و  ار  نارگید  ياهـشزرا 

و دـنوش ، یم  عقاو  نارگید  مشخ  دروـم  داـیز  دنتـسه ، یـضار  دوـخ  زا  هاوـخدوخ و  هک  يدارفا  هیلع .  نوطخاـسلا  رثـک  هسفن  نع  یـضر 
یقالخا و يرامیب  کی  دیاب  ار  يدنسپدوخ  یهاوخدوخ و  الوا : هک ،  تسا  تهج  نیدب  دنروآ ! یم  دوجو  هب  دوخ  يارب  یناوارف  نانمـشد 
دنتـسه و التبم  يرکف  طاطحنا  لقع و  ناصقن  هب  میدرک ،  هعلاطم  مه  ـالاب  ثیداـحا  رد  هک  روط  ناـمه  يدارفا  نینچ  اـیناث : دـیمان ؛ یناور 
حالـصا و ماـقم  رد  دـننک و  ییاسانـش  ار  دوخ  ياـهدوبمک  صقاون و  بیاـعم و  هک  دـهد  یمن  تصرف  ناـنآ  هب  یهاوخدوخ  هیحور  یتح 

یهاوخدوخ حالـس  مه  يدودـعم  دودـحم و  دراوم  رد  رگا  و  هدوب ،  شارت  نمـشد  رابرفنت و  يا  هیحور  نینچ  اثلاث : و  دـنیآرب ، نآ  ناربج 
، دشاب یم  نآ  شرتسگ  همادا و  ماجنا و  هب  راچان  ناسنا ،  هک  یگدنز ،  ياهترـشاعم  یعامتجا و  طباور  رد  امومع  دـشاب ، هتـشاد  يدربراک 
 ، تسکش یماکان و  یگتفشآ ،  یگدوسرف ،  باصعا ،  جنـشت  یخلت ،  زج  يا ،  هویـش  نینچ  وا  نیطبترم  زین  و  هاوخدوخ ،  صیخـشت  يارب 
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يراکناور کی  اب  دنوش ، هدایپ  يدنسپدوخ  شکرـس  بکرم  زا  دیاب  هاوخدوخ  دارفا  لیلد ،  نیا  هب  دروآ ! دهاوخن  راب  هب  يرگید  لوصحم 
هتشاد هجوت  و  دیامن ؛ راهم  زاغآ و  شیوخ  ناج  رد  ار  هتخیسگراسفا  شکرـس و  تالیامت  حالـصا  يزاسدوخ و  اشوک و  تخـس  يدج و 

ذوفن و تحت  سک  همه  زیچ و  همه  تسا و  یناوتان  فیعض و  دوجوم  ناسنا  تسین .  دارم  قفو  هب  هشیمه  یگدنز ،  طئارـش  ایند و  دنـشاب ،
يا هطقن  ره  رد  دوب و  دهاوخ  تسکش  یهایسور و  یهابت و  یتسرپدوخ ،  نایـصع و  فلخت و  يازـس  هرخالاب  و  دریگ ، یمن  رارق  وا  هطلس 

ياهتلصخ هلمج  زا  نتفیرفدوخ !  رورغ و  ب )  تفر !  دهاوخ  زین  ناهانگ  یب  مشچ  هب  نآ  دود  ارهق  دوش ، هتخورفا  یـشتآ  دیآ و  دوجو  هب 
یئاسران رطاخ  هب  رورغم  ناسنا  تسا .  رورغ  روآ  مرش  تلصخ  دراد ، لابندب  یعامتجا  هداوناخ و  یقالخا  هعیاض  هک ،  يرگید  هدننک  هابت 

هک يا  هیامرس  ناوت و  دادعتـسا و  یئاراد و  شناد و  هرابرد  و  دهد ، یم  بیرف  ار  دوخ  لیلد  نودب  دیدرگ ، التبم  نادب  هک  يرکف  یناور و 
زا يرایـسب  زا  هیحان  نیا  زا  درادـنپ و  یم  دنمـشیدنا  و  اناوت ، اناد و  ار  دوخ  هدـش و  ریـسا  يرکف  هتوک  یناسفن و  يوه  تراسا  رد  درادـن ،

يارب مه ،  مالـسا  نایاوشیپ  هنامیکح  هنازوسلد و  ياهدومنهر  ساسا  رب  دیامن ! یم  مورحم  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياهتفرـشیپ  اهتیقفوم و 
ءرملاب یفک  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  میباـی !  یم  یبولطماـن  رایـسب  راـثآ  اـهنایز و  یبیرف ،  نتـشیوخ  رورغ و  ياوراـن  تفص 

ترـضح نآ  نینچمه  درادـنپب . دـنمورین  گرزب و  ار  دوخ  هک  سب  نیمه  ناسنا  یقالخا  ناصقن  ییاسران و  يارب  هسفن  مظعی  نا  ۀـضقنم ، 
مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  دراد . یم  زاـب  تیقفوم  تفرـشیپ و  زا  ار  ناـسنا  ینیب ،  گرزبدوخ  رورغ و  داـیرزلا  عتمی  باـجعالا  دـیامرف : یم 
ياهراک دوخ و  هب  تبسن  دوش و  سفن  يوه  ریـسا  سک  ره  هیف  سیل  ام  یعدا  و  دشرلا ، جهن  نع  لعف  هلعف  هسفن و  هب  بجعا  نم  هدومرف : 

یلع ماما  تسا !  هدرک  ساسا  یب  چوپ و  ياعدا  هدومن و  فرحنم  یقرت  دـشر و  ریـسم  زا  ار  دوخ  دوش ، یهاوخدوخ  رورغ و  راـتفرگ  دوخ 
دارفا ریگنماد  رورغ  تلفغ و  هیحان  زا  هک  یتسم  لقع و  فعض  رومخلا  رکس  نم  هقافا  دعبا  رورغلا ، ۀلفغلا و  رکس  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع 
التبم مالسا  نایاوشیپ  نایب  هب  هک  یسک  نیاربانب ،  دوب ! دهاوخ  رت  ینالوط  رت و  تخـس  يراسگیم  یتسم  هجلاعم  زا  نآ  يدوبهب  ددرگ ، یم 

دوخ يور  هب  ار  تفرـشیپ  دـشر و  هار  درادـنپ ، یم  زیچ  همه  ناوت و  تردـق و  ار ، دوخ  یچوپ  یکوپ و  تسا ،  هشیدـنا  لقع و  ناـصقن  هب 
ياه هبعـش  زا  یکی  یگدندکی :  يزابجل و  ج )  ( 55 . ) دنز یم  اپ  تسد و  یناطیـش  ماخ و  ياهلایخ  ماهوا و  یـشوهیب  رد  هدومن ،  دودسم 

یـسک رتمک  دـیاش  تسا ،  یعامتجا  ياهترـشاعم  اهدروخرب و  رد  یگدـندکی  يزابجل و  باصعا ،  تمالـس  لداـعت و  مدـع  تینابـصع و 
هـصالخ اهترفاسم و  رد  راک ، لحم  رد  هداوناخ ،  رد  ار  یخلت  ضراوع  راثآ و  موش و  تلـصخ  نیا  زا  یئاه  هنومن  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو 

! دشاب هتخیرن  رثءات  کشا  هتفرگن و  نادند  هب  فسءات  تشگنا  نآ  مغر  رد  و  دشاب ، هدیدن  هدمآ ،  شیپ  وا  يارب  هک  ترشاعم  هلماعم و  رد 
نیا تسا و  یناور  یقالخا و  يرامیب  کی  یناور و  لداـعت  مدـع  عون  کـی  یگدـندکی  تجاـجل و  میدرک ،  هراـشا  هک  روطناـمه  يرآ ، 

سفنلا نیشی  جاجللا  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنادرگ ! یم  رت  هدوسرف  هدولآ و  زین  ار  ناسنا  باصعا  حور و  كاندرد  يرامیب 
یقالخا يراـمیب  كاـندرد  راـثآ  اـهنایز و  زا  هکنیا  يارب  دـنادرگ . یم  بویعم  هدولآ و  ار  ناـسنا  ناور  ناـج و  یئوج ،  هزیتس  تجاـجل و 

هنیمز نیا  رد  ار  مالسا  راوگرزب  نایاوشیپ  ياهنایب  زا  يدادعت  دوب ، دهاوخ  بسانم  میوش ،  علطم  رتشیب  نآ  ياوران  ياه  یتخرس  يزابجل و 
هابت دساف و  ار  ناسنا  هشیدـنا  يءار  يزابجل ،  يارلا  دـسفی  جاجللا  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  میهد :  رارق  هعلاطم  دروم  قیقد  روط  هب 

يزابجل زا  دیناوت  یم  ات  ۀمادن  اهرخآ  لهج و  اهلوا  ناف  ۀجاجلل ،  كایا و  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزاس . یم 
بولقلا رغوی  بورحلا و  جتنی  جاجللا  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـشاب ! یم  ینامیـشپ  نآ  رخآ  و  ینادان ،  نآ  لوا  اریز  دـینک ، زیهرپ 

