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تسا نادجو  همزال  13يرکفال 

نآ تهادب  نیع  رد  ملع  ندوبن  فیرعت  15لباق 

ملع ندوبن  16يرایتخا 

نآ ياه  یگژیو  تفرعم و  مود : 19لصف 

؟ تسیچ 19تفرعم 

تفرعم ياه  21یگژیو 

ادخ عنص  تفرعم ؛ مود : 22شخب 

ادخ لالضا  تیاده و  لّوا : 22لصف 

یعیرشت ینیوکت و  22تیاده 

ینیوکت تیاده  رد  ادخ  23عنص 

یعیرشت تیاده  رد  ناسنا  ادخ و  24شقن 

ادخ لضف  27تیاده ؛

ادخ 27لالضا 

یهلا لالضا  تیاده و  رد  ربج  27لاکشا 
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تسا حرطم  يرایتخا  لاعفا  رد  طقف  رایتخا  28ربج و 

ناگدنب رفک  نامیا و  زا  ادخ  تیاده  28کیکفت 

تسا لالض  زا  ریغ  29رفک 

تفرعم اب  داقتعا  32توافت 

نمؤم يارب  تیاده  32دایدزا 

دنوادخ رتشیب  تیاده  زا  رفاک  ندش  33مورحم 

تسین ملظ  ادخ  ندرکن  36تیاده 

تسادخ تساوخ  هب  لالضا  37تیاده و 

بلق رب  39لفق 

ادخ لالضا  تیاده و  43هوحن 

یهلا رون  هلیسو  هب  ناسنا  ردص  43حرش 

ملع 44رون 

مالسلا هیلع  ماما  45رون 

ردص ندوب  جرح  47قّیض و 

ناسنا يرایتخا  میلست  رد  ادخ  عنص  49ریثأت 

! تهارکاب 50نامیا 

يریخ هب  تبقاع  رد  دنوادخ  تیاده  51شقن 

ترخآ رد  لالضا  53تیاده و 

ایند رد  رفاک  53تبوقع 

ادخ زا  یمئاد  تیاده  بلط  55موزل 

تفرعم ثحب  رد  لالضا  تیاده و  ثحب  56هجیتن 

تفرعم ثیداحا  تلالد  مود : 56لصف 

56هراشا

یفاک رد  تفرعم  56ثیداحا 
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راحب رد  تفرعم  59ثیداحا 

تفرعم هرابرد  یسلجم  همالع  61نایب 

تفرعم لهج و  ثیدح  زا  ههبش  62عفر 

تفرعم ثیداحا  زا  یسلجم  همالع  63هدافتسا 

تفرعم ثیداحا  هرابرد  یفسلف  65نایب 

تفرعم ثحب  رد  یلقن  ّهلدا  هب  دانتسا  66هجو 

تفرعم ثیداحا  دنس  موس : 68شخب 

68هراشا

تفرعم ثیداحا  دنس  یسررب  هب  زاین  مدع  لّوا : 68لصف 

68هراشا

تسین يدنس  یسررب  هب  يزاین  یلقع  بلاطم  69رد 

تفرعم ثحب  رد  ثیداحا  رتاوت  مود : 69لصف 

تفرعم ثیداحا  رابتعا  تابثا  موس : 70لصف 

71هراشا

داحآ رابخا  رابتعا  71نازیم 

تسا فّلؤم  دزن  نآ  ندوب  ربتعم  ربخ ، رودص  هب  نانیمطا  ياه  هار  زا  71یکی 

یفاک ثیداحا  هرابرد  ینیلک  موحرم  72رظن 

حیحص ثیدح  دروم  رد  نیرّخأتم  امدق و  حالطصا  73توافت 

حیحص ثیدح  هرابرد  نیرّخأتم  امدق و  رظن  فالتخا  74تّلع 

ثیدح بتک  فیلأت  رد  امدق  75شور 

دنز یمن  نآ  رابتعا  هب  يررض  امدق  بتک  رد  ثیدح  دنس  ندوب  لوهجم  ای  80فیعض 

اهنآ نیب  ضراعت  ماقم  رد  ثیداحا  دنس  زا  81هدافتسا 

امدق بتک  رد  تفرعم  ثیداحا  81رابتعا 

تفرعم تیاده و  رد  تیب  لها  شقن  مراهچ : 83شخب 
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اهبلق رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  لّوا : 83لصف 

83هراشا

تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  عیطم  اه  ناسنا  83بولق 

دراد یگتسب  ناشیا  تساوخ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  86لّمحت 

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  یملع  يریگتسد  مود : 87لصف 

دسر یم  اه  ناسنا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تکرب  هب  تفرعم  ملع و  87تمعن 

تبیغ نامز  رد  املع  ملع و  89تیعضو 

ناشیا یملع  يریگتسد  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  لّسوت  91شقن 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  سّدقم  ناتسآ  هب  92يرازگتمدخ 

اه 94تسرهف 

تایآ 94تسرهف 

صاخشا 96تسرهف 

عبانم 98تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  101هرابرد 
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تفرعم یسدق  رهوگ 

باتک تاصخشم 

-1339 دمحم ،  یمشاهینب ،  هسانشرس : 
. یمشاهینب دمحم  تفرعم / یسدق  رهوگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 رینم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
229 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ   ) لایر  30000 964-5601-42-8 ؛  لایر :   8200 کباش : 
.1386 مود :  پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  229 ؛  [ - 227 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

(. یمالسا هفسلف   ) تخانش عوضوم : 
. یسانشادخ عوضوم : 

. ثیداحا یمالسا -- ) هفسلف   ) تخانش عوضوم : 
BP217/ب86گ9 1378  هرگنک :  يدنب  هدر 

297/42 ییوید :  يدنب  هدر 
م15192-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
َکیَلَع ُمالَّسلَا 

ُهللا ِِهب  َکَفَّرَع  اِمب  َکَفَرَع  نَم  َمالَس 
وت رب  مالس 

تسا هتخانش  دنوادخ ، یفّرعم  هب  ار  وت  هک  یسک  مالس 
فیرّشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  زا  يزارف 

هحفص 117 دلج 102  راونالاراحب 
تیهام دوش ، نشور  دـیاب  هک  يزیچ  نیلّوا  دوش -  یم  حرطم  ماما  لوسر و  ادـخ ، تفرعم  نوچمه  ینید - ياـه  تفرعم  زا  تبحـص  یتقو 

دروم یـسانش ) ماما   ) تماما و  یـسانشربمایپ )  ) تّوبن و  یـسانشادخ )  ) دـیحوت عوضوم  رد  هچنآ  دـشاب . یم  نآ  ياـه  یگژیو  و  تفرعم » »
هخاش زا  کی  چیه  رد  دوشن ، هئارا  نآ  زا  ینشور  حیرـص و  يانعم  کی  ات  تسا و  تفرعم »  » فیرعت رب  ینتبم  ًالماک  دریگ ، یم  رارق  ثحب 

توافتم ییانعم  مادکره  هدنناوخ ، هدنسیون و  ای  هدنونش ، هدنیوگ و  یهاگ  تشاد . راظتنا  ار  حیحص  قیقد و  یثحب  ناوت  یمن  فراعم  ياه 
لـصا رد  لاکـشا  یمهفدـب و  أشنم  نیا  و  دـننکن ، كرد  تسرد  ار  رگیدـکی  دوصقم  اـت  دوش  یم  ثعاـب  نیمه  دـنمهف و  یم  تفرعم »  » زا

. ددرگ یم  يداقتعا  ثحابم 
ره نآ  هیاپ  رب  ات  دوش  هتخانـش  نآ  تایـصوصخ  و  تفرعم »  » تیهام ادـتبا  ینید ، فراعم  زا  یثحب  ره  حرط  زا  لـبق  تسا  مزـال  زور  نیا  زا 
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ییاه لاکشا  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ . نایب  یحاّرط و  يداقتعا  عوضوم 
{11 هحفص }

. دوش یم  طوبرم  تفرعم »  » ثحب هب  اهنآ  ّلح  هک  دیآ  یم  شیپ  يداقتعا  ثحب  نآ  نمض  رد 
هک یطرش  هب  هّتبلا  دیامن ؛ یم  یهیدب  نشور و  یلقاع  ره  يارب  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  دراد ، ینادجو  هیاپ  تفرعم »  » لصا نوچ  هناتخبشوخ 

. ددرگن طولخم  هدش ، عضو  يرشب  ياه  شناد  زا  یضعب  رد  هک  یتاحالطصا  تاّینهذ و  اب 
نیمه رب  سپـس  تسا . نادجو  لباق  یلقاع  ره  يارب  یتحار  هب  هک  هدش  حرطم  تفرعم  ملع و  تیهام  هرابرد  یتارّکذت  ادـتبا  باتک  نیا  رد 

هک شخب -  نیا  حیضوت  رد  تسا . نآ  ندوب  یسدق  یهلا و  اهنآ  نیرت  مهم  هک  میا  هدرک  نایب  یّلک  روط  هب  ار  تفرعم  ياه  یگژیو  لاونم 
عنُص قیقد  روط  هب  هک  میا  هدرک  یعس  میا و  هدرب  يدایز  هدافتسا  ثیداحا  نآرق و  رد  تیاده  ثحب  زا  تسا -  باتک  تمـسق  نیرت  هدمع 

هاگیاج و نایب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تمـسق  نیا  هعلاطم  رد  مینک . نییبت  یلقن  یلقع و  لیلد  اب  ار  اه  ناسنا  تیاده  ورملق  رد  لاعتم  يادخ 
اب ثحبم  نیا  رد  هچنآ  دـنک . یمن  گنت  ار  نآ  دزاس و  یمن  دراو  يا  همطل  وا  رایتخا  ورملق  هب  رـشب  تیادـه  رما  رد  راگدرورپ  هدارا  شقن 

تیعقاو هب  هبنت  مدع  رطاخ  هب  اسب  هچ  هک  تسا  رایتخا  یعقاو  هدودحم  تخانـش  دوش ، یم  ینادجو  ناسنا  يارب  یلقن  هلدا  تیاده  داشرا و 
رد مه  وا  رایتخا  شقن  نآ  تازاوم  هب  هدمآ  نایم  هب  رشب  تیاده  رد  ادخ  عنـص  زا  نخـس  اجره  نیاربانب  دشاب . هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  رما 

. ددرگن حرطم  هدنناوخ  يارب  ربج  ههبش  ناسنا ، رایتخا  ورملق  زا  راگدرورپ  عنص  هدودحم  کیکفت  اب  ات  تسا  هدش  یسررب  دروم ، نآ 
{12 هحفص }

هک یثیداحا  رابتعا  تابثا  رد  تبسانم  نیمه  هب  هدش و  حرطم  دنس ، ظاحل  زا  تفرعم ،»  » ثیداحا رابتعا  هرابرد  لّصفم  ًاتبسن  یثحب  همادا  رد 
. تسا هدش  نایب  هصالخ  روط  هب  مزال  بلاطم  دنا ، هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ناثّدحم  زا  يامدق 

تمسق نیا  هک  میا  هتخادرپ  ینید  فراعم  نادجو  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّرثؤم  مهم و  رایسب  شقن  یسررب  هب  باتک  شخب  نیرخآ  رد 
. تسا باتک  نیا  ثحبم  نیرتاشگهار  یلمع  ظاحل  زا 

یحور هللا -  ۀّیقب  ترضح  ینید ، فراعم  یلـصا  بحاص  دییأت  لوبق و  دروم  رـصتخم ، زیچان و  شالت  نیا  هک  تسا  نیا  هدنراگن  دیما  اهنت 
. دریگ رارق  ناشیا  نادنمتدارا  نارادتسود و  هدافتسا  دروم  رذگهر  نیا  زا  دشاب و  هادف -

زا و  دــیامرف ، وـفع  ثحاـبم ، حرط  مـهف و  رد  ار  بناـج  نـیا  یلاـمتحا  شزغل  یهاـتوک و  اـت  مهاوـخ  یم  گرزب  راـگدرورپ  زا  ناـیاپ  رد 
. منک یم  بلط  داشرا  ییامنهار و  باتک ، صیاقن  هب  تبسن  مرتحم ، ناگدنناوخ 

نیملاعلا ّبر  نیمآ  امرفب . نشور  نید  بحاص  ینارون  لامج  هب  ار  نایملاع  نامشچ  رتدوز  هچره  ایادخ ،
یمشاه ینب  دّمحم  دّیس  هامرهم 1377 -

{13 هحفص }

تفرعم ملع و  تقیقح  لّوا : شخب 

نآ ياه  یگژیو  ملع و  تیهام  ّلوا : لصف 

ملع يانعم  تهادب 

. میهد یم  صیخشت  ینادان »  » و لهج »  » اب ار  نآ  توافت  میمهف و  یم  ار  نآ  زا  روظنم  دوش ، یم  ییاناد »  » و ملع »  » زا تبحـص  یتقو  ام  همه 
مه اهنآ و  دوخ  مه  هک  دنتـسه  یتایعقاو  لهج  ملع و  سپ  میناد . یم  صقن  ار  ندوب » لهاج   » لامک و دوخ  يارب  ار  ندوب » ملاـع   » اـم همه 

. میهد صیخشت  میناوت  یم  ار  مادکره  شزرا 
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یتاحالطـصا اب  هک  یناسک  و  میـشاب ؛ نداد  باوج  هب  رداق  یتحار  هب  تسین  مولعم  تسیچ »؟ ملع  تقیقح   » هک لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  اـّما 
یم ار  ملع  یگمه  هک  دارفا -  عون  يارب  هک  دننک  حرطم  ار  یبلاطم  دنیآرب و  ملع »  » فیرعت ماقم  رد  اسب  هچ  دنراد ، ییانـشآ  دروم  نیا  رد 

یمن ییاج  هب  هار  تسیچ »؟ ملع   » شـسرپ هب  خساپ  رد  شور  نیا  یلو  دـشاب . دـیدج  سونأمان و  دـنمهف -  یم  ار  نآ  زا  روظنم  دنـسانش و 
؛ دوش یمن  ساسحا  نآ  فیرعت  هب  يزاین  دشاب ، نشور  ناگمه  يارب  يزیچ  تیعقاو  رگا  اریز  در .

{17 هحفص }
همه كرد  نوچ  و  دـهد . خـساپ  نآ  رد  ینادـجو  لّمأت  اب  سکره  ات  مینک  لاؤس  تسا  راکـشآ  همه  يارب  هک  يزیچ  هراـبرد  تسا  یفاـک 

. دوب دهاوخ  ناسکی  اه  باوج  نیاربانب  دنسر و  یم  هجیتن  کی  هب  مه  دوخ  نادجو  هب  هعجارم  رد  تسا ، ناسکی  ملع  زا  اه  ناسنا 
عورـش ییاناد  ملع و  هداس  ياه  لاثم  زا  میـسر . یم  تسیچ »؟ ملع   » هرابرد يا  هجیتن  هچ  هب  مینیبب  ات  مینک  یم  ریـس  شور  نیمه  هب  نونکا 

. مینک یم 

ملع ندوبن  ینهذ 

ییاناد عون  کی  هب  ار  ام  دنناوت  یم  مادکره  ام  هناگجنپ  ساوح  مینک . یم  ادیپ  ملع  نآ  هب  تبـسن  میونـش ، یم  ای  مینیب  یم  ار  يزیچ  یتقو 
هب تبـسن  ملع  زا  انیبان  صخـش  دوب . دـهاوخ  مورحم  شناد  عون  کـی  زا  دـشاب ، هتـشادن  ار  ساوح  نیا  زا  کـیره  یـسک  رگا  و  دـنناسرب .

هلیـسو هب  هک  تسام  ساوح  زا  رگید  یکی  زین  هقئاذ  ّسح  تسا و ...  هرهب  یب  اه  یندینـش  كرد  زا  زین  اونـشان  و  تسا . مورحم  اه  یندید 
هّوق زا  یـسک  رگا  و  میا . هدرک  ادـیپ  ملع  نآ  هب  ندیـشچ  قیرط  زا  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ینیریـش  مینک . یم  كرد  ار  اه  یندیـشچ  نآ 

. درادن ملع  مه  ینیریش  هب  تبسن  دشاب ، مورحم  ییاشچ 
ملع قالطا  زیچ  هچ  هب  ًاقیقد  میا ، هتخانش  ار  ینیریـش  هک  مییوگ  یم  یتقو  دراد ؟ یتیهام  هچ  ینیریـش ، هب  ام  ملع  هک : تسا  نیا  لؤس  لاح 

؟ مینک یم  تخانش  و 
تروص يانعم  هب  ینیریش  هب  ام  ملع  دنا -  هتفگ  یضعب  هک  روط  نآ  ایآ - 

{18 هحفص }
؟ تسا رکف  هلوقم  زا  ینیریش  ندیمهف  ایآ  تسا ؟ نآ  رّوصت  قیرط  زا  ینیریش  زا  ام  مهف  ایآ  تسا ؟ نآ  زا  نتشاد  ینهذ 

هن مینک  یم  ادیپ  یسرتسد  نآ  تیعقاو  هب  میشچ  یم  ار  ینیریش  یتقو  تسین ؛ نآ  رّوصت  قیرط  زا  ینیریـش  هب  ام  ملع  هک  تسا  نیا  تقیقح 
ندرک رکف  هلوقم  زا  ندیـشچ  ًالوصا  میـسانش . یمن  ار  ینیریـش  رّوصت ، هطـساو  هب  اـم  ددرگ . رـضاح  اـم  رد  نآ  ینهذ  تروص  اـهنت  هکنیا 

. مینک یمن  نآ  هرابرد  يرکف  چیه  ندش ) ملاع  هظحل   ) میشچ یم  ار  ینیریش  هک  هظحل  نآ  رد  تسین و 
مهف هک  مینک  یم  قیدصت  مه  ار  تقیقح  نیا  میراذگ و  یم  توافت  تسا ) رکف  نامه  هک   ) نآ رّوصت  ینیریـش و  ندیـشچ  نیب  ًانادـجو  ام 

هلحرم نآ  هب  ار  ام  زگره  ینیریش  هرابرد  رّوصت  رکف و  یلو  میـسرب  نآ  ندیـشچ  هلحرم  هب  هک  دوش  یم  لصاح  نامیارب  یتقو  اهنت  ینیریش 
نینچ تسا . ناوتاـن  ینیریـش  مهف  كرد و  زا  هشیمه  يارب  دـشاب ، مورحم  هقئاذ  ّسح  تـمعن  زا  هـک  یـسک  لـیلد  نـیمه  هـب  دـناسر . یمن 

ار وا  تارّوصت  نیا  یلو  دوش ، داجیا  شیارب  ینیریش  دروم  رد  یتارّوصت  دنا  هدیشچ  ار  نآ  هک  ینارگید  حیـضوت  اب  تسا  نکمم  یـصخش 
. دنک یمن  ّقفوم  نآ  ندیشچ  ینیریش و  كرد  هب 

ییاشچ ّسح  دقاف  ّدلوت  ودب  زا  یـسک  رگا  تسین . ریذپ  ناکما  هدیـشچن  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  مه  ینیریـش  رّوصت  هک  تسا  نیا  تقیقح 
تافیـصوت زا  صخـش  نیا  يارب  هک  يزیچ  رثکاّدح  درک . لقتنم  وا  هب  دنراد  ینیریـش  زا  ملاس  دارفا  هک  ار  يرّوصت  ناوت  یمن  زگره  دشاب ،

ّسح وا  هک  يرگید  ياه  هلوقم  خنس  زا  تسا  يرّوصت  دوش ، یم  لصاح  نارگید 
{19 هحفص }
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اهادص خنس  زا  يزیچ  مه  ار  ینیریش  وا  دشاب . رادروخرب  هرصاب  هعماس و  ّسح  تمعن  زا  هک  یطرش  هب  اه  یندید  اه و  یندینش  ریظن  هدرک 
. دور یمن  رتارف  تسا ، هدیمهف  هتخانش و  هچنآ  هدودحم  زا  شتارّوصت  هریاد  دراگنا و  یم  اهریوصت  و 

زا حیحص  رّوصت  ناکما  دشاب ، هتسب  یسک  يارب  يزیچ  نادجو  كرد و  هار  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ تخانـش  كرد و  رب  عرف  رّوصت  سپ 
یم تسا ، هدیمهف »  » هدیـشچ و ار  نآ  ینعی  تسیچ  ینیریـش  دناد » یم   » هک یـسک  اهنت  ثحب  دروم  لاثم  رد  درادـن . دوجو  شیارب  مه  نآ 

تیعقاو و زا  یکاح  دـناوت  یمن  وا  راـکفا  تارّوصت و  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . هتـشاد  نآ  زا  عقاو  اـب  قباـطم  حیحـص و  يرّوصت  دـناوت 
. دشاب ینیریش  تقیقح 

نیا درک . ادج  رکف  رّوصت و  زا  ار  مهف  تخانـش و  باسح  دیاب  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  ینادـجو  تاحیـضوت  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
« ملع  » هکنیا نآ  دنام و  یم  ظوفحم  هراومه  یساسا  لصا  کی  یلو  دریگ ، رارق  يرگید  همدقم  یکی  دنشاب و  طوبرم  مه  هب  دنناوت  یم  ود 

یلو دماجنیب ، ندیمهف »  » هب ندرک » رکف   » یهاگ تسا  نکمم  دنتسه . خنـس  ود  هلوقم و  ود  زا  اهنیا  تسا . رّوصت »  » و رکف »  » زا ریغ  مهف »  » و
زا نداد  شرازگ  يارب  ار  نادـجو »  » ریبعت ام  رگیدـکی ، زا  هلوقم  ود  نیا  کیکفت  يارب  دنتـسین . یکی  دنتـسه و  زیچ  ود  اـهنیا  لاـح  ره  رد 

. مینک یم  باختنا  مهف » »
اب هک  تقیقح  نیمه  ینعی  تسا ، ینادجو  رما  کی  ینیریش  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  زا  روظنم  تسا و  نادجو »  » قیداصم زا  یکی  ندیشچ 

{20 هحفص }
درک . ادیپ  ملع  نآ  هب  ناوت  یم  ندومن -  رّوصت  ندرک و  رکف  هن  و  ندیشچ -

هب ار  نادجو »  » ریبعت تروص  نآ  رد  مینکب -  نآ  زا  يرّوصت  ًافرص  هکنیا  هن  مینک -  ادیپ  یسرتسد  يزیچ  تیعقاو  هب  یقیرط  زا  رگا  ًالوصا 
هدرک نادـجو  ار  نآ  مییوگب  میناوت  یم  میـسرب ، يزیچ  دوخ  هب  رگا  ام  تسا . نآ  دوخ  زا  ریغ  زیچ ، کی  زا  ینهذ  تروص  میرب . یم  راـک 

قیداصم زا  ندرک  سح  نیاربانب  مینک . ادـیپ  یـسرتسد  تاسوسحم  تیعقاو  هب  ات  دـننک  یم  رداـق  ار  اـم  هقئاذ -  دـننام  اـم - ّساوح  و  میا ،
. تسا ندرک  نادجو 

تسا ندرک  نادجو  نامه  كاردا  ملع و 

تقیقح ددرگ و  یم  لصاح  نادجو  هار  زا  هکلب  اهنآ ، رّوصت  رکف و  قیرط  زا  هن  تاسوسحم ، هب  ملع  هک  تسا  نیا  هتـشذگ  تانایب  لصاح 
هب یتقو  اهنت  و  نآ ؛ هب  ندیسر  ینعی  زیچ  کی  كاردا  دنک . یم  قدص  اجنیا  رد  یبوخ  هب  كاردا »  » يوغل يانعم  تسا ؛ نیمه  مه  كاردا 

تروص رد  میروایب . نهذ  رد  ار  نآ  زا  یتروص  ًافرـص  هکنیا  هن  میا ، هدیـسر  نآ  هب  مییوگب  میناوت  یم  مینک ، ادیپ  یـسرتسد  زیچ  نآ  دوخ 
. یّسح كاردا  دروم  رد  نیا  میا . هدش  لیان  نآ  زا  يرّوصت  هب  هک  مییوگب  میناوت  یم  طقف  مود 

یم ناعذا  تقیقح  نیا  هب  میریگب ، رظن  رد  ار  دوخ  مهف  ملع و  لاح  یتقو  ام  زا  مادـکره  تسا . نیمه  مه ، تاکاردا  مولع و  ریاس  تقیقح 
یم دـناد ، یم  ار  نآ  ّلـح  هار  هک  يرگید  میناد . یمن  نآ  ّلـح  يارب  یهار  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یلکـشم  هلأـسم  لاـثم  ناوـنع  هب  مـینک .

هب مه  ام  دنک و  یم  نایب  هب  عورش  وا  میمهفب . ار  نآ  مه  ام  ات  دهد  حیضوت  ام  يارب  دهاوخ 
{21 هحفص }

تیادـه اب  هک  تسا  هّینهذ  روص  نامه  اـم  تارّکفت  دزادـنا و  یم  ندرک  رکف  هب  ار  اـم  وا  نانخـس  میهد . یم  ارف  شوگ  ّتقد  اـب  وا  تاـنایب 
تهج صاخ  بولطم  يوس  هب  صاخ و  ریـسم  کی  رد  ام  راکفا  هک  یتّدـم  زا  سپ  دـنریگ . یم  رارق  مه  راـنک  یّـصاخ  لکـش  هب  هدـنیوگ 

يرگید ار  هچنآ  هک  مینک  یم  ساسحا  ام  دـشخرد و  یم  یقرب  هظحل  کی  رد  تسا ) هّینهذ  روص  هلیـسو  هب  راکفا  نیا  همه  و   ) دوش يریگ 
ام يارب  هظحل  نآ  زا  سپ  ندرک  رّوصت  دـماین . دوجو  هب  ام  نهذ  رد  يرّوصت  چـیه  هظحل  نآ  رد  میدـیمهف . دوب ، ام  هب  نآ  میهفت  ددـصرد 

قرف رکف  اب  تسین و  ینهذ  تروص  کی  مهف  دوخ  یلو  میهدـب ، ینهذ  تروص  میناوت  یم  میا  هدـیمهف  هچنآ  هب  ینعی  تسا . ریذـپ  ناـکما 
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. دراد
، دنـشاب هتـشاد  دوجو  دـنناوت  یم  ام ، رایتخا  نودـب  ای  ام  رایتخا  اب  مهف ، زا  سپ  مهف و  زا  لبق  تسا ، ینهذ  ياه  تروص  نامه  هک  ام  راکفا 
. تسا مهف  نامه  ییاناد  ملع و  تقیقح  تسام و  رد  ینهذ  تروص  کی  شیادـیپ  زا  ریغ  ندـیمهف  تسا . ندـیمهف  دوخ  هرابرد  نخـس  اّما 

رگا مه  ار  تارّوصت  دنتسین . شخب  ییانشور  ام  تارّوصت  یلو  دنک ، یم  ییانـشور  داجیا  میا ، هدوب  لهاج  ًالبق  هچنآ  هب  تبـسن  ام  رد  مهف 
تکرب هب  ینعی  دنوش . عقاو  مولعم  دنناوت  یم  هکلب  دنتـسین ، یهاگآ  ملع و  نیع  ینهذ  ياه  تروص  سپ  دننک . یم  ادـیپ  ینـشور  میمهفب ،

ملع تارّوصت ، نیارباـنب  تسا . ملع  دوخ  زا  ریغ  موـلعم  دـنوش و  یم  دراو  ناـسنا  تاـمولعم  هریاد  رد  هّینهذ  تروـص  هک  تسا  مهف  ملع و 
. دنتسین

رد هک  تسا  ناـمه  نیا  دریگ و  یم  ّقلعت  نآ  دوخ  هب  ًامیقتـسم  ینهذ ، تروـص  تطاـسو  نودـب  زیچ  کـی  هب  ملع  هک  دوـش  یم  هظحـالم 
يانعم

{22 هحفص }
دوجو هب  ام  رد  نآ  ینهذ  تروص  ًافرـص  هکنیا  هن  مینک  ادیپ  یـسرتسد  مولعم  دوخ  هب  هک  تسا  یتقو  ام  ندش  ملاع  میدرک . نایب  نادجو » »

. تسا نیمه  مه  كاردا  تقیقح  دیآ و 

تسا نادجو  همزال  يرکفال 

نودـب ار  موـلعم  تیعقاو  اـم  ندرک  نادـجو  زا : تسا  تراـبع  ییاـناد  ملع و  هک  تسا  نیا  مـیریگ  یم  تاحیـضوت  نـیا  زا  هـک  يا  هجیتـن 
نآ زا  مینک ، یم  نادـجو  ار  يزیچ  هک  هاـگنآ  تسا و  ندرک  رکف  لاـح  زا  ریغ  نادـجو  لاـح  یلک  روـط  هب  هّینهذ . روـص  رکف و  تطاـسو 

ندیـشچ ینیریـش ، دروم  رد  دراد . توافت  رکف  ثیح  اب  نادجو  ثیح  هشیمه  میرادن و  نآ  هرابرد  يرکف  مینک ، یم  شنادـجو  هک  تهج 
یم هک  تهج  نآ  زا  میـشچ ، یم  ار  ینیریـش  هک  یتقو  نآ  دـشاب . یم  يرگید  زا  ریغ  یکی  تیثیح  تسا و  توافتم  نآ  هرابرد  رکف  اـب  نآ 

. تسا نآ  ندیـشچ  زا  ریغ  نآ  هب  تبـسن  رکف  تهج  میزادرپـب ، ندرک  رکف  هب  نآ  هراـبرد  مه  رگا  میرادـن و  يرکف  نآ  هـب  تبـسن  میـشچ 
یکی هاگ  چیه  تهج  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو  دنک  هشیدنا  رکف و  نآ  هرابرد  مه  دشچب و  ار  ینیریـش  مه  ناسنا  تسا  نکمم 
تفگ ناوت  یم  هک  يروط  هب  تسا  هارمه  نآ  هب  تبسن  رکف  مدع  یعون  اب  هراومه  ینیریش  ندیشچ  دنتسه و  مه  ریغ  هراومه  دنوش و  یمن 

. دراد تمزالم  رکف  ندوبن  اب  ندیشچ 
، دوش یم  نادجو  هک  ثیح  نآ  زا  دوش  یم  نادـجو  هک  يزیچ  ینعی  تسا . نادـجو  همزال  يرکفال » : » مینک اعّدا  میناوت  یم  هک  تساجنیا 

« يرکفال  » يزیچ نادجو  طرش  ًالوصا  درادن و  دوجو  نآ  هرابرد  يرکف  چیه 
{23 هحفص }

. تسا نادجو  رتسب  رد  نآ  هب  تبسن 
رد هکلب  دشاب ، یمن  يرایتخا  رما  کی  دوش ) یم  هداد  حیضوت  لصف  نیمه  همادا  رد  هک  نانچنآ   ) ندرک نادجو  لصا  نوچ  يرکفال »  » نیا

هاوخ یندش  ملاع  ره  رد  هک  تسا  موهوملاوحم »  » نامه يرکفال »  » نیا دوش . یم  لصاح  دوخ  هب  دوخ  صخش  رایتخا  نودب  نادجو ، لاح 
. دیآ یم  دوجو  هب  هاوخان 

نادـجو يارب  هک  تسا  نیا  يرایتخا  يرکفال  تسا . يرایتخا  اـنعم ، نآ  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  مه  يرگید  ياـنعم  يرکفـال »  » اـّما
هنیمز ات  دـنک  شالت  هکلب  دـسرب ، نآ  هب  ندرک  رکف  اب  هک  دـنکن  یعـس  ینعی  دوشن ؛ هجاوم  نآ  اـب  يرکف  تروص  هب  ناـسنا  يزیچ ، ندرک 

یم هداـمآ  روما  نادـجو  يارب  ار  هنیمز  يرکفـال  زا  ياـنعم  نیا  دزاـسن . نآ  يارب  يرکف  تروص  دـنک و  مهارف  دوخ  يارب  ار  نآ  نادـجو 
. دزاس
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کیدزن نآ  كرد  هب  ار  ام  ینیریـش  هرابرد  ندرک  رکف  مینک . رکف  نآ  هرابرد  دـیابن  میمهفب  ار  نآ  میهاوخب  رگا  ینیریـش ، لاثم  ناـمه  رد 
ياج هب  مینک ، رکف  نآ  هرابرد  ردقره  ندیـشچ ، مدع  تروص  رد  و  میـشچب ، ار  نآ  دیاب  مینک  كرد  میهاوخب  رگا  ار  ینیریـش  دـنک . یمن 

ره مهف  هار  یّلک  روط  هب  دـناسر . یمن  ینیریـش  تیعقاو  هب  ار  ام  هار  نیا  اریز  میدرگ . یم  رود  نآ  زا  میوش ، کـیدزن  نآ  تیعقاو  هب  هکنآ 
یسک رگا  الاح  دیشچ . دیاب  مه  ار  اه  یندیشچ  دینـش و ...  دیاب  ار  اه  یندینـش  دید و  دیاب  ار  اه  یندید  تسا . زیچ  نامه  اب  بسانتم  زیچ ،

هتفرگ و هابتشا  ار  هار  ًالصا  نوچ  دوش . یم  رترود  دوصقم  زا  دنک  ششوک  رتشیب  هچره  ددرگ ، دراو  ندید  هار  زا  اه ، یندیـشچ  مهف  يارب 
دوصقم زا  دورب ، شیپ  ناسنا  هچره  هابتشا  ریسم  رد 

{24 هحفص }
. دوش یم  رترود  یلصا 

هب ار  ام  هار  نیا  میا و  هتفرگ  هابتـشا  ار  هار  ًالـصا  مینک ، رکف  شا  هراـبرد  رگا  تسا ، نادـجو  نآ  صیخـشت  هار  هک  يزیچ  بیترت  نیمه  هب 
ار ینیریش  دهاوخ  یم  هک  نآ  میتفا . یم  رترود  بولطم  كرد  زا  میهد ، جرخ  هب  رظن  ّتقد  رتشیب  هچره  نیاربانب  دناسر و  یمن  نامدوصقم 

ینیریـش هک  دمهف  یم  تقو  نآ  دراذـگب ، شناهد  رد  دـنق  هّبح  کی  ًالثم  دـیاب  دزاسب ، دوخ  يارب  نآ  زا  یتارّوصت  هکنآ  ياج  هب  دـمهفب ،
. دناسر یمن  شبولطم  هب  ار  وا  تفر  یم  ًالبق  هک  یهار  دوش  یم  هّجوتم  ندیشچ  زا  سپ  تسیچ و 

یم ثعاب  نوچ   . دوش یم  ام  مهف  يارب  یباجح  عنام و  دزاس ، نکمم  ام  يارب  ار  نآ  كرد  هکنآ  ياج  هب  ینیریش ، هرابرد  ندرک  رکف  سپ 
دیاب میمهفب ، ار  ینیریش  تیعقاو  میهاوخب  رگا  دنک . یم  رود  نآ  تقیقح  زا  ار  ام  میمه  میریگرب و  هابتشا  ار  نآ  تخانـش  هار  ام  هک  ددرگ 

هک ار  یعنام  تروص  نیا  رد  میرادن . ینیریـش  تقیقح  اب  يواسم  هدش ، ادـیپ  ام  رد  تارّوصت  راکفا و  زا  ار  هچنآ  مینکن و  رکف  نآ  هرابرد 
، دوش یم  اـم  بصن  ندیـشچ  قیرط  زا  هک  نآ  حیحـص  كرد  يارب  ار  هنیمز  میا و  هدرک  عفر  هدوب ، راـک  رد  ینیریـش  تقیقح  كرد  يارب 

. میا هتخاس  مهارف 
، مینک رّوصت  ار  اهنآ  میهاوخب  ندـید  ياـج  هب  رگا  دنتـسه ، یندـید  هک  ییاـهزیچ  تسا . رارق  نیمه  زا  بلطم  زین  ینادـجو  روما  ریاـس  رد 

. یّسح روما  ریاس  اه و  یندینش  تسا  نینچمه  و  دوش . یم  اهنآ  هب  تبسن  ام  مهف  باجح  تارّوصت  نیمه 
يدازآ و  تیّرح »  » ًالثم تسا . روط  نیمه  مه  یّسح  ریغ  تاکاردا  رد 

{25 هحفص }
تیّرح دنتـسه . انـشآ  یبوخ  هب  نآ  تیعقاو  اب  دـننک و  یم  كرد  ار  نآ  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  یتیعقاو  دوخ ، يراـیتخا  لاـعفا  رد  ناـسنا 

قیرط هچ  زا  نآ  هب  تبـسن  اـم  كرد  میـسانش و  یم  ار  نآ  هنوگچ  اـّما  دوش ، یمن  كرد  هناـگجنپ  ّساوح  اـب  تسین و  سوسحم  رما  کـی 
ناسنا همه  دوش . نادجو  هک  دوش  یم  هدیمهف  یتقو  اهنت  يدازآ  ای  تیّرح  تسیچ ؟ تیّرح  دمهفب  دناوت  یم  رکف  هار  زا  یـسک  ایآ  تسا ؟

یم کیدزن  نآ  تقیقح  هب  ایآ  دسانشب ، ار  نآ  دوخ  تارّوصت  اب  دهاوخب  یسک  رگا  لاح  دنا . هتخانـش  ار  نآ  تیّرح ، نادجو  قیرط  زا  اه 
میهاوخب رگا  نیاربانب  تسین و  ندرک  رکف  يدازآ ، كرد  هار  ًالصا  دننک ؟ یم  رود  يدازآ  تیعقاو  زا  ار  وا  تارّوصت  نامه  هکنیا  ای  دوش 

رکف نآ  هرابرد  دـیاب  يدازآ  هب  تبـسن  حیحـص  تخانـش  يارب  نیارباـنب  میوش . یم  رترود  نآ  تقیقح  زا  میـسانشب ، ار  نآ  ندرک ، رکف  اـب 
. دشابن راک  رد  یعنام  ددرگ و  مهارف  نآ  نادجو  يارب  هنیمز  ات  میزادنیب  رود  ار  نآ  زا  يرکف  تروص  ره  مینکن و 

ناوت یمن  ار  يرایتخا  يرکفال  نیا  دـشاب . ندرک  نادـجو  همّدـقم  هنیمز و  دـناوت  یم  هدوب و  يرایتخا  هک  تسا  يرکفال »  » مود يانعم  نیا 
هک دوش  لصاح  ناسنا  يارب  يرایتخا  شالت  چیه  نودـب  روما  نادـجو  راکفا و  ندـش  رود  اسب  هچ  اریز  تسناد . نادـجو  يارب  مزال  طرش 
هک مود  ياـنعم  دـشاب . یم  يراـیتخا  ریغ  تسه و  ینادـجو  ره  رد  هک  دـنک  یم  ادـیپ  قّقحت  يرکفـال »  » لّوا ياـنعم  طـقف  تروص  نیا  رد 

. تسین شدوجو  يارب  یترورض  اّما  دراد  دوجو  ناسنا  نادجو  ملع و  هنیمز  همّدقم و  ناونع  هب  یهاگ  تسا  يرایتخا 
{26 هحفص }
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نآ تهادب  نیع  رد  ملع  ندوبن  فیرعت  لباق 

زجاع نآ  يارب  یفیرعت  هئارا  زا  ام  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هّجوت  دشاب ، یم  مهم  رایسب  ملع  ندوب  ینادجو  صیخشت  رد  هک  يرگید  هتکن 
. دنک یم  قدص  ینادجو  روما  همه  رد  هکلب  درادن  ملع  هب  صاصتخا  رما  نیا  و  میتسه .

هنوگچ تسا  هدیشچ  ار  شتیعقاو  هک  نآ  ینیریش ، لاثم  نامه  رد  مینک . یم  هدافتـسا  یّـسح  ياه  لاثم  زا  مه  زاب  هلأسم ، ندش  هداس  يارب 
؟ دنک فیصوت  هدرک  كرد  ار  نآ  دیناوت  یم 

ماگنه هکنیا  تسا ؟ ینیریـش  فیرعت  تاحیـضوت ، نیا  ایآ  یلو  دـهدب  حیـضوت  ینیریـش  كرد  ماگنه  رد  ار  دوخ  لاح  دـناوت  یم  طقف  وا 
صاوخ نیا  كرد  و  ینیریش . فیرعت  هن  تسا ، ینیریش  صاوح  راثآ و  نایب  دیآ ، یم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  یتالاح  هچ  ینیریـش  ندیـشچ 

هب یطبر  هک  تارّوصت  يرـس  کی  زج  هدیـشچن ، ار  نآ  هک  یـسک  هنرگو  دراد ؛ انعم  تسا ، هدیـشچ  ار  ینیریـش  هک  یـسک  يارب  اـهنت  مه 
يرگید حیـضوت  فیـصوت و  هدیـشچ ، ار  نآ  ًـالبق  ینعی  تسیچ ، ینیریـش  دـناد  یم  یـسک  رگا  ددرگ . یمن  شبیـصن  درادـن ، رما  تیعقاو 

. دنک یمن  نشور  شیارب  ار  يزیچ  تاحیضوت  نآ  هدیشچن ، رگا  یلو  تسا ، دیفم  شیارب 
یم هیصوت  ًاتیاهن  هک  یهار  اهنت  دنبای و  یم  زجاع  نآ  تقیقح  فیرعت  فیصوت و  زا  ار  دوخ  دنا  هدیشچ  ار  ینیریش  هک  یناسک  همه  يرآ ؛

دیاب دسانشب  ار  ینیریش  دهاوخ  یم  سکره  هک  تسا  نیا  دننک ،
{27 هحفص }

. زگره دنک ؟ یم  مک  ار  نآ  ینادجو  ینشور  فیرعت ،
ار ییاهزیچ  عون  ام  دشاب . هتشاد  دوجو  یللخ  یتساک و  نآ  زا  ام  تخانـش  رد  مینک ، فیـصوت  ار  يزیچ  میتسناوتن  رگا  هک  تسین  روط  نیا 
هک ای ...  اه ) یندـید  رد   ) یبآ گنر  ای  اه ) یندیـشچ  رد   ) ینیریـش دـننام  تاسوسحم  لاثم  زا  مینک . فیرعت  میناوت  یمن  میـسانش  یم  هک 

. دیریگب رظن  رد  ار  يدازآ  لاثم  نامه  میرذگب ، رگا  دنتسه ، نشور  حضاو و  رایسب  ام  يارب  لاح  نیع  رد  دتسین و  فیرعت  لباق  مادک  چیه 
یم ایآ  اّما  میمهف ، یم  ار  يدازآ  ًاقیقد  يدیدرت  چیه  نودـب  ماهبا . هن  میراد و  کش  هن  تسیچ  يدازآ  میناد  یم  هکنیا  رد  ام  زا  کی  چـیه 

مادـک چـیه  اّما  دـنا ، هدرک  هئارا  يدازآ  زا  يدّدـعتم  ياه  فیرعت  مـالک  هفـسلف و  رد  میهد ؟ هئارا  نآ  زا  حیحـص  لـماک و  یفیرعت  میناوت 
نادجو مه  رگا  و  درادن ؛ فیرعت  هب  زاین  تسیچ و  يدازآ  دناد  یم  هدرک ، نادجو  ار  يدازآ  یسک  رگا  تسین . نآ  تقیقح  هدننک  نشور 

. دنامهف وا  هب  ار  يدازآ  ناوت  یمن  یفیرعت  چیه  هلیسو  هب  هدرکن ،
وا ینعی  دـنک . قیبـطت  تسا ، هتفاـی  دوخ  هچنآ  اـب  هک  دریذـپ  یم  ار  نآ  فیرعت  یتروص  رد  هدرک ، نادـجو  ار  يدازآ  تقیقح  هک  مه  نآ 

شریذـپ مدـع  شریذـپ و  يارب  يراـیعم  تـسا ، هدرک  نادـجو  هـچنآ  هـکلب  درب ، یمن  نآ  تـقیقح  هـب  یپ  يدازآ  فـیرعت  يور  زا  زگره 
فیرعت نیاربانب ، دنک . یم  در  ای  دریذپ و  یم  ار  نآ  ای  دعب  دهد ، یم  هئارا  دناد ، یم  هچنآ  هب  ار  فیرعت  عقاو  رد  سپ  دـشاب . یم  فیراعت 

يارب ار  یلوهجم  هک  درادـن  ار  هدـیاف  نیا  ینادـجو  روـما  رد  دـشاب ، یم  ندناسانـش  ياـنعم  هب  هک  فـیرعت  ظـفل  تسین . روآ  ملع  وا  يارب 
، فیرعت ندینش  اب  وا  دزاس و  مولعم  صخش 

{28 هحفص }
. دسانشب ار  ینادجو  رما 

ًانادـجو يزیچ  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  درادـن . نادـجو  تهج  زا  نآ  ندوب  نشور  اـب  یتاـفانم  يزیچ ، فیرعت  زا  زجع  یّلک  روـط  هب  سپ 
. دشاب ناوتان  نآ  يارب  یفیرعت  نداد  زا  لاح  نیع  رد  اّما  دشاب ، راکشآ  نشور و  ناسنا  يارب 

ماقم رد  اّما  تسیچ ، ییاناد  ملع و  هک  میمهف  یم  ًانادـجو  ام  ددرگ . یم  نشور  ام  يارب  ملع  ندوبن  فیرعت  لباق  قوف ، بلاـطم  هب  هّجوتاـب 
. مینک هدافتسا  ریبعت  نآ  زا  حیضوت  ماقم  رد  هک  مینک  یمن  ادیپ  دشاب ، نآ  دوخ  زا  رت  نشور  هک  يریبعت  چیه  فیرعت  هئارا 
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زیچ دزن  يزیچ  ندوب  رـضاح  (: 1 «) ٍءیـِشل ٍءیـش  ُروضح  : » دـیریگب رظن  رد  دـنا  هتفگ  ملع  فیرعت  رد  هک  ار  يریبعت  نیرت  لـماک  نیرتهب و 
. دریگ یم  ربرد  ار  ملع  ءاحنا  همه  فیرعت  نیا  دنیوگ  یم  ملاع . دزن  تسا  مولعم  ندوب  رضاح  روظنم  رگید .