(56 ! ) دیامن یم  نازوس  رادغاد و  ار  اهلد  دنادرگ و  یم  نشور  ار  اهگنج  شتآ  یتخسرس ،  يزابجل و 

دسح

هک یتمعن  زا  تسا .  باذع  جنر و  رد  نارگید  تمعن  یـشوخ و  شیاسآ و  زا  دوسح  صخـش  تسا .  تشز  رایـسب  تافـص  زا  یکی  دسح 
دزاس دراو  دوسحم  هب  يررـض  دناوت  یمن  ابلاغ  دیامن . یم  وزرآ  ار  تمعن  نآ  لاوز  ددرگ و  یم  كانهودنا  دنک  یم  هدهاشم  يرگید  رد 
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تذل زا  دوسح  صخش  دزوسب . زور  هنابش  دسح  شتآ  رد  درب و  رسب  هصغ  مغ و  اب  تسا  راچان  تهج  نیدب  دریگب ، شتسد  زا  ار  تمعن  و 
ربمایپ دزاس . یم  صقنم  ار  یـشوخ  شیع و  کیرات و  گنت و  ناـسنا  رب  ار  یگدـنز  يزوت  هنیک  دـسح و  تسا .  هرهب  مک  اـیند  یـشوخ  و 
دـسح دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درادن . یـشوخ  شیاسآ و  هاگچیه  دوسح  صخـش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

ماما دنک . یم  راداو  نایصع  هانگ و  هب  ار  صخش  دزاس و  یم  ناریو  ار  نامیا  ياه  هیاپ  دسح  دنادرگ . یم  کیرات  شبحاص  رب  ار  یگدنز 
دوخ نارتخد  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  رگا  ( 57 . ) دنازوس یم  ار  مزیه  شتآ  هکنانچ  دنک  یم  دوبان  ار  نامیا  دـسح  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب 
هیلک رد  تبحم  راـهظا  شزاوـن و  لزنم و  ياـهراک  عاـجرا  رد  دـنهدن ، حـیجرت  يرگید  رب  ار  مادـکچیه  دنـشاب  هتـشاد  يا  هنـالداع  راـتفر 

دوجو هب  نارتخد  رد  تداسح  دـشابن ، اهنآ  نیب  یقرف  رتخد  رـسپ و  یتح  دـنیامرف و  تیاعر  ار  تاواسم  تلادـع و  اهدروخرب  اهترـشاعم و 
رگیدـکی و اب  نادـنزرف  هسیاقم  لاح ،  ره  هب  دوش . یمن  اهنآ  نامیا  صوصخ  هب  نانآ و  يدوبان  ثعاـب  دـنک و  یمن  ومن  دـشر و  هدـماین و 
ردپ و هک  تسا  ینمـشد  داجیا  تداسح و  مهم  لماوع  زا  یکی  يرگید  رب  ار  کی  ره  ياهیبوخ  ندیـشک  خر  هب  اهنآ و  دـیجمت  فیرعت و 

. دنیامن يراددوخ  نآ  زا  ادج  دیاب  ردام 

مشخ

دوش و یم  عورـش  زغم  بلق و  زا  یناور ،  هداـعلا  قوف  تلاـح  نیا  دور . یم  رامـشب  زئارغ  زا  یکی  دریگ و  یم  هیاـم  ناـسنا  داـهن  زا  بضغ 
اریز دـینک  باـنتجا  بضغ  مشخ و  زا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  دریگ . یم  ارف  ار  باـصعا  ندـب و  رـساترس  شتآ  هلعـش  دـننام 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  تسا .  اهتیانج  رورش و  همه  دیلک  بضغ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  ینامیـشپ  شرخآ  نونج و  شزاغآ 

زا يراجنهان  نانخـس  بضغ  لاح  رد  دنک . یم  بارخ  ار  لسع  هکرـس  هکنانچ  دـنک  یم  دـساف  ار  نامیا  بضغ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
. ددرگ یم  ریقح  اوسر و  نارگید  رظن  رد  دـنزاس و  یم  راکـشآ  ار  شنطاب  هک  دـهد  یم  ماجنا  ار  یتشز  ياهراک  دوش و  یم  رداص  ناسنا 

یبوخ زا  کیدزن و  رش  هب  ار  ناسنا  دزاس و  یم  راکشآ  ار  اهیتشز  بویع و  تسا .  يدب  نیشنمه  بضغ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هدوسرف فیعـض و  ار  اهنآ  دنراذگ و  یم  یئوس  راثآ  ناسنا  باصعا  بلق و  رب  کش  نودب  موادـم  ياه  بضغ  مشخ و  دـنادرگ . یم  رود 

مرتحم نیدلاو  ( 58 . ) دـنکفا یم  تکـاله  هب  ار  وـت  ینک  يوریپ  بضغ  يورین  زا  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  دـننادرگ . یم 
. دنریگن رارق  نآ  ریثات  تحت  زین ، ام  نارتخد  ات  مینک  بانتجا  نآ  زا  سپ  دراد  ییاهررض  هچ  مشخ  هک  میتسناد 

ینابزدب

شحف دیوگ ، یم  دش  يراج  شنابز  رب  هچ  ره  تسین و  دیقم  شیوخ  نانخـس  هب  نابزدـب  مدآ  تسا .  ینابزدـب  تشز ،  ياهتداع  زا  یکی 
هدرک مارح  ار  تشهب  ادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنک و ... یم  نیرفن  دنز و  یم  داد  دیوگ ، یم  ازـسان  دهد ، یم 

هن دراد و  هجوت  دیوگ  یم  نارگید  هرابرد  هک  يزیچ  هب  هن  تسا ،  كاب  یب  ایح و  یب  دهد و  یم  مانـشد  دنک و  یم  ینابزدب  هک  یـسک  رب 
 . تسا ینامیا  یب  قافن و  مئالع  زا  يزارد  نابز  ییوگازـسان و  مانـشد و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنیوگ . یم  شا  هرابرد  هچنآ  هب 

مالسا ربمایپ  دنیامن . یم  هرخـسم  ار  اهنآ  دننز و  یم  هنعط  دننک ، یم  یئوجبیع  مدرم  زا  هک  یناسک  لاح  رب  ياو  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ 
. دنراد تهارک  شتـسلاجم  زا  دنـساره و  یم  شینابزدـب  زا  مدرم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـب  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مک يرکف و  هاتوک  هاوگ  نیرتهب  ینابز  دـب  دور . یم  خزود  هب  دنـسرتب  شنابز  زا  مدرم  هک  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
تیلوئـسم زین  ناشنادنزرف  شرورپ  هب  تبـسن  هکلب  دنتـسه  ناشدوخ  رادرک  راتفگ و  لوئـسم  اهنت  هن  ردام  ردـپ و  نیاربانب ؛  تسا ،  يدرخ 

(59 . ) دنراد
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ینیچ نخس 

نخس یسوساج و  مالـسا  سدقم  نید  تسا .  ینیچ  نخـس  دوش  یم  هدید  دارفا  یـضعب  رد  هنافـسءاتم  هک  یتشز  رایـسب  ياهتداع  زا  یکی 
هدش و مارح  نیچ  نخـس  رب  تشهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تسا .  هدش  دراو  یثیداحا  نآ  تمذم  رد  هدومن و  مارح  ار  ینیچ 

ییادج ناتسود  نیب  ینیچ  نخس  هلیسو  هب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نادب  رارشا و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دش . دهاوخن  نآ  لخاد 
ثعاب ینمـشد  یهاگ  دشاب ، هتـشاد  دناوت  یم  یفلتخم  ياه  هزیگنا  ینیچ  نخـس  دنیامن . یم  یئوجبیع  نمادـکاپ  دارفا  يارب  دـننکفا و  یم 

. دـیهدن شوگ  زین  نیچ  نخـس  راـتفگ  هب  دـینکن و  ینیچ  نخـس  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوـش . یم  ینیچ  نخس 
هکنیا يارب  ردام  ردپ و  قح .  ای  دـشاب  لطاب  دـینک ، بیذـکت  ار  نیچ  نخـس  هدـننک و  تیاعـس  نخـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(60 .) دننکن ینیچ  نخس  ناشدوخ  دیاب  ادتبا  دننکن  تداع  تشز  يوخ  نیا  هب  ناشنادنزرف 

یندب تاهیبنت 

هب قالـش  کتک و  سرت  زا  تسا  نکمم  دروآ . یمن  دوجو  هب  وا  رد  ار  حالـصا  هب  لیم  دـنک و  یمن  حالـصا  ار  هچب  اـبلاغ  یندـب  تاـهیبنت 
دنامب نطاب  رد  هدشن و  حالـصا  اعقاو  وا  دب  تداع  اما  دهدن ، ماجنا  ار  نآ  نارگید  روضح  رد  درادرب و  فالخ  راک  زا  تسد  رهاظ  بسح 

زا يا  هنایزات  ادـخ  دـنزب  يرگید  هب  يا  هنایزات  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ددرگ . راکـشآ  يرگید  تروص  هب  ادـعب  ات 
رگا اما  درک . بانتجا  اهنآ  زا  دـیاب  هوقلا  یتح  دنتـسه و  تیبرت  لئاسو  نیرتکانرطخ  یندـب  تاهیبنت  لاـح ،  ره  هب  دز . دـهاوخ  وا  رب  شتآ 
ماما ای  قداص  ماما  رگید  ثیدح  رد  دومن . هدافتـسا  نآ  زا  ترورـض  ردـق  هب  ناوت  یم  دوبن  کتک  زج  يا  هراچ  داتفین و  رثوم  رگید  قیرط 

دناوخب زامن  دریگب و  وضو  دینک  شراداو  دیهدب و  شدای  ار  نتفرگ  وضو  دیسر  یگلاس  هن  نس  هب  كدوک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب 
رایسب هلیسو  نیا  زا  دیابن  دنکن  اضتقا  ترورض  ات  لاح  ره  هب  اما  دینک . ندناوخ  زامن  هب  راداو  ار  وا  کتک  اب  دیناوت  یم  دومن  فلخت  رگا  و 

هدش باسح  هدیجنـس و  دـیاب  مزال  رادـقم  هیبنت و  عون  داد ، تسد  زا  ار  طایتحا  دـیابن  مه  موزللادـنع  درک و  هدافتـسا  كانرطخ  ساسح و 
رمع رخآ  ات  هک  تشاذگ  دهاوخ  كدوک  حور  رد  هک  یئوس  رایـسب  راثآ  هک  دشابن  نارگید  روضح  رد  دینک  یعـس  هیبنت  دروم  رد  دـشاب .
هدش ررقم  مالـسا  رد  تسا .  هدش  نییعت  همیرج  هید و  نآ  يارب  مالـسا  رد  هک  دسرب  يدح  هب  دـیابن  کتک  درک . دـهاوخن  شومارف  ار  نآ 
کی دوش  خرس  رگا  رانید و  هس  دوش  زبس  رگا  دهدب و  وا  هب  الط  رانید  شش  دیاب  براض  دوشب  هایس  یـسک  تروص  کتک  رثا  رد  رگا  هک 

يرابودنب یب  اریز  تسا  هداد  روتـسد  نادب  هکلب  دناد  یم  دیفم  اهنت  هن   ، موزللادنع ار  یندب  هیبنت  مالـسا  لاح  ره  هب  دهدب . دیاب  مین  رانید و 
(61  . ) تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  یبرغ  درگلو و  ناکدوک  ناناوج و  هک  تسا  طلغ  ياهیدازآ  اه و 

نارتخد تیصخش  رد  حیحص  یمالسا و  راتفر  مشش :  لصف 

بدا

هب دنتـسه و  ردام  ردپ و  يدنلبرـس  بابـسا  بدااب  بوخ و  ياه  هچب  دنـشاب  هتـشاد  یبدا  اب  نادنزرف  هک  دنراد  لیم  اعطق  يردام  ردپ و  ره 
دنهدب تسد  دننک ، یم  یظفاحادخ  ندش  ادج  ماگنه  هب  مالـس و  نارگید  اب  تاقالم  عقوم  رد  هک  ییاه  هچب  دـننک . یم  راختفا  ناشدوجو 

دارفا نادنمـشناد و  هب  دنزیخرب ، اهنآ  ولج  دنراذگب و  مارتحا  نارتگرزب  هب  دنیامن ، فراعت  وگتفگ و  ابیز  ینانخـس  اب  دـننک ، یـسرپلاوحا  و 
یـسک هب  دنیامن ، رکـشت  نارگید  هیده  ناسحا و  ربارب  رد  دـننکن ، غولـش  دنـشاب و  بدوم  سلاجم  رد  دـنراذگب ، مارتحا  راکوکین  اوقتاب و 

لیبق نیا  دنیوگب و ... هللا  مسب  دننک ، تیاعر  ار  ندروخ  اذغ  بادآ  دننکن ، عطق  نارگید و  نخس  دنناسرن ، رازآ  نارگید  هب  دنهدن و  مانشد 
یم ناشدب  بدا  یب  خاتسگ و  ياه  هچب  زا  دنراد و  تسود  ار  بدااب  ياه  هچب  مدرم  همه  هکلب  ردام  ردپ و  اهنت  هن  دنتسه ، بدا  اب  اه  هچب 
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 . تسا ابیز  سابل  هلزنم  هب  ناسنا  يارب  بدا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا .  ناسنا  لامک  بدا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیآ .
یتنیز چیه  دیامرف : یم  یلع  ترـضح  دـنراد . جایتحا  هرقن  الط و  زا  رتشیب  بوخ  بادآ  اب  مدرم  دومرف : رگید  ییاج  رد  زین  یلع  ترـضح 

ترـضح دهد . شرورپ  کین  بدا  اب  ار  شنادنزرف  هک  تسا  نیا  ردپ  ثرا  نیرتهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسین .  بدا  زا  رتهب 
هب دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  دوـب . دـهاوخ  داـیز  شیاـهبیع  دـشاب  بدا  یب  هک  یـسک  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدب .  دای  ار  یگدنز  بادآ  وا  هب  لاس  تفه  دننک و  يزاب  تفه  ات  دیهدب  هزاجا  ناتنادنزرف 
یبوخ رـسمه  موس  دنک و  تیبرت  بدا  اب  ار  وا  هکنیا  مود  دنک ، باختنا  شیارب  یبوخ  مان  هکنیا  لوا  دراد ؛ ردام  ردـپ و  رب  قح  هس  دـنزرف 

شـشوک نودـب  دوخ و  هب  دوخ  وزرآ  نیا  اما  هتـشاد  یبدااب  نادـنزرف  هک  تسا  نیمه  يردام  ردـپ و  ره  يوزرآ  تیاهن  دـنیزگرب . شیارب 
: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درک . تیبرت  هاوخلد  بدوم و  نادنزرف  ناوت  یمن  ابلاغ  یهن  رما و  زردنا و  دنپ و  اب  دوش ، یمن  هدروآرب 

میلعت هب  سپس  دزادرپب  شیوخ  میلعت  هب  ادتبا  دیاب  ربهر  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینک .  عورش  تدوخ  هک  تسا  نیا  بدا  نیرتهب 
زا دیابن  دشابن  کین  بادآ  هب  بدوم  دوخ  هک  ردام  ردپ و  اما  دهدب . زردنا  دنپ و  نآ  زا  دعب  دـنک  بیدات  شراتفر  اب  ادـتبا  دـیاب  نارگید ، 

ردپ و راتفگ  هک  دننک  یم  رکف  دوخ  شیاه  هچب  دنهد . زردنا  دنپ و  دنیوگب و  هبترم  اهدص  هچ  رگ  دنشاب . هتشاد  بدا  راظتنا  ناشناکدوک 
رکـشت و مالـس و  مارتحا و  هک  يا  هداوناخ  نیا  رد  دنهد . بیرف  ار  ام  دنهاوخ  یم  سپ  دـندرک ، یم  لمع  ناشدوخ  دوب  تسرد  رگا  ردام 

تیاعر ار  بدا  مدرم  ریاس  ردام و  ردپ و  هب  تبـسن  هک  تشاد  راظتنا  يا ،  هداوناخ  نینچ  ياه  هچب  زا  ناوت  یم  هنوگچ  دشابن  یظفاحادخ 
(62 ! ) دنیامن

مارتحا

ره دنراذگب ، مارتحا  وا  تیـصخش  هب  نارگید  دهاوخ  یم  شلد  دراد ، تسود  ار  شدوخ  تسا ،  دـنمقالع  شیوخ  تیـصخش  هب  سک  ره 
رما کـی  مارتحا  هب  هقـالع  تاذ و  بح  تسا .  رفنتم  ناگدـننک  نیهوت  زا  دوش ، یم  عقاو  شبوبحم  درامـشب  مرتـحم  ار  وا  تیـصخش  سک 

هب دریگ و  یم  رارق  نیهوت  دروم  تاقوا  اسب  دـنک و  یم  دروخرب  بدا  یب  نوگاـنوگ و  دارفا  اهدـص  اـب  لزنم  جراـخ  رد  تسا و ... يزیرغ 
دینک شمارتحا  هناخ  رد  القا  دراد  راظتنا  دیتسه  شراوخمغ  رای و  هک  امـش  زا  تسا ،  هدش  دراو  همطل  یتح  هدش و  ریقحت  هک  شتیـصخش 
يارب دشخب و  یم  ییاناوت  ورین و  وا  هب  نکیل  دنک  یمن  کچوک  ار  امـش  وا  تشادـگرزب  دـینادرگ ، هدـنز  ار  شا  هدـش  ریقح  تیـصخش  و 

 . تسا ششوک  شالت و  راکیپ و  هزرابم و  شا  همه  شیگدنز  سفن  هب  دامتعا  لالقتسا و  ( 63 . ) دنادرگ یم  شا  هدامآ  تیلاعف  ششوک و 
یعیبط ياوق  اب  تسا  راچان  دنک  یگدنز  دنامب و  هدنز  هکنیا  يارب  دوش ، یم  هجاوم  لکـشم  رازه  هکلب  اهدـص  اب  رمع  لوط  رد  یناسنا  ره 

 ، يدازآ شیاسآ و  محازم  لماوع  اهیدعت و  اهزواجت و  اب  دنیامن ، راکیپ  اهنآ  لماوع  اهیرامیب و  اب  دنادرگ ، رخـسم  ار  اهنآ  دگنجب و  ملاع 
یتخبشوخ هشیر  دشاب . هتشاد  دنمورین  يا  هدارا  یلاع و  تمه  گرزب و  سفن  هک  تسا  زوریپ  یسک  یگدنز  دربن  هنحـص  رد  دنک . هزرابم 

یم نکمم  زین  ار  نارگید  تـالاحم  هـکلب  ناـسآ  ار  يراوـشد  ره  یلاـع  هدارا  تـمه و  تـسا .  هـتفهن  شدوـجو  رد  سک  ره  یتخبدـب  اـی 
، دورب فرط  نآ  فرط و  نیا  دـنک و  يزاب  ایرد  جوم  اب  هک  تسین  یهاک  رپ  دـننام  یگدـنز ،  فرژ  يایرد  رد  هدارا ،  اـب  ناـسنا  دـنادرگ .