هچ هب  روضح » « ؟ دـشاب یم  رت  نشور  تسا ، یهاـگآ  مهف و  ناـمه  هک  ملع »  » دوخ زا  روضح »  » موـهفم اـیآ  هک : تسا  نیا  لاؤـس  بوـخ ؛
رگیدـکی هب  ود  نیا  مییوگب  دـیاب  هک  تسه  رگا  هن ؟ ای  تسه  يرگید  دزن  یکی  روضح  يانعم  هب  مسج  ود  ندوب  مه  رانک  اـیآ  تساـنعم ؟

روضح عون  کـی  فـیرعت  نیا  رد  روـضح  زا  دارم  سپ  تسین ، رگا  و  دریذـپ . یمن  ار  يزیچ  نینچ  سک  چـیه  هک  یلاـح  رد  دـنراد ، ملع 
! دوشب يرگید  زا  یکی  ندوب  هاگآ  هب  یهتنم  هک  يروضح  يروضح ؟ عون  هچ  تسا . یّصاخ 

{29 هحفص }
یم اـم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـناسرب ؛ میراد  یهاـگآ  ملع و  زا  هک  ار  یموـهفم  ناـمه  هک  مـینک  اـنعم  يروـج  ار  روـضح  دـیاب  ینعی 

. مینک فیرعت  ار  ملع  روضح »  » هلیسو هب  میتساوخ 
فیرعت روضح »  » هلیـسو هب  ار  ملع »  » دوـخ هک  یلاـح  رد  مینک  هدافتـسا  ملع »  » زا میوـش  یم  روـبجم  روـضح »  » فـیرعت رد  رگید ، ناـیب  هب 

و دراد . دوجو  دوش ، هتفرگ  راـک  هب  ملع  فیرعت  رد  دـهاوخب  هک  زین  روضح »  » زا ریغ  يرگید  ریبعت  ره  رد  هک  تسا  یلکـشم  نیا  میدومن !
هزادنا هب  ای  هک  يرگید  روما  زا  هدافتسا  اب  تسا ، یهیدب  حضاو و  ًانادجو  هک  ار  يزیچ  میا  هتساوخ  ام  هک  هدش  یشان  اجنآ  زا  لاکـشا  نیا 

. مینک فیرعت  میهدب و  حیضوت  دنرادن ، نآ  زا  يرتشیب  ینشور  لقاال  ای  دنتسین و  نشور  نآ 
هب ملع  دوخ  هک  دنک  یم  قیدـصت  دوخ  نادـجو  هب  هعجارم  اب  سکره  یلو  دوش ؛ یم  نشور  ملع  فیرعت  رد  ار  تانایب  هنوگ  نیا  هک  اهنآ 

. درادن دوجو  نآ  ندرک  نشور  رد  ینایب  چیه  هب  جایتحا  هک  تسا  نشور  يردق 
رگا و  مینک . فیرعت  ار  ملع  نآ ، هلیـسو  هب  میهاوخب  اـت  میرادـن  ملع  دوخ  زا  رت  نشور  رت و  حـضاو  يزیچ  چـیه  اـم  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
يزیچ رگا  تسین . حضاو  راکشآ و  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا  مزال  يزیچ  يارب  فیرعت  میرادن . ندرک  فیرعت  هب  يزاین  ًالصا  تسا  نینچ 

 - مینک یم  نادجو  ار  نآ  هک  ملع -  يانعم  تهادب  زا  يریذپان  فیرعت  نیا  و  درادن . فیرعت  هب  مه  یجایتحا  سپ  تسا ، نشور  ردـق  نیا 
. دهاک یمن 

يروط هتبلا  تخانش  نیا  یلو  تسا ؛ هدش  هتخانش  ام  يارب  مینک ، هئارا  نآ  زا  یحیضوت  یفیرعت و  میناوتب  هکنآ  نودب  ملع  تیعقاو  نیاربانب 
{30 هحفص }

میرادن و ینادـجو  چـیه  نآ  یگنوگچ  ملع و  لوصح  هوحن  زا  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـشاب . نشور  ام  يارب  مه  نآ  مزیناکم  هک  تسین 
. تسا راکنا  لباق  ریغ  شیانعم  تهادب  نآ و  دوجو  لصا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  میهدب . میناوت  یمن  نآ  هرابرد  مه  یحیـضوت  چیه  اذـل 

مه يریـسفت  چـیه  و  میناد ، یمن  دوش ؟ یم  لـصاح  اـم  يارب  مهف  نیا  هنوگچ  میوش ، یم  اـناد  نآ  هب  تبـسن  میمهف و  یم  ار  يزیچ  یتـقو 
. دسر یمن  ییاج  هب  یعس  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  میشاب . هتشاد  نآ  حیضوت  رد  یعس  دیابن  سپ  میهد . هئارا  میناوت  یمن  نآ  هب  تبسن 

تلاح نیا  هکنیا  اّما  میوش . رکنم  میناوت  یمن  ار  نیا  میا . هتشگ  جراخ  ینادان  لهج و  زا  میا و  هدش  اناد  ملاع و  هک  میبای  یم  ردق  نیمه  ام 
. تسین نشور  ام  يارب  تسیچ ، نآ  ریسفت  هدش و  ادیپ  ام  رد  هنوگچ 

ملع ندوبن  يرایتخا 

رد ملاع  هکلب  تسین ، ناسنا  لـعف  ملع  شیادـیپ  تسا . نآ  ندوبن  يراـیتخا  تساـم ، ینادـجو  ملع ، دروم  رد  هک  يرگید  ّمهم  رایـسب  هتکن 
ًاتعفد يرگید  تاحیـضوت  اب  دـعب  تسین و  نشور  ام  يارب  هلأسم  ّلح  هار  هک  اجنآ  میدرک ، رکذ  ًالبق  هک  یلاثم  رد  تسا . لعفنم  طقف  اجنیا 

نـشور دوخ  يارب  ار  لکـشم  ّلح  هار  هک  میدوبن  ام  نیا  تسین . ام  راـک  ندـش ، نشور  نیا  هک  میباـی  یم  دوجو  همه  اـب  میمهف ، یم  ار  نآ 
هاگنآ میمهفب . میدـیمهف ، هک  یتقو  نآ  زا  رتدوز  میتسناوت  یم  دوب  ام  رایتخا  لیم و  هب  رگا  تسا ؛ هدوبن  ام  رایتخا  لیم و  هب  ام  مهف  میدرک .
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نامدوخ میمهفب و  ار  نآ  تسا  رارق  دعب  هظحل  هک  میناد  یمن  نآ  زا  لبق  هظحل  رد  میمهف ، یم  ار  يزیچ  هک 
{31 هحفص }

ار یبلطم  میتسه  لیام  یلیخ  یهاگ  میدیمهفن . نآ  زا  لبق  میدـیمهف و  ار  نآ  صاخ  هظحل  نیا  رد  دـش  روط  هچ  هک  میوش  یمن  هّجوتم  مه 
یمارف شوـگ  داتـسا  سرد  هب  هک  ینایوجـشناد  میمهف . یمن  نآ  زا  يزیچ  مینک ، یم  شـشوک  هچره  یلو  مـیروآرد  رـس  نآ  زا  مینادـب و 

دنمهفب و ار  داتـسا  روظنم  یناسک  هچ  هکنیا  یلو  دننک ، یم  شوگ  ندـیمهف  يارب  همه  دـنراد ، ار  داتـسا  دارم  ندـیمهف  دـصق  همه  دـنهد ،
رایتخا هب  تسین . ناشدوخ  رایتخا  هب  اهنیا  زا  مادک  چیه  دوش ، لصاح  ناشیارب  مهف  نیا  عقوم  هچ  دنمهف ، یم  هک  اهنآ  دنمهفن و  کی  مادک 

نیا وا  لیم  اب  یلو  دنبایرد ؛ ار  شروظنم  وا ، حیضوت  نیلّوا  اب  شنایوجـشناد  همه  هک  دشاب  هتـشاد  تسود  اسب  هچ  داتـسا  تسین . مه  داتـسا 
. دوش یمن  ماجنا  راک 

ار دوخ  روظنم  دهاوخب ، هک  سکره  هب  دهاوخب و  هک  تقو  ره  دناوت  یم  هدنیوگ  هن  وجشناد ، هن  تسا و  داتـسا  رایتخا  هب  هن  كاردا  مهف و 
. دمهفب دهاوخ  یم  هک  ار  يزیچ  ره  دراد ، تسود  تقو  ره  هک  تسا  رداق  هدنونش  هن  دنک و  میهفت 

یم دـهاوخب ، هک  ار  یبـلطم  ره  دـهاوخب ، هک  سکره  هب  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  تسین و  ناـسنا  عنُـص  تفرعم ، مییوـگ  یم  هک  تساـجنیا 
. دنامهف

رایتخا هب  يزیچ  قّقحت  رگا  ّتیلعاف .»  » هن میراد  لاعفنا »  » تلاح ًالماک  میرادن و  يرایتخا  تفرعم ، مهف و  شیادـیپ  رد  هک  میبای  یم  ام  همه 
. راذگریثأت هن  تسا  ریذپریثأت  ًافرص  ناسنا  تسین و  نینچ  اجنیا  رد  یلو  دوب ، دهاوخ  وا  عنُص  ناسنا و  لعف  زیچ  نآ  دشاب ، ناسنا 

یم ماجنا  يداع  بابـسا  يرـس  کی  قیرط  زا  ًاعون  وا ، رگید  لاعفا  همه  دـننام  ییاناد - ملع و  ینعی  دـنوادخ -  لعف  نیا  هک  دـنامن  هتفگان 
هک دوش 

{32 هحفص }
اّما تسادخ ، عنُص  ضیرم  نداد  افش  ای  تسادخ ، راک  نداد  يزور  ًالثم  دنا . هدش  بابـسا  ادخ ، دوخ  رایتخا  تساوخ و  هب  مه  بابـسا  نیا 
رد يریثأت  بابـسا  رگا  دـننکب . افـش  ای  يزور  بلط  وا  زا  اهنآ  هب  هعجارم  اب  شناگدـنب  ات  هداد  رارق  ار  يداـع  بابـسا  يرـس  کـی  دوخ  وا 

هکلب تسین ، لالقتـسالاب  وراد  دوخ  زا  رامیب  يافـش  رد  وراد  ریثأت  تسا . هداد  رارق  ّرثؤم  ار  اهنآ  ادخ  دوخ  دنراد ، ناگدـنب  بولطم  قّقحت 
. دنک یم  ریثأت  ادخ  نذا  تساوخ و  هب  مه  نآ  تسا و  هدیشخب  نآ  هب  ار  وراد  تیصاخ  بابسالا ، ّببسم  يادخ 

داجیا ار  ای )... افش  ای  يزور   ) هجیتن نامه  اعد ) دننام   ) يداع ریغ  بابسا  قیرط  زا  ای  یببـس  دوجو  نودب  دناوت  یم  دهاوخب ، ادخ  رگا  لاح 
نیا رثکاّدـح  ناسنا ، تسادـخ و  لعف  ای ...  افـش  ای  يزور  يداع -  ریغ  ای  يداع  بس  اـب  هچ  ببـس و  نودـب  هچ  تروص -  ره  رد  و  دـنک .
لعف لعف  لاح ، ره  هب  نیاربانب  تسادـخ ، تساوخ  هب  مه  بابـسا  نآ  ریثأـت  نوچ  یلو  دور ، یم  بابـسا  یـضعب  داـجیا  لاـبند  هب  هک  تسا 
اسب هچ  دوش . یمن  لصاح  وا  رایتخا  تساوخ و  هب  مادک  چیه  دراد و  لاعفنا  تلاح  ًافرـص  ندروخ  يزور  ای  نتفای  افـش  رد  ناسنا  تسوا و 
یم ادـیپ  لاغتـشا  راک  بسک و  هب  دور و  یم  يزور  لابند  هب  ای  دریگ . یمن  هجیتن  اّما  دـنک  یم  هدافتـسا  مه  وراد  دـهاوخ ، یم  افـش  ناسنا 

هب تسا ، هتفرن  يزور  لابند  ای  هدرکن  هدافتسا  وراد  زا  هک  طیارـش  نامه  رد  يرگید  صخـش  یلو  ددرگ ، یمن  شبیـصن  يا  هدیاف  اّما  دنک 
. دسرب يزور  هب  ای  دبای  افش  تسا  نکمم  ادخ  تساوخ 

. دوش وا  بیصن  دنوادخ  رایتخا  هب  دیاب  لاح  ره  هب  هجیتن  همّدقملا و  يذ  یلو  تسا ، ناسنا  رایتخا  هب  يداع  بابسا  تامّدقم و  داجیا  سپ 
{33 هحفص }

. درادن یشقن  چیه  دوصقم  هب  ندیسر  هجیتن و  لوصح  رد  ناسنا  رایتخا 
ّدح رد  دـشاب و  ییاناد  تفرعم و  لوصح  زاـس  هنیمز  دـناوت  یم  ملع  بلط  ناـسنا و  تارّکفت  تسا . رارق  نیمه  زا  هلأـسم  ره  ملع  باـب  رد 

يرکف تالّمأت  اهرظن و  ّتقد  اسب  هچ  تسادخ . راک  تسین و  ناسنا  رایتخا  هب  مه  ریثأت  نیمه  اّما  دنشاب ، ّرثؤم  مهف  قّقحت  رد  يداع  بابسا 
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مادـک هکنیا  ددرگ . نشور  ناسنا  يارب  هلأسم  يا  هشیدـنا  رکف و  چـیه  نودـب  سکعرب ، هکنیا  ای  دوشن و  ناسنا  يارب  بلطم  مهف  هب  یهتنم 
دراد و یگتـسب  ادخ  تساوخ  هب  طقف  تسین و  ناسنا  رایتخا  رد  دنام ، یم  هجیتن  یب  کی  مادـک  هدـش و  یهتنم  بولطم  مهف  هب  ندیـشیدنا 

. دیامرف صخش  دیاع  ار  هجیتن  نامه  ندیشیدنا  هنوگ  چیه  نودب  هک  تسا  رداق  وا  مه 
دوخ دنک و  یم  فرص  تقو  اه  تعاس  دیامن ، یم  شالت  نکمم  ياه  هار  همه  زا  دنک و  یم  رایسب  رکف  يا  هلأسم  ّلح  يارب  ناسنا  یهاگ 

رد مه  نآ  تروص  اسب  هچ  تسین و  هلأسم  ّلـح  رکف  رد  ًالـصا  هک  یهاـگ  یلو  دوش . یمن  نشور  شیارب  يزیچ  اـّما  دزاـس ، یم  هتـسخ  ار 
. دوش یم  زاب  یتحار  هب  وا  هدوشگان  هرگ  دزادنا و  یم  شا  هدشن  لح  هلأسم  دای  هب  ار  وا  هک  دوش  یم  هدز  يا  هّقرج  تسین ، شنهذ 

. تسا هدشن  هتشاذگ  رشب  رایتخا  رد  شناد  مهف و  هکنیا  زا  تسا  ینشور  ياه  هناشن  اهنیا 
؟ ددرگ ملاع  دوخ  رایتخا  هب  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، یم  نآ  هب  جاتحم  تسا و  ملع  دقاف  هک  یناسنا  ًالوصا 

شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یکشخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ 
{34 هحفص }

(1 «.) ٌمیلَع ٌعِساو  ُهللا  َو  ُءاشَی  نَم  ِهیتُؤی  ِهلا  ُلضَف  َِکلذ  »
سرد و سلجم  رد  تکرـش  دوش . هتـسیرگن  ناسکی  دیاب  تسا ، هداد  رارق  ملع  قّقحت  بابـسا  ناونع  هب  دـنوادخ  هچنآ  همه  شنیب ، نیا  رد 

تیب لها  هب  لّسوت  اب  ندوب و  ادـخ  دای  هب  ًالثم  هک  دـشاب  ّرثؤم  دـناوت  یم  یقیقح  ملع  لوصح  رد  هزادـنا و  نامه  هب  نآ  رد  لّمأت  هثحابم و 
هب ندوب  لوغشم  هک  روط  نامه  دشاب  رتشیب  ندش  ملاع  رد  روما  هنوگ  نیا  ریثأت  اسب  هچ  هکلب  ندرک و ...  تکرـش  سرد  رد  مالـسلا  مهیلع 

(2 .) تسا يداع  شالت  راک و  زا  رتشیب  شریثأت  يزور  بسک  رد  رجف  عولط  زا  دعب  ادخ  رکذ 
ربج هب  لوق  درادن . ناسنا  يرایتخا  لاعفا  رد  ربج  هب  لوق  اب  یطابترا  چیه  نآ ، ندوب  ادـخ  عنـسص  ملع و  ندوبن  يرایتخا  هک  دـنامن  هتفگان 

ربج و ثحب  لومـشم  دنتـسین ، ناسنا  لاعفا  ءزج  ًالـصا  هک  يروما  اـّما  دوشب ، وا  راـیتخا  رکنم  ناـسنا  لاـعفا  هزوح  رد  یـسک  هک  تسا  نیا 
اّما درادن ، دوجو  يراذگمان  نیا  رد  مه  یلاکشا  چیه  مینادب و  يربج  ار  رشب  يرایتخا  ریغ  روما  هیلک  میناوت  یم  ام  هتبلا  دنوش . یمن  رایتخا 
هک دنتسه  یعدم  هدش و  وا  رایتخا  رکنم  زین  رشب  يرایتخا  لاعفا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هدیقع  هب  مالک  ملع  حالطـصا  رد  ربج » هب  لوق  »

یمن ناسنا ، لاعفا  رد  رایتخا  هب  نیلئاق  لباقم ، رد  درادـن . رایتخا  ًاـتقیقح  هنرگو  دـنک  یم  نتـشاد  راـیتخا  مّهوت  ًافرـص  ورملق  نآ  رد  ناـسنا 
يرایتخا ریغ  رما  چیه  هک  دنیوگب  دنهاوخ 

*******
.54/ هدئام - 1

(. 32/ ءاسن « ) ِِهلضَف نِم  َهللا  اُولَئساَو   » هفیرش هیآ  لیذ  ح119 ، یشاّیع 240/1 ، ریسفت  - 2
{35 هحفص }

ار ربج  هدوب و  رایتخا  هب  دـقتعم  تسوا -  لعف  ًاتقیقح  هک  ییاهزیچ  ینعی  رـشب -  لامعا  هدودـحم  رد  ًافرـص  هکلب  درادـن ؛ دوجو  ناـسنا  رد 
يانعم هب  دنچره  نیا  و  تسا ؛ جراخ  رـشب  لاعفا  هزوح  زا  هکنیا  ینعی  تسین ، يرایتخا  تفرعم  ملع و  هکنیا  زا  روظنم  سپ  دـننک . یم  یفن 

. دشاب یم  نیملکتم  حالطصا  رد  ربج » هب  لوق   » زا ریغ  ربج  نیا  اّما  دشاب  دناوت  یم  تفرعم  ملع و  ندوب  يربج 
اجنیا رد  تسا . هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  فلتخم  ریباعت  هب  مه  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  زا  لوقنم  ثیداحا  رد  ملع  ندوبن  يرایتخا 

. مینک یم  افتکا  مالسلا  مهیلع  هّمئا  تاحیرصت  زا  هنومن  ود  رکذ  هب 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  هک  تسا  یتیاور  لّوا  هنومن 

(1 .) اومَلعَی نأ  مِهیَلَعَف  مُهَمَّلَع  اذإَف  مَُهل ، َمِّلعُملا  َوه  ُهللا  َنوکَی  یّتَح  اومَلعَی  نأ  ِساّنلا  یَلَع  َسَیل 
تبـسن دنک ، اناد  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  هاگنآ  سپ  دنرادن ، نتفرگ  دای  يارب  يا  هفیظو  دهدب ، دای  يزیچ  ناشیا  هب  ادـخ  هکنآ  زا  لبق  مدرم 
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. دننک یم  ادیپ  فیلکت  ییاناد  هب 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیحوتلا »  » باتک رد  قودص  خیش  موحرم  هک  تسا  یتیاور  مود 

(2 .) مُهنَع ٌعوُضوَم  َوُهَف  ِدابِعلا  ِنَع  ُهَملِع  ُهللا  َبَجَح  ام 
، تسا هتشاد  غیرد  اهنآ  زا  ار  شملع  دنوادخ  هچنآ  هب  تبسن  ناگدنب 

*******
. ملظلا حیباصم  باتک  یقرب 317/1 ، نساحم  - 1

ح9. ۀیادهلا ص 413 ، ۀّجحلا و  نایبلا و  فیرعتلا و  باب  دیحوتلا ، - 2
{36 هحفص }

. دنرادن يا  هفیظو 
نآ رد  اطخ  مدع  هب  تبسن  رطاخ  نانیمطا  دییأت و  يارب  ًافرـص  دنک ، یم  نادجو  ار  نآ  یلقاع  ره  هک  يدراوم  رد  یلقن  ّهلدا  هب  دانتـسا  هتبلا 

. داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  رتشیب  همادا  رد  ار  هلأسم  نیا  درادن . تیاور  ای  هیآ  هب  جایتحا  ینادجو  رما  کی  تابثا  هنرگو  دشاب ؛ یم 
{37 هحفص }

نآ ياه  یگژیو  تفرعم و  مود : لصف 

؟ تسیچ تفرعم 

یلاح رد  دنا  هتـسناد  رگیدکی  فدارم  ار  تفرعم  ملع و  نیّیوغل  زا  یـضعب  هک  حیـضوت  نیا  اب  تسا  هدمآ  ملع  يانعم  هب  تغل  رد  تفرعم » »
: تسا هدرک  ریسفت  ملع  هب  ار  تفرعم  برعلا » ناسل   » رد روظنم  نبا  دنا . هدرک  یّقلت  ملع  زا  یّصاخ  عون  ار  تفرعم  رگید  یخرب  هک 

(1 .) ًۀَفِرعَم ًاناّفِرِع و  ًانافرِع و  ًۀَفرِع و  ُُهفِرعَی  ُهَفَرَع  ملعلا ... نافرعلا »
(2 .) تسا هدرک  رکذ  ار  قوف  نزو  راهچ  مه  نآ  ردصم  يارب  هدرک و  نایب  فِرعَی  َفَرَع  يارب  ار  انعم  نیمه  حاحص »  » رد مه  يرهوج 

: دنا هدرک  انعم  دوش ، یم  لصاح  ّسح  قیرط  زا  هک  یشناد  هب  ار  تفرعم  تغل ، بتک  زا  رگید  یضعب  رد 
. ِسمَخلا ِّساوحلا  َنِم  ٍۀّساحب  هتِملَع  ًانافرِع : و  رسَکلاب - ًۀَفرِع - هتفَرَع 

*******
برعلا 236/9. ناسل  - 1

حاحصلا 1400/4. - 2
{38 هحفص }

(1 .) هنم ٍمسا  ُۀَفِرعَملا  و 
ندـمآ و مه  رـس  تشپ  ینعی : ضعبب » هُضعب  ًالـصّتُم  ٍءیَـشلا  ُعباتَت   » یکی تسا : هدـش  نایب  فرع »  » يارب انعم  ود  هغللا » سییاقم  مجعم   » رد

«. ۀنینأَمُّطلا نوکُّسلا و  : » مود و  زیچ ؛ کی  فلتخم  ياه  تمسق  ندوب  لصّتم 
ساسحا دراد و  تشحو  نآ  زا  دسانـشن  ار  يزیچ  رگا  ناسنا  هک  تهج  نیا  هب  دنتـسه ؛ مود  ياـنعم  هب  َفَرَع  ردـصم  ناـفرع »  » و تفرعم » »

(2 .() هنم َشَّحََوت  ًائیَش  َرَکنَا  نَم  ّنأل  . ) دنک یمن  نآ  هب  تبسن  شمارآ  نوکس و 
زونه یتقو  ات  ناسنا  دوش . یم  هدیمان  تفرعم » ، » دوش یم  صخـش  يارب  رطاخ  شمارآ  یعون  ثعاب  نوچ  زیچ  کی  تخانـش  انعم  نیا  قبط 

یم نئمطم  تخانـش  یتقو  اّما  دراد ، یم  اور  نآ  هب  تبـسن  ار  یفلتخم  تالامتحا  تسین و  هدوسآ  نآ  زا  شلایخ  تسا ، هتخانـشن  ار  يزیچ 
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هدننک نارگن  دـناوت  یم  هک  ینادان  لهج و  فالخرب  تسا  شخب  شمارآ  ناسنا  يارب  یتهج  زا  ییاناد  ملع و  هشیمه  یّلک  روط  هب  دوش و 
. دشاب

: تسا بیترت  نیا  هب  هدش  هتشاذگ  تفرعم  ملع و  يانعم  نیب  هّیوغّللا » قورُفلا   » رد هک  یتوافت 
ُّلُکَف ًالّصَفُم ... ًالَمُجم و  ُنوکَی  ُملِعلا  هاوِس و  اّمَع  ًالَّصَفُم  ِءیَّشلا  ِنیَِعب  ٌملع  اّهنأل  ِملِعلا  َنِم  ُّصَخَأ  َۀَفِرعَملا  ّنأ  ِۀَفِرعَملا  ِملِعلا و  َنیب  ُقرَفلا 

*******
رینملا 62/2. حابصملا  - 1

هغّللا 281/4. سییاقم  مجعم  - 2
{39 هحفص }

َنِم َرَخآ  ٍبرَِـضب  ّالا  کلذ  ُدیُفیال  ِملِعلا  َظفل  هِریَغ و  نِم  ِمولعملا  َزییمَت  ُدـیُفی  ِۀَـفِرعَملا  َظفل  ّنأ  کلذ  و  ًۀَـفِرعَم . ٍملع  ُّلُک  َسیل  ٌملِع و  ٍۀَـفِرعَم 
(1 .) ِمولعَملا ِرکِذ  یف  ِصیصختلا 

هدـننک صّخـشم  یلیـصفت و  ملع  هب  تفرعم  یلو  دـشاب  مهبم  یلاـمجا و  تسا  نکمم  ملع  اریز  تسا . ملع  زا  یّـصاخ  عوـن  تفرعم  ینعی :
زا مولعم  ندرک  ادج  ببس  تفرعم  نوچ  تسین  تفرعم  یملع  ره  یلو  تسه  ملع  یتفرعم  ره  سپ  دوش ... یم  هتفگ  شدوخ  ریغ  زا  مولعم 

. دوشب صّخشم  مولعم  يرگید  وحن  هب  هکنآ  رگم  دناسر  یمن  ار  ییانعم  نینچ  ملع  ظفل  یلو  دوش  یم  شدوخ  ریغ 
لهج نآ  لباقم  هطقن  ددرگ . یم  قالطا  زیچ  کی  هرابرد  یهاگآ  عون  ره  هب  تسا و  نتسناد  نامه  ملع  هک : تفگ  ناوت  یم  نایب  نیا  قبط 

یم جراخ  نآ  هب  تبسن  قلطم  ینادان  زا  ار  صخش  زیچ ، کی  زا  یلامجا  صقان و  دنچره  یعالّطا  ره  دشاب . یم  ینادان  يانعم  هب  هک  تسا 
نآ تخانـش  ای  تفرعم »  » ناوت یمن  ءیـش  کی  زا  ار  صقان  مهبم و  یهاگآ  یلو  درک . ناوت  یم  ملاع  قالطا  وا  رب  هزادنا  نامه  هب  دـنک و 

لاثم ناونع  هب  میشاب . هدروآرد  رَس  نآ  زا  دشاب و  صّخـشم  قیقد و  زیچ  کی  هب  ام  ملع  هک  دنک  یم  قدص  یتقو  تخانـش  درک . بوسحم 
رد يزیچ  میناد  یم  هک  تسا  دـح  نیا  رد  نآ  هب  ام  یهاـگآ  تساـم ، يوس  هب  تکرح  لاـح  رد  هک  مینک  هدـهاشم  رود  زا  ار  یحَبَـش  رگا 

تاناویح زا  ای  راطق ، ای  لیبموتا  دننام  هدش  هدروآرد  تکرح  هب  هک  تسا  تادامج  زا  زیچ  نآ  ایآ  یلو  تسا . تکرح  لاح 
*******

ص 62 و 63. عبارلا ، بابلا  هیوغّللا ، قورفلا  - 1
{40 هحفص }

نامه رد  ءیـش  نآ  زا  ام  عالّطا  تسین . نشور  اـم  يارب  رگید  اـهنیا  اـی ...  تسا و  ناـسنا  اـی  دـنک ، یم  تکرح  شدوخ  هدارا  هب  هک  تسا 
صّخـشم ام  يارب  نآ  تیهام  یتقو  ات  اّما  میا ؛ هدش  ملاع  هدش و  جراخ  نآ  هب  تبـسن  لهج  زا  رادقم  نیمه  هب  دش و  نایب  هک  تسا  يّدـح 

نایم زا  تسیچ و  میمهفب  هک  میا  هتخانش  ار  نآ  مییوگب  میناوت  یم  یتروص  رد  اهنت  میا . هتخانـشن  ار  نآ  زونه  تسیچ ، هک  مینادن  دوشن و 
صّخـشم یلیـصفت و  دوش و  جراخ  ماهبا  لامجا و  زا  اـم  شناد  رگید  تراـبع  هب  دوش . صّخـشم  اـم  يارب  اـهنآ  زا  یکی  یلبق ، تـالامتحا 

. دوش یم  هدیمان  تفرعم » ، » دنک صّخشم  رگید  ياهزیچ  زا  زیامتم  ناسنا  يارب  ار  مولعم  هک  یشناد  ددرگ .
نآ هب  تبـسن  ام  ملع  دیآرد ، سح  هب  يزیچ  رگا  هک  دشاب  نیمه  دنا  هدرک  فیرعت  یّـسح  شناد  هب  یـضعب  ار  تفرعم  هکنیا  تهج  دیاش 

راصحنا اّما  دوب  دـهاوخ  تخانـش  دراوم  زا  یکی  یّـسح  شناد  نیاربانب  میوش . یم  لـئاق  زیاـمت  رگید  ياـهزیچ  اـب  نآ  نیب  درادـن و  ماـهبا 
. دیآ یمن  هّجوم  رظن  هب  دوش ، یم  لصاح  سح  قیرط  زا  هک  یشناد  هب  تفرعم 

زا ّصخا  تفرعم  اذل  دـسرب و  تفرعم  ّدـح  هب  تسین  مولعم  یملع  ره  یلو  تسه  ملع  یتفرعم  ره  هک  تفگ  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  سپ 
ّدح رد  نآ  هب  ام  یهاگآ  اّما  دشابن ) ضحم  لوهجم  ام  يارب  ینعی   ) میشاب هتشاد  ملع  يزیچ  هب  تبـسن  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  تسا . ملع 

اب ار  توافت  نیا  تسا . قلطم  لهج  ملع ، مدـع  همزال  هک  یلاـح  رد  تسین  قلطم  لـهج  تفرعم ، مدـع  همزـال  نیارباـنب  دـشابن . نآ  تفرعم 
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. تفایرد ناوت  یم  یهاگآ ، ملع و  اب  نآ  هسیاقم  یسراف و  رد  تخانش »  » هملک دربراک  رد  ّتقد 
{41 هحفص }

زا ناسنا  یهاگآ  یتقو  تسین . انعم  نیا  اب  طابترا  یب  هدـش ، نایب  تفرعم  يارب  تغل  بتک  زا  یـضعب  رد  هک  مه  شمارآ  نوکـس و  ياـنعم 
هب تسا ، یقاب  بارطـضا  شیوشت و  ياج  زونه  صقان  مهبم و  تاعالّطا  اب  ددرگ . یم  رطاخ  ناـنیمطا  ببـس  دـشاب ، حـضاو  قیقد و  يزیچ 

شناد ندـش  یئزج  لـماک و  اـب  تسین و  نکمم  ناـسنا  يارب  يرگید  رب  یکی  حـیجرت  هک  دوش  یم  هداد  یفلتخم  تـالامتحا  هکنآ  رطاـخ 
. دنک یم  ادیپ  تسد  مزال  شمارآ  نوکس و  هب  صخش  دور و  یم  نیب  زا  یمگردرس  نیا  ناسنا ،

. مییامن حرطم  هدـش  لقن  افرع  ناگرزب  زا  یـضعب  زا  هراب  نیا  رد  هک  ار  یفورعم  لوق  تسا  بسانم  تفرعم ، ياـنعم  زا  ثحب  لـیمکت  يارب 
هدرک لقن  ادخ ، تفرعم  زا  ثحب  تبسانم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  حیضوت  رد  ییاهب  خیش  موحرم  ار  لوق  نیا 

: تسا نینچ  یسلجم  هماّلع  موحرم  لقن  هب  انب  ییاهب ، خیش  ترابع  نیع  ( 1 .) تسا
َُّمث هنع  َلَهَذ  ّمث  ًالّوأ  ُهَکَردأ  نِأب  ٌمَدَع  امهَنَیب  َلَّلََخت  اذإ  دحاولا  ِءیَـشِلل  ِنیَکاردإلا  َنِم  ِریخألا  یلع  ۀَفِرعَملا  ُقَلُطت  ام  ُرثکأ  مالعالا : ُضعب  لاق 

(2 .) ًالّوأ ُهَکَردأ  دق  َناک  يّذلا  وه  ّهنأ  هل  َرَهَظَف  ًایناث  ُهَکَردأ 
لـصاح یـشومارف  تلفغ و  نآ  هب  تبـسن  سپـس  دوش و  كرد  يزیچ  راب  کی  هک  دور  یم  راـک  هب  ییاـج  رد  تفرعم  تاـقوا  رتشیب  ینعی 

ددرگ و
*******

. تسا هدروآ  یفاک ،  زا  لقن  هب  راونالاراحب 288/69 و 289  رد  یسلجم  موحرم  ار  ثیدح  نیا  - 1
راحب 290/69. - 2

{42 هحفص }
كرد ًالبق  هک  هدوب  يزیچ  نامه  نیا  هک  ددرگ  یم  رّکذـتم  دـیآ و  یمرد  تلفغ  زا  صخـش  دوش ، كاردا  زیچ  نامه  رگید  راب  هک  هاگنآ 

زا تلفغ  زا  سپ  هک  دوش  یم  هتفگ  ءیش  کی  زا  مود  كاردا  هب  تفرعم  سپ  تسا . حیحـص  تفرعم  قالطا  يدروم  نینچ  رد  دوب . هدرک 
يزیچ زا  هیلّوا  كاردا  هب  تسا . هتفهن  نآ  يانعم  رد  يروآدای  رّکذت و  یعون  نیاربانب  دوش . یم  لصاح  ءیش  نامه  هب  تبسن  لّوا  كاردا 

. دنک یم  قدص  نآ  رب  ملع »  » ظفل هک  دنچره  درک ، ناوت  یمن  تفرعم  قالطا 
هک ادخ  تفرعم  نایب  رد  ار  نآ  مه  ییاهب  خیش  موحرم  دنک و  یم  هیجوت  یبوخ  هب  ار  تفرعم »  » قیداصم زا  يدراوم  هک  دنچره  نخس  نیا 
هب درادـن . دوجو  نآ  يارب  تفرعم »  » يوغل یناعم  زا  يدـهاش  اّما  تسا ؛ هدروآ  هدوب ، ایند  زا  لـبق  حاورا  ملاـع  رد  یلبق  تفرعم  هب  قوبـسم 

كاردا تفرعم  نایب ، نیا  قبط  هک  یلاح  رد  ( 1) هدش قالطا  تفرعم »  » مه حاورا  ملاع  رد  دنوادخ  زا  هیلّوا  تخانش  نامه  هب  هک  صوصخ 
. لّوا كاردا  هن  تسا  مود 

ار تیصوصخ  نیا  دسر . یم  رظن  هب  لکـشم  یتفرعم ، ره  يارب  ّماع  تفـص  کی  ای  تفرعم »  » يوغل يانعم  ناونع  هب  بلطم  نیا  تابثا  سپ 
. دوش یمن  دراو  نآ  فیرعت  رد  ضرف  نیا  اب  یلو  تفریذپ ، ناوت  یم  اه  تفرعم  زا  یضعب  يارب 

*******
ح11. راحب 279/3 ، هب : دوش  عوجر  - 1

{43 هحفص }

تفرعم ياه  یگژیو 

حیضوت رد  میدرک و  حرطم  تغل  بتک  رد  ار  نآ  ظفل  حیحص  دربراک  ادتبا  هک  دوب  نیا  میتفرگ  شیپ  تفرعم  تیهام  نییبت  رد  هک  یـشور 
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افتکا تسا ، هدـمآ  تغل  بتک  رد  هچنآ  هب  تفرعم  فیرعت  رد  نیاربانب  میتفرگ . کمک  دـنک  یم  نادـجو  یملاع  ره  هچنآ  زا  يوغل  يانعم 
. میتفریذپ ار  نآ  میتفای ، تفرعم  ملع و  زا  دوخ  تخانش  رب  قبطنم  ار  نآ  نوچ  هکلب  میدرکن ،

اهنت تساهنآ و  تخانـش  رب  عرف  تاینادجو  فیرعت  حیـضوت و  نوچ  مینک  لمع  شور  نیمه  هب  دـیاب  ینادـجو  روما  همه  رد  یّلک  روط  هب 
. دننک نایب  ار  شیاه  یگژیو  هدرک و  فیصوت  ار  نآ  دنناوت  یم  دنا  هدرک  نادجو  ار  يزیچ  هک  یناسک 

دنترابع تایصوصخ  نیا  مینک . یم  حرطم  مه  تفرعم  هب  تبسن  دش ، هتفگ  ملع  هرابرد  هک  ار  یتایصوصخ  شور ، نیمه  هب  اّکتا  اب  نونکا 
: زا

تارّوصت خنـس  زا  ریغ  نادـجو  خنـس  هکلب  تسین  يرکف  ینهذ و  رما  کـی  هک  نآ  نادـجو  زا  تسا  تراـبع  يزیچ  هب  تبـسن  تفرعم  - 1
. دشاب یم  هارمه  يرکفال  اب  نادجو  هراومه  تسا و 

نـشور ًانادجو  ام  يارب  هک  نآ -  دوخ  زا  هدـش  هتفگ  نآ  فیـصوت  حیـضوت و  رد  هچره  تسین و  فیرعت  لباق  ملع  دـننام  مه  تفرعم  - 2
. درادن دوجو  نآ  دروم  رد  فیرعت  هب  يزاین  سپ  تسین ، رت  حضاو  تسا -

لباق ًالـصا  ناسنا  ندـش  فراع  یگنوگچ  نآ و  لوصح  هوحن  لاح  نیع  رد  اّما  تسا  یهیدـب  ناسنا  رد  تفرعم  دوجو  لـصا  هکنیا  اـب  - 3
. تسین ریسفت 
{44 هحفص }

. دشاب یم  لاعتم  يادخ  عنُص  هکلب  دوش  یمن  دوجوم  ناسنا  عنُص  رایتخا و  هب  ملع  دننام  تفرعم  - 4
اّما دوش ، یم  حرطم  مه  تفرعم  يارب  ملع  ياـه  یگژیو  هدـعاقلا  یلع  تسا و  ملع  زا  ّصخا  تفرعم  يوـغل ، ياـنعم  تهج  زا  هک  دـنچره 

. دنک یمن  تیافک  يوغل  يانعم  هب  دانتسا  تفرعم ، ياه  یگژیو  تابثا  يارب 
هک تسا  یحیـضوت  اب  هباشم  ًالماک  بلطم  نیا  حیـضوت  دـنا و  هدیـسر  تفرعم  هب  هک  تسا  یناـسک  فرط  زا  ینادـجو  قیدـصت  هار ، اـهنت 

. درادن یترورض  نآ  رارکت  لیلد  نیمه  هب  میدرک و  نایب  ملع  ياه  یگژیو  هرابرد 
عنـص تفرعم و  ندوبن  يراـیتخا  صوصخ  رد  هک  تسا  یناوارف  یلقن  ّهلدا  يا  هراـپ  رکذ  دریگ  رارق  ثحب  دروـم  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  يزیچ 
اجنیا رد  لقاع  ناسنا  ره  ینادجو  صیخـشت  هکلب  درادن  تیاور  هیآ و  هب  جایتحا  رما  نیا  تابثا  هک  هجوت  نیا  اب  دراد  دوجو  نآ  ندوب  ادخ 
باـتک مود  شخب  هب  ار  ثحب  نیا  دـنریگ . یم  رارق  داهـشتسا  دروم  هّبنم  رّکذـتم و  ناوـنع  هب  ًافرـص  یلقن  لـیالد  اذـل  دـنک و  یم  تیاـفک 

. مینک یم  لوکوم 
{45 هحفص }

ادخ عنص  تفرعم ؛ مود : شخب 

ادخ لالضا  تیاده و  ّلوا : لصف 

یعیرشت ینیوکت و  تیاده 

هب وا  بناج  زا  تفرعم  ملع و  ياـطعا  تقیقح  رد  ادـخ  تیادـه  ياـنعم  سپ  تسوا ، تفرعم  ملع و  ناـسنا ، تیادـه  روحم  لـصا و  نوچ 
هک تسا  نآرق  زا  یتایآ  یلقن ، لیالد  نیرتهب  تسا ، لاعتم  يادخ  عنُص  تفرعم  هکنیا  تابثا  يارب  نیاربانب  دشاب . یم  هدش  تیاده  صخش 

: دننام دنا ؛ هداد  تبسن  ادخ  هب  ار  تیاده » »
(1 «.) ًاروُفَک اّمإ  َو  ًارِکاش  اّمإ  َلیبَّسلا  ُهانیَدَه  ّانإ  »

تروص نآ  رد  هک  دـنادرگ  یم  يور  نآ  زا   ) ای دوب و  دـهاوخ  نادردـق  هک ) دـنیزگ  یمرب  ار  نآ   ) اـی وا  يداد . ناـشن  ار  هار  ناـسنا  هب  اـم 
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. دوب دهاوخ  هدننک  نارفک  یهلا ) تمعن  هب  تبسن 
ناسنا ییامنهار  تسیچ ؟ دنوادخ  هلیسو  هب  ناسنا  تیاده  زا  روظنم 

*******
.3/ ناسنا - 1
{49 هحفص }

قیرط زا  یکی  دـنک : یم  تیادـه  ار  ناسنا  تروص  ود  هب  هار و  ود  زا  دـنوادخ  دـیآ  یم  رظن  هب  دریذـپ ؟ یم  تروص  هنوگچ  ادـخ  طّسوت 
. ملظ حبق  لدع و  نسح  دننام  دوش  یم  نشور  وا  يارب  اه  يدب  اه و  یبوخ  زا  يرس  کی  نآ  ببس  هب  هک  تسا  ناسنا  هب  لقع  ياطعا 

یم غالبا  اه  ناسنا  هب  ناشیا  هلیسو  هب  هک  یعرش  ماکحا  دنتـسه . مدرم  يوس  هب  یهلا  نالوسر  هک  ناماما  ناربمایپ و  نایب  قیرط  زا  رگید  و 
. ددرگ یم  جح و ...  هزور ، زامن ، نوچمه  یماکحا  لماش  هک  تسادخ  تیاده  عون  نیا  زا  دوش ،

. دنشاب یم  اه  ناسنا  يوس  هب  راگدرورپ  يرهاظ  لوسر  یمود  ینطاب و  لوسر  یلّوا  هک  دنتسه  یهلا  تیاده  تروص  ود  عرش  لقع و  سپ 
نیا روظنم  یعیرـشت . هبنج  یمود  دراد و  ینیوکت  هبنج  یلّوا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتـشاذگ  تیادـه  عون  ود  نیا  نیب  هک  یتوافت  ًالومعم 

دـهاوخب و ناسنا  هکنیا  نودـب  تیادـه  نیا  یلقع ، غولب  ّنس  رد  هک  يروط  هب  دـنک  یم  قلخ  ناـسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  ار  یلّوا  هک  تسا 
. دوش یم  هدیمان  ینیوکت  تیاده  تهج  نیمه  هب  دیآ و  یم  دوجو  هب  وا  رد  دمهفب 

عون نیا  دوش . یم  هاگآ  یهلا  مکح  هب  وا ، نانخس  ندینش  قیرط  زا  دریگ و  یم  رارق  يرهاظ  لوسر  بَطاخم  ناسنا  یعیرشت  تیاده  رد  اّما 
تداعـس ناهاوخ  رگا  ات  دوش  یم  هدوشگ  اه  ناسنا  يور  شیپ  ادـخ  فرط  زا  ناماما  ناربمایپ و  هلیـسو  هب  هک  تسا  یهار  ناـمه  تیادـه 

. دننادرگ يور  نآ  زا  دنتساوخن  رگا  دنروآ و  يور  نآ  هب  دندوب 
تیاده و  لقع ) هلیسو  هب   ) ینیوکت تیاده  عومجم  روظنم  میداد » ناشن  ناسنا  هب  ار  تداعس )  ) هار ام  : » دومرف نآرق  رد  ادخ  هکنیا  سپ 

{50 هحفص }
. تسا عرش ) قیرط  زا   ) یعیرشت

: تسا هدمآ  نآرق  رد  بلطم  نیا  مه  يرگید  ریبعت  هب 
(1 «.) ِنیَدجَّنلا ُهانیَدَه  َو  »

. میداد ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ود  ره 
: دندومرف هیآ  حیضوت  رد  هچنانچ  تسا ، ّرش  هار  ریخ و  هار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ریسفت  قباطم  هار  ود  زا  روظنم 

(2 .) رّشلاو ِریخلا  َدَجن 
. عیرشت قیرط  زا  مه  دریذپ و  یم  تروص  ینیوکت  تروص  هب  مه  نیدجن )  ) رش ریخ و  ياه  هار  هب  ناسنا  ییامنهار 

ینیوکت تیاده  رد  ادخ  عنص 

؟ ریخ ای  تسه  ناسنا  يرایتخا  لعف  نآ  زا  يزیچ  ایآ  دراد و  یشقن  هچ  دنوادخ  عنص  تیاده ، عون  ود  نیا  رد  هک  دید  دیاب  نونکا 
یم ناسنا  هب  لقع  ياطعا  قیرط  زا  دنوادخ  هچنآ  تسا . نشور  ًالماک  هلأسم  دوش ، یم  هدناوخ  ینیوکت  تیاده  ًاحالطـصا  هچنآ  دروم  رد 
نیا دشابن . لقاع  هک  دریگب  میمـصت  دناوت  یمن  هک  روط  نامه  درادن . ندش  لقاع  رد  یـشقن  لقاع  هدوب و  ادخ  عنـص  یّلک  روط  هب  دـنامهف 

دنناـم  ) تسا مورحم  یهلا  تـمعن  نـیا  زا  هـک  نآ  دوـش و  یم  هداد  رارق  وا  رد  ادـخ  فرط  زا  ناـسنا  تساوـخ  باـختنا و  نودـب  تیادـه 
. ددرگ یمن  دنم  هرهب  نآ  زا  ینیوکت ) تساوخ   ) هتساوخن ادخ  یتقو  ات  غلابان ) ناکدوک 

*******
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.10/ دلب - 1
ح4. ۀّجحلا ، موزل  فیرعتلا و  نایبلا و  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2

{51 هحفص }

یعیرشت تیاده  رد  ناسنا  ادخ و  شقن 

. دنراد یشقن  هچ  مادکره  ناسنا  لعف  ادخ و  لعف  مینیبب  ات  مینک  ّتقد  دیاب  دوش ، یم  هتفگ  یعیرشت  تیاده  ًالومعم  هک  هچنآ  رد  اّما 
نیا درادـن . یـشقن  چـیه  ناسنا  رایتخا  هلحرم  نیا  رد  هک  دوش  یم  زاغآ  دـنوادخ  فرط  زا  ناماما  ناربمایپ و  لاـسرا  اـب  یعیرـشت  تیادـه 

هب ای  دنا  هدرکن  ادـیپ  نالوسر  نیا  اب  ههجاوم  یتقو  ات  اه  ناسنا  دتـسرف و  یم  دـهاوخب  هک  سکره  يوس  هب  ار  دوخ  نالوسر  هک  تسادـخ 
. تسا هدیسرن  ناشباختنا  تبون  زونه  دنا ، هدینشن  ار  ناشیا  مایپ  يوحن 

ادیپ فیلکت  نآ  هب  تبـسن  دنونـش ، یم  ار  ناشیا  نخـس  دنریگ و  یم  رارق  یهلا  يایلوا  ایبنا و  توعد  ضرعم  رد  هک  یناسک  بیترت  نیا  اب 
هداد رارق  اهنآ  رد  ینیوکت  تروص  هب  هک   ) لقع تیاده  اب  تسا  نکمم  دندوبن ؛ یهلا  نالوسر  مایپ  ندینـش  ضرعم  رد  رگا  یلو  دننک  یم 

هب دـنتفاینرد ، ار  نیمه  رگا  یلو  دـنوش . یم  فّلکم  نآ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دـنبایرد  ار  یهلا  مایپ  زا  صحف  قیقحت و  موزل  تسا ) هدـش 
ریغ ناکدوک  دننام  دنوش ؛ یم  هدیمان  فعضتسم »  » ًاحالطصا دنرادن و  يا  هفیظو  چیه  دشابن ، اهنآ  ریصقت  لولعم  ندیمهفن  نیا  هک  یطرش 
ریغ اـّما  دـنرادن . مه  يریـصقت  رما  نیا  رد  دـنهد و  یمن  صیخـشت  ار  مالـسلا  مهیلع  هّـمئا  اـیبنا و  ماـیپ  زا  قـیقحت  صحف و  موزل  هـک  ّزیمم 

دنهد یمن  رثا  بیترت  لامتحا  نیا  هب  اّما  دوش  تفای  یتقیقح  مالسا  میلاعت  رد  هک  دنهد  یم  يّدج  لامتحا  ًالقع  ام  رصع  رد  هک  یناناملـسم 
. دنشاب یمن  فعضتسم  نیاربانب  دنا و  هدش  مورحم  مالسا  تیناقح  مهف  زا  ناشدوخ  یهاتوک  لیلد  هب  اهنیا  دننک ، یمن  مه  قیقحت  اذل  و 

تسا  نکمم  مالسا ) ماکحا  ًالم   ) یعیرشت تیاده  نتفایرد  سپ 
{52 هحفص }

، لقع مکح  نیا  تروص  نیا  رد  تسا . هداد  يّدـج  روط  هب  ار  نآ  تیناّقح  لامتحا  هک  دـشاب  یلقاع  ناسنا  يوجتـسج  قیقحت و  رب  ّبترتم 
نانچ يارب  یعیرـشت  تیادـه  دوش ، ماجنا  راک  ود  ره  رگا  تسا و  ناـسنا  راـک  یـسررب  قیقحت و  تسوا و  عنـص  ادـخ و  ینیوکت  تیادـه 

. ددرگ یم  حرطم  یصخش 
: دوش یم  حرطم  اه  ناسنا  زا  هورگ  ود  يارب  یعیرشت  تیاده  عومجم  رد  نیاربانب 

. دنریگ یم  رارق  اهنآ  بطاخم  دنونش و  یم  ار  یهلا  نالوسر  مایپ  ییوجتسج  قیقحت و  چیه  نودب  هک  اهنآ  هتسد  کی 
. دنوش یم  عقاو  یهلا  مایپ  ندینش  ضرعم  رد  یسررب  قیقحت و  تروص  رد  هک  یناسک  مود  هتسد 

ّقح نخس  ندینـش  ضرعم  رد  یلقع  غولب  يادتبا  زا  ًالومعم  دننک و  یم  یگدنز  یمالـسا  هعماج  رد  هک  دوش  یم  یناسک  لماش  لّوا  هورگ 
لامتحا کی  اب  اّما  دنونـش ، یمن  ار  یهلا  مایپ  ندـش ، لقاع  ضحم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هورگ  و  دـنریگ . یم  رارق  ناماما  ناربماـیپ و 

یهلا ماکحا  اب  وجتسج  صحف و  زا  سپ  دنور و  یم  یسررب  قیقحت و  لابند  هب  دنهد ، یم  عّیشت  مالـسا و  ندوب  قح  هب  تبـسن  هک  ییالقع 
هک يروط  هب  دراد ؛ یساسا  شقن  دهد ، رارق  یعیرشت  تیاده  ضرعم  رد  ار  اهنآ  هکنیا  رد  مود  هورگ  يرایتخا  لمع  سپ  دنوش . یم  انشآ 

. دسرن ناشیا  هب  تیاده  نیا  زگره  اسب  هچ  دشابن ، ناشیا  قیقحت  رگا 
یشقن چیه  شا  یعیرـشت  تیاده  رد  ناسنا  رایتخا  مینیب ، یم  دوخ  نایفارطا  هعماج و  رد  هک  یناسک  همه  ًابیرقت  ینعی  لّوا ، هتـسد  دروم  رد 

. درادن
{53 هحفص }

، دـّلوت لـحم  زا  ّمعا  اـهنآ  ینیوـکت  طیارـش  مود  هلحرم  دـشاب و  یم  ادـخ  راـک  تسا ، ناـماما  ناربماـیپ و  لاـسرا  هک  نآ  لّوا  هـلحرم  اریز 
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ضرعم رد  اـهنیا  هلحرم ، ود  نیا  زا  دـعب  تسین . رـشب  عنُـص  دراد و  یگتـسب  ادـخ  تساوخ  هب  یگمه  هک  دـشاب  یم  طـیحم و ...  هداوناـخ ،
. دنریگ یم  رارق  یعیرشت  تیاده 

ضرعم رد  ناشدوخ  رایتخا  اـب  مود  هلحرم  رد  اـّما  دـنرادن ، یـشقن  چـیه  تسا  یهلا  نـالوسر  لاـسرا  هک  لّوا  هلحرم  قّقحت  رد  مود  هتـسد 
تـسا ّرثؤم  ًـالماک  دـهد ، رارق  یعیرـشت  تیادـه  عرـش و  بطاـخم  ار  اـهنآ  هکنیا  رد  ناـشیا  تساوخ  ینعی  دـنریگ ؛ یم  رارق  یهلا  توعد 

ادخ عنُص  دوخ  نیا  هدروآ و  دوجو  هب  اهنآ  رد  ار  مالسا  تعیرش  تیناّقح  لامتحا  هک  هدوب  لقع  مکح  رب  ّبترتم  اهنآ  تساوخ  هک  دنچره 
. تسا هتشادن  یگتسب  اهنآ  دوخ  رایتخا  هب  هدوب و 

یم عرش  بطاخم  هکنیا  ینعی  دهد ؛ یم  رارق  یعیرشت  تیاده  ضرعم  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هتسد  ود  ره  دروم  رد  هلحرم  ود  نیا  هجیتن 
یگتـسب ناسنا  رایتخا  هب  تسادخ و  عنـص  مه  نآ  هک  دراد  یموس  هلحرم  کی  هب  جایتحا  ناشیا  يارب  یعیرـشت  تیادـه  قّقحت  اّما  دـنوش ،

روظنم دنمهفب و  ار  اهنآ  مایپ  ادخ ، نالوسر  نخس  ندینش  اب  هکنیا  ینعی  تسا ؛ یهلا  تعیرش  زا  اه  ناسنا  كرد  مهف و  موس  هلحرم  درادن .
نامه مهف  ملع و  دـنمهفب . ار  ناشیا  نخـس  نابطاخم ، هک  تسا  نیا  زا  ریغ  دـننک  نایب  ار  ماکحا  ناماما  ناربمایپ و  هکنیا  دـنبایرد . ار  اـهنآ 
شوگ ندینـش و  تسا  ناسنا  يرایتخا  لعف  هچنآ  تسا . لعفنم  ًافرـص  اجنیا  رد  ناسنا  هکلب  تسین  یمدآ  لـعف  دـش ، ناـیب  ًـالبق  هک  يروط 

ار روظنم  هکنیا  یلو  تسا  ندادارف 
{54 هحفص }

ییاه ناسنا  تسا ، ماما  ربمایپ و  راک  نآ  ماکحا  طیارش و  زامن و  بوجو  نایب  ًالثم  دشاب . یم  لاعتم  يادخ  عنُـص  دبایرد ، ار  مایپ  دمهفب و 
يارب نآ  بوجو  زامن و  تیناّقح  هکنیا  اّما  تساهنآ ، نایب  زا  ندرکن  ضارتعا  ندادارف و  شوگ  ناش  هفیظو  دتسه ، ناشیا  بطاخم  هک  مه 

ناـبطاخم کـی  کـی  دروم  رد  ادـخ  ینیوکت  تساوخ  هب  هک  تسا  يزیچ  دـندرگ ، دوخ  فـیلکت  هّجوـتم  اـهنآ  ددرگ و  نشور  ناـبطاخم 
. دبایرد ار  نآ  تیناّقح  دریگ ، یم  رارق  یهلا  يایبنا  نخس  بطاخم  سکره  هک  درادن  یترورض  ًالقع  دوش و  یم  طوبرم 

وا ّقح  رد  یعیرـشت  تیاده  دوش ، قّقحم  یـصخش  دروم  رد  رگا  هک  تسادخ  ینیوکت  تیادـه  قیداصم  زا  ینیوکت و  رما  کی  هلأسم  نیا 
. تسا هتفریذپن  تروص  یعیرشت  تیاده  هنرگو  هدش  قّقحم 

کت کت  قح  رد  نآ  نتفای  تیلعف  اّما  تسا ، یهلا  نالوسر  هلیـسو  هب  تعیرـش  نایب  غالبا و  یعیرـشت  تیادـه  هیاپ  کی  یّلک  روط  هب  سپ 
هب مه  طیارـش  زا  یـضعب  تسا و  ینیوکت  ّیبرم و ...  هداوناخ و  طیحم و  دـننام  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  ییاـه  هنیمز  هب  جاـیتحا  نیفّلکم 

همه ندش  دوجوم  زا  سپ  اّما  دزادرپب ، قیقحت  صحف و  هب  دهدب ، ار  تعیرـش  تیناّقح  لامتحا  رگا  هکنیا  دـننام  تسا ، فّلکم  دوخ  رایتخا 
وا يارب  شندوب  یهلا  نآ و  تیناّـقح  هکنیا  تسا و  عرـش  مکح  هب  تبـسن  فّلکم  تفرعم  مهف و  یعیرـشت ، تیادـه  رگید  هیاـپ  اـه ، هنیمز 

ناوت یمن  دوشن ، ادـیپ  ناـشیارب  یتـفرعم  ملع و  نینچ  اـت  هورگ  ود  ره  هک  مود  لّوا و  هتـسد  نیب  كرتـشم  تسا  يرما  نیا  ددرگ و  نشور 
اهنآ هب  تبسن  عرش  مکح  هک  تفگ 

{55 هحفص }
کی طقف  نآ  دنک ، یمن  تیافک  نیفّلکم  یعیرـشت  تیادـه  يارب  هدـش  نایب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ناربمایپ و  طّسوت  یهلا  ماکحا  هکنیا  سپ 

عقاو یعیرـشت  تیاده  ضرعم  رد  هک  هاگنآ  دـنریگ و  رارق  عرـش  بطاخم  ات  تسا  نیفّلکم  ینیوکت  طیارـش  رگید  هیاپ  تسا و  بلطم  هیاپ 
. تسا نیفّلکم  هب  ادخ  فرط  زا  ملع  مهف و  ياطعا  نامه  هک  دراد  ینیوکت  تیاده  عون  کی  هب  جایتحا  دوخ  نآ  نتفای  تیلعف  دنوش ،

ًالثم دریذپ . یمن  تروص  مه  یعیرـشت  تیادـه  دوشن ، قّقحم  تسادـخ  رایتخا  هب  نآ  داجیا  هک  ینیوکت  طیارـش  زا  مادـکره  رگا  نیاربانب 
هک دنچره  دزادرپ ، یم  قیقحت  هب  هک  هاگنآ  دور و  یمن  نآ  قیقحت  لابند  دسرن ، شلقع  هب  مالسا  تیناّقح  لامتحا  رگا  ناملـسم  ریغ  کی 