ثداوح هکلب  دنک  یم  انـش  تساوخ  فرط  ره  هب  ادخ  رب  لکوت  شیوخ و  نینهآ  هدارا  دنمورین و  يوزاب  اب  هک  تسا  يرهام  رگانـش  هکلب 
یمن نارگید  راظتنا  رد  تالکشم  لح  يارب  دشاب  هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  لالقتـسا و  هک  یـسک  دزاس . یم  فرحنم  ناشریـسم  زا  ار  ناهج 

يرایسب دراد . یمنرب  تیلاعف  ششوک و  زا  تسد  دسرن  فده  هب  ات  دوش و  یم  لمع  نادیم  دراو  نینهآ  هدارا  یلاع و  تمه  اب  هکلب  دنیشن 
بیع اه و  شنزرـس  هطـساو  هب  هکلب  دـننک  یمن  کمک  دوخ  نادـنزرف  سفن  هب  دامتعا  لالقتـسا و  شرورپ  هب  اهنت  هن  ناردام  ناردـپ و  زا 

ییامنهار ار  وا  دنک ، هیهت  اذـغ  القتـسم  تشاد  لیم  امـش  مناخ  رتخد  رگا  دـننک . یم  هفخ  نانآ  رد  ار  یبلط  لالقتـسا  حور  دوخ  ياهیئوج 
زا دینک ؟ لوانت  بویعم  ياذغ  مه  هبترم  کی  دراد  عنام  هچ  دـینکن . تلاخد  تلاح  نآ  رد  دـیراذگب و  شا  هدـهع  رب  ار  راک  سپـس  دـینک 
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و دزاس ؟ یم  دراو  وا  حور  هب  یگرزب  هبرـض  هچ  امـش  ياه  شنزرـس  ییوج و  بیع  هک  دـیناد  یم  ایآ  دـینکن ، ییوج  بیع  وا  نتخپ  اذـغ 
اب مه  امـش  دش ، دنهاوخ  وربور  یگدـنز  ياهیراوشد  ثداوح و  اب  هدـنیآ  یگدـنز  رد  دـنادرگ ؟ یم  نتـشیوخ  هب  دامتعا  یب  ار  وا  هنوگچ 

کی هکلب  دینک ، هزرابم  نآ  اب  ات  تسین  بیع  یبلط  لالقتـسا  دیهد ، خساپ  نانآ  یبلط  لالقتـسا  يادـن  هب  دـیوش و  ماگمه  تعیبط  گنهآ 
. دیزاس هدامآ  هدنیآ  یگدـنز  يارب  ار  نانآ  و  دـیئامن ، يرادرب  هرهب  نآ  زا  حیحـص  قیرط  هب  دـینک  یعـس  تسا  يدوجو  لامک  دادعتـسا و 

هدهع رب  ار  هدارا  میمصت و  تیلوئسم  سپس  دیزاس  نشور  ار  اهنآ  هکلب  دیریگب  میمصت  اهنآ  يارب  ناتنادنزرف  ياج  هب  دیشاب  هتشادن  رارصا 
(64 . ) دیراذگب ناشدوخ 

يدازآ

ار دب  بوخ و  نارتخد  دنیوگ : یم  نیدلاو  دننک ، یم  بلس  نانآ  يارب  ار  يدازآ  دودحم و  ار  دوخ  نارتخد  نیدلاو ،  ناردپ و  زا  يرایسب 
يدازآ هب  زین  مالـسا  سدقم  نید  دنیارگ . یم  داسف  هب  میراذـگب  دازآ  ار  اهنآ  رگا  دـسر و  یمن  ییاج  هب  ناشلقع  دـنهد و  یمن  صیخـشت 

نکن یگدـنب  نارگید  يارب  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هنومن :  باب  زا  تسا  هدـش  رداص  یثداحا  هراب  نیا  رد  هتـشاد و  تیانع 
. درادن يا  هدئاف  نادنچ  شدوجو  دشاب  هتشادن  زیچ  جنپ  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تسا .  هدیرفآ  دازآ  ارت  ادخ 

شوخ مجنپ  يدازآ و  مراهچ  بدا ،  موس  لقع ،  مود  نید ،  لوا 

یقالخا

، رادربنامرف یگلاس  هدراهچ  ات  یگلاس  تفه  زا  تسا و  هدنام  ورف  یگلاس  تفه  ات  كدوک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
نیب هک  یناسنا  تسین .  ریذـپ  ناکما  مه  قلطم  يدازآ  اما  دوب . دـهاوخ  ردام  ردـپ و  رواشم  ریزو و  لاس  تفه  ات  یگلاس  هدراـهچ  زا  دـعب 
ناوت یمن  درف  کی  يدازآ  يارب  دنراد . یگدـنز  يدازآ و  قح  دارفا  همه  نوچ  دـشاب . دازآ  الماک  دـناوت  یمن  دـنک  یم  یگدـنز  عامتجا 

(65  . ) تفرگ هدیدان  ار  نارگید  قوقح 

یئوگ تسار 

دننک و یم  تمذـم  ییوگغورد  زا  ناهج ،  للم  ماوقا و  مامت  تسا .  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  تشز و  رایـسب  تافـص  زا  یکی  یئوگغورد 
. دـیوگ یمن  غورد  راوگرزب  فیرـش و  مدآ  درادـن ، وربآ  رابتعا و  مدرم  دزن  وگغورد  صخـش  دنرامـش . یم  هیامورف  تسپ و  ار  شبحاص 

هیاپ غورد  هدومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تسا .  هدرمش  مارح  گرزب و  یهانگ  ار  نآ  هدومن  تمذم  تشز  تفص  نیا  زا  زین  مالسا 
وربآ دیوگب  غورد  دایز  هک  یـسک  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دومرف ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تسا .  نامیا  یبارخ 

هب ار  مدرم  ینید ،  ناـیاوشیپ  یهلا و  ناربماـیپ  همه  تسین .  غورد  زا  رتدـب  یتـشز  راـک  چـیه  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  درادـن .
ار وگتـسار  یتسار و  سک  همه  دریگ . یم  هیاـم  ناـسنا  داـهن  زا  تسا و  يرطف  یعیبط و  رما  کـی  یتـسار  دـنا . هدومن  توعد  ییوگتـسار 

هتخاس فرحنم  يدادادخ  ترطف  زا  ار  وا  هک  تسا  یجراخ  لماوع  للع و  وگغورد . صخـش  یتح  تسا  رازیب  وگغورد  زا  دراد و  تسود 
شیارب تداع  كرت  زین  یگرزب  رد  درک  تداع  یئوگغورد  هب  تشگ و  فرحنم  یلـصا  ترطف  زا  هک  يا  هچب  دناشک . یم  یئوگغورد  هب 
هداوناخ طیحم  رد  تشاد .  دـهاوخن  يرثا  نادـنچ  زین  زردـنا  دـنپ و  تیاور و  هیآ و  دوب . دـهاوخن  رادرب  تسد  نآ  زا  ابلاغ  تسا و  راوشد 
یتسرد یتسار و  طیحم  هداوناخ  طیحم  رگا  دـنک . یم  دـیلقت  نیرـشاعم  ریاس  رداـم و  ردـپ و  قـالخا  زا  دریگ و  یم  لکـش  هچب  هک  تسا 
یتسرد یتسار و  هب  زین  نانآ  ياه  هچب  دنیوگب ، نخـس  دننک و  راتفر  رگیدـمه  اب  یتسار ،  تقادـص و  اب  دارفا ، ریاس  ردام و  ردـپ و  دـشاب ،

هانگ هکلب  تسین  يا  هداس  هاـنگ  دـنا  هدـش  هتخانـش  هداوناـخ  تسرپرـس  ناونع  هب  هک  رداـم  ردـپ و  نتفگ  غورد  تفاـی .  دـنهاوخ  شرورپ 
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مه دـنا ، هدـش  بکترم  ار  هریبک  هانگ  اهنت  ناردام  ناردـپ و  لیبق  نیا  تسا .  وگغورد  ياه  هچب  شرورپ  نآ ،  دراد و  هارمه  هب  ار  یگرزب 
ناشنادـنزرف دـنهاوخ  یم  هک  یناردام  ناردـپ و  نیارباـنب ،  دـنروآ . یم  دوجو  هب  ار  راـکبیرف  وگغورد و  عاـمتجا  کـی  هک  دنتـسه  اـهنیا 