هیلّوا و لامتحا  مه  سپ  درادن . یگتسب  وا  رایتخا  هب  دشاب ، یم  مالسا  تیناّقح  ندش  نشور  هک  قیقحت  هجیتن  اّما  تسوا ، رایتخا  هب  راک  نیا 
. دشاب یم  لاعتم  يادخ  عنُص  هدوب و  ینیوکت  ود  ره  قیقحت  هجیتن  مه 
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وا هب  دـنوادخ  ار  شتفرعم  ملع و  هدوبن و  وا  تساوخ  هب  نید  ماکحا  تیناّقح  تفایرد  هدـش ، گرزب  یمالـسا  هعماج  رد  هک  مه  یناملـسم 
لـقع و مکح  هب  مه  نیا  هک  تسا  هدوـب  مالـسلا  مهیلع  هّـمئا  اـیبنا و  ماـیپ  هـب  ندادارف  شوـگ  هداد  ماـجنا  وا  هـک  يراـک  اـهنت  تـسا . هداد 

. تسا هدیمهف  ار  اهنآ  نخس  ندینش  موزل  یهلا ، نالوسر  تیناّقح  ندش  نشور  زا  سپ  هک  هدوب  ادخ  ینیوکت  ییامنهار 
ات دنک  مهارف  ار  يا  همّدقم  هنیمز و  هک  تسا  نیا  یعیرـشت  تیاده  قّقحت  رد  ناسنا  شقن  رثکاّدـح  هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اب 

ادخ فرط  زا  تیاده  ياطعا  هکنیا  اب  دنادرگب ، وا  بیصن  ار  تیاده  دنوادخ 
{56 هحفص }

رد ار  دوخ  تیاده  ناسنا ، هلیـسو  هب  يرایتخا  همّدقم  دوجو  نودب  دـنوادخ  هک  اسب  هچ  درادـن . مزال  يرورـض  روط  هب  ار  یتامّدـقم  نانچ 
هجیتن هب  تامّدقم  نیا  داجیا  زا  سپ  دزادرپ و  یم  قیقحت  صحف و  هب  مالـسا  تیناّقح  لامتحا  رطاخ  هب  هک  یـسک  ًالثم  دنک . لامعا  وا  ّقح 

هب دنادرگ  شدیاع  ار  هجیتن  نامه  دزادرپب ، قیقحت  هب  وا  هکنآ  نودب  تسناوت  یم  تساوخ  یم  ادخ  رگا  دـسر ، یم  دروم  نیا  رد  ینـشور 
نیا رب  لیلد  دـنک ، یمن  هدرکن و  لـمع  نینچ  يدراوم  رد  دـنوادخ  هکنیا  دیـسر . یم  تقیقح  هب  يراـک  چـیه  ماـجنا  نودـب  وا  هک  يروط 

تـسا ینیوکت  هچنآ  لاح  ره  هب  یلو  دشابن ، نینچ  ادخ  يرثکا  ّتنـس  هک  تسا  نیا  رثکاّدـح  دـنک . لمع  هنوگ  نیا  دـناوت  یمن  هک  تسین 
نآ ندوب  ادخ  عنُـص  تروص  ود  ره  رد  دشاب . هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  يرایتخا  تامّدقم  هچ  دوش  قّقحم  ادخ  تساوخ  هب  دیاب  هرخالاب 

. تسا یعطق  مّلسم و 
ار ناشیا  نخـس  ندینـش  موزل  هک  دنچره  دوش ، نشور  شیارب  نآ  تیناّقح  ات  دـهد  یمارف  شوگ  یهلا  نالوسر  مایپ  هب  هک  سک  نینچمه 

نـشور وا  يارب  ار  قح  هک  دـشابن  رداق  دـنوادخ  دـنک ، لمع  لقع  مکح  فالخ  رگا  هک  تسین  روط  نیا  یلو  دـنک ، یم  مکح  وا  رب  لـقع 
. دیامن

نخس ندینش  زا  هک  یناسک  دنتسه  هدوب و  اسب  هچ  تسین . ناشیا  ّقح  نخس  ندیمهف  يارب  يرورض  طرـش  یهلا ، نالوسر  هب  هّجوت  لابقا و 
ندش راکـشآ  تسا . هدرک  نشور  ناشیا  يارب  ار  شنخـس  وا و  تیناّقح  دنهاوخب ، اهنآ  هکنیا  نودب  دنوادخ  اّما  دنا ، هدرک  ضارعا  یـسک 

. دوش یم  قّقحم  ادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  ینیوکت  يرما  درادن و  یگتسب  ناسنا  تساوخ  هب  تقیقح 
{57 هحفص }

ددرگ و یم  هضافا  شناگدنب  هب  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  ینیوکت  رما  کی  ًالوصا  تیادـه  هک  میوش  یعّدـم  یّلک  روط  هب  میناوت  یم  سپ 
، تسادخ فرط  زا  تیاده  ياطعا  يارب  يداع  ياه  هنیمز  تامّدقم و  داجیا  رثکاّدح  تسا ، ناگدنب  يرایتخا  هتشاد و  یعیرشت  هبنج  هچنآ 
، ناگدنب طّسوت  يراک  ماجنا  نودب  هک  تسا  رداق  دنوادخ  درادـن و  ترورـض  تیادـه  هضافا  يارب  مه  تامّدـقم  نآ  دوجو  هک  یلاح  رد 

. دنک تیاده  ار  اهنآ 
مه اجنیا  رد  تسوا . عنـص  ناسنا و  يرایتخا  لعف  ادخ  تیاده  ّدر  ای  لوبق  دوش . یم  زاغآ  ندش  تیادـه  زا  دـعب  هزات  ناسنا  یلـصا  هفیظو 
ياه هولج  زا  رگید  یکی  دوخ  لـقع  مکح  نیا  هک  دـنکن . تفلاـخم  نآ  اـب  دوش و  یهلا  تیادـه  میلـست  ناـسنا  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع 
دریگ یم  رارق  ادخ  باقع  هذـخاؤم و  رایعم  هچنآ  تسا و  یمدآ  رایتخا  هب  لقع  مکح  نتفریذـپن  ای  نتفریذـپ  یلو  تسا . دـنوادخ  تیادـه 

. دشاب هدوب  يرایتخا  اهنآ  تامّدقم  هک  ییاهزیچ  ای  دشاب ، یم  وا  رایتخا  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه 
، هداد یم  صیخشت  ار  راک  نیا  ترورض  ًالقع  دهد و  رارق  ادخ  تیاده  ضرعم  رد  ار  دوخ  صحف ، قیقحت و  اب  هتسناوت  یم  هک  یسک  ًالثم 
هب ادخ  تیادـه  هک  دـنچره  نیاربانب  تسا . هدرک  مورحم  یهلا  تیادـه  زا  ًارایتخا  ار  دوخ  راک ، نیا  هب  تبـسن  ندرک  یهاتوک  تروص  رد 

تیاده ار  وا  يرایتخا  لعف  کی  ماجنا  زا  سپ  هک  هدوب  نیا  یـصخش  نینچ  دروم  رد  ادخ  تساوخ  یلو  دوش ، یم  لامعا  ینیوکت  تروص 
رایتخا ءوس  رطاخ  هب  یهلا  تیادـه  زا  وا  تیمورحم  نیاربانب  تسا . هدرکن  تیادـه  ار  وا  مه  دـنوادخ  هتـساوخن ، دوخ  وا  هک  لاـح  دـنک و 

؛ تسا حیحص  تهج  ود  زا  هذخاؤم  نیا  دوب . دهاوخ  حیحص  وا  هذخاؤم  اذل  هدوب و  شدوخ 
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{58 هحفص }
، هدوب ادـخ  تیادـه  زا  تیمورحم  هک  شا  هجیتن  مه  داد و  یم  ماجنا  دـیاب  لقع  مکح  هب  هک  يرایتخا  لعف  نآ  ندادـن  ماجنا  رطاـخ  هب  مه 

. تسا هدوب  يرایتخا  نآ  همّدقم  هک  اریز 
ثحب نیا  لیمکت  يارب  دسر . یم  رظن  هب  نشور  ًالماک  نآ  ندوب  ادخ  عنُـص  دـش ، نایب  تیادـه  رما  ندوب  ینیوکت  هرابرد  هچنآ  هب  هّجوت  اب 

: مینک هّجوت  دیاب  رگید  هتکن  ود  هب 

ادخ لضف  تیاده ؛

هک ار  سکره  ددنـسپ ، یم  هچنآ  اب  قباطم  تیّرح و  رـس  زا  وا  هکنیا  ینعی  تسادخ  تسد  هب  تیاده  رما  دوش  یم  هتفگ  یتقو  هکنیا  یکی 
یمن بجاو  دنوادخ  رب  ار  ندرک  تیاده  يزیچ  درادن و  ّتیلخدم  هلأسم  نیا  رد  ادخ  تساوخ  زج  یلماع  چیه  دنک . یم  تیاده  دـهاوخب 

. درادن یّقح  وا  رب  سک  چیه  نوچ  درادن . ترورض  ادخ  رب  سک  چیه  تیاده  رگید  ریبعت  هب  دزاس .
هتـشاد راک  نیا  يارب  یقاقحتـسا  هکنیا  هن  دنتـسه  وا  لضف  فطل و  نوهرم  ًافرـص  دنریگ  یم  رارق  یهلا  تیادـه  دروم  هک  یناسک  نیاربانب 

هدش مورحم  یلـضف  کی  زا  ًافرـص  تسا و  هتفرن  اهنآ  دروم  رد  یملظ  هدشن و  عیاض  یّقح  دنوش  یمن  تیاده  هک  مه  اهنآ  زا  سپ  دنـشاب .
ندرکن تیاده  ات  تسین  وا  لدع  باب  زا  ادخ  تیاده  رت  قیقد  ریبعت  هب  دشاب . یمن  ملظ  دوخ ، لضف  زا  ار  یـسک  ادخ  ندرک  مورحم  دـنا و 

. دوش بوسحم  ملظ 
{59 هحفص }

ادخ لالضا 

ادخ لالضا  دور . یم  راک  هب  وا  هب  تبسن  لالضا »  » ریبعت ًاحالطصا  دهدن ، رارق  دوخ  تیاده  دروم  ار  یـسک  دنوادخ  رگا  هکنیا  مود  هتکن 
دـشاب یم  لاعفا  باب  ردصم  هملک  نیا  تسا . هدرکن  اطعا  ار  تیاده  وا  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  لالـضا  يانعم  تسوا . تیادـه  لباقم  هطقن 
تیاده ار  یـسک  ادخ  رگا  تسا و  یهارمگ  لالـض و  رد  هدشن  تیاده  هک  یـسک  تسا . هدـش  هتفرگ  یهارمگ  يانعم  هب  لالـض »  » زا هک 

یم لالـضا »  » ار نتـشاذگ  یقاب  یهارمگ  رد  اـی  ندرکن  جراـخ  یهارمگ  زا  نیمه  تسا . هدرکن  جراـخ  یهارمگ  زا  ار  وا  عقاو  رد  دـنکن ،
. میمان

اـسب هچ  هک  يرگید  ياـنعم  هن  دوش  هتفرگ  قوف  ياـنعم  نیمه  هب  دـیاب  دوش ، یم  ریبعت  ندرک  هارمگ  لالـضا ، همجرت  رد  یهاـگ  رگا  سپ 
. دشابن حیحص 

، تسا هدوبن  يرورـض  بجاو و  وا  رب  یهلا  تیادـه  نوچ  تسین و  یحیبـق  رما  ادـخ  لالـضا  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  ود  نیا  هب  هّجوـت  اـب 
تسا لضف  مدع  مه  لالضا  تسا و  طوبرم  ادخ  لضف  هب  تیاده  دوش . یمن  بوسحم  هارمگ  صخش  ّقح  رد  یمتس  ملظ و  مه  وا  لالضا 

. تسین نآ  رد  یحبق  نیاربانب  هدوب و  هنامیکح  ًاعطق  هک 

یهلا لالضا  تیاده و  رد  ربج  لاکشا 

دروم نیا  رد  ناگدنب  دـشاب و  ادـخ  تسد  هب  لالـضا  تیادـه و  رگا  هک : تسا  نیا  ههبـش  دـسر . یم  رظن  هب  مزال  يا  ههبـش  عفد  اجنیا  رد 
اریز دنراد . تّمذم  قاقحتسا  ناشرفک  لیلد  هب  نارفاک  هن  دنتسه و  حدم  هتسیاش  شنامیا  رطاخ  هب  نانمؤم  هن  سپ  دنشاب ، هتـشادن  يرایتخا 

ندش تیاده 
{60 هحفص }
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تیادـه شیاتـس  أشنم  هک  يزیچ  نیاربانب  تسا . هدوبن  اهنآ  تساوخ  هب  مه  نارفاک  یهارمگ  هک  روط  نامه  هدوبن  اهنآ  راـیتخا  هب  ناـنمؤم 
. درادن دوجو  دشاب ، ناهارمگ  تّمذم  ناگدش و 

لوق نیع  نیا  دنیوگ  یم  دوش . یم  حرطم  نّویربج  فورعم  لاکشا  ناونع  هب  دریگ و  یم  دوخ  هب  يرت  يوق  تروص  لاکـشا  نیمه  یهاگ 
مه ربج  هب  نیلئاق  دنشاب و  روبجم  ناشرفک  نامیا و  رد  ناگدنب  هک  تسا  نیا  لالـضا  تیاده و  ندوب  ادخ  عنُـص  همزال  اریز  تسا ، ربج  هب 

. دشاب یم  ربج  هب  لوق  رایتخا و  یفن  اب  يواسم  يداقتعا  نینچ  سپ  دنیوگ ، یمن  ینخس  نیا  زا  شیب 
هب خـساپ  و  دراد . توافت  يرگید  اب  مادـکره  رد  دـیکأت  دروم  تهج  طقف  دـننک و  یم  تیاـکح  بلطم  کـی  زا  تقیقح  رد  ناـیب  ود  نیا 

. میزادرپ یم  لاکشا  نیا  زا  خساپ  هب  بلطم  هس  حیضوت  اب  ام  تسه . مه  يرگید  هب  خساپ  عقاو  رد  مادکره 

تسا حرطم  يرایتخا  لاعفا  رد  طقف  رایتخا  ربج و 

لئاق دنادن ، وا  رایتخا  هب  ار  ناسنا  زا  رداص  لاعفا  هک  یـسک  دوش . یم  حرطم  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  دروم  رد  ربج  هب  لوق  هکنیا : لّوا  بلطم 
هب ندـش  لئاق  دوش و  یمن  حرطم  نآ  دروم  رد  رایتخا  ربج و  هلأسم  تسین ، ناسنا  لاعفا  ءزج  ًالـصا  هک  يزیچ  نیاربانب  تسا . هدـش  ربج  هب 

، تسین ناسنا  لاعفا  ورملق  رد  هک  يزیچ  مینک ؛ راکنا  وا  رد  ار  يرایتخا  ریغ  رما  ره  دوجو  ام  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ناسنا  لاعفا  رد  راـیتخا 
. درک ناوت  یمن  مه  ار  شندوب  يرایتخا  ضرف 

{61 هحفص }
يارب سپ  مینادـب . ناسنا  لعف  ًاتقیقح  ار  نآ  میناوت  یمن  دـشابن ، يرایتخا  يراک  رگا  تسوا و  لاعفا  هدودـحم  یمدآ  راـیتخا  هزوح  ًـالوصا 

عنـص هچنآ  اب  ادخ  لاعفا  نیب  زرم  قیقد  روط  هب  تیاده  ثحب  رد  ام  و  مینک . نّیعم  ًاقیقد  ار  وا  لاعفا  ّدح  دـیاب  ناسنا ، رد  رایتخا  ّدـح  نییعت 
دوجو یفن  ًاتعیبط  هک  دوش  یم  شدوخ  لاعفا  هزوح  هب  طوبرم  مه  ناسنا  نتشاد  رایتخا  نیاربانب  میدرک . صّخـشم  ار  دشاب  یم  ناسنا  دوخ 

اذل دراد ، لاعفنا  تلاح  نآ  هب  تبـسن  ناسنا  تسادـخ و  لاعفا  زا  تشذـگ  هچنآ  قباطم  تیادـه  دـنک . یمن  ناسنا  رد  ار  يرایتخا  ریغ  رما 
دوش و یم  قّقحم  ملاع  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  ینیوکت  روما  همه  دننام  مه  نیا  دوش . یمن  ضرف  ًالصا  نآ  دروم  رد  ندوب  يرایتخا 

. تسین ناسنا  يرایتخا 
رگیدکی زا  دشاب  یم  ناسنا  رایتخا  هب  هک  یعیرـشت  روما  اب  تسادخ  عنـص  هک  ار  نیوکت  ورملق  تقیقح  رد  تیاده  هلأسم  نییبت  رد  ام  سپ 

دوش و ادـج  رگیدـکی  زا  ورملق  ود  نیا  باسح  دـیاب  دوش . یمن  نشور  رایتخا  ربج و  هزوح  دوشن ، ماـجنا  کـیکفت  نیا  اـت  میدرک و  ادـج 
رما تسا و  لاعتم  يادـخ  لعف  هچنآ  هن  دوش  یم  حرطم  ناـسنا  لاـعفا  ورملق  رد  راـیتخا  ربج و  دوشن . هداد  تبـسن  يرگید  هب  یکی  ماـکحا 

. تسا جراخ  رایتخا  ربج و  ثحب  زا  ًالصا  نیاربانب  ناسنا ، لعف  هن  تسادخ  لاعفا  ءزج  دیدرگ  نایب  هک  روط  نامه  تیاده 

ناگدنب رفک  نامیا و  زا  ادخ  تیاده  کیکفت 

نیرت مهم  رگیدکی  زا  هلأسم  ود  نیا  ندرکن  کیکفت  مینک . ادج  ناسنا  طّسوت  نآ  نتفریذپ  زا  ار  ادخ  تیاده  باسح  دیاب  مود : بلطم 
{62 هحفص }

. تسا لاکشا  شیادیپ  أشنم 
دـنک و یم  تیادـه  ینیوکت  تروص  هب  دـهاوخب  ار  سکره  دـنوادخ  هک  دوب  هلأـسم  نیا  ناـیب  تقیقح  رد  تشذـگ  هک  یتاحیـضوت  همه 

ادخ یتقو  تروص  ره  هب  عرـش ، نایب  اب  هچ  لقع و  قیرط  زا  هچ  دـنک ، نشور  صخـش  يارب  ار  تقیقح  قح و  هک  تسا  نیا  هب  وا  تیادـه 
نآ هب  ندـش  میلـست  تسا و  هدرک  ماـمت  وا  رب  ار  تّجح  هدرک و  لاـمعا  وا  ّقـح  رد  ار  دوـخ  تیادـه  درک ، ملاـع  يزیچ  هـب  ار  دوـخ  هدـنب 

. دراد یگتسب  شدوخ  رایتخا  هب  هدنب ، میلست  مدع  ای  تقیقح 
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يریگ عضوم  هنوگود  زامن ، دـننام  یعرف  ماکحا  زا  یکی  ای  ماما و  ای  ربمایپ  ای  ادـخ  تیناّقح  ًالثم  دوش  یم  نشور  ناسنا  يارب  يزیچ  یتقو 
يربمایپ دنکن ، ای  دنک  لوبق  ییادخ  هب  هتخانـش  هک  ار  ییادخ  ًالثم  دنک . در  ای  دریذپب و  ار  قح  رما  نیا  تسا ؛ ریذـپ  ناکما  ناسنا  هیحان  زا 

رکنم ای  دهن  ندرگ  هتـسناد ، هدـیمهف و  ار  نآ  هک  ماما  تماما  هب  نینچمه  و  ریخ ، ای  دریذـپب  يربمایپ  هب  هدـش  نشور  وا  يارب  شتیناّقح  هک 
لوسر و ار و  شدوخ  هک  هدوب  نیا  وا  ّقح  رد  ادـخ  تیادـه  اـهنیا  همه  رد  یّلک  روط  هب  زاـمن و  دـننام  یماـکحا  تسا  روط  نیمه  و  دوش .
هب شا  هفیظو  تخانش  هک  الاح  تسا . هدوبن  هدنب  رایتخا  هب  هدوب و  ادخ  عنص  وا  ندرک  هاگآ  ندنامهف و  تسا و  هدناسانـش  وا  هب  ار  شماما 

ار ماما  لوسر و  ادخ و  ات  تساهنآ . تیناّقح  تخانش  رب  عرف  ود  ره  تسوا و  عنص  در ، ای  میلـست  تساهنآ . تیناّقح  هب  میلـست  لقع ، مکح 
رد ات  دریذپب  تروص  هدنب  تیاده  ادخ  فرط  زا  دیاب  لّوا  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  دسر ، یمن  اهنآ  نتفریذپن  نتفریذپ و  هب  تبون  هتخانشن 

نکمم وا  يارب  تیاده  نیا  ّدر  لوبق و  دعب  هلحرم 
{63 هحفص }

دوش .
دوشب و تیاده  نیا  میلـست  رگا  ادخ ، فرط  زا  هدـنب  تیادـه  قّقحت  زا  سپ  ینعی  دوش ، یم  حرطم  مود  هلحرم  نیا  رد  رفک  نامیا و  هلأسم 

هچنآ تسادخ و  فرط  زا  تیاده  قّقحت  رب  عرف  رفک  نامیا و  سپ  دش . دهاوخ  رفاک  دوشن ، میلست  دنک و  در  رگا  و  نمؤم ، دریذپب ، ار  نآ 
هناراتخم باختنا  مه  رفک  نامیا و  كالم  تسین . ناسنا  تسد  هب  ادخ  تیاده  هنرگو  تسوا ، ّدر  لوبق و  نیمه  دـشاب  یم  ناسنا  رایتخا  هب 

. تسا هداد  ماجنا  وا  ّقح  رد  ادخ  هچنآ  هن  تسا  ناسنا 
دیاب اّما  مینک ؛ یمن  قالطا  رفاک  هب  میرب و  یم  راک  هب  نانمؤم  يارب  طقف  ار  يدـتهم )  ) هدـش تیادـه  ظفل  ًاعون  دوخ  تارواحم  رد  اـم  هتبلا 

ار وا  ادخ  هکنآ  ینعی  هتفریذپ  ار  یهلا  تیاده  هک  تسا  یسک  يدتهم ، زا  ام  روظنم  يا  هرواحم  لامعتـسا  نیا  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هّجوت 
هتفگ کیّبل  یهلا  تیادـه  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  نمؤم  تقیقح  رد  سپ  تسا . هدـش  تیادـه  نیا  میلـست  مه  وا  هدرک و  تیادـه 

، دوبن رگا  هک  تسا  هدوب  مه  رفاـک  يارب  تیادـه  نیمه  تسا . نآ  لوبق  رد  طـقف  نمؤم  شقن  هدوـب و  ادـخ  راـک  لـصا  رد  تیادـه  تسا .
رد نمؤم  رفاک و  نیاربانب  تسا . هتفریذپن  ار  ادخ  هیحان  زا  هدش  هضافا  تیادـه  هک  هدـش  رفاک  لیلد  نیا  هب  رفاک  تشادـن و  انعم  رفک  رگید 

. دنتسه كرتشم  تسا ، هدش  هداد  ناشیا  هب  ینیوکت  تروص  هب  ادخ  تیاده  هکنیا 
یم هدـشن » تیادـه   » هک ار  رفاک  یلو  تسا . هتفریذـپ  ار  یهلا  تیادـه  هک  تساـنعم  نیا  هب  میناد  یم  هدـش » تیادـه   » ار نمؤم  هکنیا  سپ 

تروص نآ  رد  هک  تسا ، هدرکن  تیاده  ار  وا  ادخ  هک  تسانعم  نیا  هن  میناد 
{64 هحفص }

هک دنک  یم  ادیپ  قّقحت  یتقو  رفک  رفاک .»  » هن دوش  یم  هدیمان  ّلاض » ، » هدرکن شتیادـه  دـنوادخ  هکنآ  دوب . ّلاض »  » هکلب دوبن ، رفاک  رگید 
؛ ریبعت ود  نیا  نیب  طلخ  دـنک . یم  راکنا  ار  نآ  هدرک و  یـشوپ  قح  دوخ ، رایتخا  ءوس  اـب  وا  هدرک و  نشور  صخـش  يارب  ار  تقیقح  ادـخ 
هک تسا  یلاکـشا  شیادیپ  یلـصا  أشنم  رفاک )  ) هتفریذپن شدوخ  اّما  هدرک  شتیاده  ادخ  هکنآ  و  لاض )  ) هدرکن شتیاده  ادـخ  هک  یـسک 

. میتسه شخساپ  نایب  ماقم  رد 

تسا لالض  زا  ریغ  رفک 

دوش یم  هتفگ  یـسک  هب  رفاک  اّما  تسا ، هدشن  اطعا  صخـش  هب  ادخ  تیاده  زونه  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  ًالومعم  یهارمگ )  ) لالض
ناونع هب  تسا . هدش  جراخ  یهارمگ )  ) لالـض زا  تقیقح  رد  رفاک  نیاربانب  تسا . هتفریذـپن  ار  نآ  یلو  هتخانـش  ار  تقیقح  قح و  هار  هک 

: دنا هدرک  تبحص  عوضوم  کی  هرابرد  هک  مینک  یم  دانتسا  میرک  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  بلطم  نیا  رب  لالدتسا 
(1 «.) ُءاشَی نَم  يدهَی  َو  ُءاشَی  نَم  ُّلُِضی  نِکلَو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  مُکَلَعََجل  ُهللا  َءاش  َول  َو  »
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رد دهاوخب  هک  ار  سکره  هکلب ) تسا  هتساوخن  نینچ   ) یلو داد ، یم  رارق  ناسکی  تّما  تیاده ) رما  رد   ) ار امـش  تساوخ  یم  ادخ  رگا  و 
تیاده رد   ) دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سکره  هتشاد و  هگن  یهارمگ 

*******
.93/ لحن - 1
{65 هحفص }

(. تسا هدرکن  راتفر  ناسکی  اکش 
ًاحیرـص هک  تسا  یهارمگ  تیادـه و  تهج  زا  مدرم  ندوب  ناسکی  هدـحاو ، تّما  زا  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  هیآ  لـیذ  هب  هّجوت  اـب  اـجنیا 

. تسا هتشاذگ  توافت  ناشیا  نیب  هدرکن و  راتفر  روج  کی  همه  اب  هلأسم  نیا  رد  دنوادخ  هک  هدش  مالعا 
: تسا هدرک  حرطم  ار  مدرم  ندوب  هدحاو  تّما  هقباس  نآرق  رد  يرگید  هیآ 

(1 ...«.) َنیرِذنُم َو  َنیرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک  »
. درک ثوعبم  راذنا  تراشب و  يارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دندوب  یناسکی  تّما  مدرم 

زا مه  هفیرـش و  هیآ  دوخ  زا  مه  هلأسم  نیا  و  تسا . یهلا  تیادـه  رما  تهج  زا  تّما  ندوب  ناـسکی  مه  هیآ  نیا  رد  هدـحاو  تّما  زا  روظنم 
. دوش یم  مولعم  تسا ، هدمآ  نآ  لیذ  هک  يدّدعتم  ثیداحا 

ناربمایپ هکنیا  هب  هّجوت  اب  هدوب و  یهلا  لسر  ایبنا و  تثعب  زا  لبق  مدرم  ندوب  هدحاو  تّما  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  دوخ  زا  هچنآ 
تیعضو تیاده  رما  تهج  زا  مدرم  ناربمایپ ، طّسوت  ادخ  یعیرشت  تیاده  نایب  زا  لبق  هک  دیمهف  ناوت  یم  دنتسه ، دنوادخ  تیاده  هلیسو 

. تسا تهج  نیا  زا  اهنآ  ندوب  هدحاو  تّما  دنتشاد و  ناسکی 
ینشور هب  ار  انعم  نیمه  هدمآ ، هفیرش  هیآ  لیذ  رد  هک  یثیداحا 

*******
.213/ هرقب -1
{66 هحفص }

: دنیامرف یم  خساپ  رد  ناشیا  دننک ، یم  لاؤس  هیآ  ردص  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتقو  هنومن  ناونع  هب  تسا . هداد  حیضوت 
ٍحون . َلبق  َلسُّرلا  َلَسرأَف  ِهِّلل  ادَبَف  ةدحاو  ۀّمُأ  ٍحون  َلبَق  اذه  َناک 

حون ترضح  تثعب  زا  لبق  ناربمایپ  نداتسرف  رد  ادخ  سپ  دندوب ، یناسکی  تّما  مدرم  هک  تسا  حون  ترـضح  زا  لبق  نامز  هب  طوبرم  نیا 
. دومرف ادب 

یم رـس  هب  یهارمگ  رد  هکنیا  ای  دندوب  هتفای  تیاده  نامز  نآ  رد  اهنیا  ایآ  « :»؟ ٍَۀلالَـض یلع  مأ  اوناک  يًدُـه  یلَعأ  : » دـسرپ یم  يوار  دـعب 
: دنهد یم  خساپ  ترضح  و  دندرب »؟

. َنیکرشُم َنیرفاک و ال  َنینمؤم و ال  اوناک ال  ًالاّلُض . اوناک  َلب 
(1 .) كرشم هن  رفاک و  هن  دندوب ، نمؤم  هن  دندوب ، یهارمگ  رد  اهنیا  هکلب 

:»؟ يًدُه یلَع  مأ  َنیِّیبَّنلا  َلبق  اوناک  ًالاّلُـضَفأ  : » هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مه  يرگید  ثیدـح  رد 
: دندومرف هدش »؟ تیاده  ای  دندوب  هارمگ  نارمایپ  ندمآ  زا  لبق  اهنیا  ایآ  »

... ِهللا ِقلَِخل  َلیدبَت  اهیلَع ال  مُهَرَطَف  یتَّلا  ِهللا  ِةَرِطف  یلع  اوناک  يًدُه . یلَع  اونوکَی  َمل 
(2 .) دهد یمن  رییغت  ار  ادخ  شنیرفآ  سک  چیه  دوب . هدیرفآ  نآ  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دندوب  یترطف  نامه  رب  دندوبن . هتفای  تیاده 

دح ود  نیا  زا 
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نومضم نیمه  هب  هک  يرگید  ثیداحا  فیرش و  ثی 
*******

ح306. یشاّیع 104/1 ، ریسفت  - 1

ح309. یشاّیع 105/1 ، ریسفت  - 2
{67 هحفص }

تیادـه زا  ار  مدرم  دـنوادخ  حون  ترـضح  زا  لـبق  ناـمز  زا  يا  ههرب  کـی  رد  هک  دـیمهف  ناوت  یم  هدـش ، دراو  ثحب  دروم  هیآ  لـیذ  رد 
ءادـب رما  رد  سپـس  تشادـن ، راک  نیا  هب  تبـسن  يا  هدارا  دوب و  هتخاس  مورحم  دـنک ، یم  لاسرا  شناربماـیپ  هلیـسو  هب  هک  دوخ  یعیرـشت 

هب یعیرشت  تیاده  زا  مدرم  هک  يا  ههرب  نآ  رد  دوب . حون  ترضح  تثعب  زا  لبق  مه  نیا  دتـسرفب و  ربمایپ  هک  درک  يدیدج  هدارا  دومرف و 
تعیرش هب  دنتـشادن و  ییانـشآ  ناربمایپ  میلاعت  اب  اهنیا  ناکرـشم . هن  نارفاک و  هن  دندوب  نانمؤم  ءزج  هن  دندوب ، مورحم  یهلا  يایبنا  هلیـسو 

هار هک  یسک  مینک . یم  انعم  یهارمگ  ًالومعم  ار  ّلاض  تسا و  ّلاض  عمج  لاّلُـض  دنا . هدش  هدیمان  لاّلُـض »  » تهج نیمه  هب  دندوبن و  هاگآ 
ریـسم رد  مدق  شرایتخا  ءوس  اب  رفاک  هک  دنچره  دنتـسین . هارمگ  دنتـسه ، دلب  ار  هار  نوچ  رفاک  نمؤم و  میمان . یم  هارمگ  دسانـش ، یمن  ار 

. مینادب تداعس  هار  هب  انشآان  ار  وا  میناوت  یمن  اّما  هتشاذگن ، تداعس 
ثیداحا رد  هک  روط  نامه  مینادـب و  ادـج  لاّلُـض )  ) ناهارمگ باسح  زا  دـیاب  نانمؤم  نوچمه  ار  نارفاک  باسح  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 

هدوبن حرطم  اهنآ  يارب  كرش  رفک و  نامیا و  هنیمز  ًالـصا  نوچ  كرـشم ، هن  رفاک و  هن  دنتـسه ، نمؤم  هن  ناهارمگ  تسا ، هدمآ  هدش  لقن 
. تسا

نیا هب  تبـسن  یهارمگ  نیا  هدش و  حرطم  دراد ، ناربمایپ  لاسرا  هب  جایتحا  هک  دـنوادخ  یعیرـشت  تیادـه  اب  طابترا  رد  رفک  نامیا و  هتبلا 
دنا و هدوبن  مورحم  هداد  رارق  ناشیا  رد  ترطف  قیرط  زا  هک  ادخ  تیاده  زا  يرت  نییاپ  ّدح  زا  دارفا  نیمه  اّما  تسا ، رظن  دروم  تیاده  عون 

عون رد  ینیوکت  تروص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  لقع  اـه ، ناـسنا  رد  يرطف  روما  زا  یکی  تسا . هدـمآ  ثیدـح  رد  تحارـص  هب  بلطم  نیا 
زیمت ّنس  هب  هک  يدارفا 

{68 هحفص }
قیاقح مهف  نیمه  هک  دنهد  یم  صیخـشت  ار  یقیاقح  دنوش ، یم  رادروخرب  یهلا  تبهوم  نیا  زا  هک  یناسک  دنک و  یم  داجیا  دنـسر ، یم 

يا هزادنا  ات  دنا  هدـیمهف  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  هک  تهج  نیا  زا  اذـل  و  دزاس ، یم  جراخ  روما  زا  يرـس  کی  هب  تبـسن  یهارمگ  زا  ار  اهنآ 
دنا هدـیمهف  لـقع  قیرط  زا  هک  يروما  هب  تبـسن  اـهنیا  لاـح  دـنا . هدـش  جراـخ  ضحم  یهارمگ  زا  هتفرگ و  رارق  دـنوادخ  تیادـه  دروـم 
لقع مکح  هب  صخش  هک  يدراوم  رد  رفک  نامیا و  حالطصا  ًالومعم  اّما  در . ای  میلست و  ای  دنشاب ؛ هتـشاد  دنناوت  یم  يریگ  عضوم  هنوگود 

، دنا هدش  دنم  هرهب  ادخ  يرطف  تیاده  زا  هک  يدارفا  نیمه  ثحب  دروم  ثیدح  رد  اذل  و  دوش . یم  قالطا  دـنک ، در  ار  نآ  ای  دـهنب  ندرگ 
هب یهارمگ  هن  هدوب  حرطم  ناربمایپ ) قیرط  زا   ) ادخ یعیرـشت  تیاده  هب  تبـسن  یهارمگ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دنا . هدش  هدـیمان  لاّلُض 

. قلطم روط 
زا هبترم  ره  ندوـبن  دراد . فـلتخم  بتارم  مه  یهارمگ  دراد ، فـلتخم  تاـجرد  بتارم و  دـنوادخ  تیادـه  هک  روـط  ناـمه  لاـح  ره  هـب 

تیادـه هجرد  کـی  زا  حوـن  ترـضح  تثعب  زا  لـبق  ناـمز  رد  رظندروـم  دارفا  دراد و  هارمه  هب  ار  یهارمگ  زا  هجرد  کـی  ادـخ  تیادـه 
هارمگ يرطف ، لقع  تیادـه  زا  ندوب  رادروخرب  تهج  زا  اهنیا  یعیرـشت ،) تیادـه   ) دـندوب يرطف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  لـقع   ) دـندوب رادروخرب 

رظن مود  تهج  نیا  هب  ثحب  دروم  ثیداحا  دندش و  یم  بوسحم  ناهارمگ  ءزج  یعیرـشت ، تیادـه  زا  ندوب  مورحم  تهج  زا  اّما  دـندوبن 
. تسناد هارمگ )  ) ّلاض هملک  قیقد  يانعم  هب  ار  وا  ناوت  یمن  هدوب و  دنم  هرهب  دنوادخ  تیاده  زا  نمؤم  دننام  مه  رفاک  هکنیا  هجیتن  دنراد .

{69 هحفص }
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تفرعم اب  داقتعا  توافت 

حرطم نآ  زا  دعب  هلحرم  رد  هدوب و  نآ  هب  تبسن  تخانش  زا  ریغ  يزیچ  هب  داقتعا  و  تسا . ناسنا  داقتعا  مدع  داقتعا و  رفک  نامیا و  كالم 
هدـش لـصاح  نآ  هب  تبـسن  تفرعم  ددرگ ، یم  راکـشآ  نآ  تیناّـقح  دوش و  یم  نشور  ناـسنا  يارب  يزیچ  یتـقو  یّلک  روط  هب  دوش . یم 

هدش و بوسحم  نآ  هب  دقتعم  ددرگ ، میلـست  تسا  هتخانـش  هچنآ  هب  صخـش  رگا  هک  داقتعا  مدع  ای  داقتعا  هب  دسر  یم  تبون  اجنیا  تسا .
. دوب دهاوخ  نآ  هب  داقتعا  یب  دنک ، راکنا  ای  دورن و  نآ  راب  ریز  رگا 

ار دوخ  بلق  رگا  تخانـش ، زا  سپ  ناسنا  ددرگ . یم  حرطم  نآ  هب  تبـسن  يزیچ  تفرعم  زا  سپ  هک  تسا  يرایتخا  یبلق  لعف  کی  داقتعا 
تیناّقح هب  میلـست  نامه  یبلق  دقع  نیا  تسا . دـقتعم  نآ  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  دـنک ، رارقرب  نآ  اب  یبلق  دـقع  عقاو  رد  هدز و  دـنویپ  نآ  اب 

، هدش میلست  رگا  هدرک ، ادیپ  وا  تیناّقح  هب  نیقی  هتخانـش و  ار  ادخ  هک  یـسک  ًالثم  تسا . هدش  لصاح  شیارب  نآ  تفرعم  هک  تسا  يزیچ 
نیمه دوش . یم  هدـیمان  ادـخ  هب  دـقتعم  یـسک  نینچ  تسا . هدرک  رارقرب  ادـخ  اـب  یبلق  دـقع  تروص  نیا  رد  دـهنب ، ندرگ  تقیقح  نیا  هب 

نیا رد  دـنکن -  وا  لوبق  هب  فّلکم  ار  دوخ  لـقاال  اـی  دریگب و  دوـخ  هب  راـکنا  تلاـح  یعطق  روـط  هب  اـی  دوـشن -  ادـخ  میلـست  رگا  صخش 
زین ماما و  ربمایپ و  هب  داقتعا  تسا  روط  نیمه  تسا و  هتفریذپن  ار  ادـخ  ییادـخ  تقیقح  رد  نوچ  دوب ؛ دـهاوخ  ادـخ  هب  داقتعا  یب  تروص 

. نید عورف 
راکنا میلست و  نآ ، راکنا  اب  تسا  يواسم  يداقتعا  یب  هدرک و  ادیپ  تفرعم  هچنآ  هب  تبسن  صخش  میلست  زا  تسا  ترابع  داقتعا  نیاربانب ،

{70 هحفص }
نامیا و تقیقح  یلّوا  دـنیآ . یم  دوجو  هب  وا  هنادازآ  باختنا  رایتخا و  اب  زیچ  کی  تخانـش  زا  سپ  هک  دنتـسه  ناسنا  رد  یبلق  تلاـح  ود 

. دهد یم  لیکشت  ار  رفک  تیعقاو  یمود 
ای داقتعا  یلو  تسا ، لاعتم  يادخ  عنـص  تفرعم  دـشاب . یم  ادـج  داقتعا  باسح  زا  تفرعم  باسح  هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اب 
هب يداقتعا  یب  داقتعا و  هکلب  تسین ، نتـشادن  نتـشاد و  تفرعم  تسا ، رفک  نامیا و  رایعم  هچنآ  دـشاب و  یم  ناسنا  رایتخا  هب  يداقتعا  یب 

. تسا هدش  هداد  ناسنا  هب  دنوادخ  هلیسو  هب  نآ  تفرعم  هک  تسا  يزیچ 
نامیا و هن  تسادخ . ناسنا ، رد  تاداقتعا  شیادیپ  أشنم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  دـنک ، یم  اطعا  دـنوادخ  ار  اه  تفرعم  هکنیا  نیاربانب 
هب تبـسن  يداقتعا  یب  ای  نآ  هب  داقتعا  دنک و  یم  قلخ  ار  تفرعم  ملع و  طقف  وا  دنک . یمن  داجیا  ناسنا  رد  دنوادخ  ار  مادک  چـیه  رفک  هن 

هزادـنا هب  مه  رفاک  درادـن . دوجو  مه  رفک  نامیا و  هنیمز  دوشن ، داـجیا  ناـسنا  رد  تفرعم  اـت  یّلک  روط  هب  و  تسا . ناـسنا  دوخ  راـک  نآ ،
هجرد نیلّوا  دروآ ، یم  مهارف  ار  ناـسنا  يداـقتعا  یب  داـقتعا و  هنیمز  هک  هیلّوا  تفرعم  نیمه  و  تسا . رادروـخرب  هـیلّوا  تـفرعم  زا  نمؤـم 

. تسادخ تیاده 

نمؤم يارب  تیاده  دایدزا 

رارق تیاده  دایدزا  دروم  رد  ادخ  هدعو  لومـشم  ددرگ ، نامیا  لها  هدـش و  میلـست  صخـش  رگا  هیلّوا  تیادـه  زا  سپ  هکنیا : موس  بلطم 
: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  تسا  یهلا  ياه  ّتنس  زا  یکی  نیا  دریگ . یم 

{71 هحفص }
(1 «. ) يًدُه اوَدَتها  َنیذَّلا  ُهللا  ُدیزَی  َو  »

. دنا هتفریذپ  ار  تیاده  هک  دنک  یم  یناسک  بیصن  يرتشیب  تیاده  دنوادخ  و 
نینچ هک  یناسک  و  تسا . ناسنا  راک  نآ  نتفریذـپ  ادـخ و  راک  تیادـه  تسا . تیادـه  نتفریذـپ  يانعم  هب  تسا و  لاـعتفا  باـب  ءادـتها » »
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. دنریگ یم  رارق  دنوادخ  تیاده  دروم  رتشیب  دننک ،
: رگید هیآ 

(2 «.) يًدُه مُهَداز  اوَدَتها  َنیذَّلا  َو  »
. تسا یهلا  تیاده  نتفریذپ  يانعم  هب  هک  هدمآ  ءادتها »  » هملک مه  اجنیا 

: تسا هدش  نایب  یهلا  تیاده  قیداصم  نیرت  مهم  زا  یکی  ییاور ، ریسافت  رد  هیآ  نیا  لیذ 
ِتیبلا َلهأ  اَنل  ُّبُحلا  مِِهبوُلق  یف  ُفَذُقی  ِتیبلا  َلهأ  انَتَعیـش  ّنإ  ُۀمیَثُخ ، ای  لاق : ُمالَّسلا  هیَلَع  ٍرَفعَج  یبأ  یلع  ُتلَخَد  لاق : ّیفعُجلا  َۀـمیَثُخ  نع 

َوُه و  ِریخلا . َنِم  هب  ُهللا  ُدـیری  اِمل  انَمالَک  عَمـسَی  َمل  انَرَی و  َمل  اِنلـضَف و  نِم  هیتأَی  ام  ُلِمَتحَی  انُّبُِحی و  ُلجَّرلا  َّنإ  الأ  ِتیبلا . َلهأ  انَّبُح  َنومَهُلی  و 
یلع يًده  ُهللا  َُهداز  انَمالک . َعِمَس  انَیَِقل و  نَم  ینعَی  يًدُه ». مُهَداز  اوَدَتها  نیذَّلا  و  : » هلا ُلوق 

*******
.76/ میرم - 1

.17/ دّمحم - 2
{72 هحفص }

(1 .) هادُه
هاگآ ددرگ . یم  ماهلا  ناشیا  هب  تیب  لها  ام  نتـشاد  تسود  دوش و  یم  هتخادـنا  تیب  لها  اـم  نایعیـش  ياـه  لد  رد  اـم  ّتبحم  همیثخ ، يا 

هک یلاح  رد  دنک ) یم  لّمحت   ) دریذپ یم  دسر  یم  وا  هب  ام  لیاضف  زا  هچنآ  دراد و  یم  تسود  ار  ام  نایعیـش ) زا  یکی   ) صخـش هک  شاب 
لاعتم يادخ  شیامرف  نامه  نیا  و  دهاوخ . یم  وا  يارب  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  رطاخ  هب  نیا  و  تسا . هدینـش  ار  ام  مالک  هن  هدـید و  ار  ام  هن 

ار ام  مالک  دـنک و  تاقالم  ار  ام  هک  یـسک  ینعی  دـنریگ ». یم  رارق  ادـخ  تیادـه  دروم  رتشیب  دـنریذپب ، ار  تیادـه  هک  اهنآ  و  : » هک تسا 
. دیازفیب شتیاده  رب  یتیاده  ادخ  دونشب ،

. دیازفا یم  ناشیا  هب  تبسن  میلست  تفرعم و  ّبح و  رب  ناشیا  نخس  ندینش  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ندید  هک  تسا  نیا  ثیدح  هجیتن 

دنوادخ رتشیب  تیاده  زا  رفاک  ندش  مورحم 

زا هتـشگ و  یهلا  دیعو  ّقحتـسم  اسب  هچ  دندرگ ، رفاک  نآ  هب  تبـسن  تقیقح  رد  دنوشن و  ادخ  هیلّوا  تیاده  میلـست  هک  یناسک  لباقم ، رد 
اهنت هک  تسا  نیا  یهلا  یعطق  ياـه  ّتنـس  زا  دـنریگ . رارق  دـنوادخ  لالـضا  دروم  عقاو  رد  ینعی  دـنوش ؛ مورحم  تیادـه  رتـالاب  تاـجرد 

، دنوش یم  راتفرگ  لالـضا  هب  ًاعطق  نارفاک  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا  دزاس . یم  لالـضا  هب  التبم  دنا  هتفریذپن  ار  وا  تیادـه  هک  ار  یناسک 
ار ناشیا  ریغ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب 

*******
.418/ یهوک تارف  ریسفت  - 1

{73 هحفص }
راتفر ناشیا  اب  دوخ  لضف  قبط  اسب  هچ  اریز  تسین . یمتح  یعطق و  دـنوادخ  طّسوت  نارفاک  لالـضا  نیارباـنب  دـنک . یمن  لالـضا  دـنوادخ 

رد یلو  دنک . یم  فطل  ناشیا  هب  مه  زاب  دنوادخ  اّما  دنا ، هدش  رفاک  تیاده  هیلّوا  بتارم  هب  تبسن  اهنآ  هکنیا  اب  تروص  نیا  رد  هک  دنک ،
. دنوش یم  یهلا  لالضا  راتفرگ  تقو  نآ  دنک ، راتفر  اهنآ  اب  دوخ  لدع  قبط  دهاوخب  هک  یتروص 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  هّمئالاداوج  ترضح  زا  تسا . هدش  رکذ  تحارص  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رد  بلطم  نیا 
لَبقَی مل  نم  ُّلُِضی  امَّنإ  و  ُهاطَع . هنملَبقَی  مل  نَم  ُعَنمَی  امَّنإ  و  ُهاضِر . هنِم  لَبقَی  مل  نَم  یلع  ُُهبَـضَغ  اـمَّنإ  َمیلعلا  َمیلحلا  یلاـعت  كراـبت و  َهللا  َّنا 
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(1 .) هادُه هنم 
ار وا  شـشخب  هک  یناسک  زا  طقف  ار  دوخ  ياطع  و  دـنک . یم  بضغ  دـنا ، هدرک  رد  ار  وا  يدونـشخ  هک  نانآ  رب  اهنت  اناد ، رابدرب  دـنوادخ 

. دنک یم  لالضا  دنا ، هدرکن  لوبق  ار  وا  تیاده  هک  ار  یناسک  اهنت  و  دراد . یم  زاب  دنا ، هتفریذپن 
اب هکلب  دوش ، یم  لالـضا  هب  التبم  ًامتح  دریذپن  ار  ادخ  تیاده  یـسک  رگا  هکنیا  رب  دنک  یمن  تلالد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  شیامرف  نیا 

رایتخا ءوس  اب  ار  یهلا  تیاده  هک  دنتـسه  یناسک  زا  طقف  ناگدـش  لالـضا  هک  دـناسر  یم  ار  بلطم  نیا  اهنت  اّمنإ »  » هملک يانعم  هب  هّجوت 
تیاده كرد  زا  هک  يروط  هب  ددنبب  ناشیا  رب  ار  مهف  كرد و  هار  هک  تسا  نیا  ادخ  لالـضا  قیداصم  نیرت  نشور  زا  دنا . هتفریذـپن  دوخ 

. دنوش مورحم  رتشیب 
*******

52 ح16. یفاک / هضور  - 1
{74 هحفص }

: تسا هدومرف  نایب  نینچ  يًدُه » مُهَداز  اوَدَتها  َنیذَّلا  َو   » هیآ زا  لبق  ار  ناشیا  لاح  فصو  نآرق  هک  دتسه  ناقفانم  هتسد  نیا  لاثم 
اوُعَبَّتا َو  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهللا  َعَبَط  َنیذَّلا  َِکئلُوا  ًاِفنآ  َلاق  اذام  َملِعلا  اُوتوُأ  َنیذَِّلل  اُولاق  َكِدـنِع  نِم  اوُجَرَخ  اذإ  یّتَح  َکـَیلإ  ُعِمَتـسَی  نَم  مُهنِم  َو  »

(1 «.) مُهَئاوهأ
وا دنیوگ : یم  دنا  هتـشگ  ملاع  هک  یناسک  هب  دـنوش ، یم  جراخ  وت  دزن  زا  هک  هاگنآ  دـنهد و  یمارف  شوگ  وت  مالک  هب  ناشیا  زا  یـضعب  و 

تسا هدز  رهُم  ناشیاه  لد  رب  دنوادخ  هک  یناسک  نآ  دنتـسه  اهنیا  دنا ) هدیمهفن  ار  ربمایپ  نخـس  ینعی  ( !؟ تفگ هچ  نامز  نآ  رد  ربمایپ ) )
. دنا هتفر  شیوخ  سفن  ياوه  لابند  اهنیا  و 

ناشیا میلـست  لد  رد  اّما  دـنا  هدـیمهف  ار  لوسر  ادـخ و  تیناّقح  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ ناقفانم  فصو  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  هیآ  نیا 
دندرک یم  تکرش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  سلجم  رد  یتقو  اهنیا  دنهد . یم  هولج  نمؤم  ار  دوخ  رهاظ  رد  هک  دنچره  دنا  هدشن 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  نانخس  زا  يزیچ  هکنیا  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دندرک و  یمن  دروخرب  ترضح  اب  نانمؤم  نوچمه 
لیلد هب  دنوادخ  تسادخ و  رایتخا  هب  تیاده  مهف و  نوچ  دندیمهف . یمن  اّما  دندینـش  یم  هکنیا  اب  اهنیا  درک و  مورحم  دنمهفب ، ار  مّلـس  و 
نوچ یلو  دـندش ، رادروخرب  یهلا  تیادـه  زا  ادـتبا  رد  اهنیا  سپ  درک . ناشمورحم  تمعن  نیا  زا  دوخ ، یناـسفن  ياـهاوه  زا  اـهنآ  يوریپ 

. دندنام بیصن  یب  رتشیب  تیاده  زا  دندرکن  تیاده  لوبق  دندرواین و  نامیا 
*******

.16/ دّمحم - 1
{75 هحفص }

: تسا هدومرف  ناشیا  فصو  رد  لاعتم  يادخ  نوقفانم ، هروس  يادتبا  رد 
مُهَف مِِهبوـُُلق  یلَع  َعـبُطَف  اوُرَفَک  َّمـُث  اوـُنَمآ  مُهَّنأـَب  َکـِلذ  َنوـُلَمعَی * اُوناـک  اـم  َءاـس  مُـهَّنإ  ِهللا  ِلــیبَس  نَـع  اوُّدـَـصَف  ًۀَّنُج  مُهَناــمیأ  اوُذـَـخَِّتا  »

(1 «.) َنوُهَقفَیال
نامیا اهنآ  هک  دوب  نیا  ّتلع  دنداد . ماجنا  یلمع  دب  هچ  اهنیا  دنا . هتـسب  ار  ادـخ  تیادـه )  ) هار هداد و  رارق  رپس  ار  دوخ  ياه  مسق  ناقفانم 

. دنمهف یمن  تهج  نیمه  هب  دروخ و  رهم  ناشیاه  لد  رب  سپ  دندش ، رفاک  سپس  دندروآ و 
ادـخ سپ  دزاس . یم  مورحم  قیاقح  مهف  زا  ار  اهنآ  لد ، رب  رهُم  نیا  تساهنآ و  رفک  ناقفانم ، ياه  لد  ندروخ  رهم  ّتلع  هک  تسا  نشور 

، دـندش رفاک  نوچ  دـعب  اّما  دـندروآ  نامیا  ًالّوا  مه  اهنآ  دومرف . انـشآ  تقیقح  قح و  اب  ار  ناشیاه  لد  ینعی  درک  تیادـه  ار  ناـشیا  ادـتبا 
. دندیمهف یمن  ار  قیاقح  ًالصا  هک  يروط  هب  درک  ناشمورحم  يدعب  تیاده  زا  دنوادخ 
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نینچ نارفاک  هرابرد  نآرق  رگید  ریبعت 
َو مِهِعمَـس  َو  مِِهبوـُُلق  یلَع  مُهَّنأـِب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  َکـِلذ  ٌمـیظَع * ٌباذَـع  هللا و ؟؟؟؟؟؟  ِردَـص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ِرُفکلاـِب  َحَرَـش  نَـم  »... 

(2 «.) َنُوِلفاغلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  مِهِراصبأ 
*******

2 و 3. نیقفانم / - 1
؟؟؟ 106 لحن / - 2

{76 هحفص }
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دشاب . یم  ناشیا  يارب  گرزب  باذع  تساهنآ و  رب  ادـخ  بضغ  هتفای ، یخارف  رفک  اب  ناشیاه  هنیـس  هک  یناسک 

اه و لد  رب  دنوادخ  هک  یناسک  دنتـسه  اهنیا  دنک . یمن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  هکنیا  دنداد و  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  اهنآ 
. دنتسه نالفاغ  نامه  اهنیا  تسا و  هدز  رهُم  ناشیاه  مشچ  اه و  شوگ 

اهنآ یلو  هدرک  اهنآ  بیـصن  دنوادخ  ار  هیلّوا  تیادـه  زا  هبترم  کی  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنک ، یمن  تیادـه  ار  نارفاک  دـنوادخ  هکنیا 
اهنآ دنوادخ  ات  دش  ثعاب  یشوپ ) قح   ) رفک نیا  دنداد و  حیجرت  يورخا  تداعس  رب  ار  ایند  رذگدوز  عفانم  دنورب و  نآ  راب  ریز  دنتساوخن 

ندید ندینـش و  مهف و  زکرم  هک  دوخ  مشچ  شوگ و  بلق و  قیرط  زا  هک  تروص  نیا  هب  دـنک . مورحم  دوخ  تیادـه  يدـعب  بتارم  زا  ار 
. دنکن اطع  مشچ  شوگ و  بلق و  قیرط  زا  ناشیا  هب  ار  مهف  ملع و  هکنیا  ینعی  ادخ  ندرک  رهُم  دندیمهف . یمن  يزیچ  تسا ،

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هیآ  نیمه  لیذ  رد 
ُلِقعَی و ُعَمسَیالف و ال  ِِهبلَق  یلع  َعَبَط  ًاّرَش  هب  َدارأ  نَم  و  هیلإ ، ُهوُعدَی  ام  َفَرَع  َعِمَـس و  ًاریَخ  هب  َدارأ  نَمَف  َهباحـصأ ، وعدَی  َناک  ِهللا  َلوسر  ّنإ 

(1 «.) َنُوِلفاغلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  مِهِراصبأ  َو  مِهِعمَس  َو  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهللا  َعَبَط  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  : » ُهلوَق وُه 
نآ هب  تبسن  دینش و  یم  ار  ربمایپ  توعد  دوب ، هتساوخ  یبوخ  شیارب  ادخ )  ) هک نآ  درک . یم  توعد  ار  دوخ  باحصا  همه  ادخ  ربمایپ 

*******
ح77. یشاّیع 273/2 ، ریسفت  - 1

{77 هحفص }
نامه نیا  و  دیمهف . یم  يزیچ  هن  دینش و  یم  هن  وا  سپ  هدز  رهم  شلد  رب  دوب  هتساوخ  دب  شیارب  ادخ )  ) ار هکره  و  درک . یم  ادیپ  تفرعم 

...«. َنیذَّلا َِکئلوُأ  : » هک تسادخ  هدومرف 
زا دنک ، تیاده  ار  یـسک  دهاوخب  رگا  وا  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  هدارا  هب  تفرعم  مهف و  هکنیا  رب  هدـش  حیرـصت  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 

تسین نیا  ندینشن  زا  روظنم  دمهف . یمن  دونش و  یمن  يزیچ  وا  دهاوخن  رگا  دوش و  یم  لصاح  شیارب  مهف  ملع و  كاردا ، يراجم  قیرط 
، دمهف یمن  دونـش  یم  شوگ  قیرط  زا  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوش ؛ یم  اونـشان  ياه  مدآ  دـننام  ددرگ و  یم  بویعم  وا  شوگ  هک 

قیرط نیا  زا  دهاوخن  رگا  ادخ  تسین . اه  یندینش  مهف  يارب  یفاک  طرش  ملاس  شوگ  یلو  تسا  ناسنا  مهف  ياه  هار  زا  یکی  ندینش  نوچ 
، دنیب یم  ضارهاظ  تسا و  حیحـص  شمـشچ  هکنیا  اب  ای  دـمهف ، یمن  يزیچ  تسا ، ملاس  شـشوگ  هکنیا  اب  دوش ، لصاح  مهف  ناسنا  يارب 

شوگ بوخ  اذل  دمهفب ، ار  يزیچ  دهاوخ  یم  ناسنا  تاقوا  يرایـسب  هک  دش  نایب  هتـشذگ  رد  بلطم  نیا  حیـضوت  دـمهف . یمن  يزیچ  اّما 
نودب یّتح  هّجوت و  نیلّوا  اب  یتحار و  هب  مه  یهاگ  دروآ ، یمن  ردرـس  يزیچ  دنک  یم  شالت  هچره  اّما  دـنک  یم  ّتقد  رایـسب  دـنک و  یم 

، دـسر یم  شوگ  هب  هچنآ  مهف  هب  یندرک  شوگ  ره  هک  دوش  یم  مولعم  دوش . یم  راکـشآ  نشور و  شیارب  بلطم  نامه  يراـیتخا ، هّجوت 
مهف و چـیه  ینیوکت ) هدارا   ) دـنکن هدارا  دـنوادخ  ات  میبای  یم  هک  تساـجنیا  دـماجنا . یمن  ملع  هب  یلّمأـت  هّجوت و  ره  دـسر و  یمن  یهتنم 

. تسا لکش  نیمه  هب  ناسنا  ّقح  رد  ینیوکت  تروص  هب  ادخ  تیاده  ددرگ و  یمن  ناسنا  بیصن  یتفرعم 
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{78 هحفص }
هللا یّلـص  ربمایپ  هچنآ  هب  تبـسن  ینعی  ِهَیلإ .» ُهوُعدَی  ام  َفَرَع  : » تسا نیا  هتفر  راک  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدـح  رد  هک  یقیقد  ریبعت 

ربمایپ توعد  هک  یـسک  رایتخا  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوش . یم  لصاح  شیارب  تفرعم  دـنک ، یم  توعد  نآ  يوس  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
یمنرد تسا  هدوب  هدنونش  يارب  شندرک  نشور  ددصرد  هدنیوگ  ار  هچنآ  اّما  دونش  یم  ار  یسک  نخس  ناسنا  اسب  هچ  تسین . دونش  یم  ار 
ناشیا میلاعت  تیناّقح  هب  دارفا  ندرب  یپ  اّما  دنداد ، یم  تمایق و ...  ربق ، داعم ، ادخ ، هب  رّکذت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ًالثم  دبای .

يارب مزال  ياـه  تفرعم  هکنیا  اـت  تشاد  تلاـخد  ادـخ  تساوخ  طـقف  اـجنیا  رد  هکلب  دـشاب  طوبرم  ناـشدوخ  تساوخ  هب  هک  دوبن  يزیچ 
يدعب بتارم  دنوادخ  لّوا  تروص  رد  هک  میلـست  مدـع  ای  میلـست  زا  دوب  ترابع  هک  دـش  یم  زاغآ  ناسنا  راک  هاگنآ  دـیآ ، دـیدپ  صخش 

. دومن یم  مورحم  يدعب  ياه  تیاده  زا  ار  وا  راکنا ، در و  تروص  رد  درک و  یم  صخش  بیصن  مه  ار  دوخ  تیاده 
: دومرف هک  تسا  هرقب  هروس  يادتبا  رد  هدش  هراشا  بلطم  نیمه  هب  هک  نآرق  رد  يرگید  دروم 

مَُهل َو  ٌةَواشِغ  مِهِراـصبأ  یلَع  َو  مِهِعمَـس  یلَع  َو  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهللا  َمَتَخ  َنُونِمُؤیـال * مُهرِذـُنت  َمل  مأ  مُهَترَذـنأَء  مِهیَلَع  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنإ  »
(1 «.) ٌمیظَع ٌباذَع 

دنوادخ دنروآ . یمن  نامیا  تروص  ود  ره  رد  نوچ  دنک ؛ یمن  یتوافت  ناشیا  يارب  ربمایپ  راذنا  مدع  زاذـنا و  دـنا ، هدـش  رفاک  هک  یناسک 
اه لد  رب 

*******
6 و 7. هرقب / - 1

{79 هحفص }
. دراد دوجو  ناشیا  رب  یگرزب  باذع  تسه و  ناشناگدید  يولج  يا  هدرپ  هدز و  رهم  ناشیاه  شوگ  و 

مدع راذنا و  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدوشگن  ناشیا  رب  ار  قح  تخانش  مهف و  هار  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ار  اهنیا  ياه  لد  ادخ  ندرک  متخ 
ببـس هب  اهنیا  همه  دنک و  یمن  يریثأت  ناشیا  رد  راذنا  ًالـصا  دنک ، یمن  یتوافت  چیه  اهنآ  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  راذـنا 
. دنا هتشگ  تلاح  نیا  هب  التبم  دوخ  هانگ  تبوقع  تهج  زا  تقیقح  رد  سپ  مِهیَلَع )... ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنإ  . ) تساهنآ ندیزرو  رفک 

: دندومرف خساپ  رد  ناشیا  دش ، لاؤس  هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یتقو 
(2 (.) 1 ...« ) مِهِرفُِکب اهیَلَع  ُهللا  َعَبَط  َلب  : » َّلَجَوَّزَع لاق  امَک  مِهِرفُک  یلع  ًَۀبوُقُع  راّفکلا  ِبُوُلق  یلع  ُعبَّطلا  وه  ُمتَخلا 

هب ادـخ  هکلب  : » دومرف نآرق  رد  ّلـجوّزع  يادـخ  هک  روط  ناـمه  ناـشرفک ؛ رب  تبوقع  تهج  زا  نارفاـک  ياـه  لد  رب  ندز  رهُم  ینعی  متخ 
.« تسا هدرک  رهم  ار  ناشیاه  لد  اهنآ  رفک  رطاخ 

رفک و قاـفن ، رطاـخ  هب  هشیمه  تسا ، یهلا  تیادـه  مهف و  زا  ندـش  مورحم  زا  هیاـنک  هک  اـه  لد  رب  ادـخ  ندز  رهم  هک  دوش  یم  هظحـالم 
. دوش یم  ناسنا  ریگنماد  تبوقع  باب  زا  تیاده ، یلبق  بتارم  هب  تبسن  يرکشان 

*******
.155 ءاسن / - 1

مالسلا 123/1 و 124. هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2
{80 هحفص }

تسین ملظ  ادخ  ندرکن  تیاده 

زا ار  تیاده  بتارم  زا  کی  چیه  قاقحتـسا  ناشیا  تسین و  بجاو  ادخ  رب  ناگدنب  تیاده  نوچ  دش  هداد  رّکذت  ًالبق  هک  يروط  نامه  اّما 
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رب وا  لضف  باب  زا  یهلا  تیاده  تاجرد  همه  سپ  دشاب ، هتفر  ناشیا  رب  یمتـس  دـنتفرگن  رارق  فطل  نیا  دروم  رگا  ات  دـنرادن  ادـخ  فرط 
. دراذگ یم  ّتنم  دهاوخب  هک  سکره  رب  ادخ  هک  دشاب  یم  ناگدنب 

(1 «.) َنیقِداص ُمتنُک  نإ  ِنامیِإلل  مُکادَه  نأ  مُکیَلَع  ُّنُمَی  ُهللا  َِلب  مُکَمالسإ  َّیَلَع  اوُّنُمَتال  ُلق  اوُمَلسأ  نأ  َکیَلَع  َنوُّنُمَی  »
هک تسادخ  نیا  دیراذگم . ّتنم  نم  رب  دوخ  مالـسا  رطاخ  هب  وگب : دنراذگ . یم  ّتنم  دنا ، هدروآ  مالـسا  هکنیا  رطاخ  هب  ربمایپ ) يا   ) وت رب 

. دیتسه وگتسار  دوخ ) نامیا  رد   ) رگا دراد ، ّتنم  امش  رب  نامیا ، يوس  هب  امش  تیاده  رطاخ  هب 
ءادتها هار  هک  دنوادخ  دشاب و  هتـشادن  مِعنُم  رب  یّقح  چیه  نآ  ندوب  اراد  يارب  صخـش  هک  تسا  حیحـص  یتمعن  دروم  رد  نتـشاذگ  ّتنم 

رب هملک  یعقاو  يانعم  هب  دـنا ، هدوبن  یهلا  تمعن  نیا  ّقحتـسم  ناشیا  زا  کـی  چـیه  نوچ  تسا ، هتخومآ  اـه  ناـسنا  هب  ار  ندروآ ) ناـمیا  )
تسا . هتشاذگ  ّتنم  ناشیا 

تیاده هیلّوا  بتارم  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  اذل  دوش و  یم  شناگدنب  بیـصن  هک  تسادخ  لضف  فطل و  تیاده ، بتارم  همه  بیترت  نیا  اب 
ادخ رب  ددرگ  نآ  رتالاب  بتارم  لومشم  هکنیا  يارب  یّقح  چیه  دوشن  رفاک  مه  ادخ 

*******
.17/ تارجح - 1

{81 هحفص }
تیاده دروم  يرورـض  روط  هب  هک  دوش  یمن  ثعاب  دـنوادخ ، تیادـه  نتفریذـپ  ناسنا و  ندروآ  نامیا  رگید  ترابع  هب  دـنک . یمن  ادـیپ 

بوجو و نیاربانب  ددرگ و  یم  ناـسنا  بیـصن  وا  لـضف  فطل و  يور  زا  نآ  هیلّوا  بتارم  نوچمه  ادـخ  رتـالاب  تیادـه  دریگب . رارق  رتشیب 
. درادن دنوادخ  رب  یترورض 

مزال ددرگ ، یم  مورحم  رتشیب  تیادـه  زا  هدـش و  وا  تبوقع  هب  التبم  یهلا  تیادـه  هب  ندـشن  میلـست  رطاخ  هب  رفاک  مییوگ  یم  هکنیا  سپ 
دوخ تیادـه  تاـجرد  زا  یکی  زا  ار  نمؤم  ادـخ  رگا  هتبلا  دوش . رادروخرب  ادـخ  تیادـه  رتـالاب  بتارم  زا  ًاترورـض  نمؤم  هک  دروآ  یمن 
رفاک هدرکن و  یهاتوک  تیاده  یلبق  بتارم  نتفریذپ  رد  نمؤم  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اریز  تسین . وا  تبوقع  رطاخ  هب  ًاعطق  دـنک ، مورحم 

. دنادرگ وا  بیصن  يرتشیب  لضف  ادخ  هک  تسین  نیا  تبوقع  ندوبن  همزال  اّما  دنام . یمن  یقاب  وا  تبوقع  يارب  ییاج  نیاربانب  تسا ، هدشن 
دوش و لاـمیاپ  یـسک  زا  یّقح  هک  تسا  نیا  هب  ملظ  دریگ و  یمن  رارق  ملظ  دروـم  سک  چـیه  هکنیا  تفگ  ناوـت  یم  یعطق  روـط  هب  هچنآ 

ندرک تیاده  تسین . اهنآ  ّقح  رد  ملظ  ناشندشن  تیاده  سپ  دنرادن ، یّقح  دـنریگب  رارق  یهلا  تیادـه  دروم  هکنیا  يارب  ناگدـنب  نوچ 
. دماجنا یمن  ملظ  هب  لضف  ندوبن  تسا و  لضف  لدع  مه  ندرکن  تیاده  تسوا و  لضف  ادخ 

تسادخ تساوخ  هب  لالضا  تیاده و 

ًالومعم هک  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  يرهاظ  يانعم  تاحیضوت  نیا  اب 
{82 هحفص }

یم رکذ  ار  اهنآ  زا  یضعب  هنومن  ناونع  هب  دوش . یم  هتفریذپ  یتحار  هب  تسا ، لوبق  لباق  ریغ  یخرب  يارب  هدش و  بوسحم  تاهباشتم  ءزج 
: مینک

(1 «.) ُءاشَی نَم  يدهَی  َهللا  َّنِکلَو  مُهادُه  َکیَلَع  َسَیل  »
. دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سکره  هک  تسادخ  نیا  و  تسین . ربمایپ ) يا   ) وت هفیظو  ناشیا  ندرک  تیاده 

هب دـنوش ، تیادـه  ینیوکت  تروص  هب  اـهنآ  زا  کـی  مادـک  هکنیا  اـّما  تسادـخ . ناگدـنب  غـیلبت  توـعد و  ربماـیپ  هفیظو  هک  تسا  نشور 
. دراد یگتسب  ادخ  تساوخ 
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(2 «.) َنیرِصان نِم  مَُهل  ام  َو  ُّلُِضی  نَم  يدهَیال  َهللا  َّنإَف  مُهادُه  یلَع  صِرَحت  نإ  »
دنک و یمن  تیاده  هتـشاد  هگن  یهارمگ  رد  هک  ار  یناسک  ادخ  نوچ ) درادن  يا  هدـیاف   ) یـشاب صیرح  ناشیا  تیادـه  رب  رگا  رمایپ ) يا  )

. دنرادن یناگدننک  يرای  ناشیا 
شالت تروص  نیا  رد  هک  دهد  رارق  دوخ  تیاده  دروم  ار  یـسک  دهاوخن  ادخ  هک  تسا  نیا  هتـشذگ  تاحیـضوت  اب  قباطم  ادـخ  لالـضا 

ات دناباتب  ناسنا  بلق  رب  ار  تفرعم  ملع و  رون  دیاب  هک  تسادخ  نیا  دسر . یمن  ییاج  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  یّتح  سک  چیه 
(3 .) دنهد ماجنا  دنناوت  یمن  يراک  نارگید  دهاوخن  وا  رگا  و  ددرگ . دنم  هرهب  تیاده  زا  وا 

*******
.272/ هرقب - 1
.37 لحن / - 2

هللااب هسّدـقم  تاوذ  نیا  هک  دـسر  یم  تابثا  هب  ناشیا  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ینیوکت  تیالو  زا  ثحب  رد  هتبلا  - 3
دوخ هّصاخ  تیانع  اب  دنزاس و  لّوحتم  ار  اهنآ  نورد  درک ، داجیا  لّوحت  رییغت و  یبلق  یحور و  ظاحل  زا  ادخ  ناگدـنب  رد  هک  دنتـسه  رداق 

تسادخ و ّتیـشم  اهنآ  ّتیـشم  هک  تسا  يّدح  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیا  ماقم  اّما  دـننک . ینازرا  ناشیا  هب  ار  تفرعم  ملع و 
دنهاوخب اهنیا  ار  سکره  دنک ! تیاده  ار  وا  هتـساوخن  دنوادخ  هک  دهاوخب  ار  یـسک  تیادـه  اهنیا  زا  یکی  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  اذـل 

باطخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  دنچره  ثحب  دروم  هیآ  سپ  تسا . هتـساوخ  ار  شتیاده  ادخ  تقیقح  رد  دوش ، تیاده 
ار نارگید  فیلکت  تسا  هتساوخ  اجنیا  رد  ادخ  هک  تفگ  دیاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  قباطم  اّما  مُهادُه ) یلَع  صِرَحت  نإ   ) هدرک

باب نآرقلا ، لضف  باتک  یفاک ، لوصا  .« ) ةَراج ای  یعَمسا  ینغأ و  َكاّیِإب  ُنآرقلا  َلََزن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  دنک . نّیعم 
. نک شوگ  وت  هیاسمه  يا  اّما  میوگ  یم  وت  هب  هک : هدش  لزان  یبرع  لثملا  برض  نیا  ساسارب  نآرق  ینعی : ح14 ) رداونلا ،

«. دونشب راوید  ات  دنیوگ  یم  رد  هب  : » هک تسا  نیا  یسراف  رد  لثملا  برض  نیا  ریظن 
{83 هحفص }

: دیامرف یم  هک  فارعا  هروس  رد  تسا  يرگید  هیآ  هیآ ، نیا  ریظن 
(1 «.) َنوُهَمعَی مِِهنایغُط  یف  مُهُرَذَی  َو  َُهل  َيِداه  الَف  ُهللا  ِِللُضی  نَم  »

یم اهر  نادرگرس  دوخ  یشکرس  نایغط و  لاح  رد  ار  ناشیا  ادخ  دنرادن و  يا  هدننک  تیاده  هتشاد ، هگن  یهارمگ  رد  ادخ  هک  ار  یناسک 
. دننک

: دنا هدش  ناوتان  نآرق  رد  ّربدت  زا  هجیتن  رد  هتفرگ و  رارق  ادخ  تنعل  دروم  هک  تسا  یناسک  هرابرد  رگید  هیآ 
(2 «.) اُهلاقفأ ٍبُوُلق  یلَع  مأ  َنآرُقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَفأ  مُهَراصبأ * یمعأ  َو  مُهَّمَصأَف  ُهللا  ُمُهَنََعل  َنیذَّلا  َِکئلُوا  »

*******
.186/ فارعا - 1

23 و 24. دّمحم / - 2
{84 هحفص }

اهنیا ایآ  تسا . هتخاس  روک  ار  ناشناگدید  اونـشان و  ار  اهنآ  هجیتن  رد  هتخاس و  ناشرود  شیوخ  تمحر  زا  ادـخ  هک  یناسک  دنتـسه  اهنیا 
!؟ تسا هدش  هدز  لفق  ناشیاه  لد  رب  هکنیا  ای  دننک  یمن  ّربدت  نآرق  رد 

. دنا هدش  یهلا  تنعل  ّقحتـسم  ناشتایانج  رطاخ  هب  هک  دـنا  هدوب  یناسک  اهنیا  تسا و  دوخ  تمحر  زا  وا  نتـشاد  رود  يانعم  هب  ادـخ  تنعل 
مـشچ شوگ و  هک  تسانعم  نیا  هب  هن  اهنآ  ندش  روک  رک و  دنا . هدش  روک  رک و  اهنآ  هک  هدوب  نیا  ادـخ  تمحر  زا  ندـش  رود  نیا  هجیتن 
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یمن ناشیا  بیصن  تیاده  مهف و  ملع و  ندینش ، ندید و  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دنکن ، راک  تسرد  دشاب و  هداتفا  راک  زا  اهنآ 
هـضافا يداـع  يراـجم  اـهنیا  اـه و  یندـید  كرد  يارب  تسا  يرازبا  مشچ  اـه و  یندینـش  مهف  يارب  تسا  يا  هلیـسو  شوگ  نوچ  ددرگ .

نیا زا  ار  تفرعم  مهف و  هار  دنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ادخ  ندومن  رک  ندرک و  روک  نیاربانب  دنتـسه ، ادخ  فرط  زا  ناسنا  هب  تفرعم 
. دننک یمن  كرد  اّما  دننیب  یم  دنمهف ، یمن  اّما  دنونش  یم  تسا ؛ هتسب  اهنآ  رب  قرط 

بلق رب  لفق 

یم هتـسب  نآ  هب  دورو  هار  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش  یم  هدز  لـفق  يزیچ  رب  یتقو  تسا . هتفر  راـک  هب  بلق  رب  لـفق  ریبعت  هفیرـش  هیآ  رد 
تفرعم ملع و  زا  رگید  دوش  هتسب  نآ  هب  دورو  هار  نوچ  هک  تسا  ناسنا  رد  یهاگآ  مهف و  زکرم  هب  هراشا  ّتنـس  باتک و  رد  بلق  و  دوش .

. دوب دهاوخ  مورحم 
یسررب رد  ار  ام  نآرق  رد  بلق  هملک  لامعتسا  دراوم  هب  عیرس  یهاگن 

{85 هحفص }
: دنک یم  يرای  بلطم  رت  قیقد 

(1 «.) ُّلَضأ مسه  َلب  ِماعنألاَک  َِکئلوُأ  اِهب  َنوُعَمسَیال  ٌناذآ  مَُهل  َو  اِهب  َنوُرِصُبیال  ٌُنیعأ  مَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقفَیال  ٌبُوُلق  مَُهل  »
. دنونـش یمن  نآ  اب  هک  دنراد  ییاه  شوگ  دننیب و  یمن  نآ  اب  هک  دنراد  ییاه  مشچ  دنمهف و  یمن  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـنراد  ییاه  لد  اهنیا 

. دنشاب یم  رت  نادان  رت و  هارمگ  مه  اهنآ  زا  هکلب  دنتسه  نایاپراهچ  نوچمه  اهنیا 
(2 «.) َنوُمَلعَیال مُهَف  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهللا  َعَبَط  َو  »

. دننک یمن  كرد  تهج  نیمه  هب  هدز و  رهم  اهنیا  ياه  لد  رب  ادخ  و 
(3 «.) اِهب َنوُعَمسَی  ٌناذآ  وأ  اِهب  َنُولِقعَی  ٌبُوُلق  مَُهل  َنوُکَتَف  ِضردلا  ِیف  اوُریسَی  مَلَفأ  »

نآ اب  هک  دـننک  ادـیپ  شوگ  ای  دـنمهفب  ار  یلقع  لئاسم  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـنوش  ییاـه  لد  ياراد  اـت  دـنا  هدرکن  ریـس  نیمز  رد  اـهنیا  اـیآ 
؟ دنونشب

هقف تسا . هدش  هتسناد  طوبرم  ناسنا  بلق  هب  لقع  ملع و  هقف و  شوگ و  هب  ندینش )  ) عامس مشچ ، هب  ندید )  ) راصبِا هک  دوش  یم  هظحالم 
. دوش یم  قالطا  دشاب  یقیمع  مهف  ياراد  هک  یسک  ملاع و  هب  هیقف  تسا و  مهف  ملع و  يانعم  هب 

مهف كرد و  تمعن  زا  ار  یسک  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  اجنآ  رد  و 
*******

.179 فارعا / - 1
.93 هبوت / - 2
.46/ جح - 3
{86 هحفص }

: تسا هدومرف  ریبعت  نینچ  دنک ، مورحم 
(1 «.) ًارقَو مِِهناذآ  یف  َو  ُهوُهَقفَی  نأ  ًۀَّنِکأ  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  »

. میداد رارق  ناشیا  ياه  شوگ  رب  ینیگنس  ناشیاه و  لد  رب  دوش  یم  اهنآ  مهف  عنام  هک  ییاه  باجح  اه و  هدرپ 
بوجحم ندـیمهف  زا  ار  اـهنآ  بلق  هک  تسا  نیا  روظنم  دور . یم  راـک  هب  يزیچ  بجاـح  هدرپ و  ياـنعم  هب  هک  تسا  ناـنِک »  » عمج ۀَّنِکأ » »

. دندیمهف یمن  دندینش ، یم  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  میدرک ، نیگنس  ار  ناشیا  ياه  شوگ  و  میتخاس .
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: تسا هدش  هداد  تبسن  بلق  هب  ییاونشان  يروک و  مه  دراوم  یضعب  رد 
(2 «.) ِروُدُّصلا ِیف  یتَّلا  ُبُولُقلا  یَمعَت  نِکلَو  ُراصبألا  یَمعَتال  اهَّنإَف  »

. دنوش یم  روک  دنتسه ، اه  هنیس  رد  هک  ییاه  لد  یلو  دنوش  یمن  روک  ناگدید  هنیآ  ره 
(3 «.) َنوُعَمسَیال مُهَف  مِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبطَت  َو  »

. دنونشن اهنآ  هک  دوش  یم  ببس  نیا  مینز و  یم  رهم  ناشیا  ياه  لد  رب  ام  و 
ییاونش ناگدید و  هب  ار  ییانیبان  ییانیب و  هک  یتایآ  نیب  عمج  ماقم  رد 

*******
.57/ فهک /46 ؛ ءارسا /25 ؛ ماعنا - 1

.46/ جح - 2
.100/ فارعا - 3

{87 هحفص }
ثحب نیا  رد  یفیطل  رایسب  هتکن  هب  دیاب  تسا ، هداد  تبسن  بلق  هب  ار  اهنیا  همه  هک  تایآ  نیا  هتسناد و  طوبرم  اه  شوگ  هب  ار  ییاونشان  و 

. دومن هّجوت 
يداع روط  هب  اه  ناسنا  هک  هدومرف  رّدقم  نینچ  دنوادخ  دنتسه . ناسنا  رد  یهاگآ  كاردا و  يراجم  ییانیب ، ییاونـش و  ای  مشچ ، شوگ و 

رادروخرب شوگ  مشچ و  تمالـس  زا  هک  یـسک  ساسا  نیمه  رب  و  دننک . ادـیپ  ملع  اه  یندینـش  اه و  یندـید  هب  ندینـش  ندـید و  قیرط  زا 
. تسا مورحم  اهزیچ  هنوگ  نیا  كرد  زا  تسین ،

ملع دنیآ . یم  راک  هب  اه  یندید  اه و  یندینش  زا  ناسنا  یهاگآ  قیرط  رد  هک  دنتـسه  یلیاسو  اهرازبا و  ًافرـص  اهنیا  هک  درک  هّجوت  دیاب  اّما 
، ددرگ ناسنا  مهف  هب  یهتنم  هک  یندینـش  ندـید و  نآ  اذـل  و  ددرگ . یم  هضاـفا  ناـسنا  بلق  رب  اـهنیا  لاـناک  زا  هک  تسا  يزیچ  یهاـگآ  و 

. دوب دهاوخ  بلق  قیرط  زا  هرخالاب 
يداع هلیـسو  رازبا و  اّما  دـنک ، یم  نشور  ار  ناسنا  بلق  هک  يرون  زا  تسا  ترابع  یملع  ره  ًـالوصا  هک : تفگ  ناوت  یم  رت  قیقد  ریبعت  هب 

نیا زا  کی  چیه  نتـشاد  نودب  ار  مهف  ملع و  نامه  دهاوخب  ادخ  رگا  و  دشاب . یم  نابز و ...  شوگ و  مشچ و  راگدرورپ ، ّتنـس  قبط  نآ 
هب ندینش  ندید و  نیا  دهاوخن  ادخ  ات  یلو  تسا  ناسنا  راک  ندینـش  ندید و  هک  تسا  نیا  مهم  دنک . یم  اطعا  صخـش  هب  ملاس  ياهرازبا 

. دماجنا یمن  اه  یندینش  اه و  یندید  مهف 
، یندرک سمل  ندیـشچ و  ندینـش و  ندید و  ره  هک  مینک  یم  دیکأت  نآ  رب  زین  نونکا  میا و  هدرک  نایب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  يا  هتکن  نیا 

مهف و  هب 
{88 هحفص }

روط هب  هک  يا  هطقن  نامه  اجنیا  دـماجنا . یمن  ناسنا  لوهجم  ّلح  هب  مه  یلّمأت  ندرک و  رکف  ره  هک  روط  نامه  دوش ؛ یمن  یهتنم  یهاگآ 
اهزیچ نآ  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  اه  هنیمز  تامّدقم و  نیا  زا  کی  چیه  دوجو  نودب  هک  ییادخ  نامه  دشاب ؛ یم  لاعتم  يادخ  عنُص  ّصاخ 

رـس نآ  زا  اّما  تسا ، ملاس  مه  شمـشچ  دناوخ ، یم  ار  يا  هتـشون  ای  دـنیب  یم  ار  يزیچ  یمدآ  هک  هداتفا  قاّفتا  رایـسب  دزاس . علّطم  هاگآ و 
یم رّکذـت  یلّوا  هب  هک  هاگنآ  دـمهف و  یم  دـناوخ و  یم  ار  هتـشون  نامه  ای  دـنیب  یم  ار  زیچ  نامه  يرگید  سک  ًـالباقتم  و  دروآ ، یمنرد 

کی رد  اّما  دـشاب  موهفمان  ناـسنا  يارب  اـسب  هچ  هک  ییاهادـص  ندینـش  تسا  نینچمه  دوش . یم  نشور  بلطم  مه  وا  يارب  اـسب  هچ  دـهد 
نیا اّما  دشاب  موهفم  شیارب  اهادص  تسا  نکمم  ای  دـیمهف  یمن  لبق  تاظحل  رد  هک  دـمهف  یم  ار  یبلطم  موهفمان ، يادـص  نامه  زا  هظحل 
یم نشور  شیارب  مّلکتم  دوصقم  دهاوخب ، شدوخ  هکنیا  نودـب  دـعب  دـمهف و  یمن  دراد  يروظنم  هچ  نانخـس  نیا  نتفگ  زا  مّلکتم  هک  ار 
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ناسنا هّجوت  تساوخ و  نودب  هک  مه  یتارّکفت  دروم  رد  تسا . نینچ  زین  یمدآ  ّساوح  ریاس  یّلک  روط  هب  ندرک و  سمل  ندیشچ و  دوش .
. تسا هدش  هداد  یفاک  تاحیضوت  ًالبق  دوش ، یم  یهتنم  ملع  هب 

مُهَف مِِهبوـُُلق  یلَع  ُعـَـبطَن  َو  : » هـکنیا اــی  ( 1 «) اـِهب َنوُعَمــسَیال  ٌناذآ  مَُـهل  َو  اـِهب  َنوُرـِـصُبیال  ٌنـُیعأ  مَُـهل  : » دـیامرف یم  نآرق  هـک  اـجنآ  سپ 
تمعن زا  اهنیا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هن  تایآ  نیا  رد  ندینشن  ندیدن و  ( 2 «) َنوُعَمسَیال

*******
.179/ فارعا - 1
.100/ فارعا - 2

{89 هحفص }
یم يریگولج  دـسرب ، اهنآ  ناگدـید  هب  رون  ای  اهنآ  شوگ  هب  ادـص  هکنیا  زا  یعنام  هکنیا  اـی  دـنوش و  یم  مورحم  شوگ  مشچ و  یتمـالس 

یهاگآ ملع و  هب  ندید  زا  هک  نارگید  نوچمه  اّما  دننیب  یم  نارگید  دننام  هکنیا  اب  اهنیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین . هنوگ  نیا  دنک .
ینعی دـنهد . یمن  صیخـشت  ار  تقیقح  اهادـص  زا  نارگید  نوچمه  اّما  دنونـش  یم  نارگید  دـننام  هکنیا  اب  دنـسر و  یمن  اهنآ  دنـسر ، یم 

. اهنآ حراوج  اضعا و  یتمالس  هن  تساهنآ  كرد  مهف و  تسا  مهم  هچنآ 
ناشیا ياه  بلق  هب  طوبرم  هکلب  تسین  اـهنآ  ناگدـید  هب  طوبرم  يروک   » هک تسا  هدـمآ  جـح  هروس  هیآ 46  رد  تحارـص  هب  بلطم  نیا 

«. تسا
اه و شوگ  زا  تبحـص  دـنزاس ، نشور  حـضاو و  دوخ  ناتـسود  يارب  ار  بلطم  نیا  يارب  دوخ  ياه  شیامرف  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

. تسا ناسنا  ِرَس  ياه  مشچ  اه و  شوگ  زا  ریغ  هک  دنا  هدرک  بلق  ياه  مشچ 
: دومرف دوخ  نایعیش  هب  باطخ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلق  ناگدید  دروم  رد 

مکَراصبأ َحَتَف  َّلجوَّزع  َهللا  ّنأ  ّالإ  َکلذَک  مهُّلُک  ُِقئالخلا  الأ و  ِبلقلا . یف  ِنانیَع  و  ِسأَّرلا ، یف  ِنانیَع  ُِنیعألا ؛ ِۀعبرألا  ُباحصأ  اُنتَعیـش  امَّنإ 
(1 .) مهَراصبأ یمعأ  و 

اب دنتسه  نینچ  اه ) ناسنا   ) قیالخ همه  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت  بلق . رد  مشچ  ود  رـس و  رد  مشچ  ود  دنراد ؛ مشچ  راهچ  ام  نایعیـش  انامه 
هدرک روک  ار  اهنآ  ناگدید  هدوشگ و  ار  امش  ناگدید  ادخ  هک  توافت  نیا 

*******
ح260. ، 215 یفاک / هضور  - 1

{90 هحفص }
. تسا

هن تساـهنآ  بلق  ناگدـید  تسا ، هدوـشگن  نارگید  يارب  هدوـشگ و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نایعیـش  يارب  دـنوادخ  هـک  یناگدـید  نآ 
اهنآ يارب  اّما  دننیب  یم  مه  هیقب  دننیب  یم  نایعیـش  هک  ار  ییاهزیچ  نامه  دنتـسین . يرهاظ  يانعم  هب  انیبان  مادک  چـیه  اذـل  و  رـس . ناگدـید 

ار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  ای  دناوخب  ار  نآرق  دناوت  یم  تسین  روک  يرهاظ  ظاحل  زا  هک  یسک  درادن . هیقب  يارب  هک  دراد  ییانعم 
بیـصن اه  هار  نیا  زا  هک  يزیچ  نامه  ایآ  دراد ؟ ناسکی  ریثأت  دارفا  بولق  رد  ثیداـحا  هعلاـطم  نآرق و  توـالت  تاـیآ  اـّما  دـنک . هعلاـطم 

ارچ دـنراد ، هعلاـطم  ییاـناوت  ناـسکی  روـط  هـب  دنتـسین و  روـک  ًارهاـظ  هورگ  ود  ره  رگا  ددرگ ؟ یم  مـه  نارگید  هرهب  دوـش ، یم  ناـیعیش 
هک یلاح  رد  دشاب  هعیـش  يارب  یقیقح  مولع  زا  یباوبا  ندش  زاب  ببـس  تسا  نکمم  ثیدـح  کی  هعلاطم  دـنریذپ ؟ یم  توافتم  ياهریثأت 
یم ایآ  دشاب ، ثیدح  دارم  ندیمهف  اهنآ  دصق  دنتسه و  رّکفت  لها  ود  ره  هک  ضرف  نیا  اب  درادن . ار  رثا  نیا  هعیـش  ریغ  يارب  ثیدح  نامه 

؟ دنمهف یم  زیچ  کی  ود  ره  هک  تفگ  ناوت 
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هک یلقن -  ّهلدا  قباطم  اّما  دنمهف ، یم  ار  زیچ  کی  ود  ره  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هلب ، دـنک ؛ یم  تلاخد  ادـخ  ینیوکت  تساوخ  هک  تساجنیا 
ییاهزیچ اهنآ  ات  هدرک  زاب  ار  هعیـش  بلق  ناگدـید  دـنمهفب ، روج  کی  هعیـش  ریغ  هعیـش و  هک  تسا  هتـساوخن  ادـخ  تشذـگ -  نآ  هنومن 

، تسا هدیزرون  رفک  نآ  هب  تبـسن  هدش و  دنوادخ  هیلّوا  تیادـه  میلـست  هعیـش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دـنمهف . یمن  هیقب  هک  دـنمهفب 
میلست دیاب  هک  دنتسناد  یم  دنا و  هدیمهف  هدید و  ار  ادخ  تیاده  لّوا  هبترم  رد  هک  هعیش  ریغ  یلو 

{91 هحفص }
رب ثیداحا  نآرق و  رگید  هک  تسا  نیا  دنا . هتـشگ  مورحم  بلق  مهف  زا  هدش و  یهلا  تبوقع  هب  التبم  دندیزرو ، رفک  نایـصع و  اّما  دنوش ،
رد ًاقیقد  هک  تساه  ناسنا  تیاده  رد  لاعتم  يادخ  شقن  میراد  دیکأت  نآ  رب  ام  هچنآ  دراد . نایعیـش  يارب  هک  درادـن  ار  يریثأت  نآ  ناشیا 

، هدرک قـلخ  ادـخ  ار  مشچ  مینک . یفن  ار  ادـخ  ریثأـت  اـه  هنیمز  رگید  رد  میهاوـخب  هکنآ  نودـب  دراد  تلاـخد  یمدآ  كرد  مهف و  هـلحرم 
هداد نمؤم  هب  هچنآ  تسا ؛ كرتشم  رفاک  نمؤم و  نیب  اهنیا  همه  اّما  هدیرفآ و ...  ادخ  تسا  ندید  هلیـسو  هک  يرون  هداد ، ادـخ  ار  یتمالس 

. تسا طوبرم  ناسنا  بلق  ناگدید  هب  دشاب و  یم  ثحب  ّلحم  هک  تسا  یکرد  مهف و  نامه  تسا ، هدادن  رفاک  هب  و 
: دندومرف دلاخ  نب  نامیلس  هب  باطخ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  لد  ياه  شوگ  دروم  رد 

ُحَلـصَیالف ِِهبلَق  َعِماسَم  َمَتَخ  َکلذ ، َریغ  هب  َدارأ  اذإ  و  ِِهبلَق . َعِماسَم  َحَتَف  ًادبع ، َيِدـهَی  نأ  َدارأ  اذإ  َهللا  ّنإ  و  َعِماسَم . ًابلَق و  َکل  ّنإ  ُنامیلـس ، ای 
(1 «.) اُهلافقأ ٍبُوُلق  یلَع  مأ  : » یلاعت ِهللا  ُلوَق  َوُه  و  ًادبأ .

رگا و  دنک . یم  زاب  ار  وا  بلق  ياه  شوگ  دنک ، تیاده  ار  يا  هدـنب  دـهاوخب  رگا  دـنوادخ  و  يراد . ییاه  شوگ  یبلق و  وت  نامیلـس ، يا 
يزیچ نامه  بلطم  نیا  و  دـش . دـهاوخن  حـلاص  زگره  وا  هجیتن  رد  دـنک و  یم  رهُم  ار  شبلق  ياه  شوگ  دـهاوخب ، وا  يارب  ار  نیا  زا  ریغ 

هک تسا 
*******

یقرب 318/1 نساحم  - 1
{93 هحفص }

»؟) دنمهفب ار  نآرق  دنناوت  یمن  هک   ) تسا ییاه  لفق  ناشیا  ياه  بلق  رب  ایآ  : » دومرف لاعتم  يادخ 
و 24 تایآ 23  لیذ  رد  ثیدـح  نیا  تسا . يراج  مه  نآ  ياه  شوگ  هرابرد  دـش ، حرطم  بلق  ناگدـید  هراـبرد  هک  یتاحیـضوت  ناـمه 

؟؟؟؟  دروم هک  دوب  یناسک  زا  تبحـص  میدرک . لقن  ار  اهنآ  لماک  روط  هب  ًالبق  هک  هدـش  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّـمحم  هروس 
؟ تسا هدش  هدز  لفق  ناشیاه  بلق  رب  هکنیا  ای  دننک  یمن  ّربدت  نآرق  رد  اهنیا  ایآ  دیامرف : یم  نآرق  دنا . هدش  رک  روک و  هتفرگ و  رارق  ادخ 

یمن ّربدـت  نآرق  رد  ایآ  هک  تسا  نیمه  هتفرگ  رارق  ادـخ  لاؤس  دروم  هک  یلامتحا  کی  تسا . ناسنا  يرایتخا  لـعف  نآرق  رد  ندرک  ّربدـت 
تـسا يزیچ  نیا  تسا . نآرق  رد  ندرکن  ّربدت  زا  ریغ  نیا  هدـش و  هدز  لفق  اهنآ  ياه  بلق  رب  دـنکن  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  اّما  دـننک .

نآرق رد  ّربدـت  هک  یلوصحم  نآ  نیاربانب  دـننک و  ّربدـت  نآرق  رد  دـنناوت  یمن  ًالـصا  بلق  رب  لفق  دوجو  اب  ینعی  تسین  اهنآ  راـیتخا  هب  هک 
. درادن اهنیا  يارب  دراد ، نانمؤم  يارب 

اونشان رهاظ  هب  اهنیا  هجیتن  رد  ددنب ، یم  ار  اهنیا  بلق  ياه  شوگ  دنوادخ  هک  دنا  هدومرف  بلق  رب  لفق  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیقب دـننام  مه  اهنیا  ار  نآرق  تایآ  ًالثم  دراذـگ . یمن  اهنیا  بولق  رد  دراذـگ  یم  نانمؤم  بولق  رد  هک  يریثأت  نآ  اه  یندینـش  اّما  دنتـسین 

هللا یّلـص  ربمایپ  تیناّقح  ددرگ . یمن  لصاح  اهنیا  يارب  دوش  یم  لصاح  نانمؤم  يارب  یهلا  تایآ  ندینـش  قیرط  زا  هچنآ  اـّما  دنونـش  یم 
شدیدهت وا  یکیدزن  رد  يرطخ  هک  دونـش  یم  یتقو  ناسنا  دوش . یمن  ادیپ  اهنیا  يارب  ادـخ  باذـع  زا  فوخ  داعم و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

یتقو نیا  دریگ . یمن  مارآ  هداتفا و  تشحو  سرت و  هب  دنک ، یم 
{93 هحفص }
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نانخس نامه  تسا ، هتسب  شبلق  ياه  شوگ  هک  یـسک  اّما  دمهف . یم  ار  رطخ  ندوب  کیدزن  تسا و  زاب  ناسنا  بلق  ياه  شوگ  هک  تسا 
يارب تسا  یهار  ندینـش  سپ  دوش . یمن  رطخ  هّجوتم  ندینـش  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  شلیلد  دـنک . یمن  رطخ  ساسحا  یلو  دونـش  یم  ار 

، بلق رب  ادخ  لفق  دشابن و  هتـسب  ناسنا  بلق  ياه  شوگ  هک  تسا  نیا  مهف  هب  ندینـش  ندش  یهتنم  طرـش  ناسنا و  ندـش  ملاع  ندـیمهف و 
ادخ رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  ددرگ . یم  مورحم  یهلا  تیادـه  زا  تهج  نیمه  هب  دـنک و  یم  دودـسم  ار  نآ  ياه  شوگ 

ار قح  نخس  هک  تسا  نیمه  ادخ  ندرک  تیاده  هار  دوش  یم  مولعم  دنک . یم  زاب  ار  وا  بلق  ياه  شوگ  دنک ، تیاده  ار  یـسک  دهاوخب 
هرهب كرد  مهف و  نیا  زا  ار  وا  دنک ، تیاده  ار  یـسک  دهاوخن  رگا  دزاس و  علّطم  هاگآ و  بلطم  تیناّقح  زا  ار  وا  دـنامهفب و  شا  هدـنب  هب 

. دزاس یمن  دنم 
هب اـهنآ  ندوب  هتـسب  ندوب و  زاـب  هک  تسا  یمدآ  كرد  مهف و  ياـه  هار  نآ  ياـه  شوگ  بلق و  ناگدـید  زا  روظنم  هصـالخ  روط  هب  سپ 

يارب یفاک  طرـش  رـس ، ياه  شوگ  اه و  مشچ  یتمالـس  دـسر . یم  ناـسنا  هب  اـه  هار  نیا  زا  ادـخ  تیادـه  دراد و  یگتـسب  ادـخ  تساوخ 
نوچ تسین ، مه  مزال  طرـش  ددرگن . وا  بیـصن  ادـخ  تیادـه  اّما  دـشاب  ملاس  ناسنا  يرهاظ  شوگ  مشچ و  اسب  هچ  تسین . بلق  تمـالس 
قیرط زا  ملاس  دارفا  يارب  هک  يزیچ  ناـمه  دـنک . دراو  ناـسنا  بلق  رد  ِرَـس  شوگ  مشچ و  قیرط  ریغ  زا  ار  دوخ  تیادـه  تسا  رداـق  ادـخ 
ندـید ای  نآرق  تایآ  ندینـش  ًالثم  دـسر . یم  ملاسان  دارفا  هب  لومعم  ریغ  قیرط  زا  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دوش ، یم  لـصاح  ندینـش  ندـید و 

اونش و دارفا  رد  دناوت  یم  يرثا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تازجعم 
{94 هحفص }

نیمه دوش . یم  نشور  اهنآ  يارب  قیرط  نیا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياوعد  قدص  یهلا و  یحو  تیناّقح  دراذگب ؟ انیب 
ندید ندینـش و  هار  زا  زین  ملاس  دارفا  دنک . داجیا  انیبان  اونـشان و  بلق  رد  دناوت  یم  هزجعم  ندید  یحو و  ندینـش  نودـب  دـنوادخ  ار  راثآ 

. دنرب یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  قدص  یحو و  تیناّقح  هب  یپ  دنک ، هدارا  ینیوکت  تروص  هب  دنوادخ  یتقو  اهنت 
، دشاب یم  ماما و ...  لوسر و  ادخ و  تیناّقح  ندـیمهف  يارب  یفاک  طرـش  هن  مزال و  طرـش  هن  رـس  شوگ  مشچ و  اب  ندینـش  ندـید و  سپ 

ادخ يرثکا  يداع و  ّتنس  تشذگ  ًالبق  هک  يروط  نامه  هتبلا  اّما  تسا . صخش  تیاده  هب  تبـسن  ادخ  ینیوکت  تساوخ  تسا  مهم  هچنآ 
بیـصن ار  دوخ  تیادـه  اه  هار  نیمه  زا  ًالومعم  مه  وا  دـنوش و  تیادـه  يرهاظ ، ندینـش  ندـید و  زا  هدافتـسا  اب  شناگدـنب  هک  هدوب  نیا 
. دنک لفاغ  ناگدنب  تیاده  رد  ادخ  ینیوکت  تساوخ  يروحم  یساسا و  شقن  زا  ار  ام  دیابن  یهلا  ّتنس  نیا  دوجو  دنک . یم  ناشیا 

ادخ لالضا  تیاده و  هوحن 

: تسا ماعنا  هروس  رد  هدرک  نایب  ار  دنوادخ  لالضا  تیاده و  هوحن  ینشور  هب  هک  نآرق  تایآ  زا  رگید  یکی 
ِءامَّسلا ِیف  ُدَّعَصَی  امَّنأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَردَص  لَعجَی  ُهَّلُِضی  نأ  دُِری  نَم  َو  ِمالسِإلل  ُهَردَص  حَرشَی  ُهَیِدهَی  نأ  ُهللا  ِدُِری  نَمَف  »

{95 هحفص }
(1 «.) َنُونِمُؤیال َنیذَّلا  یَلَع  َسجِّرلا  ُهللا  ُلَعجَی  َِکلذَک 

هگن یهارمگ  رد  ار  یـسک  دهاوخب  رگا  و  دنک . یم  خارف  ندش  میلـست  يارب  ار  شا  هنیـس  دنک ، تیادـه  ار  یـسک  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا 
دنروآ یمن  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دوش . یم  دعاصتم  نامسآ  رد  هک  تسا  نیا  دننام  دهد  یم  رارق  هتسب  گنت و  ار  شا  هنیس  دراد ،

. دزاس یم  التبم  يدیلپ  هب  هنوگ  نیا 

یهلا رون  هلیسو  هب  ناسنا  ردص  حرش 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و  دوخ  زا  روظنم  نیا  يارب  میهد . حیـضوت  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ار  ردص  حرـش  زا  روظنم  دیاب  ادـتبا 
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: تسا هدش  رکذ  ریبعت  نیمه  ریظن  نآرق  زا  يرگید  هیآ  رد  میریگ . یم  کمک 
(2 ...«.) ِهِّبَر نِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالسِإلل  ُهَردَص  ُهللا  َحَرَش  نَمَفأ  »

... . تسا شراگدرورپ  بناج  زا  يرون  ياراد  وا  سپ  هدرک  خارف  ندش  میلست  يارب  ار  شا  هنیس  دنوادخ  هک  یسک  ایآ 
. دشاب یم  دنوادخ  بناج  زا  رون  ندش  اراد  اب  مزالم  ندش  میلست  يارب  هنیس  ندش  خارف  هک  دوش  یم  هظحالم 

: دومرف هفیرش  هیآ  نیا  توالت  زا  دعب  هک  هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا 
(3 .«) َحَرَشنا َهل و  حسفنا )  ) َحَتَفنا ِبلقلا  یف  ََقَو  اذإ  َروُّنلا  َّنإ  »

*******
.125/ ماعنا - 1

.23/ رمز - 2
قئاقدلا 297/11. زنک  ریسفت  - 3

{96 هحفص }
. ددرگ یم  هداشگ  و  هدرک ) ادیپ  تعسو   ) هدش زاب  نآ  رطاخ  هب  بلق  دتفا ، یم  بلق  رد  رون  یتقو 

« ردص حرـش   » هرابرد یلاؤس  هب  خساپ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  زین ، هیدهی )... نأ  هللا  دری  نمف   ) ثحب دروم  هیآ  لیذ  رد 
: دومرف

(1 .«) ُحِسَفنَی ُهُردَص و  َُهل  ُحرَشنَیَف  ِنمؤُملا  ِبلَق  یف  ُهللا  ُُهفِذقَی  ٌرون  »
. ددرگ یم  هداشگ  زاب و  وا  هنیس  هجیتن  رد  دزادنا و  یم  نمؤم  بلق  رد  ادخ  هک  تسا  يرون 

ندش عقاو  لحم  هنیس  و  تسا . ناسنا  هنیس  ندش  هداشگ  زاب و  ردص ، حرـش  زا  روظنم  هک  دوش  یم  نشور  تایاور  تایآ و  نیا  هب  هّجوت  اب 
. دوش یم  هداشگ  دریگ ، رارق  رون  هضافا  دروم  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  بلق 

مهف و زکرم  مه  بلق  و  تسین . یّسح  رون  مه  رون  زا  روظنم  هک  روط  نامه  تسین ؛ ندب  يازجا  ندش  هداشگ  هنیـس ، یخارف  زا  روظنم  هتبلا 
؟ تسیچ دتفا  یم  نمؤم  بلق  رب  هک  يرون  زا  دارم  بیترت  نیا  اب  دشاب . یم  ناسنا  رد  كرد 

دراوم مینک و  یم  هراشا  تایاور  رد  نآ  مهم  قادصم  ود  هب  اجنیا  رد  تسا . هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  شـسرپ  نیا  خـساپ 
. میوش یمن  ضّرعتم  ًالعف  ار  رگید 

*******
نایبلا 363/4. عمجم  - 1

{97 هحفص }

ملع رون 

: تسا هدش  رکذ  تروص  نیا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  ملع  رون  لّوا  قادصم 
َۀَقیقَح َکِسفَن  یف  ًالّوأ  ُبلطاف  َملعلا  َتدَرأ  نإف  ُهَیِدـهَی . نأ  یلاـعت  َكَراـبت و  ُهللا  ُدـیُری  نَم  ِبلق  یف  ُعَقَی  ٌرون  وه  اـمَّنإ  ِمُّلعَّتلاـِب . ُملِعلا  سیل 

(1 .) َکمِهُفی َهللا  ِمِهفَتسا  ِِهلامِعتساب و  َملِعلا  ُِبلطا  ِۀَّیِدوبُعلا و 
یم دـنک ، تیادـه  ار  وا  دـهاوخب  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  نآ  بلق  رد  هک  يرون  رگم  تسین  نآ  دوش . یمن  لـصاح  نتخومآ  اـب  ملع 
ادخ زا  نک و  بلط  ار  نآ  ملع  نتـسب  راک  هب  قیرط  زا  نک و  وجتـسج  دوخ  رد  ار  یگدـنب  تقیقح  ادـتبا  یهاوخ  یم  ملع  رگا  سپ  دـنتفا .