مهارف ار  قشمرـس  طـیحم و  نیرتهب  ناشنادـنزرف  يارب  دـنزاس و  شیوخ  هشیپ  ار  یئوگتـسار  هکنیا  زج  دـنرادن  يا  هراـچ  دنـشاب  وگتـسار 
(66 . ) دنزاس

دیشاب قالخا  شوخ 

، دشاب رابدرب  تالکـشم  ثداوح و  لباقم  رد  دـیوگب ، نخـس  نادـنخ  بل  اب  دـنک ، يراتفرـشوخ  مدرم  اب  دـشاب ، قالخا  شوخ  هک  یـسک 
باصعا فعض  هب  تسا ،  مرتحم  زیزع و  دننک ، دمآ  تفر و  ترـشاعم و  وا  اب  دنراد  تسود  همه  دندایز ، شناتـسود  تسا ،  همه  بوبحم 

شنارـشاعم رب  درب و  یم  تذـل  یگدـنز  زا  ددرگ ، یم  زوریپ  یگدـنز  ياهیراوشد  تالکـشم و  رب  دوش ، یمن  ـالتبم  یناور  ياـهیرامیب  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسین .  یقالخا  شوخ  زا  رتاراوگ  یناگدنز  چیه  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراذگ . یم  شوخ 

تدوخ و هب  دیهاوخ  یم  رگا  یمارگ ،  نیدلاو  ( 67 . ) دهد یم  رارق  مئاد  باذع  جنر و  رد  ار  شدوخ  سفن  قالخا  دب  مدآ  دومرف : ملس  و 
شوخ نکم ،  اوعد  یخلت و  تاقوا  شاب ،  نادنخ  داش و  هشیمه  نک ،  حالـصا  ار  تقالخا  درذـگب  شوخ  رـسپ  هچ  رتخد و  هچ  تدـنزرف 

هب ار  نآ  یقالخادب  اب  تسین  فیح  يروآرد ،  نیرب  تشهب  تروص  هب  ار  تا  هناخ  یناوت  یم  شوخ  قالخا  اب  شاب ،  نایب  نیریـش  نابز و 
نیریـش نابز  نادنخ و  بل  دشاب . بذعم  نآ  رد  ترتخد  دـنزرف  صوصخ ،  هب  نادـنزرف  تدوخ و  ینک و  لیدـبت  ینازوس  منهج  تروص 

ادخ دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزاس . یم  فرطرب  ناشلد  زا  ار  هودنا  مغ و  دنادرگ و  یم  ینامداش  رورـس و  قرغ  ار  دنزرف  لد  امش 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 68 . ) دوش یم  لزاـن  باوث  شیارب  بش  حبـص و  دـهد ، یم  داـهج  باوث  قـالخا  شوخ  مدآ  هب 
شا هداوناخ  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  دـشاب . یم  اـهنآ  نیرت  قـالخا  شوخ  ناـمیا ،  ظاـحل  زا  مدرم  نیرت  لـماک  هدومرف : 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسین .  بوخ  قالخا  زا  رتهب  یلمع  چیه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنک . ناسحا 
ماما تسا .  نید  فصن  بوخ  قالخا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تسین .  یقالخا  شوخ  زا  رتهب  یـشیع  دومرف : ملس 

صخـش دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنک . یم  دایز  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اه  هناخ  قلخ  نسح  يراکوکین و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 
(69 . ) دراد یم  باذع  رد  ار  شدوخ  قالخادب 

تواخس شرورپ 

یگتسبلد یلو  دنک  یم  ششوک  تورث  لام و  هیهت  رد  تواخساب  مدآ  تسا .  هدیدنـسپ  قالخا  کین و  تافـص  زا  یکی  تواخـس  دوج و 
یلص مالسا  ربمایپ  تسا .  تشهب  رد  نامیا  دشاب و  یم  نامیا  ءزج  تواخس  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درادن . لام  هب 

ار شیاه  هخاش  زا  یکی  یـسک  ره  دـسر  یم  نیمز  هب  شیاـه  هخاـش  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  تواخـس  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ربمغیپ تسا .  نادنمتواخس  هناخ  تشهب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دنک . یم  شتـشهب  لخاد  هخاش  نامه  دریگب 

دوج و تفر .  دنهاوخ  خزود  هب  نالیخب  دیور و  یم  خزود  شتآ  رد  هک  تسا  یتخرد  لخب  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
لیلجت مارتحا و  وا  زا  دنراد و  تسود  ار  دنمتواخـس  صخـش  مدرم ،  دنک ، یم  بلج  ار  اهتبحم  لیامتم و  ناسنا  يوس  هب  ار  اهلد  شـشخب 

ریاـس دـننام  هچ  رگ  تواخـس  دوج و  درک . تموکح  ناـنآ  رب  تخاـس و  رخـسم  ار  اـهلد  ناوت  یم  شـشخب  دوج و  هلیـسو  هب  دـنیامن . یم 
دراد رثا  هراب  نیا  رد  زیچ  ره  زا  شیب  هچنآ  دشاب و  یم  ردام  ردپ و  رایتخا  رد  يدودـح  ات  نآ  شرورپ  اما  دراد  يرطف  هشیر  کین  تافص 
ردام ردپ و  رگا  دنریگ . یم  قشمرـس  ناشراتفر  قالخا و  زا  دنتـسه . قشمرـس  وگلا و  كدوک  يارب  ردام  ردپ و  تسا .  ردام  ردـپ و  راتفر 
نانآ زا  دننیب و  یم  ار  ردام  ردپ و  راتفر  زین  ناشناکدوک  دنیامن  تکرـش  زین  ریخ  ياهراک  رد  دـننک و  جرخ  ناشدوخ  دنـشاب ، دـنمتواخس 
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اهنآ زا  ابلاغ  زین  ناشنادنزرف  دنـشاب  لیخب  کسمم و  رگا  سکعرب  دمآ . دهاوخ  رد  يداع  رما  کی  تروص  هب  اجیردت  دنیامن و  یم  دیلقت 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  تسا .  يرثوم  الماک  رما  کی  تداع  قـالخا ،  شرورپ  رد  دـننک . یم  تداـع  لـخب  هب  دـنریگ و  یم  قشمرس 

. دـیآ یمرد  يداـع  تروـص  هب  یبوـخ  اریز  نک ،  باـختنا  ار  شرتـهب  یقلخ  ره  زا  و  هدـب ،  تداـع  شـشخب  هب  ار  تدوـخ  سفن  دوـمرف :
(70  . ) تسا اه  تداع  نیرتهب  تواخس  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

يرادفده یسانشدوخ و 

ار دب  بوخ و  درادن ، لماک  یهاگآ  لقع و  ناویح  دنزومایب . نارتخد  یگدنز ،  خرس  ياهلگ  هب  نیدلاو  دیاب  ار  يرادفده  یـسانشدوخ و 
فدـه همانرب و  یگدـنز  رد  درادـن و  باقع  باوث و  باتک و  باسح و  درادـن ، مه  تیلوئـسم  فیلکت و  تهج ،  نیدـب  دـهد ، یمن  زیمت 

تشز و ار و  دب  بوخ و  دراد . یهاگآ  روعـش و  لقع و  ناسنا  تسین ،  ناویح  کی  تسا  تاقولخم  فرـشا  هک  ناسنا  اما  درادـن . هنالقاع 
تیلوئـسم فیلکت و  تهج ،  نیدب  انف . يدوبان و  يارب  هن  تسا  هدش  هدیرفآ  نادواج  یگـشیمه و  یناگدـنز  يارب  دـهد . یم  زیمت  ار  ابیز 

ندرک راک  لثم و  دیلوت  ینارتوهـش و  ندـیباوخ و  ندروخ و  دـناوت  یمن  ناسنا  رمع  لصاح  تسا .  ییادـخ  رادـتناما  یهلا و  هفیلخ  دراد .
دـهد و شرورپ  ار  شیوخ  تیناسنا  دـیاب  تسا ،  ناسنا  وا  دور . رتالاب  مه  اـه  هتـشرف  زا  هک  دـنک  تکرح  يریـسم  رد  دـیاب  ناـسنا  دـشاب .
هک یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یناویح .  تسپ  ياهفده  هن  ناسنا  یلاع  فده  اما  دراد  فده  یگدنز  رد  ناسنا  دهد ، لماکت 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دوش . یم  عـقاو  یهارمگ  تلاـهج و  قـیرط  رد  ددرگ و  یم  رود  تاـجن  قـیرط  زا  دسانـشن  ار  نتـشیوخ  سفن 
رادفده سانـشدوخ و  ردام ، ردپ و  رگا  دش . دهاوخ  لئان  اهیبوخ  نیرتالاب  هب  دنادب  شیوخ  فدـه  ار  يورخا  تداعـس  هک  یـسک  دومرف :