. دنامهفب وت  هب  ات  نک  مهف  بلط 
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: دراد دوجو  فیرش  ثیدح  نیا  رد  یهّجوت  بلاج  تاکن 
دنوادخ ار  ملع  تسین . ناسنا  يارب  ملع  شیادیپ  ببـس  نتخومآ  ینعی  دـیآ . یمن  تسد  هب  نتخومآ  اب  تسادـخ و  عنُـص  ملع  هکنیا  یکی 

هک دشاب  حرطم  ادخ  ياطعا  يارب  هنیمز  همّدقم و  ناونع  هب  دناوت  یم  نتخومآ  دنک . شتیاده  دـهاوخب  هک  یـسک  بلق  رد  دـنک  یم  داجیا 
. تسین يرورـض  مزال و  طرـش  کی  ّتنـس  نیا  دـنک . داجیا  وا  بلق  رد  ار  ملع  ناسنا ، طّسوت  هنیمز  داجیا  زا  سپ  دوخ  يداـع  ّتنـس  قبط 

. دنک ملاع  ار  یسک  مه  نآ  دوجو  نودب  تسا  نکمم  ادخ  نوچ 
*******

راونالاراحب 225/1. - 1
{98 هحفص }

تیفوشکم نیا  هک  دوش  یم  فوشکم  ناـسنا  يارب  یقیاـقح  ملع  ندـش  اراد  اـب  تسادـخ . هلیـسو  هب  هدـنب  تیادـه  یعوـن  ملع  هکنیا  مود 
نیا هکنآ  نودـب  میهافم  یـضعب  زا  نهذ  ندـش  رپ  تاحالطـصا و  زا  یـضعب  نتفرگ  دای  نیاربانب  تسا . لاعتم  يادـخ  ییاـمنهار  قادـصم 

. تسین یقیقح  ملع  قادصم  دنشاب  هتشاد  تقیقح  زا  تیفشاک  يرگن و  عقاو  یعون  میهافم  تاحالطصا و 
ملع تسین . ملع  کی  چیه  اهنیا  ندرک و ...  رکف  ندید ، ندینش ، فرص  هک  تفگ  ناوت  یم  هتشذگ  بلاطم  زا  هدافتـسا  اب  رت  قیقد  ریبعت  هب 

. دزاس یم  تایعقاو  زا  علّطم  هاگآ و  ار  وا  دیآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا  بلق  رد  يراجم  نیا  زا  هک  تسا  ینیوکت  رثا  نآ 
. دنک یم  فشک  ناسنا  يارب  ار  تایعقاو  ملع  اذل  تسا و  عقاو  زا  فشک  رون  تیصاخ  دراد و  يرون  تقیقح  کی  ملع  هکنیا  موس 

طّـسوت ملع  ياـطعا  زا  سپ  درادـن و  یتّینارون  شدوخ  هب  ناـسنا  دراد . ملاـع  دوجو  زا  جراـخ  یتقیقح  ملع  هک  دـهد  یم  ناـشن  ریبعت  نیا 
شدوخ ّلـحم  هب  ار  بلطم  نیا  رتشیب  حیـضوت  تسا . ملع  خنـس  زا  ریغ  ملاـع  خنـس  سپ  ددرگ . یم  ملع  رون  هب  رّونم  وا  بلق  هک  تسادـخ 

. مینک یم  لوکوم 
، نتـساوخ دوخ  رد  ار  ادخ  یگدنب  تقیقح  تسا : زیچ  دنچ  تیاده ، ملع و  ياطعا  رد  یهلا  تیانع  بلج  يارب  ناسنا  هفیظو  هکنیا  مراهچ 

. ندرک مهف  بلط  ادخ  زا  نآ و  هب  لمع  دوخ و  ملع  نتسب  راک  هب 
. مینک یم  يراددوخ  نآ  لقن  زا  ًالعف  ام  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  یگدنب  تقیقح  حیضوت  ثیدح  همادا  رد 

{99 هحفص }

مالسلا هیلع  ماما  رون 

ریبعت هللارون »  » هب ثیداحا  رد  هک  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  رون  دنک ، یم  تیاده  ار  نانمؤم  نآ  هلیـسو  هب  ادخ  هک  يرون  رگید  قادـصم 
هنومن هب  اجنیا  رد  تسا . مالـسلا  هیلع  ماـما  نآ  زا  دارم  هتفر ، راـک  هب  هللارون »  » اـی رون »  » ریبعت هک  نآرق  زا  يدّدـعتم  تاـیآ  رد  تسا . هدـش 

: مینک یم  هراشا  لیبق  نیا  زا  ییاه 
(1 «.) َنوُِرفاکلا َهِرَک  َول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهللا  َو  مِهِهاوفِأب  ِهللا  َرُون  اُؤِفُطِیل  َنوُدیُری  »

تهارک رما  نیا  زا  نارفاک  هک  دنچره  دناسر  یم  مامتا  هب  ار  شرون  دنوادخ  یلو  دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  ناشیاه  ناهد  اب  دـنهاوخ  یم 
. دنشاب هتشاد 

: تسا هدش  لقن  نینچ  هفیرش  هیآ  يادتبا  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  زا 
. مِهِهاوفِأب مالسلا  هیلع  َنینمؤملاَریمأ  َۀَیالِو  اُوئِفُطِیل  َنودیُری 

. دننک شوماخ  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  ناشیاه  ناهد  اب  دنهاوخ  یم 
: دندومرف ِهِرُون » ُِّمتُم  ُهللا  و   » يانعم نایب  رد  و 
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(2 .) ُروُّنلا َیِه  ُۀمامإلا  و  ِۀَمامإلا . ُِّمتُم  ُهللاَو 
: هفیرش هیآ  نیا  لیذ  رد  نینچمه  تسا . رون  نامه  تماما  دناسر و  یم  مامتا  هب  ار  تماما  دنوادخ  یلو 

*******
.8/ فص - 1

ح6. ّلجوّزع ، هللا  رون  مالسلا  مهیلع  ۀّمئالا  ّنأ  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
{100 هحفص }

(1 «.) ٌریبَخ َنُولَمعَت  اِمب  ُهللا  َو  انلَزنأ  يذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهللاِاب  اُونِمآَف  »
. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دیروایب و  نامیا  میداتسرف  ورف  هک  يرون  وا و  لوسر  ادخ و  هب  سپ 

: دومرف ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدش  لقن  یلباک  دلاخوبا  زا 
َنینمؤملا ِبولق  یف  ِمامإلا  ُروَنل  ٍدلاخابأ ، ای  ِهللاو  ِضرألا . یف  ِتاومَّسلا و  یف  ِهللا  ُرون  ِهللاو  مُه  َلَزنأ و  يذَّلا  ِهللا  ُرون  ِهللاو  مُه  و  ٍدـلاخ ، ابأ  ای  »
(2 .«) مُهبوُلق ُِملُظتَف  ُءاشَی  نَّمَع  مهَرون  َّلَج  وَّزَع  ُهللا  ُبُجحَی  َنینِمؤُملا و  َبولق  َنورِّوَُنی  ِهللاو  مُه  و  ِراهَّنلِاب . ِۀَئیضُملا  ِسمَّشلا  َنِم  ُرَونأ 

ناشیا هک  ادخ  هب  مسق  و  دنتـسه . تمایق  زور  ات  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  زا  ناماما  رون  زا  دارم  ادـخ  هب  مسق  دـلاخوبا ، يا 
يادـخ هب  مسق  و  دنتـسه . نیمز  رد  اه و  نامـسآ  رد  ادـخ  رون  ناشیا  هک  ادـخ  هب  مسق  و  تسا . هداتـسرف  ورف  هک  دنتـسه  ادـخ  رون  ناـمه 
ياهلد هّمئا )  ) ناشیا هک  ادـخ  هب  مسق  و  تسا . رت  ینارون  زور  رد  هدنـشخرد  دیـشروخ  زا  ناـنمؤم  ياـه  لد  رد  ماـما  رون  اـنامه  دـلاخوبا !
. ددرگ یم  کیرات  ناشیاه  لد  هجیتن  رد  دنک و  یم  بوجحم  دهاوخب  هک  سکره  زا  ار  اهنآ  رون  ادخ  دننک و  یم  ینارون  ار  نانمؤم 

*******
.8/ نباغت - 1

ح1. ّلجوّزع ، هللا  رون  مالسلا  مهیلع  ۀمئالا  ّنأ  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
{101 هحفص }

: دیامرف یم  نآ  زا  یتمسق  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  رون  هیآ  رگید  دروم 
(1 «.) ُءاشَی نَم  ِهِرُوِنل  ُهللا  ِيدهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  »

: تسا هدش  لقن  نینچ  هفیرش  هیآ  زا  زارف  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(2 .) ُءاشَی نَم  ِۀَّمئِألل  ُهللا  يدهَی  ُءاشی » نَم  ِهروِنل  ُهللا  يِدهَی  . » ٍمامإ َدَعب  اهنِم  ٌمامإ  ٍرون » یلع  ٌرون  »

رون هب  دـهاوخب  ار  سکره  ادـخ   » هکنیا زا  روظنم  و  تسا . رگید  ماما  زا  دـعب  مالـسلا ) اهیلع  همطاف   ) وا زا  یماـما  رون » یلع  ٌرون   » زا روظنم 
. دنک یم  تیاده  ناماما  هب  دهاوخب  ار  سکره  ادخ  هک  تسا  نیا  دنک » یم  تیاده  شیوخ 

اجنیا رد  هک  يرـصتخم  حیـضوت  دنا . هدرب  راک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دروم  رد  ار  هللارون »  » و رون »  » هک تسا  یتایاور  تایآ و  زا  یخرب  اهنیا 
رد دـهد . یم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نآ  ندـش  هفاضا  يانعم  زا  ریغ  ییانعم  ادـخ  هب  رون  ندـش  هفاضا  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  مزال 
زا روظنم  و  تسادخ . زا  هک  يرون  ینعی  هللارون »  » زا روظنم  تسا . هتفر  راک  هب  مامالارون »  » و هللارون »  » ریبعت ود  ره  یلباک  دـلاخوبا  ثیدـح 

رّونم ار  شبلق  دنک  تیاده  ار  یـسک  دهاوخب  ادخ  یتقو  تسا . ناشیا  نیع  هکلب  مالـسلا و  هیلع  ماما  دوجو  رد  هک  يرون  ینعی  مامالارون » »
مالسلا و هیلع  ماما  تفرعم  ینعی  دنک ؛ یم  مالسلا  هیلع  ماما  رون  هب 

*******
.35/ رون - 1

ح5. ّلجوّزع ، هللا  رون  مالسلا  مهیلع  ۀّمئالا  ّنأ  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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{102 هحفص }
ياه یکیرات  زا  هدرک و  بلقنم  نآ  هلیسو  هب  دهاوخب  ار  سکره  هک  تسادخ  رون  نامه  نیا  و  دهد . یم  رارق  وا  بلق  رد  ار  ناشیا  ّتبحم 

رد ادـخ  هک  تسا  یفطل  نیا  و  دـنک . یم  رّونم  ار  نمؤم  ناسنا  بلق  تماما ، ماقم  ماما و  تخانـش  سپ  دزاس . یم  جراخ  یهارمگ  لهج و 
ناشیاه لد  دـنا ، هدربن  هرهب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  رون  زا  هک  اـهنآ  تسا . هدومرف  مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  هداد و  ماـجنا  ناـنمؤم  قح 

. دشاب یم  اهنآ  ّقح  رد  ادخ  فطل  مدع  هجیتن  یکیرات  نیا  و  تسا . کیرات 
یم نمؤم  لد  رد  ادخ  هک  تسا  يرون  قیداصم  نیرت  مهم  زا  تماما ، ماقم  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  ار  شناگدـنب  ادـخ  ندرک  انـشآ  نیاربانب 

ار هنیس  یخارف  تابجوم  هدرک و  رّونم  ار  ناسنا  بلق  مه  ملع  رون  هک  يروط  نامه  ددرگ . یم  وا  ردص  حرش  ثعاب  هلیسو  نیا  هب  دزادنا و 
هار زا  یکی  دنک ، تیادـه  ار  یـسک  دـهاوخب  ادـخ  رگا  ماعنا  هروس  زا  هفیرـش 125  هیآ  قـبط  سپ  دروآ . یم  مهارف  تسا  بلق  فرظ  هـک 

یتـقو نیا  و  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  رون  نآ  دراوم  نیرت  مهم  زا  هک  تسا  تفرعم  ملع و  رون  هب  وا  بلق  ندرک  رّونم  شیاـه 
. دنک شا  ینارون  هدش و  دراو  نآ  رد  قح  نخس  ات  دنک  زاب  ار  شبلق  ياه  شوگ  هک  ددرگ  یم  رّسیم 

: تسا هدش  لقن  نینچ  هفیرش  هیآ  نیمه  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
َّمث ِِهبلَق . ... َعِماسَم  َّدَس  ًءوس ... ٍدبِعب  َدارأ  اذإ  و  ِِهبلَق ... . َعِماسَم  َحَتَف  ٍرون و  نِم  ًۀَتُکن  ِِهبلق  یف  َتَکَن  ًاریخ  ٍدبَِعب  َدارأ  اذإ  یلاعت  َكَرابت و  َهللا  َّنإ 

نأ ُهللا  ِدُِری  نَمَف  : » َۀَیآلا هذه  الَت 
{103 هحفص }
(1 ...«.) ُهَیِدهَی

و دنک ... . یم  زاب  ار  شبلق  ياه  شوگ  دهد و  یم  رارق  ینارون  هطقن  کی  وا  بلق  رد  دناسرب ، هدـنب  هب  يریخ  دـهاوخب  رگا  لاعتم  يادـخ 
. دندومرف توالت  ار  هیآ  سپس  ددنب ... یم  ار  شبلق  ياه  شوگ  دسرب ... يدب  هدنب  هب  دهاوخب  رگا 

. تشذگ بلطم  ود  ره  حیضوت  هک  نآ  رد  رون  نداد  رارق  هب  مه  هدش و  هراشا  بلق  ياه  شوگ  ندرک  زاب  هب  مه  فیرش ، ثیدح  نیا  رد 

ردص ندوب  جرح  قّیض و 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نومضم  نیا  هب  بیرق  رگید  ثیدح 
(2 .) ًاجَرَح ِیَض  ًاقّ هُردَص  َناک  ِهِسفن و  یلإ  ُهَلَکَو  ًاریَخ  ٍدبِعب  ُهللا  ِدُِری  َمل  اذإ  و  ِمالسِإلل ... ُهَردَص  َحَرَش  ًاریَخ  ٍدبِعب  َدارأ  اذإ  َهللا  َّنأ  اوُمَلِعا 

، دناسرب ریخ  يا  هدنب  هب  دهاوخن  رگا  و  دیامرف ... هداشگ  ندش  میلـست  يارب  ار  شا  هنیـس  دناسرب ، ریخ  يا  هدنب  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  دینادب 
. دوب دهاوخ  هتسب  گنت و  وا  هنیس  دنک و  یم  اهر  شدوخ  لاح  هب  ار  وا 

هدمآ ًاریَخ » ٍدبِعب  دُِری  َمل  اذإ   » هلمج ًءوس » ٍدبعب  َدارأ  اذإ   » ریبعت ياج  هب  هک  تساهنآ  مود  تمسق  رد  یلبق  ثیدح  اب  ثیدح  نیا  توافت 
*******

ح2. َّلجوَّزع ، ِهللا  َنِم  اّهنأ  ۀیادهلا  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  ح14 ؛ ، 415/ قودص دیحوت  - 1
13 و 14. یفاک / هضور  - 2

{104 هحفص }
ار شا  هدنب  ادخ  رگا  میدرک . نایب  دنوادخ  لالضا »  » حیـضوت رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  دنناسر و  یم  ار  انعم  کی  هلمج  ود  ره  تسا .
، مینک ریبعت  ندرک  هارمگ  لالـضا ، همجرت  رد  رگا  تسا . نیمه  مه  ادـخ  لالـضا  ياـنعم  هتـشاد و  هگن  یهارمگ  رد  ار  وا  دـنکن ، تیادـه 

یهارمگ رد  شا  هدنب  دـهاوخب  رگا  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  تلالد  هتکن  نیا  رب  یبوخ  هب  ریخا  ثیدـح  و  دـنک . یمن  يرییغت  هلأسم  تیعقاو 
رگا دوش ، یمن  تیاده  شدوخ  رایتخا  هب  هدنب  نوچ  و  تشاد . دهاوخن  وا  راک  هب  يراک  ینعی  دـنک ؛ یم  اهر  شیوخ  لاح  هب  ار  وا  دـنامب ،
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. دنام دهاوخ  یقاب  یهارمگ  رد  دنکن  يریگتسد  وا  زا  ادخ 
و دنهد . یمن  ًاریخ » ٍدبعب  ُهللا  ِدُِری  مل  اذإ   » زا ریغ  ییانعم  نآ ، لاثما  و  ًاّرـش » ٍدبعب  َدارأ  اذإ   » ای ًءوس » ٍدـبعب  ُهللا  َدارأ  اذإ   » نوچمه يریباعت  سپ 
هب هدنب  ندرک  تیاده  دش  نایب  اهراب  هک  روط  نامه  اریز  درادن . یحُبق  چیه  شناگدـنب  هب  تبـسن  ادـخ  فرط  زا  راک  نیا  هک  تسا  نشور 
اب دهاوخن  ادخ  يدروم  رد  رگا  نیاربانب  و  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هدنب ، فرط  زا  یقاقحتـسا  هنوگ  چیه  نودـب  هک  تسوا  لضف  ادـخ  هلیـسو 

ناونع هب  لاعتم  يادـخ  ًالومعم  هک  صوصخ  هب  تسا . هدادـن  ماجنا  یحیبق  راک  هدرکن و  وا  هب  یملظ  دـنک ، راتفر  شا  هدـنب  اب  دوخ  لـضف 
زا ار  وا  ادخ  هک  دروآ  نامیا  هدنب  رگا  دـنک ، یم  شا  هدـنب  بیـصن  ار  تیادـه  ادـتبا  رد  ینعی  دـنک . یم  لمع  نینچ  دوخ  هدـنب  اب  تبوقع 

میلـست هب  ار  وا  هکلب  اـت  دـیاشگب  وا  رب  ار  دوخ  تیادـه  زا  يرگید  باوبا  اـسب  هچ  دوش  رفاـک  رگا  دزاـس و  یم  دـنم  هرهب  يرتشیب  تیادـه 
. دنادرگ رفک  تبوقع  هب  التبم  ار  شا  هدنب  دوخ  لدع  يور  زا  تسا  نکمم  ادخ  نآ ، نودب  یتح  ای  رفک  رب  رارصا  تروص  رد  اّما  دروآ ؛

{105 هحفص }
زا ادـتبا  رد  هک  تسا  يا  هدـنب  هب  تبـسن  ادـخ  فرط  زا  لالـضا  هدارا  هکنیا  رب  تسا  يا  هنیرق  نآ  رخآ  هلمج  ثحب  دروـم  هـیآ  نـیمه  رد 
ادخ لدع  هب  دوخ  رفک  رطاخ  هب  و  َنونمُؤیال ) نیذَّلا  یلع  َسجِّرلا  ُهللا  ُلَعجَی  کلذک   ) هدرواین نامیا  اّما  هدش  دنم  هرهب  ادخ  تیاده  تمعن 
هیلع قداص  ماما  شیامرف  هب  هک  تسا  رتشیب  تیادـه  زا  وا  ندرک  مورحم  هدـش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یتبوقع  تسا . هدـمآ  راـتفرگ 

هتـشادن وا ) تیاده  رما  رد   ) شا هدنب  هب  يراک  ادخ  رگا  درادن . دوخ  رفاک  هدنب  نیا  راک  هب  يراک  رگید  ادـخ  هک  تسا  نیا  هجیتن  مالـسلا 
ًاقِّیَض ُهَردَص  لَعجَی  : » هک تسا  نیا  هیآ  ریبعت  درک . دهاوخن  يریثأت  چیه  وا  رد  قح  نخس  اذل  دنک و  یمن  زاب  ار  وا  بلق  ياه  شوگ  دشاب ،

. دزاس یم  هتسب  گنت و  ار  وا  هنیس  ینعی » ًاجَرَح ؛»
هب بلق )  ) بورظم مکح  تسا و  بلق  فرظ  هنیس  نوچ  دنا . هدش  هداد  تبسن  هنیس )  ) ردص هب  هک  دنتسه  بلق  تلاح  ود  جَرَح »  » و قِّیَـض » »

. تسا هدش  هداد  تبسن  فرظ 
: تسا هدش  لقن  نینچ  ریبعت  ود  نیا  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1 .) هنم ُرِصُبی  و ال  هب ]  ] ُعَمسَی هل  َذَفنَم  يّذلا ال  ُِمئَتلُملا  وه  ُجَرَحلا  و  ُرِصُبی . هنم و  ُعَمسَی  ٌذَفنَم  هل  ًاقِّیَض و  ُنوکی  دق 
هار هدمآ و  مه  هب  هک  تسا  یتلاح  روظنم  جَرَح  اّما  دنیب . یم  دونش و  یم  نآ  قیرط  زا  هک  دراد  ذوفن  هار  یلو  دشاب  یم  گنت  هنیـس  یهاگ 

. دنیبب دونشب و  نآ  قیرط  زا  ات  درادن  يذوفن 
*******

ح1. ، 145 رابخالا / یناعم  - 1
{106 هحفص }

مه هب  ار  دوخ  ناتـشگنا  دنهد ، حیـضوت  ار  جَرَح  يانعم  هکنآ  يارب  ترـضح  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  يرگید  ثیدـح  رد 
: تسا نیا  ترابع  نیع  ددرگ . جراخ  نآ  زا  تسناوت  یم  يزیچ  هن  دش و  یم  اهنآ  لخاد  يزیچ  هن  هک  يروط  هب  دندنابسچ 

(1 .) ٌءیَش هنم  ُجُرخَیال  ٌءیَش و  هیف  ُلُخدَیال  يذَّلا  ِتَمصُملا  ِءیَّشلاَک  هَِعباصأ  َّمَض 
زا يزیچ  هن  دوش و  یم  نآ  دراو  يزیچ  هن  نیاربانب  دشاب ، یم  ُرپ  وت  تسین و  یلاخ  شنورد  هک  يزیچ  هل » َفوَج  يّذلا ال   » ینعی تَمصُم » »

. ددرگ یم  جراخ  نآ 
هب هدنب  دنک و  یم  ذوفن  نآ  رد  یتخـس  هب  قح  نخـس  هک  يروط  هب  دنک  یم  گنت  ار  هدنب  بلق  یهاگ  هک  تسا  نیا  هب  ادـخ  تبوقع  سپ 

عیرـس و ناـنمؤم  هک  روط  نآ  اـّما  تسین  هتـسب  وا  رب  تقیقح  مهف  هار  تلاـح  نیا  رد  دریگ . یمن  رارق  تقیقح  ّقـح و  ریثأـت  تحت  یتـحار 
. درادن دوجو  یتلاح  نینچ  ناشیا  يارب  دندرگ ، یم  بلقنم  ّرثأتم و  تقیقح  اب  ههجاوم  زا  هدش و  نشور  ناشیارب  بلطم  تحار 

رد اهنآ  ریثأت  اّما  دننک  هعلاطم  ای  دنونشب  ناسکی  روط  هب  تسا  نکمم  يا  هّدع  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ثیدح  کی  ای  نآرق  هیآ  کی 
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تارّکذـت و اب  تسا  نکمم  رگید  یـضعب  دـنریگ و  یم  رارق  ریثأت  تحت  قیمع  عیرـس و  رایـسب  یـضعب  دـشاب ، توافتم  ًالماک  ناشیا  بولق 
رارق ریثأت  تحت  ًالصا  اسب  هچ  مه  یضعب  و  دوش ، نشور  ناشیا  رب  بلطم  يرگید  تاهّبنت 

*******
ح95. یشاّیع 377/1 ، ریسفت  - 1

{107 هحفص }
. دنریگن

یم هداشگ  يا  هنیـس  ياراد  اذل  دنابات و  یم  ناشیا  بلق  رد  ار  تیادـه  ملع و  رون  ادـتبا  نامه  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  لّوا  هتـسد 
ریثأت و يردق  اب  هکلب  دهد ، یمن  رارق  دوخ  تیاده  فطل  دروم  عیرس  یتحار و  هب  دنوادخ  ار  مود  هتـسد  دنوش . یم  بلقنم  دوز  دندرگ و 

. دهد یم  رارق  دوخ  تیاده  ریثأت  تحت  قیمع  یلیخ  هن  مه  نآ  يرگید  تاداشرا  تارّکذت و  نوچمه  یّصاخ  طیارش  ندش  ادیپ  زا  سپ 
نیا رد  بلق  يارب  جَرَح »  » ریبـعت و  دزادـنا . یمن  ناـشیا  بلق  رد  يرون  چـیه  دـنک و  یمن  انـشآ  تقیقح  قح و  اـب  ًالـصا  ار  موس  هورگ  اـّما 

تبوقع تلاح  نیا  ددرگ . یم  جراخ  نآ  زا  هن  دوش و  یم  نآ  دراو  يزیچ  هن  تسا ، هتسب  بلق  ذوفن  هار  ًالـصا  اریز  دنک . یم  قدص  تلاح 
. دنک یم  التبم  نآ  هب  ار  شا  هدنب  ادخ  هک  تسا  يرت  تخس 

ناسنا يرایتخا  میلست  رد  ادخ  عنص  ریثأت 

یم ذاّختا  دوخ  یحور  بالقنا  زا  سپ  هک  تسا  یعـضوم  رد  طقف  هدـنب  شقن  تسادـخ و  تسد  هب  ناـسنا  بلق  تـالاح  همه  لاـح  ره  هب 
هب تغل  رد  بلق  درادن . یگتـسب  وا  رایتخا  هب  مادـک  چـیه  دوش ، بلقنم  هزادـنا  هچ  دریگ و  رارق  یلماوع  هچ  ریثأت  تحت  ناسنا  هکنیا  دـنک .
یم ور  ریز و  هتفرگ و  رارق  فلتخم  لـماوع  ریثأـت  تحت  هک  دـشاب  نیا  ناـسنا  رد  بلق  هیمـست  هجو  دـیاش  تسا و  ندرک  ور  ریز و  ياـنعم 

تلاخد نودب  ای  يداع و  بابـسا  قیرط  زا  ای  دنک  یم  لّوحتم  ار  بلق  ادخ  تسین ، ناسنا  دوخ  تسد  هب  ندش  ور  ریز و  لّوحت و  نیا  دوش .
هک تسا  نیمه  يارب  بابسا . نیا 

{108 هحفص }
روط هب  یتقو  ناسنا  و  دزاس . یم  تقیقح  زا  ّرثأـتم  رت  قیمع  رتشیب و  ار  وا  بلق  دـنکب ، شا  هدـنب  ّقح  رد  يرتشیب  فطل  دـهاوخب  ادـخ  رگا 

. دوش یم  نآ  میلست  هناراتخم  دریگب ، رارق  يزیچ  ریثأت  تحت  قیمع 
دوجو نآ  هب  ندش  میلـست  يارب  يوق  هزیگنا  تروص  نیا  رد  دراذـگ و  یمن  ناسنا  حور  رد  ینادـنچ  ریثأت  تقیقح  کی  اب  ههجاوم  یهاگ 

رارق تقیقح  نیا  ریثأت  تحت  دبای ، یم  دوخ  زا  رترب  ار  وا  دـنک و  یم  هدـهاشم  ناسنا  ار  یـسک  یملع  یقالخا و  لیاضف  یتقو  ًالثم  درادـن .
، تسا يرایتخا  لعف  کی  رما  نیا  هب  میلـست  رارقا و  دهنب . ندرگ  دوخ  رب  وا  يرترب  تلیـضف و  هب  هک  دنک  یم  مکح  وا  رب  لقع  دریگ و  یم 

: دراد یگتسب  لماع  ود  هب  يرایتخا  لعف  نیمه  اّما 
. تسا هتـشاذگ  وا  حور  بلق و  رد  تاعالّطا  نیا  هک  يریثأت  قمع  رگید  و  روکذـم ، صخـش  لیاضف  زا  وا  یهاگآ  عـالّطا و  تعـسو  کـی 

رارق وا  تالامک  زا  کیره  ریثأت  تحت  يرت  قیمع  تروص  هب  ای  دـشاب و  رت  عیـسو  صخـش  کی  تـالامک  زا  ناـسنا  یهاـگآ  نازیم  هچره 
. درک دهاوخ  وا  تلیضف  هب  رارقا  هدش و  میلست  شرایتخا  اب  رت  تحار  رتدوز و  دشاب ، هتفرگ 

شا هدنب  هب  يرتشیب  ریخ  هکنآ  يارب  ادخ  اّما  دنشاب . یم  لاعتم  يادخ  عنُص  ود  ره  دنتـسین و  ناسنا  دوخ  رایتخا  هب  مادک  چیه  لماع  ود  نیا 
شا هدنب  زا  ار  رایتخا  هک  لاح  نیع  رد  راک  نیا  اب  دنک و  یم  مهارف  رتهب  رتشیب و  ار  وا  يرایتخا  میلست  هنیمز  لماوع  نیا  هلیـسو  هب  دناسرب ،

دوشب . قح  هب  لمع  لها  مه  دقتعم و  مه  وا  هک  دنک  یم  يراک  اّما  دنک ، یمن  بلس 
هک یسک  اذل  تسا و  يرایتخا  لمع  کی  ادخ  هب  داقتعا  لاثم  ناونع  هب 
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{109 هحفص }
كالم دوب . دهاوخ  ادـخ  فرط  زا  رفیک  هذـخاؤم و  ّقحتـسم  داقتعا  مدـع  تروص  رد  تسا و  داقتعا  نیا  هب  فّلکم  ًالقع  هتخانـش  ار  ادـخ 

. تسوا هب  ندشن  میلست  داقتعا و  مدع  ادخ ، هب  رفک  رایعم  هک  روط  نامه  تسوا . هب  داقتعا  نیمه  ادخ  هب  نامیا 
. وا حور  رد  تفرعم  نیا  ریثأت  ادخ و  هب  تبسن  ناسنا  تفرعم  قمع  هب  دراد  یگتـسب  لاح  نیع  رد  اّما  تسا  يرایتخا  ًالماک  رما  نیا  هکنیا  اب 
. دوش یم  وا  زا  تعاطا  لمع و  لها  دنک و  یم  ادیپ  داقتعا  ادخ  هب  رت  تحار  رت و  عیرـس  هدـنب  دـشاب ، رت  قیمع  رتدـیدش و  ریثأت  نیا  هچره 

دنک تمواقم  دناوتن  رگید  صخش  نامه  دنک ، ادیپ  تّدش  يردق  رگا  اّما  دنکن  بلقنم  ار  صخش  ادخ  تفرعم  فیعض  هجرد  تسا  نکمم 
هک ناشیا  زا  تعاطا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  هب  داقتعا  میلـست و  تسا  روط  نیمه  و  دوش . میلـست  تبغر  لیم و  اب  هجیتن  رد  و 
یم لصاح  رت  هداس  رتدوز و  دـشاب ، رت  يوق  ردـق  هچره  هک  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  تّدـش  نازیم و  هب  دراد  یگتـسب  ًاـقیقد 

. تسا لکش  نیمه  هب  هلأسم  مه  نید  عورف  مالسلا و  مهیلع  هّمئا  هب  داقتعا  دروم  رد  دوش .
رگا دنزرو ، یم  تفلاخم  اهنآ  اب  هدشن و  ناشیا  میلـست  ناماما ، لوسر و  ادـخ و  هب  تفرعم  زا  سپ  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  هک  یناسک  نیاربانب 

اب دارفا  نیمه  اسب  هچ  دـنریگب ، رارق  ریثأت  تحت  رتدـیدش  دوش و  نشور  ناشیارب  رتشیب  اهنآ  تیناّقح  ینعی  دوش  ناشبیـصن  يرتشیب  تفرعم 
تسادخ و تسد  هب  رت  قیمع  رتشیب و  تفرعم  نیا  داجیا  دننک . ادیپ  ناشیا  تیناّقح  هب  داقتعا  هدـش و  میلـست  تبغر ، لیم و  رایتخا و  نسح 

ربارب رد  میلست  هب  ار  دارفا  نیرت  جوجل  نیرتدناعم و  هک  تسا  رداق  هلیسو  نیا  هب  ادخ 
{110 هحفص }

نـشور شیارب  ادـخ  هک  تسا  یتقیقح  نآ  ّدر  ای  لوبق  رد  ناسنا  رایتخا  دـنک . بلـس  ار  ناـشیا  راـیتخا  هکنآ  نودـب  درواـیب  تقیقح  قح و 
ملع و هجرد  تسا  یفاک  دـنک ، بلـس  ار  ناشیا  رایتخا  ادـخ  هک  تسین  مزال  دـنوشب  تقیقح  میلـست  اهنآ  هکنیا  يارب  نیاربانب  تسا . هدرک 

ناشرایتخا اب  دـنریگب ، رارق  تقیقح  ریثأت  تحت  تّدـش  هب  یحور  ظاحل  زا  یتقو  مه  اـهنآ  دـنک و  رتدـیدش  دربب و  رتـالاب  ار  اـهنآ  تفرعم 
. دنراذگ یم  رانک  ار  تجاجل  دانع و  دنوش و  یم  میلست 

رس زا  دوش و  میلست  رایتخا  اب  تسا  نکمم  دنک  یم  اطع  وا  هب  ادخ  هک  یتفرعم  تّدش  رثا  رد  هدنب  هک  میداد  حیـضوت  ار  ضرف  نیا  اجنیا  ات 
میلـست رایتخا  اب  اّما  یتبغر  یب  تهارک و  اب  هکلب  دـشابن  وا  رد  یتبغر  عوط و  هک  تسا  نیا  هلأسم  رگید  ضرف  دروایب . نامیا  تبغر  عوط و 

. دوش
اهنآ ریثأت  تحت  ًاّدج  دنک و  ادیپ  تفرعم  یـسک  رد  يونعم  یملع و  لیاضف  هب  ناسنا  هک  دیریگب  رظن  رد  دـش  نایب  ًالبق  هک  یلاثم  نامه  رد 

وا تمظع  یگرزب و  اّما  دیامن ، رارقا  فارتعا و  وا  تلیـضف  يرترب و  رب  هک  درادـن  تسود  دـیآ ، یمن  شـشوخ  وا  زا  نوچ  اّما  دریگب ، رارق 
هدش و میلست  شرایتخا  اب  هک  تسا  نکمم  یتلاح  نینچ  رد  دهد . یمن  ار  وا  تلیـضف  راکنا  هزاجا  دوخ  هب  هک  هدش  نشور  شیارب  ردق  نآ 

دوش یمن  نآ  ندوب  يرایتخا  عنام  يزیچ  زا  نتشاد  تهارک  دهد . ماجنا  تهارک  اب  تبغر و  نودب  ار  راک  نیمه  اّما  دنک  رارقا  وا  يرترب  هب 
صخـش داقتعا  میلـست و  مه  اجنیا  دهد . ماجنا  تهارک  یلیم و  یب  ای  تبغر و  لیم و  يور  زا  تسا  نکمم  ناسنا  ار  يرایتخا  لمع  کی  و 

. دنک یم  ار  راک  نیا  تهارک  اب  تبغر و  نودب  یلو  تسا  يرایتخا 
{111 هحفص }

! تهارکاب نامیا 

، دـنا هداـتفا  لکـشم  هب  نآ  ّلـح  رد  هدروآ و  دوجو  هب  ار  ربج  مّهوت  یـضعب  يارب  هک  بلاـج  رایـسب  ثیداـحا  زا  یکی  تاحیـضوت  نیا  اـب 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  ینیلک  موحرم  ار  ثیدح  نیا  دوش . یم  نشور  ًالماک  شیانعم 

(1 .) ًاهراک وأ  ًاعئاط  ِرمألا  اذه  یف  ُهَلَخدأف  ِهُِقنُِعب  َذَخأف  ًاکَلَم  َرَمأ  ًاریخ  ٍدبِعب  َدارأ  اذإ  َهللا  َّنإ 
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هب دـقتعم  ار  وا   ) دـنک لخاد  ار  وا  رما  نیا  رد  دریگب و  ار  وا  ندرگ  ات  دـهد  یم  نامرف  هتـشرف  کـی  هب  دـهاوخب  ار  يا  هدـنب  ریخ  ادـخ  رگا 
. تهارک یتبغر و  یب  يور  زا  هچ  تبغر و  عوط و  اب  هچ  دنک ) تماما 

نآ ریثأت  تحت  تّدش  هب  ناسنا  دوش و  یم  نشور  ًالماک  يزیچ  تیناّقح  یتقو  هک  دـشاب  ینادـجو  دـناوت  یم  اه  ناسنا  همه  رد  تلاح  نیا 
رد دیامن . رارقا  فارتعا و  نآ  تیناّقح  هب  هدش و  میلست  تهارک  اب  تسا  نکمم  دشاب ، هتـشادن  نآ  لوبق  هب  مه  یتبغر  رگا  دریگ ، یم  رارق 

تیناّقح ریثأت  تحت  نانچنآ  ار  یـسک  هک  تسا  رداق  دـنوادخ  تسا . روط  نیمه  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو  تماـما و  رما  دروم 
ادخ هکنیا  زا  روظنم  دریذپب . ار  نآ  رایتخا  اب  دوش و  میلـست  دشاب ، هتـشادن  نآ  لوبق  هب  مه  یتبغر  لیم و  رگا  یّتح  وا  هک  دـهد  رارق  عّیـشت 

ار وا  ناوت  یمن  رگید  رایتخا  بلـس  تروص  رد  دـنک . بلـس  هدـنب  زا  ار  رایتخا  هکنیا  هن  تسا  نیمه  دـنک ، داقتعا  نیا  رد  لـخاد  ار  یـسک 
يرایتخا رما  کی  داقتعا  دروآ . باسح  هب  تماما  هب  دقتعم 

*******
ح4. ّلجوّزع ، هللا  نم  اّهنأ  ۀیادهلا  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1

{112 هحفص }
. دزاس یمن  ربج  اب  تسا و 

يریخ هب  تبقاع  رد  دنوادخ  تیاده  شقن 

دری نمف  . ) تسا هدرک  نایب  ار  ادخ  لالـضا  تیاده و  هوحن  هک  يا  هیآ  حیـضوت  همادا  هب  میدرگ  یم  زاب  دـش ، نشور  بلاطم  نیا  هک  لاح 
زا يرگید  ياهزارف  میهاوخ  یم  نونکا  هک  میدروآ  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  کی  زا  یتمـسق  هیآ ، حیـضوت  رد  هیدهی )... نأ  هللا 

. میهدب يرت  لماک  حیضوت  ثحب  دروم  هیآ  هرابرد  اهنآ ، هب  هّجوت  اب  مینک و  لقن  ار  نآ 
باتک يادتبا  رد  ار  نآ  ینیلک  موحرم  دنا و  هداتسرف  نایعیش  تعامج  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يا  همان  نمـض  رد  ثیدح  نیا 

: تسا هدرک  لقن  هضورلا 
َُهل ُهللا  َعَمَج  اذإَف  ِِهب . َلِمَعَف  هیلع  ُهَبلَق  َدَقَع  ِّقحلِاب و  ُهَناِسل  َقَطنأ  َکلذ  ُهاطعأ  اذإف  ِمالـسِإلل  ُهَردَص  َحَرَـش  ًاریَخ  ٍدـبِعب  َدارأ  اذإ  َهللا  َّنأ  اومَلعا  و 
َناک ِهِسفَن و  یلإ  ُهَلَکَو  ًاریخ  ٍدـبِعب  ُهللا  ِدُِری  مل  اذإ  و  ًاّقح . َنیملـسملا  َنِم  ِلاحلا  َکلذ  یلَع  َتام  نإ  ِهللا  َدـنِع  َناـک  ُهُمالـسإ و  هل  َّمَت  َکـلذ ،
ِهیلع َکلذ  َعَمَتجا  اَذإف  ِِهب . َلَمَعلا  ُهللا  ِهِطُعی  مل  هیلع ، ُهَبلَق  دـِقعَی  مل  اذإ  و  هیلع . ُهَبلَق  دـِقعَی  َمل  ِّقَح  ِِهناِسل  یلع  يرَج  نإف  ًاجَرَح  ًاقِّیَـض  ُهُردَـص 
هیلع ُهَبلَق  َدـِقعَی  نأ  ُهللا  ِهِطُعی  مل  يذَّلا  ِّقَحلا  َنِم  ِِهناسل  یلع  يرج  ام  َراص  َنیقفانملا و  َنِم  ِهللا  َدـنع  َناک  ِلاحلا  َکلت  یلع  وه  َتومَی و  یّتح 

ُقِطنَت مُکَتَنِسلأ  َلَعجَی  نأ  ِمالسِإلل و  مُکَرودُص  َحَرشَی  نأ  ُهُولَس  َهللا و  اوُقَّتاف  ِۀمایقلا . َموی  ِهیلع  ًۀَّجُح  ِِهب  َلَمَعلا  ِهِطُعی  مل  و 
{113 هحفص }

(1 .) َنیملاعلا ِّبر  ِهِّلل  ُدمحلا  و  ِهللااب . الإ  َةَُّوق  الو  مکَلبَق . َنیِحلاّصلا  َبَلَقنُم  مُکَبَلَقنُم  َلَعجَی  نأ  َکلذ و  یلع  متنأ  مُکاّفوَتَی و  یّتح  ّقحلاب 
هب ار  شنابز  دنک  نینچ  یتقو  و  دـیامرف . هداشگ  ندـش  میلـست  يارب  ار  شا  هنیـس  دـناسرب ، ریخ  يا  هدـنب  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  دـینادب 

ادـخ هک  هاگنآ  و  دوش . یم  نآ  هب  لمع  لها  هجیتن  رد  و  دوش ) یم  قح  میلـست   ) دـنک یم  ادـیپ  نآ  هب  داقتعا  وا  دـنک و  ایوگ  قح  نتفگ ) )
و دوب . دهاوخ  یقیقح  ناناملـسم  ءزج  ادخ  دزن  دورب ، ایند  زا  لاح  نیمه  اب  رگا  هدش و  لماک  شمالـسا  دـنک ، مهارف  وا  يارب  ار  اهنیا  همه 
رب یّقح  رگا  هجیتن  رد  دوب . دـهاوخ  هتـسب  گنت و  شا  هیـس  دـنک و  یم  اهر  شدوخ  لاـح  هب  ار  وا  دـناسرب ، ریخ  يا  هدـنب  هب  دـهاوخن  رگا 
وا هب  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  دنوادخ  هدرکن ، ادیپ  داقتعا  نوچ  و  دوش .) یمن  قح  میلـست   ) دنک یمن  ادـیپ  نآ  هب  داقتعا  دوش ، يراج  شنابز 

شیپ دورب ، ایند  زا  لاح  نیمه  اب  وا  دـشاب و  وا  رد  گرم  نامز  ات  لمع ) كرت  يداـقتعا و  یب   ) تایـصوصخ نیا  هک  هاـگنآ  و  دـهد . یمن 
رد هدرکن ، ادیپ  ادـخ  فرط  زا  ار  نآ  هب  لمع  داقتعا و  قیفوت  اّما  هدـش  يراج  شنابز  رب  هک  یّقح  نامه  دوب و  دـهاوخ  ناقفانم  ءزج  ادـخ 

تفرعم یسدق  www.Ghaemiyeh.comرهوگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


میلست يارب  ار  ناتیاه  هنیس  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  دش . دهاوخ  وا  هیلع  یتّجح  تمایق  زور 
نیمه رب  گرم  ماگنه  ات  دوش و  ایوگ  قح  نخس  هب  ناتیاه  نابز  هک  دنک  يراک  دنک و  خارف  ندش 

*******
13 و 14. یفاک / هضور  - 1

{114 هحفص }
زا شیاتس  و  ادخ . زا  رگم  تسین  یتردق  و  دهد . رارق  امش  زا  شیپ  ناحلاص  تبقاع  نوچمه  ار  امش  تبقاع  هکنیا  دراد و  هگن  ار  امش  لاح 

. تسا نیملاعلا  ّبر  يادخ  نآ 
هک یتفرعم  ملع و  اب  ار  نآ  هنیمز  دنوادخ  یلو  تسا  ناسنا  يرایتخا  لمع  ندش  میلست  دنچره  هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ  تاحیـضوت  اب 

ار قح  نخس  مه  دوخ  رایتخا  اب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یم  مهارف  ًالمع  دزاس ، یم  ّرثأتم  بلقنم و  ار  وا  حور  دهد و  یم  رارق  وا  بلق  رد 
يرایتخا لمع  کی  هیلع » ُهَبلَق  َدَقَع  . » دوش یم  دقتعم  نآ  هب  رگید  ریبعت  هب  دنک و  یم  نآ  تیناّقح  هب  فارتعا  رارقا و  مه  دنک و  یم  راهظا 

دوش و یم  یشان  داقتعا  زا  لمع  نوچ  دوش ، یم  مه  قح  هب  لمع  لها  نیا  رب  هوالع  تسا . يزیچ  هب  ندرک  ادیپ  داقتعا  يانعم  هب  تسرد  و 
دنوادـخ فرط  زا  ار  زامن  هب  رما  تیناّقح  هک  یـسک  ًالثم  دوش . یم  مه  نآ  هب  لمع  لها  دـش ، نآ  میلـست  تفریذـپ و  ار  يزیچ  هک  یـسک 

میلست نامه  هک  مالسا  تقیقح  تروص  نیا  رد  دوش . یم  مه  نآ  ماجنا  لها  دیدرگ ، دقتعم  نآ  هب  دش و  میلـست  ینعی  درک  لوبق  دیمهف و 
اب رگا  یـسک  نینچ  دـنک . یم  لـمع  مه  شداـقتعا  هب  داـقتعا ، مه  دراد و  تفرعم  مه  نوچ  تسا  هتفاـی  قّقحت  وا  رد  لـماک  روـط  هب  تسا 

تسا . هتفر  ایند  زا  نمؤم )  ) یعقاو ناملسم  دورب ، ایند  زا  لاح  نیمه 
نوچ تسا ؛ شدوخ  رایتخا  ءوس  تبوقع  عقاو  رد  نیا  دـنک و  یم  اهر  دوخ  لاـح  هب  ار  وا  دـناسرب  ریخ  وا  هب  دـهاوخن  ادـخ  هک  یـسک  اـّما 
ندش میلست  اب  تسناوت  یم  وا  درک . مهارف  دوخ  هب  تبسن  ار  ادخ  هنالداع  راتفر  هنیمز  لمع  نیا  اب  دشن و  نآ  میلست  تخانـش ، ار  قح  یتقو 

هدرکن نینچ  یلو  دنک  داجیا  دوخ  هب  تبسن  ار  وا  رتشیب  لضف  همّدقم  ادخ  هیلّوا  تیاده  هب 
{115 هحفص }

نینچ و   ) دـنک نینچ  دـهاوخ  یمن  اّما  درذـگرد  وا  تبوقع  زا  دـنک و  لـضف  وا  ّقح  رد  مه  زاـب  دـناوت  یم  هکنآ  نیع  رد  دـنوادخ  ـالاح  و 
تیاده ملع و  زا  يرتالاب  هجرد  ریثأت  تحت  ار  وا  دهد و  یمن  وا  هب  يرتشیب  تفرعم  اذل  تسین ) حیبق  هدـنب  هب  تبـسن  ادـخ  فرط  زا  يراک 

نابز هب  ار  قیاقح  هک  دنچره  یـصخش  نینچ  دنک . یمن  زاب  ار  شبلق  كاردا  يراجم  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  يریبعت  هب  ای  دهد  یمن  رارق  دوخ 
لمع لها  تسین ، دقتعم  نوچ  درادن و  دیوگ  یم  هچنآ  هب  يداقتعا  عقاو  رد  اّما  دهد ، یم  ناشن  دـقتعم  قفاوم و  ار  دوخ  دـنک و  یم  راهظا 

؛ دـنک یم  دادـملق  ناقفانم  ءزج  ار  وا  ادـخ  دورب ، ایند  زا  لاح  نیمه  اب  رگا  نیاربانب  تسا .) داـقتعا  عرف  لـمع  هکنیا  يارب  . ) تسین مهنآ  هب 
. دنرادن لوبق  ار  نآ  یلو  دنیوگ  یم  نابز  هب  ار  يزیچ  هک  یناسک  ینعی 

ادخ دشن ، میلست  نوچ  اّما  تخانش  ار  قح  وا  درک و  اطع  وا  هب  ار  دوخ  هیلّوا  تیاده  ادخ  اریز  تسا . مامت  شیارب  ادخ  تّجح  یسک  نینچ 
اب دـنک و  مهارف  دوخ  زا  ار  ادـخ  رتشیب  يریگتـسد  تابجوم  دوخ  رایتخا  نسح  اـب  تسناوت  یم  وا  درک . شمورحم  دوخ  يدـعب  فاـطلا  زا 
اب اذل  درکن و  ار  راک  نیا  اّما  دیاشگب ، دوخ  يور  رب  ار  یهلا  تیادـه  زا  يرگید  باوبا  تخانـش ، ادـتبا  رد  هک  یّقح  هب  ندرک  ادـیپ  داقتعا 

هکنیا هب  تبسن  مه  تسا و  رّصقم  دشن  ادخ  هیلّوا  تیاده  میلـست  هکنیا  هب  تبـسن  مه  اذل  درک و  مورحم  یهلا  تیاده  زا  ار  دوخ  شرایتخا 
لهاج هن  تسا  رّصقم  لهاج  درک ، شمورحم  اهنآ  زا  ادخ  هک  تیاده  رتالاب  بتارم  هب  تبـسن  مدآ  نیا  دشن . شبیـصن  يدعب  ياه  تیاده 

رب هوالع  دنک . یم  قرف  درادن ، شندوب  لهاج  رد  يریصقت  هک  یفعضتسم  اب  شمکح  نیاربانب  رصاق و 
{116 هحفص }

باقع هذخاؤم و  ار  وا  اهنیا  همه  تباب  دناوت  یم  ادخ  تسا و  رّصقم  لوؤسم و  زین  هدرکن  لمع  تقیقح  ّقح و  قبط  رب  هکنیا  هب  تبسن  اهنیا 
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. دنک

ترخآ رد  لالضا  تیاده و 

رد قودص  موحرم  ار  ثیدح  نیا  دنک . یم  نشور  ار  نآ  زا  يرگید  تاکن  هدش  دراو  هفیرـش  هیآ  نیمه  حیـضوت  رد  هک  يرگید  ثیدـح 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  دیحوتلا  باتک 

نِم ُهَدَعَو  ام  یلإ  ِنوکُّسلا  ِِهب و  ِۀَقِّثلا  ِهِّلل و  ِمیلسَّتِلل  ُهَردَص  حَرشَی  ِةَرِخآلا ، یف  ِِهتَمارَک  ِراد  ِِهتَّنَج و  یلإ  اینُّدلا  یف  ِِهنامیِإب  ُهَیدهَی  نأ  ُهللا  ِدُِری  نَم 
ًاجَرَح ًاقِّیَض  ُهَردَص  لَعجَی  اینُّدلا ، یف  َُهل  ِِهنایصِع  ِِهب و  ِهِرفُِکل  ِةَرِخآلا  یف  ِِهتَمارَک  ِراد  ِِهتَّنَج و  نَع  ُهِّلُِـضی  نأ  دُِری  نَم  و  ِهیلإ . َِّنئَمطَی  یّتح  ِِهباوث 
َنیذَّلا یَلَع  َسجِّرلا  ُهللا  ُلَـعجَی  کلذــک  ءاـمَّسلا . یف  ُدَّعَّصَی  اـمَّنأک  َریــصَی  یّتـح  ُهـُبلَق  ِهِداـقتعا  نـِم  َبِرَطــضَی  ِهِرفُک و  یف  َّکـُـشَی  یّتـح 

(1 .) َنونمُؤیال
يارب ار  وا  هنیـس  دـنک ، تیادـه  ترخآ  رد  دوخ  دنمتفارـش  هناخ  تشهب و  يوس  هب  ایند  رد  شنامیا  رطاخ  هب  ار  یـسک  دـهاوخب  ادـخ  رگا 

وا رد  اهنآ  هب  تبسن  هنینأمط  تلاح  ات  دنک  یم  خارف  شـشاداپ  ياه  هدعو  هب  تبـسن  نتفای  شمارآ  وا و  هب  نانیمطا  ادخ و  هب  ندش  میلـست 
. دوش داجیا 

*******
.243/ دیحوتلا -1

{117 هحفص }
تیاده ترخآ ، رد  دوخ  دنمتفارش  هناخ  تشهب و  يوس  هب  ایند  رد  ادخ  هب  تبـسن  شا  یـشکرس  رفک و  رطاخ  هب  ار  یـسک  دهاوخب  رگا  و 

هوتس هب  هتشاد  هک  يداقتعا  زا  شبلق  هداتفا و  کش  هب  دوخ  رفک  رد  هکنیا  ات  دنک  یم  هتسب  گنت و  ار  شا  هنیـس  دیامن ، رود  نآ  زا  دنکن و 
يدیلپ هب  هنوگ  نیا  دنروآ  یمن  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ددرگ . یم  دـعاصتم  نامـسآ  رد  ییوگ  هک  دـشک  یم  اجنآ  هب  راک  هدـمآ و 

. دزاس یم  التبم 
هب ایند  رد  شنامیا  رطاخ  هب  ار  نمؤم  ادخ  تسا . هدـش  حرطم  ترخآ  رد  هدـنب  هاگیاج  هب  تبـسن  ادـخ  لالـضا  تیادـه و  ثیدـح  نیا  رد 
(. لالـضا  ) دزاس یم  مورحم  تشهب  هب  نتفر  زا  ایند  رد  شرفک  رطاخ  هب  ار  رفاک  یلو  دنک  یم  تیاده  نیرب  تشهب  بوخ و  هاگیاج  يوس 

، درادن تسایند ، رد  ادخ  لالـضا  تیاده و  هب  طوبرم  دـش و  نایب  ًالبق  هک  نآ  زا  ییانعم  اب  یـضراعت  چـیه  لالـضا  تیادـه و  زا  انعم  نیا 
هک ار  سک  نآ  و  دهد . یم  ياج  تشهب  رد  ار  وا  مه  ترخآ  رد  دنک ، یم  شتیاده  ایند  رد  ادخ  هک  یـسک  تسا . نآ  هرمث  هجیتن و  هکلب 

نایب لالـضا  تیاده و  هرابرد  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  سپ  دنک . یم  مورحم  تشهب  زا  مه  ترخآ  رد  دنک ، یم  شمورحم  دوخ  تیادـه  زا 
. دوب هدش  نایب  ریبعت  ود  نیا  زا  ًالبق  هک  تسا  ییانعم  همزال  هدش 

ایند رد  رفاک  تبوقع 

. دوش یم  شنایصع  رفک و  رطاخ  هب  رفاک  ریگنماد  هک  تسوا  تبوقع  ادخ ، لالضا  هدارا  هک  هدش  حیرصت  تیاور  نیا  رد  ًانمض 
دروم هیآ  رد  مالسا  زا  هک  تسا  ییانعم  ثیدح  نیا  رد  رگید  هتکن 

{118 هحفص }
ثیداحا مه  دنک و  یم  دـییأت  ار  انعم  نیا  تغل  مه  هک  دـنا  هدرک  انعم  میلـست  هب  ار  مالـسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا . روظنم  ثحب 

ار لمع  نیا  ماجنا  يارب  مزال  طیارـش  یلو  تسا  يرایتخا  لـمع  کـی  هتبلا  میلـست  دـنا . هتـسناد  میلـست  ناـمه  ار  مالـسا  تقیقح  هک  رگید 
مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  ياـه  شیاـمرف  زا  ندرب  هرهب  اـب  هتـشذگ  تاحیـضوت  رد  ار  نآ  هقیرط  هک  دـنک  یم  مهارف  نمؤـم  يارب  دـنوادخ 
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نتفای شمارآ  ادـخ و  هب  نانیمطا  انامه  هک  تسا  نمؤم  يارب  ایند  رد  میلـست  نیا  رثا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  اجنیا  رد  هک  يزیچ  میتسناد .
نمؤم يارب  هک  هنینأمط  شمارآ و  تلاح  دیآ . یم  باسح  هب  نمؤم  يارب  یگرزب  تمعن  نیا  دـشاب و  یم  وا  شاداپ  ياه  هدـعو  هب  تبـسن 

یم نمؤم  بیـصن  ایند  رد  هک  تسادخ  ياه  شاداپ  نیرت  مهم  زا  اهبنارگ و  رایـسب  دوش  یم  لصاح  وا  زا  تعاطا  ادـخ و  هب  میلـست  رثا  رد 
همه هک  دشاب  یم  شتاداقتعا  تیناّقح  هب  تبسن  وا  قیمع  رواب  ادخ و  تیاده  لّمحت  رد  نمؤم  يالاب  تیفرظ  هدنهد  ناشن  تلاح  نیا  دنک .

. تسوا ردص  حرش  هب  طوبرم  اهنیا 
هنیس نانچنآ  ادخ  درادن و  هنینأمط  شمارآ و  مه  دوخ  رفک  رد  هک  تسا  نیا  ایند  رد  رفاک  هب  تبـسن  ادخ  ياه  تبوقع  زا  یکی  لباقم ، رد 
یم التبم  بارطـضا  يرارقیب و  هب  اذل  دنکب ! دـناوت  یمن  مه  ار  شرفک  لّمحت  دـیآ و  یم  هوتـس  هب  دوخ  داقتعا  زا  هک  دـنک  یم  گنت  ار  وا 

لّعفت باب  زا  عراضم  لعف  دَّعَّصی » . » دور یم  نامـسآ  هب  هدـش و  راخب  ییوگ  هک  اجنآ  اـت  تسین ؛ شخب  شمارآ  وا  يارب  زیچ  چـیه  دوش و 
هب هدـش  نکمم  ریغ  شیارب  شدوخ  لّمحت  هدـش و  التبم  کش  هب  هک  يرفاک  لاح  هیبشت  دـشاب . یم  ندـش  راخب  يانعم  هب  دعّعـصت  تسا و 

دعاصتم نامسآ  رد  هک  يراخب 
{119 هحفص }

شمارآ و مه  يرفاک  نینچ  دور ، یم  نامـسآ  هب  درادـن و  رارق  نیمز  رد  راخب  هک  روط  نامه  تساهنآ . يرارقیب  تهج  زا  ًارهاظ  دوش  یم 
هک تسا  یحور  ياه  تلاـح  نیرت  تخـس  زا  یکی  تلاـح  نیا  دزیرگ ! یم  دوخ  زا  دـنک و  یم  یباـت  یب  شدوخ  هب  تبـسن  درادـن و  رارق 
رد شرفک  رطاخ  هب  رفاک  هک  تسا  یتبوقع  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  یلو  دشاب . یم  رت  تخس  بتارم  هب  ینامسج  ياه  باذع  زا  شلّمحت 

. دشچ یم  ایند 
. دزاس یم  يدـیلپ  هب  ـالتبم  ار  نارفاـک  دـنوادخ ، هنوگچ  هکنیا  ینعی  دوش  یم  نشور  شیاـنعم  هفیرـش  هیآ  رخآ  هلمج  تاحیـضوت  نیا  اـب 

دننام يونعم  یحور و  ياه  يدـیلپ  یگدولآ و  تفاثک و  نوچمه  يرهاظ  ياه  يدـیلپ  لماش  تسا و  يدـیلپ  ياـنعم  هب  تغل  رد  سجر » »
زایتما و دوخ  يارب  ار  اهنآ  زا  ندوب  كاپ  تسا و  رّفنتم  اهنآ  زا  ًاعبط  ناسنا  هک  دنتـسه  يروما  اهنیا  ددرگ . یم  کش و ...  تلفغ ، یناداـن ،

داجیا هک  دنچره  دوش ، یم  التبم  اهنآ  هب  دهاوخب  هکنیا  نودـب  ناسنا  هدوب و  يرایتخا  ریغ  ًاعون  اه  يدـیلپ  هنوگ  نیا  هتبلا  دـناد . یم  لامک 
. دراد یگتسب  وا  رایتخا  هب  هانگ -  ریظن  اهنآ -  يداع  بابسا  اه و  هنیمز 

زا هچنآ  اب  هک  ( 1) تسا کش  ثحب ، دروم  هیآ  رد  سجر »  » زا روظنم  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هک  یثیدـح  قباطم 
شدوخ زا  ار  وا  دوش و  یم  التبم  نآ  هب  رفاک  هک  یّکـش  تلاح  دـنک . یم  قیبطت  ًالماک  دوش ، یم  هدـیمهف  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تیاور 

رفاک بلق  ندش  دودسم  یگنت و  هجیتن  هک  دشاب  یم  هفیرش  هیآ  رد  رظن  دروم  يدیلپ  نامه  دنک ، یم  رّفنتم 
{120 هحفص }

. تسا
یتقو ینعی  دـنک » یم  راتفرگ  کش  هب  ار  نارفاـک  دـنوادخ  نینچ  نیا  «: » َنونِمُؤیـال َنیذَّلا  یَلَع  َسجِّرلا  ُهللا  ُلَـعجَی  َکلذَـک  : » دومرف هکنیا 
ادـخ ظفح  تبقارم و  تحت  تقیقح  رد  دراذـگب ، شدوخ  لاـح  هب  ار  وا  دـنک و  مورحم  دوخ  تفرعم  تیادـه و  رون  زا  ار  رفاـک  دـنوادخ 
نیا هب  ار  رفاک  ادخ  نتخادنا  کش  هب  سپ  دزادنا . یم  بارطـضا  دـیدرت و  هسوسو و  هب  ار  وا  دوش و  یم  ّطلـسم  وا  رب  ناطیـش  اذـل  هدوبن و 

رد نیا  دنک و  یم  راتفر  لدع  قبط  رب  وا  اب  دنک و  یم  مورحم  دوخ  لضف  زا  ار  وا  ینعی  دتفین ، کش  هب  وا  ات  دـنک  یمن  يراک  هک  تسانعم 
دنک يراک  ًالـصا  ای  دربب و  نیب  زا  ار  رفاک  ّکش  دوخ ، تیادـه  تفرعم و  رون  ياطعا  اب  دـنک و  هدارا  دـناوت  یم  هظحل  ره  هک  تسا  یلاح 

. درادرب دوخ  رفک  زا  تسد  دوش و  میلست  وا  هک 
تاهج تسین . روبجم  تهج  نیا  زا  هدوب و  ظوفحم  هراومه  نآ  ّدر  ادخ و  تیاده  شریذپ  رد  صخش  رایتخا  هک  تسا  یلاحرد  همه  اهنیا 

نیا زا  کی  چـیه  رد  ربج  ههبـش  نیاربانب  دوش . حرطم  نآ  هب  تبـسن  رایتخا  اـی  ربج  ثحب  اـت  تسین  وا  لاـمعا  ءزج  ًالـصا  مه  هلأـسم  رگید 
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. دیآ یمن  شیپ  تالاح 

ادخ زا  یمئاد  تیاده  بلط  موزل 

هدمآ نایعیش  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  مشـش  ماما  هلاسر  رد  هک  تسا  يا  هیـصوت  نامه  دوش  یم  هتفرگ  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هک  یتربع  سرد 
: تسا

... ِمالسِإلل مُکَرودُص  َحَرشَی  نأ  ُهولَس 
امش هب  ندش  میلست  يارب  ردص  حرش  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  ینعی 

{121 هحفص }
تبقارم و تحت  ار  دوخ  ات  دنک  یعـس  ًامئاد  دهاوخب و  ادخ  زا  دـیاب  دوخ  رمع  هظحل  هظحل  رد  سکره  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـنک . تبهوم 

هاگ چیه  اذل  دسرب . ضیضح  هب  جوا  زا  تسا  نکمم  هظحل  ره  تسا و  عّونتم  فلتخم و  رایسب  ناسنا  بلق  تالاح  دهد . رارق  وا  هژیو  ظفح 
ردص قیـض  هب  التبم  تسا و  ناسآ  لهـس و  شیارب  وا  تیاده  شریذپ  ادخ و  هب  ندش  میلـست  نآلا  رگا  هک  دشاب  نئمطم  دناوت  یمن  ناسنا 

دوش و یم  هضافا  ناسنا  بلق  رب  هظحل  هب  هظحل  نآ و  هب  نآ  تیاده  ًالوصا  دنامب . یقاب  وا  رد  تلاح  نیا  مه  دـعب  هظحل  ره  رد  دـشاب  یمن 
نیا مه  هدـنیآ  رد  هک  دـشاب  تحار  شلایخ  رگید  ددرگ ، نآ  میلـست  مه  وا  دوشب و  يا  هدـنب  لاح  لماش  راب  کی  رگا  هک  تسین  روط  نیا 

. دنام دهاوخ  یقاب  تلاح 
. دیتلغ دـهاوخورف  یهارمگ  رد  دوش ، اهر  شدوخ  لاح  هب  نآ  کی  رگا  دراد و  یهلا  تیادـه  يریگتـسد و  هب  جایتحا  هظحل  ره  رد  ناسنا 

یگتـسب وا  فطل  همادا  ادخ و  هدارا  هب  دعب  تاظحل  رد  شندوب  یقاب  دنک ، یم  نشور  ار  ناسنا  بلق  هظحل  کی  رد  هک  تیاده  ملع و  رون 
. دنک ظفح  دوخ  يارب  هظحل  کی  رد  ولو  ار  وا  تیاده  تمعن  هک  تسا  رداق  ادخ  فطل  نودب  هک  دنک  رّوصت  یسک  دیابن  دراد .

اب راـب  هد  يزور  هنابـش  زاـمن ، ینعی  دوخ ، یحور  تـالاح  جوا  رد  هک  هدرک  فّلکم  ار  یناملـسم  ره  ناـبرهم  يادـخ  هک  تسین  تهج  یب 
زا شبلق  يادیوس  زا  ار  تیاده  و  َمیقَتـسُملا » َطارِّصلا  اَنِدِها  : » دیوگب ًامئاد  ناسنا  هکنیا  دنک . تیاده  بلط  ادخ  زا  باتکلا  ۀـحتاف  توالت 

قیمع رتشیب و  ار  شبلق  هظحل  هب  هظحل  یّتح  زور و  هب  زور  هدرک و  ظفح  تیاده  ریسم  رد  ار  وا  ادخ  فطل  هب  دناوت  یم  دهاوخب ، دنوادخ 
راونا ریثأت  تحت  رت 
{122 هحفص }

. دورب الاب  مه  شنامیا  میلست و  بتارم  هجیتن  رد  دهد و  رارق  یهلا  ملع  تفرعم و 
: تسا هدش  لقن  روط  نیا  َمیقَتسُملا » َطارِّصلا  اَنِدِها   » حیضوت رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد 

(1 .) ِِهئایربِکب ِِهتمَظِعب و  ِهِّبِرب و  ۀَفرعملا  یف  ٌةدازتسا  ِِهلبَِحب و  ٌماصتعا  ِِهبدِأل و  ٌداشِرتِسا 
تفرعم رد  ندرک  بلط  ینوزف  نینچمه  یهلا و  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  زین  وا و  هب  تسین  بدا  هراـبرد  ادـخ  زا  نتـساوخ  داـشرا  هیآ  نیا 

. تسوا تیئایربک  یگرزب و  راگدرورپ و  هب  تبسن 
: دومرف هک  هدش  لقن  هیآ  نیا  يانعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  يرگید  ثیدح 

(2 .) انِرامعأ ِلبقَتسُم  یف  کلذک  َکَعیُطن  یّتح  انِماّیأ  یضام  یف  َكانعَطأ  ِِهب  يذَّلا  َکَقیفَوت  اَنل  مِدَا 
رد هنوگ  نامه  ات  رادـب  مادتـسم  ام  ّقح  رد  دوب ؛ ماّیا  هتـشذگ  رد  وت  زا  ام  تعاـطا  هلیـسو  هک  ار  یقیفوت  ایادـخ  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم 

. مینک تعاطا  ار  وت  دوخ  رمع  هدنیآ 
. دراد تیاده  بلط  هب  يزاین  هچ  تسا ، هدش  تیاده  هکنیا  اب  نمؤم  هک  تسین  لاؤس  نیا  يارب  ییاج  بیترت  نیا  اب 

*******
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اضرلا 107/2. رابخا  نویع  - 1
.33/ رابخالا یناعم  - 2

{123 هحفص }

تفرعم ثحب  رد  لالضا  تیاده و  ثحب  هجیتن 

نیا رد  ناسنا  مهـس  دنوادخ و  شقن  هک  دوب  نیا  دش ، حرطم  ادخ  لالـضا  تیاده و  هرابرد  هک  یلّـصفم  ینالوط و  ًاتبـسن  ثحب  زا  ضرغ 
زا هک  دـشاب  یم  لاعتم  يادـخ  عنـص  ینیوکت و  رما  کی  تیادـه  هک  تسا  نیا  ثحابم  هجیتن  هصالخ  روط  هب  دوش . هتخانـش  ًـالماک  باـب 

تیادـه ّدر  ای  لوبق  رد  طقف  ناسنا  مهـس  دـنک . یم  اـطعا  دـهاوخب  هک  يا  هجرد  هبترم و  ره  رد  دـهاوخب  هک  سکره  هب  دوخ  لـضف  يور 
. دروآ مهارف  وا  لدع  ای  تیاده  رما  رد  ار  ادخ  رتشیب  لضف  هنیمز  دناوت  یم  راکنا  ای  میلست  نیا  هک  تسا  يدادادخ 

{124 هحفص }

تفرعم ثیداحا  تلالد  مود : لصف 

هراشا

ییاه تفرعم  ادـخ ، تیادـه  روحم  لصا و  نوچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفرگ  تفرعم »  » ثحب رد  هتـشذگ  لصف  ثحابم  زا  هک  يا  هجیتن 
نیا اب  و  مینادب . يراج  مه  تفرعم »  » دروم رد  میناوت  یم  دش  نایب  تیاده »  » هرابرد ار  هچنآ  همه  سپ  دنک ، یم  اطع  شا  هدنب  هب  هک  تسا 
یم اهنآ  زا  یـضعب  لقن  هب  هراشا  ّدـح  رد  اـم  هک  دـننک  یم  ادـیپ  ینـشور  حـضاو و  ياـنعم  تفرعم ، ثحب  رد  هدـش  دراو  ثیداـحا  بیترت 

. میزادرپ

یفاک رد  تفرعم  ثیداحا 

: تسا هدروآ  یلاوتم  باب  راهچ  رد  دیحوتلا  باتک  رد  ار  ثحب  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  یفاک  فیرش  باتک  رد  ینیلک  موحرم 
ثیدح شش  هّجحلا » موزل  فیرعتلا و  نایبلا و   » باب رد 

ثیدح کی  هدابع » یلع  ۀّجحلا  فالتخا   » باب رد 
ثیدح راهچ  هقلخ » یلع  هللا  جَجُح   » باب رد 

ثیدح راهچ  ّلجوّزع » هللا  نِم  اّهنأ  ۀیادهلا   » باب رد  و 
{125 هحفص }

تیاعر يارب  ام  دنک . یم  نآ  ندوب  ادـخ  عنـص  تفرعم و  ندوبن  يرایتخا  رب  حیرـص  تلالد  اهنآ  رثکا  تسا و  ثیدـح  هدزناپ  ًاعومجم  هک 
: مینک یم  لقن  ار  اهنیا  زا  ات  ود  طقف  راصتخا 

»؟ تسیک عنـص  تفرعم  « :»؟ َیِه نَم  ِعنُـص  نِم  ُۀَـفِرعَملَا  : » هک لاؤس  نیا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  خـساپ  لّوا ، باب  زا  مود  ثیدـح 
(1 .«) دشاب یمن  ناگدنب  رایتخا  هب  تسادخ و  راک  تفرعم  .«: » ٌعنُص اهیف  ِدابعِلل  َسَیل  ِهللا . ِعنُص  نِم  : » دندومرف ناشیا 

. دنا هدرک  یفن  دشاب ، ناگدنب  راک  هکنیا  زا  ًاحیرص  دنا و  هتسناد  ادخ  راک  ار  تفرعم  ثیدح ، نیا  رد 
اَِهب َنولاـنَی  ٌةادَا  ِساـنلا  یف  َلـِعُج  لَـه  : » هک دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـقو  هک : تسا  نیا  باـب  ناـمه  زا  مراـهچ  ثیدـح 

.« ریخ .«: » ال : » دنداد خساپ  ناشیا  تسا »؟ هدش  هداد  رارق  تفرعم  لیصحت  هلیسو  مدرم  رد  ایآ  « :»؟ ۀَفِرعَملا
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ُفِّلُکیال نایبلا . ِهللا  یَلَع  ال . : » دندومرف دنتسه »؟ فّلکم  تفرعم  لیصحت  هب  تبسن  ایآ  « :»؟ َۀَفرعَملا اوفِّلُک  لَهَف  : » يدعب لاؤس  هب  خساپ  رد  و 
یمن فّلکم  شناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  تسادـخ . رب  نایب  ریخ . .«: » اهاتآ ام  ّالإ  ًاسفن  ُهللا  ُفِّلُکیال  اهَعـسُو و  ّالإ  ًاـسفن  هللا 

(2 .«) دنک یمن  فیلکت  تسا ، هداد  وا  هب  هچنآ  هب  زج  ار  سک  چیه  ادخ  و  دنک .
عفر تفرعم  لیصحت  هب  تبسن  ناگدنب  زا  ینشور  هب  ثیدح  نیا  رد 

*******
ح2. هّجحلا ، موزل  فیرعتلا و  نایبلا و  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
ح5. هّجحلا ، موزل  فیرعتلا و  نایبلا و  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2

{126 هحفص }
راک رد  رایتخا  هک  تسا  حیحـص  ییاج  رد  فیلکت  یّلک  روط  هب  تسا . هدادـن  ناـشیا  هب  دـنوادخ  ار  راـک  نیا  ناوت  هک  اریز  هدـش  فیلکت 

یمن فیلکت  وا  رب  تسا  هدادن  ناسنا  هب  ار  شماجنا  رب  تردـق  هک  ار  يراک  دـنوادخ  و  تسا . حـیبق  فیلکت  يرایتخا  لاعفا  ریغ  رد  دـشاب .
( یهلا نایب   ) ادـخ بناج  زا  تفرعم  ياطعا  زا  سپ  اهنت  وا  دـشاب و  یمن  ناـسنا  راـیتخا  لاـعفا  هزوح  رد  هک  تسا  يزیچ  مه  تفرعم  دـنک .

. دشاب یم  نآ  هب  میلست  نتفریذپ و  لقع  مکح  هب  شا  هفیظو 
تاقولخم ندوب  عونـصم  هب  تسادخ ) بناج  زا  ینیوکت  تیادـه  یعون  دوخ  هک   ) لقع رون  وترپ  رد  ناسنا  رگا  ادـخ ، تفرعم  هرابرد  ًالثم 

رگا هک  شدوخ  بناج  زا  ادخ  تفرعم  ياطعا  يارب  دشاب  يا  هنیمز  دناوت  یم  هّبنت  نیا  تسا ،) لاعتم  يادـخ  عنـص  نیا  هک   ) درک ادـیپ  هّبنت 
نآ هب  تبـسن  هچنآ  ّدر  میلـست و  رد  ناسنا  راـیتخا  دـهنب . ندرگ  ادـخ  ییادـخ  هب  دریذـپب و  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هدـنب  فیلکت  دوش ، نینچ 

ندوب عونـصم  هب  تبـسن  هیلّوا  هّجوت  بلج  هن  اجنیا  رد  تسا . ّدح  نیمه  رد  مه  وا  فیلکت  اذـل  دوش و  یم  حرطم  تسا  هدرک  ادـیپ  تفرعم 
. تسا هتشاد  یگتسب  وا  تساوخ  هب  قیرط  نیا  زا  ادخ  تخانش  هن  هدوب و  هدنب  رایتخا  هب  ءایشا 

هچ تروص  نآ  رد  هک  دیامرف  یم  اطع  تسا  هدنب  رایتخا  هب  هک  ییاه  هنیمز  تامّدقم و  داجیا  زا  سپ  ار  یتفرعم  کی  دنوادخ  یهاگ  هتبلا 
هک درب  یم  رـس  هب  یطیارـش  رد  صخـش  یهاگ  هک  میا  هدرک  نایب  ًالبق  ار  دروم  نیا  لاثم  دـشاب . تامّدـقم  نآ  ماجنا  هب  فّلکم  هدـنب  اـسب 

هلآ و هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  تفرعم  زونه  ینعی   ) هدشن نشور  شیارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسا و  تیناّقح 
لامتحا ًالقع  هک  دونش  یم  وا  هرابرد  ار  ییاهزیچ  اّما  درادن ) مّلس 

{127 هحفص }
تـسا نکمم  ادـخ  دزادرپب و  یـسررب  قیقحت و  هب  هک  تسا  نیا  شا  یلقع  هفیظو  یـسک  نینچ  دنـشاب ، قح  رب  ناشیا  هک  دـهد  یم  يّدـج 

نآ ریغ  رد  دنک و  اطع  وا  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  تفرعم  وا ، يوجتـسج  شالت و  تروص  رد  هک  دشاب  هدرک  رّدقم  نینچ 
مّلـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  تخانـش  زا  ار  وا  شفیلکت  ماجنا  رد  وا  یهاتوک  تروص  نیا  رد  دزاـس ؛ مورحم  نآ  زا  ار  وا  تروص 

یّلص مالـسا  ربمایپ  تفرعم  یلمع  چیه  ماجنا  نودب  تسناوت  یم  ادخ  هتبلا  دوب . دهاوخ  رّـصقم  نیاربانب  دنک و  یم  مورحم  مالـسا  تیناّقح 
دنب هیحان  زا  يا  همّدقم  ماجنا  رب  فّقوتم  ار  دوخ  ياطع  هتـساوخن و  نینچ  هک  دوب  نیا  ضرف  یلو  دـنک  اطع  وا  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

. تسا هدرک 
تسا نآ  يرورض  ریغ  تامّدقم  اه و  هنیمز  داجیا  رثکادح  دشاب  هتشاد  یمهس  رگا  هدنب  ادخ ، هلیـسو  هب  تفرعم  داجیا  رد  لاح  ره  هب  سپ 

. درک ضرف  ناوت  یم  نآ  داجیا  رد  مه  ار  ناسنا  تلاخد  دوشب ، یتامّدقم  نینچ  دوجو  ضرف  هک  یتفرعم  ره  رد  و 
دنوادخ و زا  ییادتبا  تخانـش  زا  سپ  ناسنا  هکنیا  تفگ  ناوت  یم  ًاعطق  هچنآ  ادـخ ، تفرعم  فلتخم  تاجرد  هب  هّجوت  اب  یـسانشادخ  رد 
هب لین  يارب  يا  همّدـقم  دـناوت  یم  تدابع  نیا  دـناد و  یم  وا  تدابع  تعاطا و  هب  فّلکم  ًالقع  ار  دوخ  وا ، یگدـنب  هفیظو  اب  ندـش  انـشآ 
نآ ماـجنا  رد  رگا  لاـح  دریگ . یم  رارق  وا  رتـشیب  فطل  دروـم  نآ ، ماـجنا  تروـص  رد  هک  دـشاب  لاـعتم  يادـخ  رتخـالاب  رتـشیب و  تفرعم 
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؛ دهدب تسد  زا  مه  ار  نیـشیپ  تفرعم  نامه  یّتح  ای  دوش و  مورحم  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  رت  قیمع  تفرعم  زا  هک  اسب  هچ  دنک ، یهاتوک 
دیامرف غیرد  وا  هب  تفرعم  ياطعا  زا  وا ، یساپسان  يرکشان و  رطاخ  هب  اذل  دنک  راتفر  دوخ  لدع  اب  وا  قح  رد  ادخ  ینعی 

{128 هحفص }
. دروآ لالض  هب  تیاده  زا  و 

رب تّجح  مامتا  زا  دعب  رگم  دنک  یمن  بلـس  اهنآ  زا  ار  تیادـه  نیا  هدرک ، تیادـه  ار  یناسک  رگا  هک  تسا  یهلا  یّلک  ّتنـس  کی  نیا  و 
ماما زا  نآرق  هیآ  نیا  هرابرد  يوار  هک  تسا  هدـمآ  تروص  نیا  هب  میدرک  لـقن  یفاـک  لوصا  زا  هک  یثیدـح  همادا  رد  بلطم  نیا  ناـشیا .

: دنک یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص 
(1 «.) َنوُقَّتَی ام  مَُهل  َنِّیَُبی  یّتَح  مُهادَه  ذإ  َدَعب  ًاموَق  َّلُِضِیل  ُهللا  َناک  ام  َو  »

. دنک نایب  ناشیا  يارب  ار  اوقت  تابجوم  هکنآ  زا  دعب  رگم  دنک  یمن  هارمگ  تسا ، هدرک  تیاده  هک  ار  یناسک  دنوادخ  و 
: دندومرف هیآ  رخآ  تمسق  حیضوت  رد  ترضح 

(2 .«) هُطِخُسی ام  ِهیضُری و  ام  مُهَفِّرَُعی  یّتح  »
. دناسانش ناشیا  هب  ار  دوخ  طخس  اضر و  هکنآ  زا  دعب 

شا هفیظو  هب  رگا  تروص  نیا  رد  دـنک و  یم  نشور  وا  طخـس  زا  زیهرپ  اضر و  لیـصحت  رد  ار  ناسنا  هفیظو  ادـخ  طخـس  اـضر و  تفرعم 
نکمم هفیظو  هب  ندرکن  لمع  تروص  رد  و  ددرگ . دنم  هرهب  نآ  رتالاب  بتارم  زا  اسب  هچ  دوش و  یمن  مورحم  تیاده  تمعن  زا  دنک  لمع 

. دهدب تسد  زا  ار  تیاده  یلبق  هبترم  نامه  هدش و  راتفرگ  دوخ  لمع  تبوقع  هب  تسا 
*******

.115/ هبوت - 1
ح5. هّجحلا ، موزل  فیرعتلا و  نایبلا و  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2

{129 هحفص }
مهارف ار  نآ  بلس  تابجوم  دوخ  هانگ  اب  هکنآ  رگم  دنک  یمن  بلـس  یناسک  زا  ار  یتمعن  هک  تسا  راگدرورپ  یعطق  ياه  ّتنـس  زا  نیا  و 

: تسا هدش  هراشا  یعطق  ّتنس  نیا  هب  ثیداحا  نآرق و  رد  دنشاب . هدرک 
(1 «.) مِهِسُفنِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍموَق  یلَع  اهَمَعنأ  ًۀَمِعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َمل  َهللا  َّنِأب  َِکلذ  »

. دنهد رییغت  ار  دوخ  عضو  اهنآ  هکنآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  هدومرف  اطع  یناسک  هب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا 
(2 «.) مِهِسُفنِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُرِّیَُغیال  َهللا  َّنإ  »

. دنهدب رییغت  ار  دوخ  عضو  ناشدوخ  هکنآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  موق  کی  تیعضو  دنوادخ 
: تسا هدش  لقن  نینچ  هفیرش  هیآ  نیا  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

و ِۀَمعِّنلا . َکلت  َبلَـس  ِبنَّذلا  َکلِذب  ُبِجوَتـسَی  ًابنَذ  ُدـبَعلا  َثِدـُحی  نأ  َلبَق  ُهاّیإ  اُهُبلـسَیَف  ًۀَـمِعن  ِهِدـبَع  یلع  ُمِعُنیال  ًامتَح  ًءاضق  یـضَق  َهللا  َّنإ 
(3 «.) مهِسُفنِأب ام  اورِّیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُرِّیَُغیال  َهللا  َّنإ  : » ِهللا ُلوق  کلذ 

هک دوـش  بکترم  یهاـنگ  هکنآ  رگم  دریگ  یمن  وا  زا  ار  نآ  دـیامرف ، تیاـنع  یتـمعن  شا  هدـنب  هب  رگا  هک  تسا  نـیا  ادـخ  یمتح  ياـضق 
لوق نامه  بلطم  نیا  دنک و  ادیپ  ار  تمعن  نآ  بلس  قاقحتسا 

*******
.53/ لافنا - 1
.11/ دعر - 2
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نیلقثلا 488/2. رون  ریسفت  - 3
{130 هحفص }

.« دنهدب رییغت  ار  دوخ  عضو  ناشدوخ  هکنآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  موق  کی  تیعضو  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  دنوادخ 

راحب رد  تفرعم  ثیداحا 

ّنا  » ناونع تحت  ار  یباـب  داـعم  لدـع و  ثحب  رد  راونـالاراحب  فیرـش  باـتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  همـالع  ینیلک ، موحرم  زا  ریغ 
هدرک رکذ  يرصتخم  تاحیضوت  اب  ار  هطوبرم  تایآ  زا  يا  هنومن  ادتبا  باب  نیا  رد  دنا . هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  یلاعت » هنم  ۀفرعملا 

. دنا هدرک  لقن  عوضوم  نیا  رد  ار  ثیدح  هدزیس  سپس  و 
اب هلأسم  نیا  هک  تسا  ّرذ  ملاع  رد  ادـخ  تفرعم  هب  طوبرم  لّوا  هیآ  ود  دـنا ، هدروآ  باب  يادـتبا  رد  یـسلجم  موحرم  هک  يا  هیآ  راـهچ  زا 
هب ادـخ  هک  ییاـه  تفرعم  همه  لـماش  هک  تسادـخ  تیادـه  هب  طوبرم  رگید  هیآ  ود  یلو  دوش ، یم  نشور  نآ  لـیذ  ثیداـحا  هب  هعجارم 

فراعم نیا  زا  یـضعب  باتک و ...  باسح ، خزرب ، داعم ، نید ، ماکحا  ماما ، ربمایپ ، ادخ ، تفرعم  زا  معا  دوش  یم  دـنک ، یم  اطع  اه  ناسنا 
ربمایپ و ادـخ ، تفرعم  دـننام  تسا  هدـش  قّقحم  ّرذ ) ملاوع  رد   ) ایند زا  لبق  مه  ایند و  رد  مه  یخرب  دـنک و  یم  ادـیپ  قّقحت  اـیند  رد  طـقف 

ًاعون ادخ  تیاده  ثحب  رد  تایاور  تایآ و  هکلب  درادن  دوجو  ّرذ  ملاع  رد  ادخ  تفرعم  هب  تایآ  نیا  صاصتخا  رب  یلیلد  نیاربانب  ناماما .
. دریگ یمربرد  ایند  زا  لبق  هچ  ایند و  رد  هچ  ار  یتفرعم  ره  تسا و  ّماع 

: تسا هیآ  ود  نیا  هدرک ، دانتسا  اهنآ  هب  یسلجم  موحرم  هک  یتایآ 
ُهللا َلب  مُکَمالسإ  َّیَلَع  اوُّنُمَتال  ُلق  اوُمَلسأ  نأ  َکیَلَع  َنوُّنُمَی  »

{131 هحفص }
(1 «.) َنیقِداص ُمتنُک  نإ  ِنامیِإلل  مُکادَه  نأ  مُکیَلَع  ُّنُمَی 

هک تسادخ  نیا  دیراذگم . ّتنم  نم  رب  دوخ  ندروآ  مالسا  رطاخ  هب  وگب : دنراذگ . یم  ّتنم  ناشندروآ  مالسا  رطاخ  هب  ربمایپ ) يا   ) وت رب 
. دیتسه وگتسار  دوخ ) ياعّدا  رد  ) رگا دراد ، ّتنم  نامیا  هب  ناتندرک  تیاده  رطاخ  هب  امش  رب 

(2 «.) يدُهَلل انیَلَع  َّنإ  »
. تسا ادخ )  ) ام رب  تیاده 

هک دوش  یم  ییاه  تفرعم  همه  لماش  هدش ، هداد  تیاده  يانعم  رد  هک  یلّصفم  تاحیضوت  هب  هّجوت  اب  نامیا  يوس  هب  ادخ  ندرک  تیاده 
ماما مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تفرعم  سپس  تسادخ ، تفرعم  اهنآ  سأر  رد  دنک . یم  اطع  وا  هب  ناسنا  تداعـس  ریـسم  رد  ادخ 
ملاوع  ) ایند زا  لبق  ملاوع  تقلخ و  ثحب  رد  تایعیبط  عرش و  ماکحا  داعم و  دننام  نید  لوصا  ریاس  هب  تبسن  تفرعم  لماش  مالـسلا و  هیلع 

. دریگ یم  رارق  ادـخ  تیادـه  هزوح  رد  هک  تسا  ییاه  تفرعم  ءزج  اهنیا  همه  دوش . یم  تعجر و ...  تمایقو ،) خزرب   ) ایند زا  دـعب  و  ّرذ )
وا تفرعم  ادـخ و  تیادـه  تایآ  يانعم  راصحنا  يارب  یلیلد  نیاربانب  تسوا . عنـص  ادـخ و  تساوخ  هب  اـهنیا  همه  كاردا  ندـش و  نشور 

. درادن دوجو 
صاصتخا هک  ثیدح 11 و 13 )  ) اهنآ يات  ود  زا  ریغ  دنا ، هدروآ  باب  نیا  رد  یثیدح  فلتخم  رداصم  زا  یـسلجم  همالع  هک  مه  یتایاور 

هب
*******

.17/ تارجح - 1
.12/ لیل - 2
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{132 هحفص }
تفرعم همه  لماش  هدوب و  ماع  ای  دنراد و  یهلا  تیاده  تفرعم و  زا  يرگید  دراوم  هب  صاصتخا  ای  هیقب  دـنراد ، ّرذ  ملاع  رد  ادـخ  تفرعم 

. دنوش یم  يدادادخ  ياه 
: دینک هّجوت  دوش ، یم  لماش  ار  یتفرعم  ره  هک  ثیداحا  نیا  زا  يا  هنومن  هب 

: دیـسرپ مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  یطنزب  هک  دـنا  هدرک  لقن  دانـسالا » برق   » باتک زا  یـسلجم  همـالع  موحرم  ار  باـب  نیا  لّوا  ثیدـح 
»؟ دنراد یشقن  تفرعم  لوصح  رد  مدرم  ایآ  « :»؟ ٌعنُص ۀَفِرعَملا  یف  ِساّنِلل  »

«. ریخ «: » ال : » دومرف
»؟ دنراد شاداپ  قاقحتسا  نتشاد ، تفرعم  رطاخ  هب  ایآ  « :»؟ ٌباَوث اهیلع  مَُهل  : » دیسرپ

یم فطل  ناشیا  هب  یقاقحتـسا  چـیه  نودـب  ار  تفرعم  لصا  هک  روط  نامه  .«: » ِۀَـفرعَملِاب مهیلع  ُلَّوَطَتَی  امَک  ِباوَّثلِاب  مِهیَلَع  ُلَّوَطَتَی  : » دومرف
(1 .«) دشخب یم  ناشیا  هب  دوخ  لضف  يور  زا  مه  ار  شاداپ  دیامرف ،

: تسا هدمآ  مه  یقرب  نساحم »  » رد عوفرم  تروص  هب  هک  هدش  لقن  قودص  خیش  موحرم  لاصخ »  » زا مود  ثیدح 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2 .) ُۀَظَقَیلا ُموَّنلا و  ُبَضَغلا و  اضِّرلا و  ُلهَجلا و  ُۀفرعَملَا و  ٌعنُص : اهیف  ِدابِعِلل  َسَیل  َءایشأ  ُۀَّتِس 
*******

ح1. راونالاراحب 221/5 ، - 1

ح2. راونالاراحب 221/5 ، - 2
{133 هحفص }

. يرادیب باوخ و  بضغ و  يدونشخ و  ینادان و  تخانش و  تسین : ناگدنب  رایتخا  هب  زیچ  شش 
لالدتـسا هب  جایتحا  تسا و  ینادـجو  ًالماک  مه  روما  نیا  همه  ندوبن  يرایتخا  دراد . ماع  يانعم  هدـش و  هداد  رارق  لهج  لباقم  رد  تفرعم 

هب اـضر »  » تروص نیا  رد  تسا . هدـش  بوسحم  ناـمیا  ناـکرا  زا  یکی  هک  یهلا  ياـضق  هب  اـضر » ، » زیچ شـش  نیا  ناـیم  رد  هتبلا  درادـن .
میلست اضر »  » زا انعم  نیا  لباقم  طقف  یلو  تسا . يرایتخا  لمع  کی  هک  لد  ناج و  زا  ادخ  ياضق  نتفریذپ  ینعی  تسا  یبلق  میلـست  يانعم 

هک تسا  نتفر  رد  هروک  زا  ندـش و  ینابـصع  ياـنعم  هب  بضغ  میماـنب . بضغ »  » میناوت یمن  ار  نیا  هک  تسا  یبلق  ندرک  راـکنا  ندـشن و 
ثیدـح رد  تسین و  يرایتخا  مه  نیا  هک  تسا  تیاضر  يدونـشخ و  اب  هارمه  شمارآ  يانعم  هب  اضر »  » نآ لباقم  هطقن  تسین و  يرایتخا 

. دشاب یم  بضغ  ّدض  هک  هدش  هدارا  انعم  نیمه  ًارهاظ  ثحب  دروم 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  قداص  ماما  زا  یقرب  نساحم »  » رد باب  نیا  رد  مجنپ  ثیدح 

(1 .) ًالیبَس اهیلإ  مَُهل  لَعجَی  َمل  َۀَفِرعَملا و  َدابِعلا  ُهللا  ِفِّلَُکی  َمل 
. تسا هدوشگن  ناشیا  يارب  نآ  يوس  هب  مه  یهار  هدادن و  رارق  ناگدنب  هدهع  رب  ار  تفرعم  لیصحت  دنوادخ 

تفرعم درادن و  نآ  يوس  هب  یهار  تسین ، ناسنا  رایتخا  هب  هک  يزیچ 
*******

ح5. راونالاراحب 222/5 ، - 1
{134 هحفص }

. تسا روما  هنوگ  نیا  زا  مه 
لَه : » دندیسرپ مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  یتقو  هک  هدرک  لقن  یقرب  نساحم »  » زا یـسلجم  همالع  مه  ار  مهدزاود  ثیدح 
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: دومرف دراد »؟ دوجو  تفرعم  لیصحت  تردق  مدرم  رد  ایآ  « :»؟ َۀَفِرعَملا اَِهب  َنوَطاعَتَی  ٌۀَعاِطتسا  ِساّنلا  ِیف 
هب يرگید  فطل  مه  شاداپ  ناـشیا و  هب  ادـخ  بناـج  زا  تسا  یفطل  تفرعم  ریخ ، .«: » ِباوَّثلاـِب ٌلُّوَطَت  مِهیلَع و  ِهللا  َنِم  ٌلُّوَطَت  وه  اـمَّنإ  ـال ، »

(1 .«) تساهنآ
یلک روط  هب  شاداپ . دوجو  هن  تسادخ  فرط  زا  شاداپ  قاقحتـسا  دنا ، هدرک  یفن  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  لّوا ، ثیدح  ثیدح و  نیا  رد 

. دشاب هدش  هداد  شاداپ  هدعو  نآ  ماجنا  باب  ًایناث  دشاب و  يرایتخا  ًالّوا  لمع  کی  هک  دوش  یم  ادیپ  یتقو  شاداپ  قاقحتسا 
يارب یفاک -  هن  و  مزال -  طرش  لمع  کی  ندوب  يرایتخا  نیاربانب 

*******
ح12. راونالاراحب 223/5 ، - 1

{125 هحفص }
رایتخا رـس  زا  تسا ، هداد  نآ  هب  تبـسن  شاداپ  هدعو  ادـخ  هک  ار  یلمع  ناسنا  رگا  سپ  دـشاب . یم  نآ  ماجنا  هب  تبـسن  شاداپ  قاقحتـسا 

ار صاخ  لمع  نآ  رگا  هک  هدرک  داجیا  ار  قح  نیا  شا  هدنب  يارب  دوخ  هدعو  اب  دنوادخ  نوچ  دنک ، یم  ادیپ  ار  نآ  قاقحتسا  دهد ، ماجنا 
هاگ چیه  دنوادخ  نوچ  دوب و  دـهاوخ  وا  ّقح  لامها  هدـنب ، هب  ادـخ  ندادـن  شاداپ  تروص  نیا  رد  داد . دـهاوخ  شاداپ  وا  هب  دـهد ، ماجنا 

. دنک یمن  ادیپ  قّقحت  هاگ  چیه  ضرف  نیا  دنک ، یمن  هدعو  فلخ 
لضف و باب  زا  دوش  هداد  وا  هب  یـشاداپ  رگا  نیاربانب  درادـن . نآ  رطاـخ  هب  مه  یـشاداپ  قاقحتـسا  تسین ، ناـسنا  راـیتخا  هب  هک  يزیچ  اـّما 

. تسا هتشاد  نآ  نتفرگ  هب  تبسن  یّقح  هکنیا  هن  تسادخ  فطل 
رارق ادخ  تیاده  لومـشم  هکنیا  رطاخ  هب  تسین ، رـشب  عنـص  نوچ  تیادـه  تسا . روما  هنوگ  نیا  زا  ادـخ  تیادـه  یّلک  روط  هب  تفرعم و 

تفرعم و ياطعا  لصا  رد  هن  دوش ، هداد  مه  یباوث  هدش ، هداد  تفرعم  هک  یسک  هب  رگا  نیاربانب  درادن . ار  یـشاداپ  چیه  قاقحتـسا  هتفرگ ،
ناشیا هب  هکنیا  رطاخ  هب  ار  شناگدنب  ادخ  ثیداحا  نیا  قبط  و  تسادخ . فطل  لضف و  باب  زا  ود  ره  هتـشادن و  یّقح  چـیه  نآ ، باوث  هن 

. دیازفا یم  ناشیا  هب  دوخ  یلبق  فطل  رب  هک  تسا  يرگید  فطل  راک  نیا  اّما  دهد ، یم  مه  باوث  هداد  تفرعم 
رگا هک  دوب  نیا  ام  نخـس  دراد . شاداپ  قاقحتـسا  نآ  ماجنا  رطاخ  هب  ناسنا  دـشاب ، يرایتخا  رگا  يزیچ  ره  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  هتبلا 

يرایتخا يزیچ  رگا  هک : تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  هیطرش  هیضق  نیا  زا  دنک . یمن  شاداپ  ّقحتسم  ار  ناسنا  نآ  ماجنا  دشابن ، يرایتخا  يزیچ 
نآ ماجنا  دشاب ،
{136 هحفص }

. تسا تسردان  مود  هیضق  تسرد و  لّوا  هیضق  دروآ . یم  شاداپ  قاقحتسا 
هب ًایناث  و  ادـخ ، تفرعم  طقف  هن  تسا  حرطم  یّلک  روط  هب  تفرعم  ثحب  ًالّوا  تایاور  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  روط  نامه  لاـح  ره  هب 

. تسا هدش  یفن  ناگدنب  زا  نآ  يارب  مزال  رازبا  ندوب  اراد  تفرعم و  لیصحت  ناوت  تحارص 

تفرعم هرابرد  یسلجم  همالع  نایب 

: تسا هدومرف  نینچ  نآ  زا  یتمسق  رد  هک  دراد  اهنآ  هرابرد  ینایب  ثیداحا  نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع  دوخ 
مِهیلَع و ِهللا  ُتاولَص  ِۀَّمئألا  ِلوسَّرلا و  َۀفرعَم  لب  یلاعَت  ِهللا  َۀفرعَم  َّنأ  یلع  ُّلُدَت  ِۀقباّسلا  ِباوبالا  رابخأ  نم  ًاریثک  بابلا و  اَذه  َرابخأ  َّنأ  مَلِعا 

(1 .) ٍۀّیبسَِکب تَسَیل  ٌۀّیبِهوَم و  ِۀّینیّدلا  ِِدئاقَعلا  َِرئاس 
رمایپ و تفرعم  هکلب  لاعتم و  يادـخ  تفرعم  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هتـشذگ  باوبا  ثیداحا  زایرایـسب  باب و  نیا  ثیداحا  هک  شاب  هاگآ 

. یباستکا هن  تسا  یبهو  ینید  دیاقع  ریاس  مهیلع و  هللا  تاولص  همئا 
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. تسا نشور  ًالماک  تسین ، وا  عنـص  دوش و  یم  اطعا  هدنب  هب  ادخ  فرط  زا  ینید  فراعم  همه  هکنیا  رب  ثیداحا  تلالد  ناشیا  رظن  زا  سپ 
ار ثیداحا  نیا  لولدم  يوحن  هب  دننک  یم  یعس  دوخ  نایب  همادا  رد  ناشیا  اّما 

*******
راونالاراحب 224/5. - 1

{137 هحفص }
اهنآ رثکا  ناشدوخ  هک  دنک  یم  نایب  لیوأت  شش  ماقم  نیا  رد  دیاین و  مزال  اه  ناسنا  رفک  نامیا و  رد  ربج  لاکشا  ات  دننک  لیوأت  هیجوت و 

. دنرامش یم  دیعب  ار 
ادتبا تفرعم » لهج و  ثیدح  ههبش  عفد   » مان هب  يا  هلاسر  رد  دنا . هدروآ  ار  ثحب  نیا  ریظن  زین  دوخ  یسراف  ياه  هلاسر  زا  یکی  رد  ناشیا 

تفرعم و هلمج  زا  تسین  ناگدـنب  رایتخا  هب  زیچ  شـش  هک  دـنا  هدروآ  ینیلک  موحرم  لـقن  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  فورعم  ثیدـح 
: دنا هدومرف  سپس  لهج .