(71 . ) دنهد شرورپ  رادفده  سانشدوخ و  ياهناسنا  دنناوت  یم  دنشاب  فقاو  شیوخ  تیلوئسم  هب  دنشاب و 

دهع هب  يافو 

. درامـش یم  حیبق  تشز و  راک  کی  ار  نامیپ  زا  فلخت  دـنک و  یم  كرد  ار  نآ  اترطف  یناسنا  ره  دراد و  يرطف  هشیر  دـهع  هب  ءافو  موزل 
رادافو شیوخ  تادهعت  هب  هک  یتیعمج  ره  دنک . لمع  شیوخ  دهع  هب  هک  دراد  راظتنا  وا  زا  تسب ،  نامیپ  دـهع و  يرگید  اب  هک  سک  ره 

شمارآ شیاسآ و  زا  دـنراد ، رگیدـکی  هب  تبـسن  هک  ینظ  نسح  دامتعا و  هطـساو  هب  دوش  یم  هرادا  یبوخ  هب  نانآ  یعامتجا  روما  دنـشاب 
. دـنوش یم  التبم  رتمک  یناور  ياه  یتحاران  باصعا و  فعـض  هب  تسین ،  داـیز  ناـشنیب  رد  هعفارم  عازن و  دوب . دـنهاوخ  رادروخرب  یناور 

تسا هدرمش  نامیا  مئالع  زا  بجاو و  ار  دهع  هب  افو  هدرک ،  اهشرافس  یتایح  رما  نیا  هرابرد  تسا ،  يرطف  نید  هک  یمالسا  سدقم  نیئآ 
. دـیریگ یم  رارق  تساوخزاب  لا و  ؤس  دروم  تمایق  رد  اریز  دـینک ، لمع  شیوخ  ياهنامیپ  هب  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  هنومن ،  باـب  زا 
هب یسک  ره  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک . یم  افو  شیوخ  دهع  هب  تسا و  رادتناما  نموم  دیامرف : یم  نینچمه 
هب دیاب  دراد  نامیا  ازج  زور  دنوادخ و  هب  یـسک  ره  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  درادن . نید  دنکن  افو  شیوخ  دهع 

هدعو هب  دیهد و  بیرف  ار  نارتخد  غورد  ياه  هدـعو  هب  دیـشاب و  نکـشدهع  دوخ  رگا  دـنمجرا  ردام  ردـپ و  ( 72 . ) دنک لمع  شا  هدـعو 
هک دـیهد  یم  دای  اهنآ  هب  المع  دـیهد و  یم  ینکـشدهع  سرد  هانگ  یب  نارتخد  هب  شیوخ  تسردان  راتفر  اب  دـینکن ، لـمع  شیوخ  ياـه 

. دنک صقن  ار  اه  هدعو  نامه  سپس  دهدب  غورد  ياه  هدعو  دوخ ، حلاصم  رب  انب  دناوت  یم  ناسنا 

نارتخد یقرت  دوعص و  هب  کمک 

طئارـش ره  اب  ماقم و  ره  رد  سک  ره  تسا ،  هدش  هدیرفآ  لماکت  يارب  هتفهن و  شداهن  رد  لامک  هب  قشع  دراد ، یقرت  تیلباق  تاذلاب  رـشب 
هب هاگچیه  دیابن  تسا  هدامآ  یلامک  هنوگ  ره  يارب  هک  ناسنا  ددرگ ، رتلماک  هداد  همادا  شیوخ  تایقرت  هب  دناوت  یم  دشاب ، ینـس  ره  رد  و 
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یناسنا ره  ددرگ . رتلماک  لماک و  اـت  دـشوکب  دـیاب  تسا  هدـنز  اـت  دـهدب ، تسد  زا  ار  شنیرفآ  فدـه  هدومن  تعاـنق  شیوخ  تیدوجوم 
عناوم تخاس و  مهارف  ار  راک  هنیمز  دیاب  دراد ، مزال  ناوارف  شـشوک  دـنلب و  تمه  دـندرگ و  یمن  قفوم  همه  نکیل  تسا ،  یقرت  ناهاوخ 
تخد ناتدنبلد ،  یقرت  تفرشیپ و  هب  دیناوت  یم  زین  امش  زوسلد  مرتحم و  نیدلاو  ( 73 . ) دیسر دصقم  هب  ات  دیشوک  هاگنآ  دومن  فرطرب  ار 

رتگرزب و تیـصخش  تسا ،  دوجوم  ناتیارب  هک  یتاناکما  طئارـش و  دودح  رد  دـیهد و  رارق  یقرت  ریـسم  رد  ار  وا  هدومن  کمک  ناتیابیز ، 
. دینک نیسحت  ار  وا  هشیمه  هدرکن  شومارف  ار  قیوشت  نآ  هب  ندیسر  يارب  دیریگب و  رظن  رد  شیارب  ار  يرتیلاع 

رتخد اب  يزرورهم 

تایح و دـینک . يزرورهم  وا  اـب  دراـب ، یم  تبحم  رهم و  شدوجو  زا  تسا و  یفطاـع  دـص  رد  دـص  دوجوم  کـی  تبحم و  نوناـک  رتخد 
يارب دوب . دهاوخ  رت  باداش  دشاب  رتبوبحم  هچ  ره  دـشاب ، نارگید  بوبحم  دـهاوخ  یم  شلد  دراد ، یگتـسب  هقالع  قشع و  هب  وا  یگدـنز 

رثا یب  هدروخ و  تسکش  ار  شدوخ  هدشن  عقاو  یسک  بوبحم  دنادب  رگا  دنک . یم  ششوک  يراکادف  دحرس  ات  تیبوبحم  ندروآ  تسدب 
رگ ددرگ ، یم  لیدبت  ینازوس  منهج  تروص  هب  تشگ  یلاخ  تبحم  قشع و  زا  هک  امش  هناخ  دوب . دهاوخ  هدرسفا  هدرمژپ و  امئاد  هتشادنپ 
زا یگداوناخ  تبحم  رهم و  تشاد .  دـهاوخن  قنور  افـص و  دـهد ، یمن  تبحم  قشع و  يوب  نوچ  اما  دـشاب  بترم  شلئاسو  بابـسا و  هچ 
رب هدرمـش و  گرزب  ياـهتمعن  تردـق و  راـثآ  زا  یکی  ار  نآ  دـیجم  نآرق  رد  گرزب  دـنوادخ  تهج  نیدـب  تسا  رتراد  شزرا  زیچ  هـمه 

(74  . ) هداهن تنم  ناگدنب 

تفلا سنا و  يرارقرب 

سنا و تلـصخ  ياراد  هک  يدارفا  مه ،  یعامتجا  یقالخا و  رظن  زا  و  میتسناد ،  سنا  زا  هتفرگ  تءاشن  هدـیئاز و  ظاحل  کـی  هب  ار  ناـسنا 
 ، میرک نآرق  دانتسا  هب  یمالسا و  گنهرف  رد  دنشاب . یم  ریدقت  روخرد  شیاتس و  دروم  دنراد ، یعامتجا  ییاریگ  هبذاج و  دنتسه و  تفلا 

تما هب  تیلهاج  نامز  زوسنامناخ  ياهیئادج  اهفالتخا و  اهتوادـع ، اهترودـک ، اه ، هنیک  ياج  هب  هک  یگرزب  رایـسب  ياهتمعن  اهیگژیو و  زا 
ارنآ دوخ  نایم  رد  هکلب  دننکن و  شومارف  ار  تمعن  نیا  زگره  ناناملسم  هک  دنک ، یم  يروآدای  دیجم  نآرق  هتـسویپ  هدش و  اطع  یمالـسا 

مکبولق نیب  فلاف  ءادعا  متنک  اذا  اورکذا  و  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا .  توخا  تفلا و  تمعن  دننک ، ظفح  دـنریگ و  راکب 
تفلا و امـش  ياهلد  نیب  نابرهم  دنوادخ  اما  دیدوب ، رگیدمه  نانمـشد  امـش  همه  راگزور  نآ  هک  دـیروآ  دای  هب  اناوخا . ۀـمعنب  متحبـصاف 

تدوم تفلا و  زا  هکنیا  نمـض  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـیدش . رگیدـکی  ردارب  امـش  یمالـسا ،  تمعن  تکرب  هب  دومن و  رارقرب  یگتـسویپ 
سدقم فده  ساسا  رب  هدوب و  هدـننک  هابت  دولآ و  هانگ  ياه  هزیگنا  زا  يادـج  هک  ار  تفلا  سنا و  كالم  روحم و  دروآ ، لمع  هب  لیلجت 

هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  هللا .  ۀـعاط  یلع  هنوفلای  سانلا و  فلای  نمل  یبوط  دـنک : یم  نایب  حرـش  نیدـب  دریگ ، یم  تروص  یهلا  تعاطا 
تفلا يو  اب  دنوادخ ، تعاطا  یتسود و  یکاپ و  ساسا  رب  زین  نارگید  دنک و  یم  رارقرب  دـنویپ  تفلا و  مدرم  اب  هک  دراد ، يا  هیحور  نینچ 
سنالا دـیامرف : یم  عامتجا  درف و  هداوناخ و  يارب  تفلا ،  سنا و  هدـئاف  هرابرد  زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنزاس . یم  رارقرب  ترـشاعم  و 

تفلا سنا و  نیارباـنب  دـنادرگ . یم  فرطرب  ار  یعاـمتجا  صقاوـن  اـهدوبمک و  اـه و  یتسـس  نارگید ،  اـب  تـفلا  سنا و  ۀـناهملاب  بهذـی 
رایعم و دـنک و  یم  لدـمه  نابرهم و  کیدزن و  مه  هب  ار  اهلد  تسا ،  یعاـمتجا  یقـالخا و  مزـال  ياـه  تلـصخ  زا  هبذاـجرپ ،  یگتـسویپ 
 ، هعماج حطـس  اه و  هداوناـخ  نوناـک  رد  مه  یطباور  نینچ  تیـصاخ  دـشاب و  يونعم  ياهـشزرا  یناـسنا و  فطاوع  دـیاب  مه  نآ  كـالم 

(75 . ) دوب دهاوخ  يونعم  يدام و  عفانم  تفایرد  هرخالاب  یگنهرف و  یقالخا و  صقاون  اه و  یتساک  اه و  یجک  ندودز 

ینتورف عضاوت و 
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تلاح دنک ، یم  باترپ  فوخم  ياه  هرد  هب  یـشومچ  بکرم  دننام  ار  ناسنا  هک  یکوپ  چوپ و  ياهیزاورپدنلب  اه و  یـشکرس  لباقم  هطقن 
تسا شخب  یلاعت  دنمدوس و  ياهیئامنهار  اهتیاده و  فراعم و  تفایرد  يارب  يدعاسم  هیحور  نینچ  نتشادرب  اب  تسا ؛  ینتورف  عضاوت و 

: دـیامرف یم  عضاوت  هرمث  شزرا و  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درادرب . دوخ  یگدـنزاس  تهج  رد  رتهب  یماگ  دـناوت  یم  ناـسنا  هک 
هب ناسنا  ندیسر  بجوم  تسا و  یناسنا  دنمشزرا  ياهتفارش  همه  هشیر  ینتورف  عضاوت و  ۀعیفر .  ۀبترم  سیفن و  فرـش  لک  لصا  عضاوتلا 
زا ردـقنآ  تمـصع ،  تمظع و  يالاو  ماقم  نتـشاد  دوجو  اب  ام ، هب  یگدـنز  سرد  روظنم  هب  ترـضح  نآ  ددرگ . یم  يونعم  يالاو  ماـقم 
نم رظن  رد  ناردارب  نیرت  ینتـشاد  تسود  یبویع .  یلا  يدها  نم  یلا  یناوخا  بحا  دیامرف : یم  هک  دهد  یم  ناشن  عضاوت  ینتورف و  دوخ 

هیحور و  دـیهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  دنمـشزرا  هیحور  نیا  دروایب ! ناغمرا  میارب  هیدـه  ناونع  هب  ارم  صقاون  بیاـعم و  هک  تسا  یـسک  ، 
، دندرگ یم  نیشتآ  هتفـشآرب و  نانآ  دوش ، یم  هداد  یهجوت  رکذت و  نانآ  هب  و  دنز ، یم  رـس  نانآ  زا  یهابتـشا  فلخت و  یتقو  هک  يدارفا 
؛  مزعلا یلوا  ربمایپ  تمصع  تیونعم و  رد  دننوطالفا  شناد  ملع و  رد  ییوگ  و  دنهد ، یم  ناشن  دیدش  لمعلا  سکع  دوخ  زا  یهاگ  یتقو 

ینوبز اه و  یگراچیب  نینچ  حالـصا  يارب  و  تسا ؟  يدح  هچ  ات  دارفا  زا  یـضعب  طاطحنا  دوبمک و  دینیبب  دـینک و  هسیاقم  هیحور ،  نیا  اب 
نیا هب  و  ندمآرب ،  صقاون  بیاعم و  یئاسانش  ماقم  رد  و  نداد ،  جرخ  هب  عضاوت  عوضوم  يرآ ،  دومن !؟ دیاب  شـشوک  شالت و  ردقچ  اه 
يارب هدش ،  هیصوت  هک  دشاب  یم  ترورض  ياراد  ردقنآ  مالـسا ،  ردقیلاع  نایاوشیپ  رظن  رد  ندرک ،  يراذگ  هیامرـس  نداد و  تیمها  راک 

(76 . ) دوش میظنت  قیقد  همانرب  بسانم و  تقو  الوصا  راک  نیا 

نداد هیده 

نایاوشیپ عرـش و  ياهدومنهر  دیاب  ظاحل  نیدـب  تسا و  یعامتجا  یقالخا و  یمالـسا و  بولطم  بوبحم و  تنـس  کی  تنـس ،  نیا  لصا 
اوداـهت هدومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  میهد :  یم  رارق  هعلاـطم  دروم  ار  ریز  دراوم  تهج  نیا  زا  دوش  هتفرگ  راـک  هب  نآ  رد  مالـسا ، 

مـشچ هیده و  اریز  دیوش ، عقاو  رگیدـکی  تیبوبحم  رهم و  دروم  ات  دـیربب ، هیدـه  رگیدـمه  يارب  نئاغـضلاب .  بهذـت  ۀـیدهلا  ناف  اوباحت ،
لجرلا همرکت  نم  هدومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنک . یم  فرطرب  ار  دارفا  یبلق  ياهترودک  اه و  هنیک  ندرب ،  ینشور 

هک تسا  نیا  ناملـسم  ردارب  هب  نتـشاذگ  مارتحا  ياه  هناشن  زا  ایئـس . فلکتیال  و  هدـنع ،  امم  هفحیق  وا  تفحت ،  لـبقی  نا  ملـسملا  هیخـالا 
تقـشم و هب  هراب ،  نیا  رد  ار  دوخ  اما  دربب ، ینـشور  مشچ  هیدـه و  وا  يارب  دراد  ییاناوت  هکنیا  ای  دـنک ، لوبق  ار  وا  هفحت  هیدـه و  ناـسنا 

یـسک يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  ۀجاحلا  ماما  هیدهلا  یـشلا  معن  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزادـنین ! نیگنـس  جرخ 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  دیامن . لح  ار  یگدنز  تالکشم  زا  یلکشم  وا  يارب  دناوتب  هیده  نآ  دشاب و  هتشاد  جایتحا  نآ  هب  هک  دربب  يا  هیده 
هدـنزاس هدـنزومآ و  تحیـصن  هظعوم و  زا  تراـبع  درب ، ناوت  یم  نارگید  يارب  هک  يا  هیدـه  نیرتـهب  هظعوـملا  هیدـهلا  معن  دـیامرف : یم 

بوخ باتک  کی  نداد  هیده  اب  هنیمز  نیا  رد  دوش ، يدام  رهاظم  فرـص  دیابن ، اهورین  همه  ندرب ،  هیده  دروم  رد  نیاربانب ،  دوب . دهاوخ 
 ، یتیعمج اه و  هداوناـخ  هب  تبـسن  ناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  يرگتیادـه  یقـالخا و  شزرا  هک  يزیچ  نخـس و  ره  بساـنم و  هدـنزومآ و  ، 

تیمها و اـم ، زورما  یمالـسا  هعماـج  رد  مه  شور  نیا  هناتخبـشوخ  هک  داد ، ماـجنا  مـه  نادـیواج  یندـنام و  ياـج  هـب  یگنهرف  تمدـخ 
مالسا ( 77 . ) دوش رت  یمومع  رتخـسار و  رتجیار و  راک  نیا  هک  دوب  دهاوخ  ریدقت  روخرد  رایـسب  تسا و  هدرک  ادیپ  يریگمـشچ  شرتسگ 

رگا دنراد و  مدقم  رسپ  رب  اهوداک  اهشکشیپ و  نداد  رد  یتح  دیاب  هک  هدروآ  اهراب  هک  دراذگ  یم  مارتحا  يدح  هب  ار  رتخد  كدوک  کی 
درک ادص  ار  وا  ردام  تسا و  یبحتـسم  زامن  رد  رـسپ  رگا  دش  ردام  نوچ  دنهدب و  تسار  تسد  اب  رتخد  هب  دنهد  یم  رگیدکی  اب  ار  ود  ره 

دیـسر يریپ  هب  نوچ  دـگنج و  یم  تداهـش  نادـیم  رد  هک  يدـهاجم  نوچ  ار  وا  شندادریـش  ینتـسبآ و  ناـمز  رد  رهوش  دـهدب و  باوج 
دراد و يربمایپ  تمرح  دش  دیفس  مالسا  رد  شیوم  سک  ره  دیامرف  یم  دراذگ و  یمن  یقرف  دیسر  يریپ  هب  هک  يدرم  اب  ار  وا  ادخ  لوسر 

(78  . ) ما هدروآ  اهراب  هک  رگید  نانخس 
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یهاوخریخ تحیصن و 