(1 .) دنشاب روذعم  دوخ  رفک  رد  هلطاب  بهاذم  بابرا  راّفک و  هک  تسا  نآ  مهوم  هک  تسا  دراو  یلاکشا  لهج  تفرعم و  رد  هک  نادب 
هاگنآ تسا . كرتشم  دنا ، هدومرف  راحب  رد  هک  یهوجو  اب  اهنآ  رثکا  هک  دنا  هدرک  نایب  هجو  تفه  لاکشا ، نیا  زا  باوج  رد  سپس  ناشیا 

: دنا هدومرف  هلاسر  نایاپ  رد 
افو نآ  هب  لاجم  هک  تسا  یلیذلا  لیوط  طسب  هب  جاتحم  تسا ، ماهفا  هاگشزغل  هک  فیرش  ثیدح  نیا  رد  ماقم  ّقح  يافیا  مالک و  لیـصفت 

ردق نیمه  هب  اذهل  هدش . دراو  تساهنآ  هلمج  زا  نیا  هک  ردق  اضق و  هلأسم  عورف  رد  رّکفت  زا  یهن  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  زا  و  دنک . یمن 
(2 .) میقتسملا طارصلا  یلإ  َنینمؤملا  اِنناوخإ  َرئاس  ُهللا و  اَنادَه  دومن . افتکا 

، ثیدح نیا  حرش  تبسانم  هب  زین  لوقعلا » ةآرم   » رد یسلجم  همالع 
*******

.44/ يداقتعا لئاسر  هعومجم  - 1

.48/ يداقتعا لئاسر  هعومجم  - 2
{138 هحفص }

(1 .) دنا هدرک  نایب  ار  هجو  تفه  نیمه 
« تفرعم لهج و  ثیدـح  ههبـش  عفد  هلاسر   » و لوقعلا » ةآرم  «، » راونالاراحب  » رد یـسلجم  موحرم  تاهیجوت  لقن  يارب  یموزل  اـجنیا  رد  اـم 

. دننک هعجارم  اه  باتک  دوخ  هب  دنناوت  یم  اهنآ  زا  عالّطا  يارب  دنشاب  دنمقالع  هک  یناسک  مینیب . یمن 

تفرعم لهج و  ثیدح  زا  ههبش  عفر 

ناوت یم  یهیجوت  چیه  نودب  ار  ثیداحا  لولدم  دشاب و  هتشاد  باوج  هب  جایتحا  ات  تسین  يا  ههبش  ًالصا  هکنیا  تفگ  دیاب  اجنیا  رد  هچنآ 
تفرعم تسا  يرایتخا  ریغ  یبهَو و  هچنآ  درک . ادـج  دـیاب  داقتعا »  » ای هدـیقع »  » زا ار  تفرعم »  » باـسح هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  تفریذـپ .
نتـسناد یکی  هدنب . راک  هدیقع  تسادـخ و  راک  تفرعم  تفرعم . هن  تسا  هدـیقع  دـشاب ، یم  يرایتخا  یباستکا و  هچنآ  و  هدـیقع . هن  تسا 

تسا . هدش  ههبش  زورب  أشنم  اهنآ ، ماکحا  نیب  ندرکن  کیکفت  اهنیا و 
هدنب بلق  رد  ادخ  هک  تسا  يرون  نآ  تفرعم  هک  دش  نشور  تشذگ ، یهلا  تیاده  ثحب  رد  هک  یتاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  هصالخ  روط  هب 

تفرعم هدـنب  هک  هاگنآ  و  تسا . ناگدـنب  ّقح  رد  ادـخ  تیادـه  نیمه  دـنک و  یم  راکـشآ  شیارب  ار  یتقیقح  هجیتن  رد  دزادـنا و  یم  شا 
رفاک مود  تروص  رد  و  دقتعم ، نمؤم و  لّوا  تروص  رد  دنک . یم  در  ار  نآ  ای  دوش و  یم  نآ  میلست  ای  دوخ  رایتخا  اب  دش ، لصاح  شیارب 
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. تسا ناسنا  عنص  ود  نیا  زا  یکی  باختنا  دشاب . یم  نآ  هب  داقتعا  یب  و 
*******

لوقعلا 234-230/2. ةآرم  - 1
{139 هحفص }

. دننک یم  رایتخا  فراعم  نآ  هب  تبسن  هک  تسا  یعـضوم  دشاب ، یم  ناگدنب  هب  طوبرم  هچنآ  تسادخ و  عنـص  تفرعم  همه  بیترت  نیا  اب 
بابرا راّفک و  هک  تسین  لاکشا  نیا  مهوم  دنک  یم  تبهوم  ادخ  ار  اه  تفرعم  هکنیا  درک . ادج  دیاقع »  » زا ار  فراعم »  » باسح دیاب  سپ 

هب ًالصا  دمآ . یم  شیپ  يا  ههبـش  نینچ  دنک ، یم  داجیا  ادخ  ار  دیاقع  هک  دوب  هدش  هتفگ  رگا  دنـشاب . روذعم  دوخ  رفک  رد  هلطاب  بهاذم 
ياطعا اب  دـنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  زج  اـیآ  دنتـسین ؟ روذـعم  دوخ  رفک  رد  هلطاـب  بهاذـم  باـبرا  راّـفک و  هک  مییوگ  یم  لـیلد  هچ 

دوخ رفک  رد  مییوگب  میتـسناوت  یم  اـیآ  دوب ، هدادـن  تفرعم  ناـشیا  هب  ادـخ  رگا  تسا !؟ هدرک  ماـمت  اـهنآ  رب  ار  تّجح  ناـشیا  هب  فراـعم 
!؟ دنتسین روذعم 

هچنآ ینعی  دنا . هتفرن  اهنآ  راب  ریز  اّما  دنا  هتخانش  ار  ماما و ...  ربمایپ و  ادخ و  تیناّقح  نوچ  دنتسین ، روذعم  دوخ  رفک  رطاخ  هب  راّفک  سپ 
نامه دنک ، یم  یهلا  تبوقع  ّقحتـسم  ار  اهنآ  هچنآ  تسا و  هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  تسا  یتفرعم  دـنک ، یم  جراخ  ندوب  روذـعم  زا  ار  اهنآ 

زاین هک  دنک  یمن  داجیا  ار  يا  ههبش  چیه  ثیداحا  نیا  لولدم  نیاربانب  درادن . ادخ  هب  یطبر  هدوب و  ناشدوخ  رایتخا  هب  هک  تسا  ناشرفک 
. دیآ مزال  اهنآ  لیوأت  هیجوت و  هب 

تفرعم ثیداحا  زا  یسلجم  همالع  هدافتسا 

هب فراعم  همه  ثیداحا  نیا  رهاظ  قبط  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  اـهنآ  رتشیب  نتـسناد  دـیعب  تاـهیجوت و  ناـیب  زا  سپ  یـسلجم  موحرم  هتبلا 
هب تبسن  دایقنا  ناشیا  هفیظو  دوش و  یم  اقلا  ناگدنب  بولق  رد  دنوادخ  هلیسو 

{140 هحفص }
: تسا نینچ  ناشیا  ترابع  نیع  تسا . نآ  لوبق  رد  ندیزرون  رابکتسا  قح و 

ِبوُلق یف  یلاعت  ُهللا  ِهیقُلی  اّمِم  اهِرـسأب  اّهنإف  ُفِراعَملا  اَّمأَف  ِِهلوبَق ؛ نَع  ِرابِکتـسالا  ِكرت  ِّقَحلل و  ِدایقنالِاب  َنوفَّلُکی  اّمنإ  َدابِعلا  َّنأ  اهنم  ُرهاّظلا 
. ِنیقَیلا ِۀَجَرَد  یلإ  مُهَلِصوی  یّتح  مِِهتاعاط  مِِهلامعأ و  ِردَِقب  ًامویف  ًاموَی  َکلذ  ُلِّمُکی  َّمث  ِّقَحِلل ، مِهِرایتخا  َدَعب  ِهِدابِع 

ِباِستکالا و یَلَع  مُهولیُحی  َمل  مُهَّنإف  مِِهباحصأ ، مِهِمَمُأ و  ِلیمکَت  یف  ِنیدلا  ِۀَّمئأ  َنیّیبَّنلا و  ِةَریـس  نِم  َکَیلإ  َلَصَو  ام  َکلذ  یف  َُکبـسَح  و 
یلإ مُهوَعَد  َّمث  ِدـِئاقَعلا  ِِرئاس  ِدـیحّوتلِاب و  ِناعذإالا  یلإ  ًالّوأ  مُهوَعَد  اـمَّنإ  لـَب  ِۀَـقِدانَّزلا  ِمولُع  نِم  ِساـبتقالا  ِۀَفِـسالَفلا و  ُِبتُک  ِعُّبَتَت  ِرَظَّنلا و 

(1 .) ِتاداعَّسلا ِتاجَرَد  یلعأب  اوزاف  یّتح  تاضایّرلا  ِتاعاّطلِاب و  ِسفَّنلا  ِلیمکت 
تفرعم اّما  تسا . نآ  لوبق  رد  ندیزرو  رابکتسا  قح و  هب  تبسن  دایقنا  ًافرـص  ناگدنب  فیلکت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  نیا  رهاظ  زا 

لها هک  يا  هزادنا  هب  ار  اهنآ  سپـس  دوش . یم  اقلا  ناشیا  بولق  رد  لاعتم  يادخ  طّسوت  دنتفریذپ ، ار  قح  ناگدنب  هکنیا  زا  سپ  یگمه  اه 
. دناسرب نیقی  هجرد  هب  ات  دنک  یم  رت  لماک  زور  هب  زور  دنشاب ، تعاطا  لمع و 

هب رد  نید  نایاوشیپ  ناربمایپ و  هریس  زا  هچنآ  رما  نیا  تابثا  يارب 
*******

راونالاراحب 224/5. - 1
{141 هحفص }

هعلاطم يرظن و  مولع  باستکا  لابند  زگره  ار  دوخ  ياه  تّما  ناشیا  دـنک . یم  تیافک  هدیـسر  دوخ  باحـصا  اه و  تّما  ندـناسر  لاـمک 
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دنا و هتساوخ  ناشیا  زا  ار  دیاقع  ریاس  دیحوت و  هب  رارقا  طقف  لّوا  هجرد  رد  هکلب  دنا ، هداتـسرفن  راّفک  بلاطم  زا  هدافتـسا  هفـسالف و  بتک 
تداعـس هجرد  نیرتالاب  هب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـنا  هدـناوخ  دوخ  سوفن  لیمکت  هب  تادابع ، تاعاط و  ماجنا  قیرط  زا  ار  اـهنآ  دـعب  هبترم  رد 

. دندرگ لیان 
(1 .) تسا هدمآ  ۀّجحلا » موزل  فیرعتلاو و  نایبلا   » باب لیذ  لوقعلا » ةآرم   » رد یئزج  رایسب  فالتخا  اب  ریباعت  نیمه  نیع 

ناربمایپ و هک  یهار  نیقی ، هجرد  هب  ندیسر  سفن و  لیمکت  يارب  هک : تسا  نیا  دنا  هدرک  ثیداحا  نیا  زا  یسلجم  همالع  هک  يا  هدافتـسا 
تسا هدومرف  اقلا  ناشیا  بولق  رد  ادخ  هک  تسا  ییاه  تفرعم  هب  تبسن  میلست  دایقنا و  انامه  دنا ، هتشاذگ  ادخ  ناگدنب  يور  شیپ  ناماما 

نید و نایاوشیپ  هریـس  رد  نیا  و  دـنا . هداتـسرفن  تسا ، يرـشب  تارّکفت  لوصحم  هک  یفـسلف  ياه  باتک  يرظن و  لئاسم  لابند  ار  اـهنآ  و 
. تسا دوهشم  ًالماک  دوخ  باحصا  اب  ناشراتفر 

قیوشت بلاطم  نیا  لیصحت  هب  ار  اهنآ  ای  دنتسناد ، یم  دیفم  دوخ  باحصا  تداعس  يارب  ار  یفسلف  بلاطم  رگا  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و 
چیه دندومرف . یم  لالدتسا  نآ  قبط  رب  دندرک و  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  باحصا -  یضعب  اب  لقاال  دوخ -  نانخـس  رد  لقاال  ای  دندرک و  یم 

رد هفسالف  بلاطم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دوش و  یمن  هدهاشم  ناشیا  هریس  رد  روما  نیا  زا  مادک 
*******
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ّرـضم ار  بلاطم  نیا  هک  مییوگن  رگا  تسا ، هدوب  سرتسد  رد  جیار و  یبرع  نابز  هب  یفـسلف  بتک  همجرت  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز 
هب سایق و  حیحـصت  رکف و  تیوقت  هکنیا  رّوصت  نیاربانب  دنتـسناد . یمن  مزال  اراهنآ  هک  تسا  نیا  لقاّدح  دنتـسناد ، یم  نایعیـش  دـیاقع  هب 

نیا هب  دیاب  طقف  تسا . دودرم  یـسلجم  همالع  رظن  زا  دشاب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  زا  هدافتـسا  يامنهار  هفـسلف  قطنم و  یّلک  روط 
بلاطم هب  یطبر  دشاب ، یم  مزال  هدیدنسپ و  يرما  تایاور  تایآ و  مهف  يارب  هک  هیلقع  تاّلقتـسم  لقع و  زا  هدافتـسا  هک  درک  هّجوت  هتکن 

هفسلف راکنا  نیاربانب  تسا . لقع  مکح  اب  یفسلف  راکفا  تقباطم  هدوب ، یسلجم  موحرم  لاثما  ّدر  هکلب  لاکشا و  ّلحم  هچنآ  درادن . یفسلف 
. درک زیهرپ  دیاب  هتفرگ  رارق  هطلاغم  دروم  یهاگ  هک  لقع  اب  هفسلف  نتسناد  یکی  زا  تسین و  لقع  نتشاذگ  رانک  يانعم  هب 

هب مه  راـک  نیا  ترورـض  و  تسادـخ - یگدـنب  تعاـطا و  دـنا ، هدرک  یفّرعم  دوخ  ناوریپ  سوفن  لـیمکت  يارب  نید  ناـیاوشیپ  هک  یهار 
لمع سپـس  دشاب و  یم  هّقح  دیاقع  ریاس  دیحوت و  هب  داقتعا  رارقا و  تاعاط ، نیا  سأر  رد  هک  دوش -  یم  نشور  ناسنا  يارب  لقع  تکرب 

ار شناگدنب  هک  تسادخ  نیا  دـنک . یم  مهارف  دـنوادخ  تسد  هب  ار  سفن  لیمکت  هنیمز  اهنیا  همه  هک  ادـخ  ياه  تّجح  ياه  شیامرف  هب 
هب دـنوادخ  ار  یتفرعم  ره  هک  تسا  نیا  ًافرـص  اه  ناسنا  یلقع  هفیظو  دـناسر . یم  نیقی  هبتر  هب  اهنآ  دـنک و  یم  رت  لـماک  هجرد  هب  هجرد 
زا يرتالاب  هجرد  هضافا  يارب  ات  دـننک  ادا  ار  نآ  ّقح  دـنهد و  ناشن  دوخ  زا  ار  میلـست  دایقنا و  لامک  نآ  هب  تبـسن  دومرف ، تبهوم  ناـشیا 

. دننک ادیپ  یگدامآ  دنوادخ ، هیحان  زا  نیقی  تفرعم و 
{143 هحفص }

یم هدافتسا  ینـشور  هب  دنا ، هتـسناد  ادخ  عنـص  ار  نآ  هک  تفرعم  ثحب  رد  ثیداحا  رهاظ  زا  یـسلجم  موحرم  رظن  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا 
. دوش

تـسا نیا  مییازفیب ، یـسلجم  همالع  شیامرف  هب  دیاب  هدیقع »  » و تفرعم »  » نیب توافت  رد  هتـشذگ  تاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  هک  يا  هتکن  اهنت 
اّمم اهرسأب  اهناف  فراعملا  اّمأف   ) دنا هتـسناد  ادخ  طّسوت  فراعم  ياقلا  همّدقم  ار  نآ  یـسلجم  موحرم  هک  ار  قح  ناگدنب  ندرک  رایتخا  هک 
ادیپ تفرعم  قح  هب  تبسن  ادخ  ناگدنب  ات  تسا . ناگدنب  طّسوت  قح  تخانش  زا  سپ  قحلل ) مهرایتخا  دعب  هدابع  بولق  یف  یلاعت  هللا  هیقلی 

بولق رد  ادخ  طّسوت  دسرب ، ناگدنب  رایتخا  هب  تبون  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  يزیچ  تفرعم  نیا  دـننک و  رایتخا  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دـننکن ،
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نشور شیارب  نآ  ندوب  قح  هک  یتفرعم  هب  تبسن  تسا  صخش  میلست  مدع  میلـست و  نامه  قح  رایتخا  مدع  رایتخا و  دوش . یم  اقلا  ناشیا 
( رایتخا مدع   ) داقتعا مدع  ای  رایتخا )  ) داقتعا دـنکن ، تفرعم  ياقلا  ادـخ  ات  تسا و  ناسنا  عنـص  زا  لبق  ادـخ  عنـص  هشیمه  نیاربانب  هدـش و 

. درادن انعم  نآ  هب  تبسن 
ای شـش  نآ ، هب  خساپ  ماقم  رد  ناشیا  هک  يا  ههبـش  دوش ، هدوزفا  تفرعم ، ثیداحا  زا  هدافتـسا  رد  یـسلجم  همالع  تانایب  هب  هتکن  نیا  رگا 

. دوش یم  یفتنم  ًاعوضوم  دور و  یم  نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  دندومرف ، نایب  هجو  تفه 
هک یقیاقح  نتفریذـپ  لماک و  دایقنا  زج  يزیچ  ناشدوخ ، حیرـصت  هب  ناگدـنب  تیادـه  دروم  رد  ناشیا  هدـیقع  هیاـپ  لـصا و  لاـح  ره  هب 

. دنناد یمن  حیحص  ناشیا  ار  رکف  زرط  نیا  زا  ریغ  تسین و  دنک  یم  اقلا  اهنآ  بولق  رد  دنوادخ 
{144 هحفص }

تفرعم ثیداحا  هرابرد  یفسلف  نایب 

نیا دـسر . یم  رظن  هب  بسانم  اجنیا  رد  هدـمآ  راونالاراحب  زا  تمـسق  نیمه  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  تاـنایب  لـیذ  هک  يا  هیـشاح  لـقن 
ناشیا دـنا . هدرک  ناـیب  تفرعم  ملع و  ندوب  ادـخ  عنـص  هراـبرد  ار  دوخ  رظن  هراـصع  هک  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  هب  تسا  ّقلعتم  هیـشاح 

: دنا هدومرف 
ُةدارإلا َقَّلَعَتَی  نأ  ِلاحُملا  َنِمَف  ًالیصفت . وأ  ًالامجإ  ٍقباس  ٍقیدصَت  ٍرُّوصَت و  نَع  ّالإ  ٍءیَِشب  ُقَّلَعَتَتال  رایتخالا  ُطانَم  یه  یتَّلا  َةدارإلا  َّنأ  یفخیال 

. ُتایاوِّرلا ُهُرُکذَت  يذَّلا  وه  اذه  و  ِحِراوَجلا . ِلاعفأک  ِدبَعلا  ِعنُص  نِم  ًاّیرایتخا  َنوکیَف  ِملِعلا  ِۀفرعَملا و  ِلصأب 
ُهنِم ِۀجیتَّنلا  ِۀَضافِإل  ًاّدِعَتـسُم  َناسنالا  ُلَعجَی  ِتامّدقملا  یف  َرکِفلا  َّنأ  ینعَِمب  ِۀَطِـساولِاب  ٌۀَّیرایتخا  ٌۀَّیبسَک  َیِهَف  ِۀـفرعَملا  ِملعلا و  ُلیـصافَت  اّمأ  و 

(1 .) ِناسنالا ِلاعفأ  نِم  َسَیل  َکلذ  َعَم  ُملِعلا  یلاعَت و 
ای یلامجا  تروص  هب  ًالبق  زیچ  نآ  هکنآ  رگم  دریگ  یمن  ّقلعت  يزیچ  هب  تسا -  لـمع  ندوب  يراـیتخا  راـیعم  هک  هدارا -  هک  تسا  نشور 

تفرعم و  ) هکنیا ات  دنک  ادیپ  ّقلعت  ملع  تفرعم و  دوخ  هب  هدارا  هک  تسا  لاُحم  نیاربانب  دشاب . هتفرگ  رارق  قیدصت  رّوصت و  دروم  یلیـصفت 
. دننک یم  نایب  تایاور  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  دشاب و  هدنب  يرایتخا  حراوج  لامعا  نوچمه  ملع )

*******
(. یقرواپ  -) راونالاراحب 224/5 - 1
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یم هدامآ  ار  ناسنا  تامّدقم  رد  ندرک  رکف  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب  يرایتخا  یباستکا و  هطـساو  هب  دـنناوت  یم  تفرعم  ملع و  تایئزج  یلو 

. تسین ناسنا  لاعفا  زا  یلعف  ملع  لاح  نیا  اب  ددرگ و  هضافا  لاعتم  يادخ  فرط  زا  هجیتن  ات  دزاس 
يزیچ ات  تسا و  قیدـصت  رّوصت و  نامه  هفـسلف  رد  یلوصح )  ) ملع دـنا . هداد  حیـضوت  هفـسلف  يانبم  رب  ار  تفرعم  ثحب  ثیداـحا  ناـشیا 
راـیعم هک   ) ندوب يدارا  ضرف  اذـل  و  تسا . ملع  زا  رّخأـتم  هدارا  نیارباـنب  دـش ، دـهاوخن  هدارا  ّقلعتم  دریگن  رارق  قیدـصت  رّوـصت و  دروـم 

یتامولعم روظنم  هک  نآ ، تایئزج  یلو  تسین  ناسنا  رد  يرایتخا  لمع  کی  ملع  لصا  سپ  درک . ناوت  یمن  ملع  يارب  ار  تسا ) تیرایتخا 
تامّدقم هک  ناسنا  ندرک  رکف  زا  تسا  ترابع  هطساو  دشاب . يرایتخا  هطساو ، هب  دناوت  یم  دنک ، یم  ادیپ  ایـشا  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا 

دنوادـخ فرط  زا  نآ  هجیتن  هضافا  يارب  يا  هنیمز  سایق  لیکـشت  نیا  دـنک و  ّبترم  سایق  لاکـشا  زا  یکی  تروص  هب  ار  يربک  يرغص و 
اقلا ناسنا  نهذ  رد  دـنوادخ  ار  رکف  هجیتن  اّما  تسا ، ناسنا  راک  ندـیچ ) مه  رانک  ار  يربک  يرغـص و   ) ندرک رکف  بیترت  نیا  اب  دوش . یم 

زا روظنم  مینادـب و  يراـیتخا  ار  ناـسنا  یئزج  مولع  میناوت  یم  تسا ، ناـسنا  راـیتخا  رد  نآ  داـجیا  هک  یتامّدـقم  راـبتعا  هب  سپ  دـنک . یم 
. تسا نیمه  هطساولا  عم  ملع  ندوب  يرایتخا 
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هب لین  ندـیمهف و  نامه  ملع  تسا . قیدـصت  رّوصت و  زا  ریغ  ملع  هک : تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  ییاـبطابط  همـالع  شیاـمرف  هراـبرد  هچنآ 
ملع زا  ریغ  زیچ  کی  رّوصت  سپ  دندرگ . فشک  دنوش و  هدیمهف  ینعی  دـنوش  عقاو  مولعم  دـنناوت  یم  ام  تارّوصت  و  تسا . زیچ  کی  عقاو 

. تسا نآ  هب 
{146 هحفص }

رد هک  یتاحیضوت  هب  هّجوت  اب  لاح  ره  هب  دنشاب . یم  ملع  مهف و  هلوقم  زا  ریغ  هک  دنتسه  رکف  هلوقم  زا  هفسالف  حالطصا  هب  مه  تاقیدصت 
. تسا توافتم  ًانادجو  ملع  اب  رکف  دش ، نایب  باتک  لیاوا 

رکف کی  یفـسلف  هاگدـید  زا  مه  نآ  هجیتن  تسا و  ندرک  رکف  زا  یّـصاخ  عون  دوش ، یم  لیکـشت  يربک  يرغـص و  زا  هک  قطنم  رد  سایق 
تـسا تاقیدـصت  تارّوصت و  زا  ریغ  يرگید  هلوقم  ملع  دوش و  یمن  لصاح  ملع  یقطنم ، حالطـصا  هب  سایق  زا  نیاربانب  دـشاب . یم  رگید 

. دنشاب یم  مولعم  دنتسه  ناسنا  فوشکم  موهفم و  هک  تهج  نآ  زا  نآ  هجیتن  مه  سایق و  تامّدقم  مه  هک 
ملع اب  يواسم  نیا  هدش ، لیکشت  هفسلف ) حالطـصا  هب   ) تاقیدصت تارّوصت و  زا  هک  دشاب  هینهذ  هیـضق  کی  روظنم  رگا  سایق  هجیتن  سپ 
یم ّقلعت  اـهنیا  هب  هک  اـیاضق  تارّوصت و  زا  ریغ  تسا  یتـقیقح  ملع  دـشاب . یم  وا  ملع  ّقلعتم  ناـسنا و  مولعم  هیـضق  نآ  دوخ  هکلب  تسین .

. دریگ
مه اذـلف  تسا . قیاقح  فشک  ندـیمهف و  هب  ندـش  ملاع  دوش . هدوزفا  شتارّوصت  هب  يرّوصت  هک  تسین  نیا  هب  ناسنا  ندـش  ملاع  نیاربانب 
زا مادک  چیه  هب  تبسن  ملع  دنا و  هتفرگ  رارق  ملع  ّقلعتم  دنوش ، عقاو  فشک  مهف و  دروم  هک  یتروص  رد  هجیتن  مه  يربک و  مه  يرغص و 
رد رّکفت  زا  سپ  ادخ  ار  مولع  زا  یـضعب  هکنیا  تسه  هک  يزیچ  دنک . یم  هضافا  دنوادخ  ار  ملع  تسین و  وا  عنـص  ناسنا و  رایتخا  هب  اهنآ 

. دزادنا یم  ناسنا  بلق 
طرـش کی  طرـش  نیا  اّما  دشاب . حرطم  لاعتم  يادـخ  عنـص  يارب  يا  هنیمز  طرـش و  هلزنم  هب  دـناوت  یم  تسا و  يرایتخا  لمع  کی  رّکفت 

مزال
{147 هحفص }

. دـیامرف اطع  وا  هب  ناسنا ، فرط  زا  ساـیق  نداد  لیکـشت  رّکفت و  چـیه  نودـب  ار  تفرعم  ملع و  دـناوت  یم  دـهاوخب  رگا  دـنوادخ  تسین و 
ار هجیتن  نامه  ناوارف  تالالدتـسا  تارّکفت و  اـب  يرگید  هک  دـسرب  يا  هجیتن  هب  یلالدتـسا  رکف و  هنوگ  چـیه  نودـب  تسا  نکمم  یـسک 

. لالدتسا رکف و  نودب  هچ  دوش و  ناسنا  بیصن  تارّکفت  قیرط  زا  هچ  دشاب  یم  ادخ  عنص  لاح  ره  رد  ملع  سپ  تسا . هدیمهف 
رد رکف  هرابرد  ناشیا  حیـضوت  اّما  تساجب  نیتم و  ًالماک  دـنا  هتـسنادن  ناسنا  عنـص  ار  ملع  هک  ییاـبطابط  همـالع  شیاـمرف  لـصا  نیارباـنب 

تسین و رّکفت  هب  قوبـسم  یتفرعم  ره  یلو  دـنک  یم  هیجوت  دنتـسه  ناسنا  رّکفت  هب  قوبـسم  هک  ار  تفرعم  دراوم  زا  یـضعب  طقف  تامّدـقم 
، تسا رکف  یعون  هفسالف  رظن  رد  هک  سایق  هجیتن  نیاربانب  تسین و  رکف  هلوقم  زا  مه  تفرعم  سنج  درادن . يرورض  طرش  شیپ  ادخ  عنص 

. ددرگ یّقلت  دنک ، یم  هضافا  ار  نآ  دنوادخ  هک  یملع  ناونع  هب  دیابن 

تفرعم ثحب  رد  یلقن  هّلدا  هب  دانتسا  هجو 

هب دانتـسا  یّلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  مییازفا  یم  هتـشذگ  بلاـطم  رب  تفرعم  هب  طوبرم  ثیداـحا  تلـالد  زا  ثحب  رد  هک  يا  هتکن  نیرخآ 
ریغ اب  درادن و  ضحم  يدّبعت  هبنج  دشاب . یم  هیلقع  تاّلقتـسم  تاینادجو و  زا  هلأسم  هک  يدراوم  رد  تایاور ، هچ  نآرق و  هچ  یلقع ، ّهلدا 

تسا . توافتم  هیلقع  تاّلقتسم 
دّبعت رطاخ  هب  ًافرـص  یلقن  لیالد  هب  دانتـسا  ماکحا  هنوگ  نیا  رد  تسا و  تالقتـسم  ریغ  ءزج  اه  ناسنا  عون  يارب  عرـش  ماکحا  زا  يرایـسب 

. تسا
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{148 هحفص }
هیلقع تاّلقتـسم  ءزج  هن  اه  ناسنا  ام  يارب  ماکحا  نیا  تسا . لیبق  نیمه  زا  جـح  ماکحا  درادـن . ینـالقع  كرد  چـیه  اـهنآ  زا  ناـسنا  اریز 

هک میـشاب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  نامرف  هب  شوگ  ًافرـص  اـهنآ  رد  دـیاب  نیارباـنب  ینادـجو . هن  دنتـسه و 
رد تایاور  تایآ و  هک  میرادـن  راظتنا  ام  تسا و  یلقن  ّهلدا  ماکحا  نیا  هب  لمع  يارب  ام  هیامرـس  اهنت  دـنا . هدرک  نایب  ام  يارب  ار  تاـیئزج 

نیا زا  اهنت  ّهلدا  زا  ّتیعبت  تسین و  تاّینادـجو  هزوح  اهنآ  هزوح  اریز  مینک . لمع  اهنآ  هب  ات  دـننک  ینادـجو  ام  يارب  ار  بلطم  لـئاسم  نیا 
يارب اهنآ  تمکح  هفسلف و  ًاموزل  هکنآ  نودب  میبای  یم  عراش  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  هب  فّظوم  فّلکم و  ًالقع  ار  دوخ  هک  تسا  تهج 

. دوش مولعم  ام 
ناونع هب  تسین . اهنآ  هب  تبسن  دّبعت  تهج  زا  ًافرص  یلقن  لیالد  هب  کّسمت  تسا  ینادجو  ناسنا  يارب  لئاسم  هک  هیلقع  تاّلقتسم  رد  یلو 
ناوارف روط  هب  نآ  هراـبرد  مه  یلقن  ّهلدا  هک  تسا  هیلقع  تاّلقتـسم  زا  یکی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوـسر  ادـخ و  زا  تعاـطا  لاـثم 

هللا یّلـص  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  بوجو  رب  هنیمز  نیا  رد  دّدـعتم  ثیداحا  و  ( 1 «) َلوُسَّرلا اوُعیطأ  َو  َهللا  اوُعیطأ   » ریظن یتاـیآ  دراد . دوجو 
مه تایاور  تاـیآ و  هک  تسا  یلقع  بوجو  عون  کـی  لـصا  رد  بوجو  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  دـننک ، یم  تلـالد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

نوچ دروآ  ناوت  یمن  نآ  تابثا  يارب  یلقن  لیلد  چیه  دـشابن  نشور  ناسنا  يارب  ًالقع  مکح  نیا  رگا  دـننک . یم  لقع  مکح  نیا  هب  داشرا 
ادخ و  لوق  هب  دانتسا  دوشن ، تباث  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  موزل  ات 

*******
.59/ ءاسن - 1

{149 هحفص }
. تسا یلقع  مکح  نیا  نتفریذپ  رب  عرف  یلقن  ّهلدا  تیّجح  نیاربانب  تسین . حیحص  مه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر 

يداشرا ماکحا  دـننک ، یم  ار  لقع  ماکحا  نایب  هک  یلقن  لیالد  زا  هتـسد  نآ  اذـل  دـنوش و  یمن  تباث  یلقن  ّهلدا  اـب  یلقع  ماـکحا  نیارباـنب 
قداص ینادـجو  روما  همه  هرابرد  رما  نیا  دـنراد و  اهنآ  یلقع  مکح  يوس  هب  ار  ناگدـنب  داشرا  تیادـه و  هبنج  نوچ  دـنوش  یم  هدـیمان 

نیا زا  هک  تسا  یهّبنت  رّکذـت و  عقاو  رد  لقع  مکح  هب  داشرا  دـشاب ، یم  لقاع  ناسنا  نادـجو  يزیچ  ندوب  ینادـجو  كـالم  نوچ  تسا .
. دوش یم  ادیپ  لفاغ  ناسنا  يارب  قیرط 

ار اهنآ  دافم  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  یمیلعت . هن  دنراد  یهیبنت  هبنج  رتشیب  دنتسه ، یلقع  ثحابم  هب  رظان  هک  یتایاور  تایآ و  یّلک  روط  هب  و 
رد هک  دنریگ  رارق  یهّجوت  یب  تلفغ و  دروم  اسب  هچ  هکنیا  تسه  هک  يزیچ  درادن . نتخومآ  هب  زاین  اهنآ  ندیمهف  رد  دنک و  یم  نادـجو 

ادخ و هب  تبـسن  تعاطا  بوجو  زا  هک  یـسک  دننام  دروآرد . هابتـشا  زا  هدرک ، تقیقح  هب  رّکذـتم  ار  وا  دـناوت  یم  یلقن  ّهلدا  تروص  نیا 
. دوش یم  دمهف ، یم  ًالقع  هچنآ  رّکذتم  هدروآ و  دوخ  هب  ار  وا  ثیداحا  ای  نآرق  رّکذت  تسا و  لفاغ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر 
ادـخ راک  ار  تفرعم  هک  یثیداحا  اذـل  دـبای . یم  ار  نآ  ندوب  يرایتخا  ریغ  یلقاع  ناسنا  ره  هک  تسا  ینادـجو  روما  زا  مه  تفرعم  هلأـسم 

هک تسا  نیا  لیالد  نیا  هدیاف  دنرادن . ترورض  نآ  تابثا  يارب  هتشاد و  يداشرا  هبنج  یگمه  دنا  هتـسناد  جراخ  رـشب  عنـص  زا  هتـسناد و 
شیارب دروم  نآ  رد  لقن  لقع و  همزالم  دشاب ، ینادجو  بلطم  یسک  يارب  رگا 

{150 هحفص }
هب تبـسن  دّبعت  دنک ، یمن  نادجو  ار  بلطم  نآ  رگا  و  تسا . هدشن  بکترم  یهابتـشا  هدوب و  بئاص  دوخ  صیخـشت  رد  هک  دنک  یم  تباث 
هب رّکذـتم  رگا  ًاتیاهن  و  ددرگب . عوضوم  نآ  رد  دوخ  ياطخ  هشیر  لابند  هب  دـنک و  دوخ  هب  يدّدـجم  هعجارم  ات  دراد  یماو  ار  وا  یلقن  ّهلدا 

يارب بلطم  دـیاب  ادـخ  لضف  هب  هرخالاب  نیاربانب  دریذـپ . یم  دـنک  یم  نادـجو  هچنآ  رابتعا  هب  ار  ّهلدا  نآ  لولدـم  دـش ، دوخ  لـقع  مکح 
. تسین هتخاس  وا  يارب  يراک  يداع  دارفا  تسد  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  ددرگ . نآ  میلست  یتحار  هب  دناوتب  ات  دوش  ینادجو  صخش 
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اب ورملق  ود  نآ  رد  دـّبعت  نیا  هدـیاف  یلو  میناد ، یم  تایاور  تایآ و  هب  دـّبعتم  تاّلقتـسم  ریغ  تاّلقتـسم و  رد  ار  دوخ  ام  هک  دـنچره  سپ 
دوشب ینالقع  ام  يارب  هلأسم  ًامتح  هک  میرادن  راظتنا  میتسین و  هلأسم  ندرک  نادجو  لابند  هب  ام  تاّلقتـسم  ریغ  رد  تسا . توافتم  رگیدکی 

رد ام  یعـس  دنتـسه و  ام  نادـجو  يامنهار  یلقن  ّهلدا  تاّلقتـسم  رد  اّما  میناد . یم  اـهنآ  لولدـم  زا  تعاـطا  هب  فّظوم  ار  دوخ  ًافرـص  هکلب 
مینکن و نادجو  ار  تایاور  تایآ و  لولدـم  ام  هک  دوش  ثعاب  ام  تارّکفت  رد  یهابتـشا  اسب  هچ  تسا . لقن  لقع و  مکح  ندرک  گنهامه 

. تسا نآ  فالخ  هلأسم  هک  مینک  رّوصت 
هک دـنک  یم  دروخرب  یلیـالد  هب  یتـقو  دـنادب ، یکی  دوخ  يراـیتخا  رّکفت  اـب  ار  تفرعم  ملع و  طـلغ  هب  یـسک  رگا  تفرعم  دروم  رد  ًـالثم 

هتشادن ثیداحا  نآرق و  هب  تبسن  دّبعت  رگا  یسک  نینچ  دبای . یمن  دوخ  مهف  اب  قباطم  ار  اهنآ  نومـضم  دنا ، هتـسناد  ادخ  عنـص  ار  تفرعم 
دناد یم  قح  دوخ  هک  ار  هچنآ  ات  دزادرپ  یم  اهنآ  لیوأت  هیجوت و  هب  یلّمأت  چیه  نودب  دشاب ،

{151 هحفص }
دناوتب دنک و  ادیپ  ار  نآ  تسه ، اهنآ  رد  یهابتـشا  رگا  ات  دزادرپ  یم  دوخ  تالوبقم  رد  رظن  دیدجت  هب  دّبعت ، تروص  رد  یلو  دـنک . ظفح 

يریگتـسد وا و  دّبعت  صالخا و  نازیم  هب  یگتـسب  هن ، ای  دوش  لصاح  شیارب  راک  نیا  قیفوت  هکنیا  هتبلا  دـیامن . نادـجو  ار  بلطم  تقیقح 
. تسین يرایتخا  هلأسم  ددرگ و  شلاح  لماش  دیاب  ادخ  لضف  تروص  ره  هب  دراد و  لاعتم  يادخ 

قباطم ًالماک  اهنآ  حیرـص  هکلب  يرهاظ و  يانعم  هک  تسا  نیا  اهنآ  هجیتن  دوب و  تفرعم  ثیداحا  تلالد  هب  طوبرم  دش  نایب  هچنآ  اجنیا  ات 
نایب هب  تسد  هک  یناسک  درادـن . دوجو  اهنآ  لولدـم  رد  یلیوأت  هیجوت و  هنوگ  چـیه  هب  زاین  نیارباـنب  تسا . یلقاـع  ناـسنا  ره  نادـجو  اـب 

رّکذت و تروص  رد  هک  دـنا  هدـنام  مورحم  بلطم  تیعقاو  نادـجو  زا  تقیقح  رد  دـنا ، هدز  تایاور  نیا  حیرـص  يانعم  فالخ  تاهیجوت 
. دننیب یمن  اهنآ  لیوأت  يارب  یترورض  چیه  نآ ، هب  هّبنت 

{152 هحفص }

تفرعم ثیداحا  دنس  موس : شخب 

هراشا

رد ام  تسا . هتفرگ  رارق  فیعـضت  دروم  ًاضعب  هک  تساهنآ  دنـس  هب  طوبرم  دسر ، یم  رظن  هب  مزال  هک  تفرعم  ثیداحا  هرابرد  رگید  ثحب 
یلو دوش  یمن  ادیپ  يدعب  بلطم  هب  يزاین  مادکره  نتفریذپ  اب  هک  مینک  یم  حرطم  بیترت  هب  ار  یبلاطم  تایاور ، نیا  يدنس  یسررب  ماقم 

. میوش یم  رّکذتم  ار  اهنآ  همه  ثحب  لیمکت  يارب 
{155 هحفص }

تفرعم ثیداحا  دنس  یسررب  هب  زاین  مدع  ّلوا : لصف 

هراشا

ره یثـحب و  ره  رد  اـیآ  تسا . مزـال  يدراوم  هچ  رد  ثیدـح  دنـس  رد  یـسررب  ّتقد و  یّلک  روط  هب  دـید  دـیاب  هک  تسا  نیا  بلطم  نیلّوا 
نآ هب  طوبرم  ثیداحا  دنـس  زا  یـسررب  صحف و  دشاب ، هیلقع  تاّلقتـسم  زا  يزیچ  رگا  ایآ  دراد ؟ دوجو  يدنـس  یـسررب  هب  زاین  يا  هلأسم 

رصاعم عجارم  اهقف و  زا  یکی  رظن  لقن  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هدش و  حرطم  هقف  لوصا  ملع  رد  اه  شسرپ  نیا  خساپ  دراد ؟ ترورض 
. مییامن یم  لوکوم  دوخ  ّلحم  هب  ار  رت  لماک  ثحب  مینک و  یم  افتکا  هنیمز  نیا  رد 

: دنا هدومرف  نینچ  هراب  نیا  رد  ناشیا 
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دنـس دشاب ، لقن  نآ  تابثا  لیلد  هک  ییاه  تمـسق  رد  یلو  دوش ؛ یم  هظحالم  ثیدح  نتم  طقف  دـشاب  صلاخ  یلقع  هک  ییاه  تمـسق  رد 
(1 .) درک هظحالم  دیاب  مه  ار  ثیدح 

*******
.28 هبدن / ياعد  رد  تیالو  عورف  یناگیاپلگ : یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  - 1

{156 هحفص }
. دشاب ناشیا  یصخش  رظن  ًافرص  هکنیا  هن  دنا  هدرک  حرطم  نیّیلوصا  اهقف و  رظن  رد  قاّفتا  دروم  هویش  کی  ناونع  هب  ناشیا  ار  بلطم  نیا 

بجاو و لثم  یعرش  یمازلا  مکح  هب  عجار  هک  یثیداحا  دروم  رد  ثیدح  رودص  هب  نانیمطا  لیصحت  یگدیسر و  صحف و   » بیترت نیا  هب 
لوصا هب  طوبرم  رابخا  دننام  رگید  ثیداحا  رد  ًالومعم  دوش و  یم  ماجنا  رتشیب  دـشاب  یـسایس  یقوقح و  یلام و  روما  تالماعم و  ای  مارح 

(1 .«) دوش یمن  ادیپ  زاین  ّتقد  یگدیسر و  رادقم  نیا  هب  تاّبحتسم  دیاقع و 
ثحابم رد  هک  يروط  نامه  اریز  درادـن . دوجو  اهنآ  دنـس  یـسررب  هب  يزاین  چـیه  تفرعم ، هب  طوبرم  ثیداحا  زا  ثحب  رد  ناـیب  نیا  قبط 

هلأسم اذل  و  دبای ، یم  ار  نآ  یلقاع  ره  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ ینادجو  ًالماک  نآ  ندوبن  يرایتخا  تفرعم و  تقیقح  تخانش  دش  نایب  یلبق 
. میرادن یلقن  لیلد  هب  جایتحا  نآ  تابثا  رد  هک  تسا  هیلقع  تاّلقتسم  زا 

*******
27 و 28. هبدن / ياعد  رد  تیالو  غورف  - 1

{157 هحفص }

تسین يدنس  یسررب  هب  يزاین  یلقع  بلاطم  رد 

تفرعم ثحب  رد  ثیداحا  رتاوت  مود : لصف 

رظنراهظا اهنآ  دنـس  هرابرد  میهاوخب  رگا  میرادـن ، ثیداحا  نیا  يدنـس  یـسررب  هب  يزاین  ًاتقیقح  هکنیا  اـب  هتـشذگ ، بلطم  زا  رظن  فرص 
یـسررب یّلک  روط  هب  مینیبب  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  رد  مدـق  نیلّوا  و  تسا . مزال  دـح  هچ  ات  اهنآ  لاـجر  لاـح  هظحـالم  دـید  دـیاب  مینک ،

طقف راک  نیا  هکنیا  ای  تسا  مزال  اهنآ  لاجر  هرابرد  قیقحت  مه  تارتاوتم  رد  ایآ  دراد ؛ ترورض  يدراوم  هچ  رد  ثیدح  نایوار  تیعضو 
؟ دوش ماجنا  دیاب  داحآ  رابخا  دروم  رد 

یعطق نوچ  تارتاوتم  دروم  رد  هک  تسا  قاّفتا  دروم  ًالماک  هدـش و  نایب  نشور  روط  هب  لاجر  ملع  هقف و  لوصا  ملع  رد  لاؤس  نیا  خـساپ 
ثیدح رودص  هب  ملع  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  موصعم  زا  نایوار  دادـعت  یتقو  تسین . اهنآ  لاجر  هرابرد  قیقحت  هب  يزاین  دنتـسه ، رودـصلا 
موصعم زا  ربخ  رودـص  هک  تسا  مزال  یتقو  قیقحت  دراد ؟ دوجو  نایوار  تیعـضو  هرابرد  قیقحت  هب  يزاین  هچ  دوش  یم  لصاح  ناـشیا  زا 

. دنیوگ یم  دحاو  ربخ  ار  يربخ  نینچ  هک  دشابن ، یعطق  مالسلا  هیلع 
{158 هحفص }

دنـس یـسررب  هب  يزاین  رگید  اهنآ ، رتاوت  تروص  رد  و  ریخ . ای  دنا  هدیـسر  رتاوت  ّدح  هب  تفرعم  ثیداحا  دـید  دـیاب  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب 
نیمه هب  هکلب  دننک ، یمن  نییعت  موصعم  زا  ثیدح  نایوار  يارب  ار  یّـصاخ  دادـعت  رتاوت  فیرعت  رد  ًالومعم  درادـن . دوجو  اهنآ  کت  کت 
هکنیا ینعی  بذک  رب  ینابت  دشاب . لاحم  بذـک  رب  اهنآ  ینابت  يداع  روط  هب  هک  دـشاب  يا  هزادـنا  هب  ناشدادـعت  هک  دوش  یم  افتکا  رادـقم 

نآ دـشابن ، نکمم  يداع  روط  هب  ثیدـح  کی  نایوار  دادـعت  زا  یلامتحا  نینچ  رگا  دـنیوگب . غورد  هک  دنـشاب  هدرک  قاّفتا  مه  اب  یگمه 
نآ دـشاب ، رفن  هد  زا  رتمک  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هطـساوالب  نایوار  دادـعت  رگا  لومعم  روط  هب  فیرعت  نیا  اب  دـنیوگ . رتاوتم  ار  ثیدـح 
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رب الاب  هب  رفن  هد  یناـبت  يداـع  روط  هب  نوچ  دـنناد . یم  رتاوتم  ًاـعون  ار  دادـعت  نآ  زا  رتشیب  دوش و  یم  یّقلت  دـحاو  ربخ  مکح  رد  ثیدـح 
. تسا لاحم  دنهدب ، مالسلا  هیلع  موصعم  هب  تبسن  غورد  هب  ار  یبلطم  هکنیا 

، فلتخم ریباعت  اب  ار  بلطم  کی  ینعی  تسا  رتاوتم  انعم  یلو  تسین  رتاوتم  ظفل  مه  یهاگ  تسا و  ثیدح  ظفل  هب  طوبرم  یهاگ  رتاوت  نیا 
هب نیقی  یظفل  رتاوت  رد  یظفل . هن  دوب  دـهاوخ  يونعم  رتاوـت  تروـص  نیا  رد  هک  دـنا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  موـصعم  زا  يداـیز  ناـیوار 
ود ره  هجیتن  نیاربانب  ددرگ . یم  لصاح  موصعم  زا  انعم  نآ  رودـص  هب  ملع  يونعم  رتاوت  رد  و  دوش . یم  ادـیپ  موصعم  زا  ظفل  نآ  رودـص 

. تسا رودصلا  یعطق  انعم  ای  ظفل  هک  تسا  نیا 
زا فیعـضت  دـیدرت و  ياج  هنوگ  چـیه  هک  تیادـه  ثحب  رد  نآرق  دّدـعتم  تایآ  رب  هوالع  نآ ، ندوبن  يراـیتخا  تفرعم و  دروم  رد  لاـح 

مه تایاور  رد  انعم  نیا  هک  درک  اعّدا  ناوت  یم  دنرادن ، تلالد  دنس و  تهج 
{159 هحفص }

رد قودص  موحرم  یفاک ، رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیداحا  هب  هعجارم  اب  اّعدـم  نیا  دـشابن . رتاوتم  یظفل  ظاحل  زا  هک  دـنچره  تسا ، رتاوتم 
زا باتک  کی  هب  دـناوت  یم  رطاخ  نانیمطا  يارب  مرتحم  هدـنناوخ  دوش . یم  تباـث  دـنا  هدروآ  راونـالاراحب  رد  یـسلجم  موحرم  دـیحوتلا و 

نیا رد  ار  ثیدح   56 نآ ، باب  کی  رد  طقف  ناشیا  هک  دنک  هعجارم  یلماع  ّرح  خیش  همالع  موحرم  هعیـش  ریظن  مک  ثّدحم  رّحبتم و  ملاع 
. دنا هدرک  يروآ  عمج  عوضوم 

ٌۀَّیبِهوَم ٌۀّیرورَـض  َۀـّیلامجإلا  َۀـفرعملا  َّنإ  :» تسا ناونع  نیا  هب  نآ  مود  باب  دراد و  مان  تازجعملاو » صوصنلاـب  ةادـهلا  تاـبثا   » باـتک نیا 
ًالبق هک  يروط  نامه  اّما  دنا . هتـشاد  رظن  ادـخ  تفرعم  هب  رتشیب  باب  نیا  رد  یـسلجم  همالع  بأد  قباطم  مه  ناشیا  هتبلا  ٌۀَّیبسَک .» ٌۀَّیرِطف ال 
دننام ادخ  تفرعم  ریغ  رگید  ياه  تفرعم  لماش  باب ، نیا  تایاور  رثکا  دـش ، هداد  رّکذـت  راونالاراحب  رد  یـسلجم  موحرم  تانایب  لیذ  رد 

خیش موحرم  رظن  راهظا  نیاربانب  دوش و  یم  مه  تمایق و ...  ربق ، نید ، ماکحا  مالسلا ، هیلع  ماما  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تفرعم 
: تسا نیا  دنا  هدومرف  باب  نایاپ  رد  ناشیا  هک  يرظن  دوب . دهاوخ  یّلک  روط  هب  تفرعم  دروم  رد  باب ، نیا  نایاپ  رد  یلماع  ّرح 

(1 .) ِرتاوَّتلا َّدَح  ِهِزُواجَِتل  ِتاّذلِاب و  ٍدوصقم  َریغ  ِِهنوَِکل  انرَکَذ  ام  یلَع  انرَصَتقا  ًاّدِج  ٌةریثک  َکلذ  یف  ُثیداحالا  و 
ًالّوا نوچ  اجنیا  رد  تسا و  دایز  رایسب  عوضوم  نیا  رد  ثیداحا  ینعی 

*******
ةادهلا 101/1. تابثا  - 1

{160 هحفص }
. میدرک افتکا  رادقم  نیمه  هب  تسا ، رتالاب  رتاوت  ّدح  زا  ًایناث  تسین و  ام  یلصا  ثحب 

ّدح زا  اهنآ  دادعت  نوچ  یلو  دندرک ، یم  لقن  مه  ار  اهنآ  موزل ، تروص  رد  هک  هدـش  دراو  دروم  نیا  رد  يرتشیب  ثیداحا  دوش  یم  مولعم 
. دنا هدرک  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  تسا  رتالاب  رتاوت 

خیـش ینیلک و  موحرم  دـننام  هعیـش  نیثّدـحم  زا  ناگرزب  دـشاب و  یم  دَنـسُم  ةادـهلا » تابثا   » رد لوقنم  ثیداحا  همه  هک  تسا  نیا  بلاـج 
یقاب مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  انعم  نیا  رودص  رد  دیدرت  کش و  ياج  يداع  روط  هب  ناسنا  يارب  نیاربانب  دنا . هدرک  دامتعا  اهنآ  هب  قودص 

انثتـسا نودب  هعیـش  ياملع  لوبق  دروم  مه  دراد و  دوجو  ناشیانعم  رب  ینادجو  دهاش  مه  هک  تایاور  زا  دادـعت  نیا  رگا  ًافاصنا  دـنام . یمن 
ییانعم رگا  درک . رتاوت  ياعّدا  ناوت  یم  یطیارش  هچ  تحت  اجک و  رد  هک  تسین  مولعم  دناسرن ، رتاوت  ّدح  هب  ار  یعوضوم  دنا ، هتفرگ  رارق 

!؟ دنتسین تایاور  نیا  هک  دشاب  هنوگچ  اهنآ  تلالد  دادعت و  هچ  هب  نآ  ّهلدا  دیاب  دشاب  رتاوتم  دهاوخب 
{161 هحفص }

تفرعم ثیداحا  رابتعا  تابثا  موس : لصف 
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هراشا

هب زاین  ضرف  هب  هکنیا  و  ًالّوا )  ) درادـن یلقن  لیلد  هب  جایتحا  نآ  تابثا  تسا و  یلقع  هلأـسم  کـی  تفرعم  عوضوم  هکنیا  زا  رظن  فرـص  اـب 
ربخ ار  تفرعم  ثحب  ثیداحا  رگا  ًایناث ،)  ) تسین اهنآ  کت  کت  دنـس  یـسررب  هب  يزاـین  اذـل  تسا و  رتاوت  ّدـح  رد  نآ  لـیالد  یلقن ، ّهلدا 