بیاـعم و هجوتم  راو  هنییآ  ار  رگیدـکی  و  ندومن ،  یهاوخریخ  ندرک و  تحیـصن  لـصا  یقـالخا :  یگدـنزاس  رد  تحیـصن  تیمها  فلا 
مه یمالسا  هعماج  کی  رد  هتفرگ و  رارق  مالسا  ماقم  یلاع  نایاوشیپ  هیصوت  دروم  هک  تسا  يا  هدیدنسپ  رایسب  هویـش  نتخاس ،  تاهابتـشا 

و دـهد ؛ تیارـس  یگدـنز  داعبا  همه  رد  یناسنا ،  يونعم و  دـنویپ  کی  تروص  هب  هار  يونعم  یلاعت  دـشر و  نایرج  دـناوت  یم  تلاح  نیا 
هب یکاندرد  ضراوع  بقاوع و  دـنیچ و  یمرب  نماد  زین  تداعـس ،  ریخ و  دوش ، هدرپس  یـشومارف  هب  هعماج  حطـس  رد  یگژیو  نیا  هچنانچ 

ار رگیدکی  هک  یتلم  رد  نیحصانلا .  نوبحیال  و  نیحصانب ،  اوسیل  موق  یف  ریخال  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دمآ . دهاوخ  دوجو 
هنوگچیه دـنرادن ، بسانم  دروخرب  ناـنآ  اـب  دـنراد و  یمن  تسود  ار  رگتحیـصن  دارفا  زین  دـننک و  یمن  اـه  یکین  هب  شرافـس  تحیـصن و 

: دیامرف یم  نارگید  هب  نتشاد  هجوت  و  یهاوخریخ ،  تحیصن و  ریثءات  هرابرد  ترـضح  نآ  تشاد !  دهاوخن  دوجو  يدنمتداعـس  يریخ و 
یم لمع  نادب  هک  تسا  يدارفا  یناور  یقالخا و  ياهدرد  نامرد  افـش و  دنمدوس ، ياهزردـنا  اه و  هظعوم  اهب  لمع  نمل  ءافـش  ظعاوملا 

 ، باوص هب  لدـبم  ار  یتاهابتـشا  راک  نیا  اـب  دـنک و  تحیـصن  ار  يرگید  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  درک ؟ تحیـصن  دـیاب  هنوگچ  ب  دـننک .
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  هک  روطنامه  دنادرگ ، تیاده  میقتـسم  طارـص  هب  ار  يراکفالخ  صخـش  هصالخ  و  لامک ،  هب  لیدبت  ار  یـصقاون 

تیلوئسم نیا  هب  تملاسم ،  یهاوخریخ و  هیحور  دیاب  هصالخ  هتشاد و  تمیالم  شمرن و  تقفش ،  تمحر و  هیحور  دیاب  هدومرف :  مالسلا 
تناها و بجوم  هدوب و  نارگید  روضح  رد  ماع و  ءالم  رد  هک  يزیمآ  تحیـصن  ياهـشور  زا  نینچمه  دیامن . مادـقا  ینید  یقالخا و  مهم 

هدومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـیامن ! يراددوخ  يدـج  روط  هب  دـشاب  يرگید  تیـصخش  ندرک  دروخ  تیثیح و  هب  ندز  هبرـض  تیذا و 
لمع نیا  اـب  دـنک ، مادـقا  وا  ياهـشزغل  هب  فرط  هجوت  تحیـصن و  يارب  دارفا  روـضح  رد  یـسک  رگا  عـیرقت  ءـالملا  نیب  کحـصن  تسا : 

رب دهاوخ و  یم  یئاناد  یهاگآ و  تسا ،  یفیرظ  رایسب  تیلوئـسم  راک  نیا  لاح ،  ره  هب  تسا !  هدرک  دروخ  راد و  هبرـض  ار  وا  تیـصخش 
وا حالـصا  هب  هنابیبط  تسناد و  رامیب  ار  راکفالخ  دوش  یم  هک  تسا  ندوب  لمع  تقادـص و  لها  دوخ  یتح  و  یئاناوت ،  یهاگآ و  ساـسا 

يریذـپ و تحیـصن  عفاـنم  نآ  ساـسا  رب  هک  مالـسا ،  راوگرزب  ناـیاوشیپ  هنازوسلد  هناـصلاخ و  ياـهیئامنهار  روظنم ، نیا  يارب  تخادرپ . 
هدـنزاس اشگهار و  ام  همه  يارب  دـناوت  یم  تسا و  تقو  نایاش  دراد ، یم  نایب  ار  يریذـپ  تحیـصن  زا  يراددوخ  یـشکندرگ و  ياـهنابز 

هب هک  ار  سک  نآ  تحیصن  مکـسفنا .  یلع  اهولقعا  و  مکیلا ،  اهادها  نمم  ۀحیـصنلا  اوعمـسا  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دشاب .
نآ دـینک . رکف  نآ  هب  دوخ  یگدـنزاس  تهج  دـیهد و  رارق  هجوت  دروم  دـینک و  شوگ  دوش  یم  ماـجنا  امـش  تیادـه  یئاـمنهار و  روظنم 

صقاون بیاعم و  هب  تبسن  ار  وت  هک  سک  ره  هظفحاف .  قیدصلا ،  وهف  کبیغ  یف  کظفح  کبیع و  كرصب  نم  دیامرف : یم  زین  ترـضح 
وا يرادـهگن  ظفح و  يارب  دـیاب  وت  زین  تست و  یعقاو  تسود  دـنادرگ ، یم  تسارح  ظفح و  ارت  زین  بایغ  رد  دـنادرگ و  یم  یهاـگآ  وت 

ینیریـش زا  يریذـپ ،  تحیـصن  یخلت  شغلا  ةوالح  نم  عفنا  حـصنلا  ةرارم  هدومرف :  يرگید  نایب  رد  راوگرزب  نآ  يراد .  لومعم  تبقارم 
کیکبی و نم  عبتا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب ! دهاوخ  رت  نیریش  دنادرگ ، یم  دنسرخ  و  دهد ، یم  بیرف  ار  وت  هک  یـسک  راتفر 
وا تحیـصن  هچ  رگا  دنم ، یم  یئامنهار  ار  وت  هک  یهاوخریخ  هدـننک  تحیـصن  زا  شاغ  کل  وه  کحـضی و  نم  عبتتال  حـصان و  کل  وه 

یئاونـش و زگره  دـیامن ، یم  لافغا  ار  وت  یلو  دـنادنخ ، یم  ار  وت  دـنیاشوخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  زا  اما  نک ،  يوریپ  دوش  وت  هیرگ  بجوم 
سک ره  كودع .  وهف  کبیع  رتاس  نم  و  كدود ،  وهف و  کبویع  کل  نابا  نم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هدـم .  جرخب  تعاطا 

ار وت  دنک و  یم  یشوپ  هدرپ  وت  ياهفعض  صقاون و  يور  هک  سک  نآ  تسا و  وت  یمیمص  تسود  دنادرگ ، یم  نشور  ار  وت  داریا  بیع و 
رد زگره  حیصنلا  یلع  نددرت  ال  دیامرف : یم  يرگید  نایب  رد  ترضح  نآ  دوب . دهاوخ  وت  نمـشد  انیقی  دراد ، یم  هگن  ینادان  لافغا و  رد 

رایسب نایب  رد  راوگرزب ، نآ  این . رب  حالصا  ریسم  زا  نتفر  هرفط  نداد و  در  باوج  یئوگخساپ و  ماقم  رد  هدننک ،  تحیصن  صخـش  لباقم 
یم ار  دارفا  هنازوسلد  ياهیئامنهار  اه و  تحیصن  هک  سک  نآ  ۀحیـضفلا  نم  نما  ۀحیـصنلا  لبق  نم  دیامرف : یم  يا  هنامیکح  دنمـشزرا و 
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! دنام یم  ظوفحم  روآ  مرش  هدننک و  تحاران  اهتحاضف  اهیئاوسر و  زا  دیآ ، یمرب  شیوخ  بیاعم  حالـصا  يریگراکب و  ددص  رد  دریذپ و 
ناور و تمالـس  عون  کـی  زا  هکنیا  رب  هفاـضا  نتـشاد ،  اونـش  شوگ  يریذـپ و  تحیـصن  هیحور  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  مه  ار  نیا 

لیلد نیمه  هب  دـشاب . یم  ناـسنا  هب  تبـسن  مه  يدـنوادخ  تیاـنع  یهلا و  قیفوت  عون  کـی  دـنک ، یم  تیاـکح  نتـشاد  تورم  فاـصنا و 
هب ات  دیامن ، تساوخرد  دیاب  دنوادخ  سدـقم  تاذ  زا  ار  يریذـپ  تحیـصن  قیفوت  دنتـسه ، يزابجل  رورغ و  یهاوخدوخ و  ریـسا  هکیدارفا 
زا ۀحیـصنلاب  ذـخالا  قیفوتلا ،  ربـکا  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـنبای . تسد  تیقفوم  زار  نیا  هب  يدـنوادخ  تیاـنع  کـمک 

(79 . ) دشاب هتشاد  دوجو  يریذپ  تحیصن  هیحور  يو  دوجو  رد  هک  تسا  نیا  هدنب  هب  تبسن  دنوادخ  تایانع  اهقیفوت و  نیرتگرزب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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