. دنک یم  ادیپ  تیعوضوم  نآ  لاجر  یسررب  تقو  نآ  مینک ، یّقلت  دحاو 

داحآ رابخا  رابتعا  نازیم 

. دنرمش یم  ربتعم  ار  نآ  یطیارش  هچ  رد  تسیچ و  دحاو  ربخ  ندوب  لوبقم  كالم  دید  دیاب  ضرف  نیا  رد 
ثحابم عون  نیا  هب  يزاـین  مه  باـتک  نیا  رد  میوشب و  لاـجر  ملع  رد  یـصّصخت  ياـه  ثحب  دراو  میهاوخ  یمن  هکنآ  يارب  اـجنیا  رد  اـم 

. مینک یم  افتکا  نف  نیا  رد  ناصّصختم  زا  یضعب  تاراهظا  لقن  هب  درادن ، دوجو 
: دنا هدومرف  نینچ  هراب  نیا  رد  ناشیا  زا  یکی 

{162 هحفص }
رارق وحن  نیمه  رب  زین  القع  فرع و  شور  و  هدش . هتخانش  رابتعا  نازیم  رودص ، هب  نانیمطا  لوصا  ملع  رد  هرخالاب  دحاو ، تیّجح  باب  رد 

(1 .) دراد

تسا فّلؤم  دزن  نآ  ندوب  ربتعم  ربخ ، رودص  هب  نانیمطا  ياه  هار  زا  یکی 

نیّفلؤم دزن  ثیدـح  ندوب  ربتعم  اهنآ  نیرت  مهم  زا  هک  دوش  لصاح  ناسنا  يارب  تسا  نکمم  یفلتخم  ياـه  هار  زا  رودـص  هب  ناـنیمطا  نیا 
يروآ عمج  رد  يردق  هب  هعیش  لّوا  زارط  فورعم و  ناثّدحم  دنا . هدش  هتخانش  تلادع  قیقحت و  نّیدت ، ّتقد ، هب  هک  تسا  یثیدح  عماوج 

نامگ ّنظ و  اب  ار  يزیچ  هکنیا  لامتحا  ناشیا ، تلادع  دّبعت و  نازیم  هب  هّجوت  اب  هک  دنا  هتشاد  یفاکـشوم  رظن و  ّتقد  ثیداحا  رب  دامتعا  و 
درادن . دوجو  ًاّدج  دننک ، دامتعا  نیقی  ملع و  نودب  نآ  رب  دنهدب و  تبسن  موصعم  هب 

هک دنتـسه  یناگرزب  ینیلک ، موحرم  مالـسالا  ۀقث  قودص و  خیـش  نیثّدحملا  سیئر  یـسوط و  نسح  نبدمحم  هفئاطلا  خیـش  ریظن  یناسک 
وا تلادع  رب  ای  هدرک  قیثوت  ناگرزب  نیا  زا  یکی  ار  یـسک  رگا  تسا . لوبق  دروم  ًالماک  ثیدح  لاجر  ّمذ  ای  حدـم  هرابرد  ناشرظن  راهظا 
دنا هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  هک  یثیداحا  تّحص  رب  اهنآ  تداهش  تروص  نیا  رد  دوش . یم  یّقلت  لداع  ّقثوم و  ًاعطق  دشاب ، هداد  یهاوگ 

. دشاب لوبق  دروم  دیاب  زین 
حرش رد  لّوا ) یسلجم   ) یسلجم یقت  دّمحم  یلوم  همالع  موحرم 

*******
.27/ هبدن ياعد  رد  تیالو  غورف  یناگیاپلگ : یفاص  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  - 1

{163 هحفص }
: دیامرف یم  ینیلک  موحرم  قودص  خیش  هرابرد  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک رب  دوخ 

(1 .) یّشکلاو یشاجشّنلا  ِخیِّشلاَک و  ِلاجِّرلا  يءاملُع  نیم  ٍدحاو  نِم  ِةاوُّرلا  ِقیثَوت  نَع  ُرُصقَیال  امهَحیحصَت  ّناف 
. تسین رتمک  یّشک  یشاجن و  خیش و  موحرم  دننام  لاجر  ياملع  زا  یکی  طّسوت  نایوار  قیثوت  زا  راوگرزب  ود  نیا  نتسناد  حیحص 

قودص خیش  دننام  یناگرزب  تداهـش  سپ  تسا ، لاجر  ياملع  زا  یکی  قیثوت  وا ، نتـسناد  هقث  ثیدح و  يوار  رب  دامتعا  نازیم  رگا  ینعی 
ّرح خیش  همالع  موحرم  یعیش  گرزب  ملاع  لوق  هب  درادن و  مک  نآ  يوار  نتسناد  ّقثوم  زا  يزیچ  ثیدح  کی  تّحص  رب  ینیلک  موحرم  و 
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نایوار قیثوت  حدـم و  رب  اهنآ  تداهـش  یلوا  قیرط  هب  تفریذـپ ، ناشیاه  باـتک  ثیداـحا  تّحـص  رب  ار  ناـشیا  یهاوگ  ناوتن  رگا  یلماـع 
یم لوبق  دروم  مه  ناشیاه  باتک  ثیداحا  تّحـص  رب  تداهـش  تسا ، لوبق  دروم  ناشیا  قیثوت  نوچ  یلو  تفریذـپ . دـیابن  مه  ار  ثیدـح 

(2 .) دشاب

یفاک ثیداحا  هرابرد  ینیلک  موحرم  رظن 

ار ّفلؤم  رظن  ات  مینک  یم  لقن  یفاک  فیرـش  باتک  رب  ار  ینیلک  موحرم  همّدـقم  زا  یتمـسق  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب 
: دسیون یم  هدرک  باطخ  دوخ  ردارب  ار  وا  هک  یسک  هب  باطخ  همّدقم  رد  ناشیا  مینادب . شباتک  ثیداحا  دروم  رد 

*******
نیقّتملا 20/1. ۀضور  - 1

هعیشلا 102/20. لئاسو  - 2
{164 هحفص }

نَّمِم ُهُضِواُفت  ُهُرِکاُذت و  نَم  َِکتَرـضَِحب  ُدَِـجتال  َکَّنأ  و  اهیف ... ۀَـیاورِّرلا  ِفالتخِال  اهَِقئاقح  ُفِرعَتال  َکیلَع  تَلَکـشأ  دَـق  ًارومُأ  َّنأ  َترَکَذ 
ِهیلإ ُعِجرَی  ُمِّلعَتُملا و  ِِهب  یفَتکَی  اـم  ِنیّدـلا  ملع  ِنوُنف  ِعیمج  نِم  ُعَمجَی  ٍفاـک  ٌباـتک  َكدـنِع  َنوکَی  نأ  ُّبُِحت  َکَّنإ  َتُلق  و  اـهیف . ِهِملِِعب  ُِقثَت 

ُلَمَعلا و اَهیَلَع  یتَّلا  ِۀَِمئاقلا  ِنَنُّسلاو  ُمالَّسلا  مهیلع  َنیقداّصلا  نَع  ِۀحیحَّصلا  ِراثآلاب  ِِهب  لَمَعلا  ِنیدلا و  َملِع  ُدـیُری  نَم  هنم  ُذُـخأَی  ُدِـشرَتسُملا و 
(1 ...) َتلأَس ام  َفیلأت  ُدمَحلا - َُهل  و  ُهللا - َرَّسَی  دق  و  مّلس ... هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهِّیبَن  ُۀَّنس  َّلجوَّزع و  ِهللا  ُضرَف  يّدَُؤی  اِهب 

... یهد یمن  صیخـشت  ار  تقیقح  اهنآ ، رد  هدراو  ياه  تیاور  رد  فالتخا  رطاخ  هب  هک  هدش  لکـشم  تیارب  یبلاطم  هک  يدش  روآدای  وت 
و يزادرپب . وگتفگ  هرکاذم و  هب  ناشیا  اب  ات  يرادـن  یـسرتسد  دنـشاب ، دامتعا  دروم  یملع  رظن  زا  هک  يدارفا  هب  هک  يدـش ) روآدای   ) زین و 

یناسک عجرم  هدرک و  زاین  یب  ار  ناـهوژپ  شناد  ینید  مولع  ياـه  هتـشر  همه  رد  هک  دـشاب  تراـیتخا  رد  یباـتک  يراد  تسود  هک  یتفگ 
مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  حیحـص  ثیداحا  قیرط  زا  نآ  هب  لمع  نید و  ملع  لابند  هک  یناسک  دنتـسه و  نتفاـی  تیادـه  یپ  رد  هک  دـشاب 
زا دنتسه  ددرگ ، یم  ادا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  یهلا و  تابجاو  اهنآ  ماجنا  اب  دنـشاب و  یم  لمع  يانبم  هک  ییاه  ّتنس 

... درک مهارف  ار  يدوب  هتساوخ  هچنآ  فیلأت  دنوادخ  دمحلا هللا  و  دنوش ... دنم  هرهب  باتک  نآ 
*******

. ّفلؤم همّدقم  یفاک ، لوصا  - 1
{165 هحفص }

ّریحتم ینید  حیحـص  فراعم  صیخـشت  رد  هک  یناسک  زاین  هب  خـساپ  رد  ار  یفاک  باتک  ینیلک  موحرم  هک  دوش  یم  مولعم  تارابع  نیا  زا 
باتک هب  هعجارم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  نتفای  رد  ار  هوژپ  شناد  هک  هدوب  یباتک  فیلأت  ناشیا  دصق  هدرک و  میظنت  دنا ، هدنام 

هنوگ همه  يروآ  عمج  هب  ناشیا  رگا  تاهج  نیا  هب  هّجوتاب  تسا . هتـشاذگ  یفاک »  » ار نآ  مسا  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  زاـین  یب  رگید  ياـه 
 - داد تبسن  تارضح  نآ  هب  نانیمطا  اب  ناوت  یمن  هچنآ  دش و  نئمطم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  شرودص  هب  ناوت  یم  هچنآ  زا  ّمعا  یثیدح - 

یقاب ینادرگرس  رد  نانچمه  ار  وا  درک و  یمن  باتک  هدننک  تساوخرد  زا  ّریحت  عفر  زگره  یـشور  نینچ  دوب ، هتخادرپ  شیوخ  باتک  رد 
. تشاد یم  هگن 

هچنآ زا  هتخادرپ و  هدوب  یعطق  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هب  شدانـسا  دوخ  رظن  زا  هچنآ  لقن  هب  یفاک  باتک  رد  ناشیا  هک  تفگ  دـیاب  هجیتن  رد 
نیموصعم زا  حیحـص  راثآ  هک  دـنا  هدومرف  تحارـص  هب  ناشیا  دوخ  ار  بلطم  نیا  و  تسا . هدرک  زیهرپ  هدوب  كوکـشم  ناشیا  هب  شتبـسن 

و دنا . هدروآ  دوخ  باتک  رد  ددرگ ، یم  ادا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  ادخ و  تابجاو  اهنآ  هب  لمع  اب  هک  ار  مالـسلا  مهیلع 
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موصعم زا  شرودص  هب  هک  دنچره  یعوضوم  ره  رد  ار  یثیدح  ره  هک  هدوبن  نیا  ینیلک  موحرم  دـصق  هک  دـنام  یمن  یقاب  یکـش  نیاربانب 
. تسا هدرک  عمج  ار  حیحص  ثیداحا  هکلب  دروایب  دوخ  باتک  رد  تسا  هتشادن  دامتعا  مالسلا  هیلع 

حیحص ثیدح  دروم  رد  نیرّخأتم  امدق و  حالطصا  توافت 

هک هتفر  راک  هب  امدق  حالطصا  هب  ینیلک  موحرم  نامز  رد  حیحص »  » هتبلا
{166 هحفص }

رودص هب  نانیمطا  قوثو و  بجوم  هک  دشاب  یتاهج  هب  دضتعم  نراقم و  هک  ار  یثیدح  امدق  دـشاب . یم  املع  زا  نیرّخأتم  حالطـصا  زا  ریغ 
دزن ثیدح  تّحص  طیارش  بلطم ، نیا  هب  حیرصت  نمض  نیسمشلا » قرشم   » باتک رد  ییاهب  خیش  موحرم  دنتسناد . یم  حیحص  ددرگ ، نآ 

هفاضا ییاهب  خیـش  موحرم  تارابع  لقن  زا  سپ  هعیـشلا  لئاسو  باتک  همتاخ  رد  یلماع  ّرح  خیـش  همالع  تسا . هدرمـشرب  ار  هیماما  يامدـق 
: تسا هدرک 

(1 .) ُهُّرِس َسُِّدق  ۀماّلعلا  َدیدجلا  َحالطصالا  َرَّرَق  نَم  َلَّوأ  َّنأ  َرَکَذ  ّمث 
هّرس هللا  سّدق  یّلح  همالع  موحرم  هدرک ، عضو  ثیدح  ملع  رد  ار  دیدج  حالطصا  هک  یسک  لّوا  تسا : هدومرف  ییاهب  خیـش  موحرم  ینعی 

. دشاب یم 
ینیلک موحرم  نیاربانب  دندرب . یم  راک  هب  رکذلا  قوف  يانعم  هب  ار  حیحص »  » ریبعت همالع ، موحرم  نامز  ات  هعیـش  ياملع  هک  دوش  یم  مولعم 

سپ یلماع  ّرح  خیـش  همالع  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . هدرک  لامعتـسا  انعم  نامه  هب  ار  هملک  نیا  هدوب ، یّلح  همالع  نامز  زا  لـبق  هک  مه 
: تسا هدومرف  ناشیا  تسا . هدرک  حیرصت  نآ  هب  یفاک ، همّدقم  رد  ینیلک  موحرم  تارابع  لقن  زا 

(2 .) ُِرتاوتلا ود  ِۀَّیعطَقلا  ِِنئارَقلِاب  مالسلا  هیلع  ِموصعملا  ِنَع  ِتباثلا  یَنعِمب  ِءامدُقلا  ِحالطصِاب  ٌحیحص  ِهیف  ام  َّلک  َّنأ  َِملُعَف 
*******

هعیشلا 66/20. لئاسو  - 1

هعیشلا 64/20. لئاسو  - 2
{167 هحفص }

قیرط زا  ای  یعطق  نئارق  دوجو  اب  اهنآ  همه  رودـص  ینعی  تسا ؛ حیحـص  امدـق  حالطـصا  هب  یفاـک  ثیداـحا  همه  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
. تسا هدیسر  توبث  هب  مالسلا  هیلع  مولعم  زا  رتاوت 

فیعض ّقثوم و  نسح ، حیحص ، مسق : راهچ  هب  اهنآ  دنس  تیعضو  ظاحل  زا  ار  ثیداحا  هعیـش  ياملع  دعب ، هب  یّلح  همالع  موحرم  نامز  زا 
و هقث ) لقاّدح  ای   ) لداع دارفا  طّسوت  نآ  دنـس  هلـسلس  هک  دوش  یم  هتفگ  یثیدح  هب  حیحـص  ثیدح  حالطـصا  نیا  رد  دـنا . هدرک  میـسقت 

: تسا هدومرف  لئاسولا  همتاخ  رد  یلماع  ّرح  خیش  موحرم  دوش . لصّتم  موصعم  هب  بهذم  یماما 
. َۀلادعلا يوارلا  یف  اوُطَرَتشا  دق  ِدیدجلا  ِحالطصالا  ُباحصأ 

: زین و 
(1 .) ِتاقبَّطلا ِعیمج  یف  ُِطباضلا  یمامالا  ُلدعلا  ُهاَور  ام  مهَدنع  ُحیحصلا 

. دنا هتسناد  ثیدح  تّحص  طرش  تاقبط  همه  رد  ار  يوار  رظن  ّتقد  تلادع و  دیدج  حالطصا  باحصا  ینعی 
اهنآ اریز  دریگ . یم  رارق  امدق  حالطصا  هب  حیحص  ثیداحا  رامش  رد  نیرّخدتم  حالطصا  قبط  فیعـض  ثیداحا  زا  يرایـسب  بیترت  نیا  اب 

هّیجراخ طیارش  نئارق و  يور  زا  ثیدح  رودص  هب  نانیمطا  ار  تّحص  كالم 
{168 هحفص }
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. تسا هدوب  دوجوم  نیرّخأتم  حالطصا  هب  فیعض  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  یگژیو  نیا  هک  دنتسناد  یم 
هّیجراخ مئامـض  نئارق و  نتفرگ  هدیدن  نیع و  ضمغ  اب  نیرّخأتم  حالطـصا  هکنیا  دـنا  هدرک  حیرـصت  نآ  رب  املع  ناگرزب  هک  یّمهم  هتکن 

هب نانیمطا  هک  هدوب  يا  هّیجراخ  نئارق  ًاعون  دندرک ، یم  دانتسا  نآ  رب  ثیدح  تّحص  هب  مکح  رد  امدق  هچنآ  هک  یلاح  رد  تسا ، ثیداحا 
لوادتم روهشم و  هک  ۀئامعبرا  لوصا  زا  لصا  دنچ  رد  یثیدح  رگا  ًالثم  تسا . هدروآ  یم  ناشیا  يارب  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  ربخ  رودص 

یلاح رد  هدش ، یم  بوسحم  حیحص  دنتشاد  یـسرتسد  لوصا  نآ  هب  هک  امدق  رظن  زا  دشاب ، هدمآ  هدوب ، مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  نیب 
. ددرگ یّقلت  لوهجم  ای  فیعض  نیرّخأتم  حالطصا  رد  اسب  هچ  هک 

حیحص ثیدح  هرابرد  نیرّخأتم  امدق و  رظن  فالتخا  تّلع 

لّوا تسد  عبانم  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  روضح  نامز  هب  ندوب  کیدزن  لیلد  هب  امدق  هک  تسا  نیا  نیرّخأتم  امدـق و  نیب  رظن  فالتخا  ّتلع 
باتک رد  هک  یثیداحا  دنتشاد و  یسرتسد  دندوب ، هدومن  طبـض  هدینـش و  ناشیا  زا  هطـساو  نودب  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  هک  یثیدح 

یم هدیمان  لوصا »  » ثیدـحلا ملع  حالطـصا  رد  هک  تسا  نامه  لّوا  تسد  عبانم  نیا  دـنا . هدرک  لقن  اهنآ  زا  ًامیقتـسم  دـنا  هدروآ  ناشیاه 
. دوش

هدومن طبـض  هدینـش و  مالـسلا  هیلع  ماما  ناسل  زا  هطـساوالب  يوار  هک  تسا  تاـیاور  زا  يا  هعومجم  ثیدـح  ياـملع  حالطـصا  رد  لـصا 
فّنصم باتک و  لباقم  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  دّرجم  لصا ، هب  دارم  ای  دشاب ...

{169 هحفص }
(1 .) تسه یتانایب  زین  ّفلؤم  دوخ  زا  مالسلا  مهیلع  هّمئا  مالک  رب  هوالع  اهنآ  رد  هک 

نتـشون رد  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  باحـصا  هک  یتّقد  هب  هّجوت  اب  هدوب و  روهـشم  لوادـتم و  هّیماما  ياملع  نیب  هتـشذگ  راـصعا  رد  لوصا  نیا 
دوجو ناشیا  زا  لوصا  نیا  ثیداحا  رودـص  رد  یّکـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  بناج  زا  اه  هتـشون  نیا  دـییأت  دنتـشاد و  ناـشیا  ثیداـحا 

هب دّیقم  ار  دوخ  دندرک ، یم  لقن  دامتعا  دروم  لّوا و  تسد  عبانم  نیا  زا  ار  دوخ  ثیداحا  هک  هعیـش  ناثّدحم  لیلد  نیمه  هب  تسا . هتـشادن 
مالـسلا هیلع  ماما  زا  ار  نآ  عوفرم  تروص  هب  ای  دندروآ  یمن  لماک  روط  هب  ار  اهدنـس  یهاگ  هک  يروط  هب  دنتـسناد ؛ یمن  نآ  دانـسا  رکذ 

هکنیا كّربت و  نّمیت و  ناونع  هب  ًافرـص  ار  راک  نیا  دندرک ، یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  هب  لصّتم  ار  دنـس  هک  يدراوم  رد  دـندرک و  یم  لقن 
هیلع موصعم  هب  قیرط  دنچ  زا  هک  یثیدح  لقن  رد  یهاگ  لیلد  نیمه  هب  و  دنداد . یم  ماجنا  دنکن ، ادیپ  لسرم  لکـش  رهاظ  تروص  هب  ربخ 

. دندرب یمن  یمان  حرط  هیقب  زا  دندرک و  یم  افتکا  نآ  تاور  زا  هلسلس  کی  رکذ  هب  دوش ، یم  لصّتم  مالسلا 
هیلّوا عبانم  نآ  تفرگ ، تروص  اهنآ  لوصا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ثیدح  ناظفاح  اب  هک  يدایز  ياه  تفلاخم  نامز و  تشذگ  رثا  رد 

يا هعومجم  و  دنس ) نودب   ) لسرم ثیداحا  يرـس  کی  هدیـسر  نیرّخأتم  تسد  هب  هچنآ  دش و  جراخ  هّیماما  ياملع  سرتسد  زا  جیردت  هب 
ثحب و دروم  هچنآ  بیترت  نیا  اب  دنا . هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  كربت  نّمیت و  يارب  امدق  هک  تسا  ییاهدنس  نامه  اب  دنسم  ثیداحا  زا 

رارق نیرّخأتم  قیقحت 
*******

26 و 27. ثیدحلا / ۀیارد  یچ : هناش  ریدم  مظاک  داتسا  - 1
{170 هحفص }

هنوگ نیا  تسا . هدش  لقن  نآ  زا  هک  یلـصا  ذخأم و  رکذ  نودـب  هتـشاد و  ناینیـشیپ  دزن  رد  هک  ینئارق  همه  زا  یلاخ  تسا  يرابخا  هتفرگ ،
: دنا هدرک  میسقت  فیعض  نسح و  ّقثوم و  حیحص و  هب  نیرّخأتم  ار  رابخا 

َکلِذب َفَرَتعا  دَق  و  ِِنئارَقلاب . ٌۀفوفحم  اِنُبتُک  َرابخأ  َّنأ  َتفَرَع  دَق  و  ِۀنیرقلا . ِنَع  یلاخلا  دحاولا  ُرَبَخلا  وه  ِمیسقتلا  َدروَم  ّنأ  یلع  اوقفَّتا  مّهنا 
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(1 .) اهَضَعب انلَقَن  دَق  َعِضاوم  ِةَّدع  یف  ِدیدجلا  ِحالطصالا  ُباحصأ 
هّجوتم وت  و  تسا . هنیرق  زا  یلاخ  ربخ  نآ  هتفرگ ، رارق  ثیدح  ياملع  میـسقت  دروم  هچنآ  هکنیا  رب  دـنراد  رظن  قاّفتا  یگمه  هعیـش  ياملع 
دراوـم رد  ثیدـحلا ) ملع  رد   ) دـیدج حالطـصا  باحـصا  بلطم  نیا  هب  و  هدوـب . نئارق  هب  فوـفحم  اـم  ياـه  باـتک  ثیداـحا  هک  يدـش 

. میدرک لقن  ار  دراوم  نآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  فارتعا  يدّدعتم 

ثیدح بتک  فیلأت  رد  امدق  شور 

مود لّوا و  یسلجم  یعیش ، گرزب  ملاع  ود  زا  ار  یبلاطم  دوش ، نشور  رتهب  ثیدح  ياه  باتک  نتـشون  رد  امدق  مسر  هکنآ  يارب  اجنیا  رد 
. مینک یم  لقن  ًانیع  رسپ ) ردپ و  )

: دیامرف یم  هیقفلا » هرضحیال  نم   » باتک رد  دوخ  حرش  همّدقم  رد  لّوا  یسلجم  همالع  موحرم 
یفاکلا و یف  مالسالا  ُۀقث  اهرکذ  یتَّلا  رابخالا  ُۀَّحص  رهاظلا 

*******
هعیشلا 102/20 و 103. لئاسو  - 1

{171 هحفص }
َنِم نَیباتکلا  یف  ام  عیمج  القن  نیخیـشلا  َّنأ  رهاظلا  َّنإـف  اهتَّحـصب ... نیلمکـالا  نیخیـشلا  ةداهـشب  باـتکلا  اذـه  یف  قودَّصلا  اـهرکذ  یتَّلا 
َّنأ رهاظلا  لب  ًاضیأ . مالسالا  ِۀقث  ِمالَک  نِم  ُمَهُفی  ًاحیرص و  ُقودصلا  ُهَرَکَذ  امک  اهیلَع ؛ ِۀَّقِحُملا  ِۀَفئاطلا  ُدامتعا  َناک  یّتلا  ۀئامعبرألا  ِلوصُالا 

ُّنَّطلا وأ  ُملِعلا  ِرَبَخلاب  َلُصحَی  نأ  نِم  َّمعأ  ٍتاِقث  اُهتاوُر  َناک  یتلا  ِقرطلا  ِۀَّحِص  نِم  َنیرّخأتملا  َنَیب  ِۀَفِراعتُملا  ِۀّحـصلا  ُریغ  ِۀّحـصلاب  امهَداُرم 
اّمإ مهل  ِعطقلا  ُلوصح  اذـک و  ُهنم  ُتعمـس  ُمامالا و  لاق  ۀـلزنمب  ُنوکیف  ِموصعملا  َنِم  ِدورولاب  ُعطَقلا  امهُدارم  لب  امهنم ، ٌءیـش  َلُصحَیال  وأ 

(1 .) مهل ًۀلصاح  تناک  یتَّلا  ِنئارقلا  ِّمَِضب  وأ  ِرَبَخلا  ُِرتاوِتب 
حیحـص یگمه  هدروآ ، هیقفلا ) هرـضحی  نم ال   ) باتک نیا  رد  قودـص  موحرم  هچنآ  یفاک و  رد  مالـسالا  ۀـقث  رابخا  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
ناشیاه باـتک  رد  هچنآ  همه  خیـش  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنا . ... هداد  تداهـش  اـهنآ  تّحـص  هب  راوگرزب  خیـش  ود  نیا  اریز  تسا 
هدومرف ًاحیرص  قودص  موحرم  ار  بلطم  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  تسا  هعیـش )  ) قح رب  هفیاط  دامتعا  دروم  هک  ۀئامعبرا  لوصا  زا  دنا  هدروآ 

حالطـصا زا  ریغ  تّحـص ، زا  ناشیا  روظنم  هک  تسا  نیا  رهاظ  نیا ) زا  رتالاب   ) هکلب دوش . یم  هدیمهف  مه  ینیلک )  ) مالـسالا ۀقث  مالک  زا  و 
دشاب و یم  ناشرظن  دروم  ثیدح  قرط  تّحص  هک  تسا  نارّخأتم  نایم  جیار 

*******
نیقتملا 28/1. ۀضور  - 1

{172 هحفص }
لصاح نامگ  ای  نیقی  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  ثیدح  رودص  هب  هکنیا  زا  ّمعا  دنناد  یم  حیحـص  ار  ثیدح  دنـشاب  هقث  یثیدح  نایوار  رگا 

زا ثیدـح  رودـص  هب  نیقی  تّحـص ، زا  امدـق  دارم  یلو  تسا ؛ نارّخأـتم  هقیرط  نیا ، دوشن . لـصاح  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  هکنیا  اـی  دوـش 
ار بلطم  ناشیا  زا  دومرف و  مالـسلا  هیلع  ماما  دیوگب : هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  ناشیا  لقن  تروص  نیا  رد  و  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  موصعم 

. تسا هتشاد  دوجو  ناشیا  يارب  هک  هدوب  ینئارق  مامضنا  اب  ای  ثیدح و  رتاوت  قیرط  زا  ای  نیقی  نیا  لوصح  و  مدینش .
نِم رهاظلا  َّنأل  ًاحیحـص . ُربخلا  ُنوکی  ًۀـقث  باتکلا  بحاص  َناک  اذاف  ةروهـشملا . ةربتعملا  بتکلا  َنِم  ُلقنلا  مهنم  ُرهاظلاف  ٍلاـح  ّيأ  یلع  و 
نب دّمحم  راسَی و  نب  لیَضُفلاک  َنیروهشملا  ِۀَعامجلا  َنِم  َناک  اذإ  امَّیس  ِكُّربَّتلا  ِنُّمیَّتلا و  ُدَّرجم  رتاوتملا  روهـشملا  باتکلا  یلإ  ِدنـسلا  ِلقَن 

. امهیَدَنَس ۀلاهج  ُّرُّضَیال  ّهنأ  َرهاظلا  َّناف  امهنع . هللا  یضر  ملسم 
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ِكّربتلا ِنّمیتلا و  ِدَّرَجُِمل  ًاضیأ  هدنع  ِدنسلا  ُلاّصتا  َناک  ِةروهشملا و  ِبتکلا  یلع  َناک  ًاضیأ  ِمالسالا  ۀقث  َرادم  َّنأ  ُرَهظَی  ِعُّبتتلا  ِةَرثَک  َعَم  و  ... 
ّهنأ ُرهاظلاف  ریمع  یبأ  نب  دّـمحم  وأ  ییحی  نب  ناوفـص  وأ  یـسیع  نب  ِداّمح  نَع  ًاربخ  يَور  ناف  ِلَسرُملاب . ِرهاظلا  ِبسَِحب  ُرَبَخلا  َقَحلَی  اّلئل  و 
... دایز نب  لهس  ِلثمب  فعضلا  وأ  ِلضفلا  نَع  لیعامسا  نب  دّمحم  ِلثِِمب  ِبتکلا  یلإ  ِدنسلا  یف  ُنوکت  یتَّلا  َُۀلاهَجلا  ُّرُضَیالف  مِِهُبتُک  نِم  َذَخأ 

.
ُضرغلا ٌّکش و  ُهُقَحلَیال  ُثیحب  عُّبتتلا  َنِم  ُرَهظَی  ُهترکذ  ام  ُّلک  و 

{173 هحفص }
(1 .) ِقیرطلا َُةءارإ  هذه  ِرکذ  نِم 

دروم باتک  بحاص  رگا  نیاربانب  دنا . هدرک  لقن  ار  دوخ  ثیداحا  فورعم  ربتعم  ياه  باتک  زا  هک  تسا  نیا  ناشیا  راک  رهاظ  لاح  ره  هب 
دـصق طقف  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنناسر ، یم  يروهـشم  رتاوتم  باتک  هب  ار  یثیدح  دنـس  یتقو  نوچ  دوب . دهاوخ  حیحـص  ربخ  دشاب  دامتعا 

هک دشاب ، امهنع  هللا  یضر  ملـسم  نب  دّمحم  راسی و  نب  لیـضف  نوچ  یفورعم  دارفا  زا  یتقو  صوصخ  هب  دنراد ، راک  نیا  زا  كّربت  نّمیت و 
. دنز یمن  ثیدح  تّحص  هب  يررض  اهنآ  دنس  ندوب  لوهجم  تروص  نیا  رد 

ثیدح دنس  ندوب  لّتم  هدوب و  روهشم  ياه  باتک  ساسارب  مه  ینیلک )  ) مالـسالا ۀقث  يانبم  هک  دوش  یم  مولعم  ناوارف  قیقحت  عّبتت و  اب  ... 
) لـسرم ثیدـح  لکـش  هب  يرهاـظ ، تروص  هب  ثیدـح  هکنیا  هدوب و  كّربـت  نّمیت و  تهج  زا  طـقف  مه  وا  دزن  مالـسلا ) هیلع  موصعم  هب  )

ندوب لوهجم  دـنک ، لقن  ریمع  یبا  نبا  ای  ییحی  نب  ناوفـص  ای  یـسیع  نب  داّـمح  زا  ار  یثیدـح  ناـشیا  رگا  نیارباـنب  دـشابن . دنـس ) نودـب 
، دنتسه اه  باتک  نآ  دنس  هلـسلس  رد  هک  دایز  نب  لهـس  دننام  یناسک  فعـض  ای  هدرک  لقن  لضف  زا  هک  لیعامـسا  نبدمحم  نوچ  یناسک 

... دنز یمن  ثیدح  رابتعا  تّحص و  هب  يررض 
قیرط هئارا  بلاطم  نیا  نایب  زا  فده  دنام و  یمن  یقاب  یکش  هک  نانچنآ  دوش  یم  نشور  عّبتت  قیقحت و  زا  مدرک  رکذ  هچنآ  همه 

*******
نیقّتملا 29/1 و 30. ۀضور  - 1

{174 هحفص }
. دشاب یم 

تـسایوگ ًالماک  نوچ  هک  دنا  هدومرف  هیقفلا  هرـضحیال  نم  یفاک و  ثیداحا  تّحـص  تابثا  رد  لّوا  یـسلجم  موحرم  هک  دوب  یلئاسم  اهنیا 
. میرادن اهنآ  حیضوت  هب  يزاین 

یسررب تبسانم  هب  ثحب  نیا  دنا ، هدروآ  دوخ  نیعبرا  حرش  رد  یسلجم  رقاب  دمحم  یلوم  همالع  موحرم  رتشیب  لیـصفت  اب  ار  بلاطم  نیمه 
زا سپ  ناشیا  تسا . هدرک  لقن  یفاک  رد  ریمع  یبا  نبا  زا  دوخ  دنس  اب  ار  نآ  ینیلک  موحرم  هک  تسا  یثیدح  دنس  هرابرد  ناشیا  قیقحت  و 

: دیامرف یم  هدرک  حرطم  لیعامسا ) نب  دّمحم   ) ثیدح تاور  زا  یکی  ندوب  لوهجم  هرابرد  هک  یثحب 
(1 .) ثیدَحلا ِۀَّحِص  یف  ُحَدقَیال  ُُهَتلاهَج  نکل 

. دنز یمن  ثیدح  تّحص  هب  يررض  ناشیا  ندوب  لوهجم  یلو 
: دروآ یم  لیلد  دنچ  هب  دوخ  ياعّدا  تابثا  يارب  ناشیا 

(2 .) ِِهلضَف ِِهَتلادَع و  ِِهتَِقث و  یلع  ُّلُذی  هیلع  هَدامتعا  یفاکلا و  یف  اهدروأ  یتَّلا  ِرابخالا  ِرثکأ  یف  هنع  ِّینیلکلا  َۀیاور  َّنأ  لّوالا 
اب لداـع و  هقث و  رب  تلـالد  وا ، رب  ناـشیا  داـمتعا  وا و  زا  یفاـک  ثیداـحا  رثـکا  رد  ینیلک  موـحرم  ندرک  تیاور  هک  تسا  نیا  لّوا  لـیلد 

. دنک یم  وا  ندوب  تلیضف 
*******
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.509 نیعبرالا / باتک  - 1

.509 نیعبرالا / باتک  - 2
{175 هحفص }

یم تیافک  وا  رب  دامتعا  بوجو  تلادع و  تابثا  يارب  صخش ، کی  رب  ینیلک  موحرم  دامتعا  فرص  یسلجم  همالع  رظن  زا  لیلد  نیا  قبط 
: تسا نینچ  هدروآ ، ثیدح  تّحص  تابثا  يارب  ناشیا  هک  یموس  لیلد  دنک .

َرهـشأ تناک  ریمع  یبأ  نبا  ُُبتُک  و  ٍعّبتت . ینأ  هل  نَم  یلع  یفخَیال  امک  ریمع  یبأ  نبا  ِباتک  نِم  ٌذوخأـم  َربخلا  اذـه  َّنأ  َرهاـظلا  َّنأ  ُثلاـثلا 
ّانأ امکف  ِراهنلا . ِۀـعبار  یف  ِسمـشلا  َنِم  رهظأ  مهدـنع  ۀـئامعبرألا  ُةربتعملا  لوصألا  ِتناک  لـب  اندـنع  ِۀـعبرالا  اـِنلوُصا  نِم  َنیثّدـحملا  دـنع 
هیف ٍدنس  ِرکِذب  ِلاُبن  مل  اّمبر  ِفلسلا و  ِۀَّنِسب  ِءادتقالا  ِكُّربَّتلا و  ِنُّمیتلل و  ّالإ  سیلف  ًادنس  اندَروأ  اذا  ۀعبرألا و  ِلوصألا  هذِهل  ٍدنس  یِلا  ُجاتَحنال 
هیف َناک  نإ  ِةروهـشملا و  ِبتکلا  یلإ  ٍدحاو  ٍدنـس  ِرکِذب  َنوفتکی  اوناک  کلذل  َنیّفلؤملا  َنِم  ُرباکدلا  ءالؤه  اذکف  کلِذل ، ٌۀـلاهج  وأ  ٌفعض 

(1 .) ِفعَّضلاب ُموقلا  اهَفَصَو  یتَّلا  ِرابخالا  َنِم  ٍریثک  ُۀَّحص  کل  ُرَهظی  اهَتیَتأ  نإ  ٌعفان  ٍفاش  ٌعساو  ٌباب  اذه  و  ٌلوهجم . وأ  ٌفیعَض 
نبا ياه  باتک  و  دوش . یم  تباث  رما  نیا  عّبتت  نیرتمک  اب  هک  تسا  هدـش  لقن  ریمع  یبا  نبا  باتکا  زا  ثیدـح  نیا  ًارهاظ  هکنیا  موس  لیلد 

نامـسآ طسو  رد  دیـشروخ  زا  اهنآ  دزن  زین  هئامعبرا  ربتعم  لوصا  هکلب  تسا . هدوب  رتروهـشم  ام  دزن  هعبرا  بتک  زا  نیثّدـحم  دزن  ریمع  یبا 
بتک زا  یثیدح  لقن  رد  ام  هک  هنوگ  نامه  سپ  تسا . هدوب  رت  نشور 

*******
509 و 510. نیعبرالا / باتک  - 1

{176 هحفص }
کی رکذ  اسب  هچ  هدوب و  ناگتشذگ  ّتنس  زا  يوریپ  كّربت و  نّمیت و  رطاخ  هب  ًافرص  مینک  رکذ  يدنس  رگا  میرادن و  دنس  هب  جایتحا  هعبرا 

لوصا یلـصا و  بتک  هب  تبـسن  ار  تلاـح  نیمه  مه  هعبرا  بتک  نیا  نیّفلؤم  ناـگرزب  درادـن ، یتیمها  اـم  يارب  لوهجم  اـی  فیعـض  دـنس 
نیا و  دشاب . لوهجم  ای  فیعـض  هک  دـنچره  دـندرک  یم  افتکا  فورعم  ياه  باتک  زا  دنـس  کی  رکذ  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتـشاد . هئامعبرا 
یم نشور  دنا ، هتسناد  فیعض  ار  اهنآ  نیرّخأتم  هک  يرابخا  زا  يرایسب  تّحص  يوش  دراو  نآ  زا  رگا  هک  تسا  یعفان  یفاش و  عیـسو  باب 

. دوش
: میروآ یم  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  همجرت  راصتخا ، تیاعر  يارب  ام  هک  هدروآ  دهاش  تفه  دوخ  ياعّدم  تابثا  رد  یسلجم  هماّلع 

یم لصّتم  فورعم  ياه  باـتک  ناـبحاص  رگید  اـی  ریمع  یبا  نبا  اـی  بوبحم  نبا  هب  ار  دوخ  دنـس  ینیلک  موحرم  یهاـگ  هکنیا  لّوا  دـهاش 
رد فالتخا  نیا  دنک . یم  فذح  ار  وا  زا  لبق  تاور  دنک و  یم  عورـش  بوبحم  نبا  دوخ  زا  ار  ثیدح  دنـس  رگید  ياج  رد  سپـس  دـنک ،
یم رکذ  راب  کی  طقف  ار  نآ  دنـس  هدرک و  لقن  يرگید ) اـی   ) بوبحم نبا  باـتک  زا  ار  ثیدـح  ناـشیا  هک  تهج  نیا  هب  رگم  تسین  لـقن 

. تسا دنس  نودب  لسرم و  ربخ  نآ  هک  دنرب  یم  نامگ  دنرادن  ثیدح  تیارد  هک  یناسک  دوش  یم  ثعاب  راک  نیا  دنک .
یم رکذ  باتک  بحاص  هب  ار  نآ  دنـس  دننک و  یم  تیاور  اج  ود  رد  ار  ربخ  کی  یـسوط  خیـش  ینیلک و  موحرم  یهاگ  هکنیا  مود  دـهاش 

، دننک
{177 هحفص }

نآ هب  ار  يرگید  ياهدنـس  ای  دنـس  هکنیا  ای  دـننک  یم  لقن  باتک  بحاص  زا  يرگید  دنـس  اب  يرگید  ياـج  رد  ًاـنیع  ار  ربخ  نیمه  سپس 
يرگید ياج  رد  سپس  دننک  یم  لقن  اج  کی  رد  ار  يربخ  حیحص ، ياهدنـس  اب  ناشیا  هک  ینک  یم  هدهاشم  یهاگ  و  دننک . یم  همیمض 

نیا اریز  هتشادن  تیمها  ناشیارب  رابخا  ياهدنـس  ندروآ  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  تسین  نیا  و  دنروآ . یم  یفیعـض  دنـس  اب  ار  ربخ  نامه 
. تسا هدوب  روهشم  ًالماک  اهنآ  دزن  اه  باتک 
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. دنا هدشن  قیثوت  هک  دنتسه  یناسک  نآ  دنس  رد  هکنیا  ای  دننک  یم  تّحص  هب  فصّتم  ار  يربخ  نیطّسوتم  امدق و  یهاگ  هکنیا  مجنپ  دهاش 
نب دـمحم  نب  دـمحا  دـیلو و  نب  دـمحم  نبدـمحا  دـننام  دـنا  هدـشن  قیثوت  هک  يدارفا  دروم  رب  اهنآ  رب  هدرک و  تلفغ  رما  نیا  زا  نیرّخأتم 

. دنا هدرک  ضارتعا  اهنیا ، لاثما  نابا و  نب  نسح  نب  نیسح  راطع و  ییحی 
ناشیارب دنـس  رکذ  دندرک و  یم  لقن  رتاوتم  ربتعم و  ياه  باتک  زا  ار  رابخا  اهنآ  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  نیطّـسوتم  امدـق و  زا  یلمع  نینچ 

(1 .) تسا هتشادن  یتیمها 
هدـهع هب  ار  دـهاوش  هیقب  هعلاـطم  تسا . هدروآ  شیوـخ  ياعّدـم  تاـبثا  رد  یـسلجم  همـالع  هک  تسا  يدـهاش  تـفه  زا  دـهاش  هـس  نـیا 

. میراذگ یم  دنمقالع  ناگدنناوخ 
یجایتحا دش  نایب  هچنآ  هب  هّجوت  اب  دیامرف  یم  ثحب  نایاپ  رد  ناشیا 

*******
510 و 511. نیعبرالا / باتک  - 1

{178 هحفص }
يرگید ياه  هار  هک  دنا  هدومرف  حیرـصت  دعب  و  دوش . یمن  ادیپ  دنا ، هدش  بکترم  رابخا  حیحـصت  رد  نّویرابخا  زا  یـضعب  هک  یتافلکت  هب 

. درادن ار  اهنآ  حرط  شیاجنگ  باتک  نیا  هک  تس  امدق  رابخا  حیحصت  يارب  مه 
رّوصت فالخرب  هک  تسا  نیا  میدرک ، لـقن  امدـق  یثیدـح  بتک  میظنت  فیلأـت و  هوحن  هراـبرد  مود  لوا و  یـسلجم  همـالع  زا  هچنآ  هجیتن 

بتک هئاـمعبرا و  لوصا  اـهنآ  عجارم  هکلب  دـنا  هتفرگن  ّقثوم ) ریغ  ّقثوم و   ) لاـجر هاوفا  زا  ار  دوخ  ثیداـحا  ناـشیا  هاـگآان ، دارفا  یـضعب 
هدوب و اهنآ  رایتخا  رد  عبانم  نیا  دندوب . هدرک  طبض  هدینش و  ار  نآ  هطساو  نودب  مالسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  هک  هدوب  لّوا  تسد  یثیدح 

قودص موحرم  ای  هدروآ  ثیداحا  يادتبا  رد  ینیلک  موحرم  هک  ییاهدنس  اّما  تسا . هدوبن  دنـس  رکذ  هب  یجایتحا  نآ  زا  ثیدح  لقن  يارب 
زا ثیدح  لقن  رد  اهنآ  هزاجا  خیاشم  اهنیا  دنا ، هدروآ  راصبتسا ) بیذهت و  هیقفلا ، هرضحیال  نم   ) ناشیاه باتک  ياهتنا  رد  یسوط  خیش  و 

مالعالا  » دنمـشزرا باتک  رد  بلطم  نیا  حیـضوت  دنتـسج . یم  كّربت  دوخ  ياـه  باـتک  رد  ناـشیا  ماـن  رکذ  هب  امدـق  هک  دـنا  هدوب  لوصا 
زا يزارف  همجرت  ام  تسا . هدـمآ  لماک  روط  هب  يدورهاش  يزامن  یلع  خیـش  همـالع  موحرم  رـصاعم  یلاـجر  تاـفیلأت  زا  ۀـعیفرلا » ۀـیداهلا 

: مینک یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  ناشیا  تارابع 
دانتسا فورعم و  هک  نآ  ریغ  هئامعبرا و  لوصا  زا  ار  ثیداحا  دوخ ، هعبرا  بتک  رد  ینیلک ) قودص و  یسوط ، خیـش  موحرم   ) هثالث خیاشم 
لوصا نآ  هب  دوخ  قیرط  ینیلک  موحرم  هک  هدوب  نیا  رد  رگیدکی  اب  اهنآ  لمع  هوحن  توافت  دنا . هدرک  لقن  هدوب  تباث  اهنآ  نیّفلؤم  هب  نآ 

دزن هک  هدرک  رکذ  ثیدح  لوا  رد  ار  اهنآ  نیّفلؤم  تازاجا  لاجر  هلسلس  و 
{179 هحفص }

موحرم هک  هدوب  فلتخم  باوبا  رد  رتمک  ای  رتشیب و  ای  ثیدح  دص  رب  لمتشم  لصا  کی  یهاگ  دوش . یم  بوسحم  ثیدح  دنـس  روهـشم 
نیا اب  و  تسا . هدرک  رکذ  ار  دوخ  هزاجا  خـیاشم  مان  قیرط و  نامه  دروم  ره  رد  هدروآ و  دوخ  بسانم  ياج  رد  ار  اهنآ  زا  کـیره  ینیلک 

. تسا هدرک  رارکت  رتشیب  ای  رتمک و  ای  راب  دص  ار  قیرط  کی  یهاگ  بیترت 
(1 .) دنا هدروآ  ناشیاه  باتک  رخآ  رد  ار  اهنآ  همه  دننکن ، رارکت  ار  دوخ  خیاشم  مان  هکنیا  يارب  قودص  یسوط و  خیش  موحرم  اّما 

رایتخا رد  لوصا  نآ  هکنیا  اب  یتافانم  ثیدح  لقن  هزاجا  خـیاشم  مان  رکذ  هک  دـنهد  یم  حیـضوت  باتک  نیمه  زا  رگید  یتمـسق  رد  ناشیا 
كّربت نّمیت و  يارب  ار  دوخ  هزاجا  لاجر  هلـسلس  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ار  هیلّوا  عبانم  هکنیا  دوجو  اب  ناشیا  درادن و  هدوب  هعبرا  بتک  نیفلؤم 

. دندرب یم  مان 
اهنآ دزن  یـسک  یتقو  هک  دوب  نیا  مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  املع  زا  امدـق  شور  هک  دـمهف  یم  دـنک  لّمأت  تازاجالا  باـتک  رد  هک  یـسک 
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نآ تایاور  بلاطم و  لقن  رد  داتـسا  زا  هدـناسر  یم  مامتا  هب  ار  نآ  هتخومآ و و  یم  لوصا  ای  ثیدـح  ای  هقف  رد  ار  ییاه  باتک  ای  یباـتک 
بناج زا  مه  داتسا  دشاب ، هدوب  يرگید  فینـصت  ای  هدرک و  فینـصت  داتـسا  دوخ  ار  اه  باتک  ای  باتک  نآ  هچ  هتـساوخ ، یم  هزاجا  باتک 
باتک هکنیا  دوجو  اب  سپ  تسا . هداد  یم  ار  باتک  نآ  زا  لقن  هزاجا  وا  هب  هطـساو  اب  ای  هطـساو  نودب  باتک  فنـصم  بناج  زا  ای  شدوخ 

، هدوب دوجوم  ود  ره  دزن 
*******

4 و 5. هیداهلا / مالعالا  - 1
{180 هحفص }

هزاجا درگاش  هب  داتسا  هاگنآ  هتفرگ  سرد  ار  دیفم  خیش  داشرا  باتک  داتسا  دزن  مّلعتم  ًالثم  هدرک . یم  رکذ  فّنصم  ات  ار  دوخ  قیرط  داتسا 
دروم روهشم و  فورعم و  داشرا  باتک  دوخ  هک  هدوب  یلاح  رد  نیا  تسا و  هداد  یم  ناشیا  زا  هطساو  هس  اب  ار  دیفم  موحرم  باتک  زا  لقن 

. تسا هدوب  دوجوم  ود  ره  دزن  دامتعا و 
موحرم ًالثم  تسا . هدوب  بیترت  نیمه  هب  لّوا  تسد  عبانم  لوصا و  زا  لقن  رد  مه  ینیلک ) قودـص و  یـسوط ، خیـش   ) هثـالث خـیاشم  شور 

هب ار  باتک  نآ  ثیداحا  لقن  هزاجا  ییحی  نبدـمحم  هک  هدـناوخ  راّـطع  ییحی  نبدـمحم  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  ّیلع  باـتک  ینیلک 
زا ای  هتخومآ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  دوخ  زا  هطـساو  نودب  مه  وا  یکرمع و  دزن  ار  باتک  نآ  ییحی  نبدمحم  دوخ  تسا . هداد  ناشیا 

نبدمحم زا : دوش  یم  ترابع  باتک  نیا  هب  ینیلک  قیرط  تروص  نیا  رد  تسا . هداد  ار  نآ  زا  لقن  هزاجا  هداد و  ار  شباتک  وا  ای  هدینش  وا 
یـسوط و خیـش  موحرم  تسا . هدرک  رارکت  راـب  اهدـص  ناـشیا  ار  قیرط  نیا  هک  رفعج ، نب  یلع  زا  یکرمع  زا  ییحی  نبدـمحم  زا  بوقعی 

(1 .) دنا هدرک  رکذ  ار  دوخ  قرط  ناشیاه  باتک  نایاپ  رد  هتفرگ و  لوصا  زا  ار  دوخ  ثیدح  مه  قودص 
دوجو نیرّخأتم  امدـق و  نیب  ثیدـح  دنـس  یبایزرا  رد  هک  یفالتخا  ّرـس  ات  میدروآ  روظنم  نیا  هب  لّصفم  تروص  هب  ًاتبـسن  ار  بلاـطم  نیا 

هدش یم  بوسحم  حیحص  امدق  دزن  هک  یثیداحا  ارچ  هکنیا  دوش و  مولعم  دراد 
*******

186 و 187. هیداهلا / مالعالا  - 1
{181 هحفص }

نامه ینعی  هئامعبرا  لوصا  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  تاحیـضوت  اب  دوش . یم  یّقلت  لوهجم  اـی  فیعـض  ناونع  هب  یهاـگ  نیرّخأـتم  رظن  زا 
هدوب امدق  رایتخا  رد  دندوب ، هدرک  طبض  هدینش و  ناشیا  زا  هطساو  نودب  ناشیا  باحصا  هک  مالسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  زا  ییاه  هعومجم 
تـسا هدیـسرن  نیرخأـتم  تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  مک  مک  لوـصا  نیا  دنتـشون . یم  لوـصا  نآ  يور  زا  ار  دوـخ  ياـه  باـتک  اـهنآ  تسا و 

يزاـمن یلع  خیـش  هللا  تیآ  موحرم  یلاـجر  همـالع  هنومن  ناونع  هب  دـنا . هدرک  ییاسانـش  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  لاـجر  ياـملع  هک  دـنچره 
(1 .) تسا هدرک  رکذ  اهنآ  زا  کیره  هب  ار  هثالث  خیاشم  قرط  هدرک و  یفّرعم  قیقد  روط  هب  ار  لصا  نآ 400  زا  لصا  يدورهاش 65 

هب اهنآ  دنـس  هکنیا  ای  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  عوفرم  لـسرم و  تروص  هب  اـی  دـنا  هدروآ  دوخ  ياـه  باـتک  رد  امدـق  هک  یثیداـحا 
ای فیعـض  يوار  ًانایحا  هک  نآ  قرط  زا  یـضعب  طقف  هدـش ، یم  یهتنم  لصا  هب  قیرط  دـنچ  زا  هک  یثیدـح  ای  هدـش و  رکذ  صقاـن  تروص 

ساسحا راک  نیا  هب  يزاین  ًالـصا  نوچ  هدوب  دنـس  رکذ  هب  امدق  يانتعا  مدع  رما  نیا  ّتلع  تسا . هدش  رکذ  هتـشاد ، دوجو  اهنآ  رد  لوهجم 
، مینک لقن  تسا  هیماما  نیب  روهـشم  دوجوم و  هک  یفاک  باتک  زا  ار  یثیدـح  میهاوخب  رـضاح  لاح  رد  رگا  اـم  هکنیا  دـننام  دـندرک . یمن 

داتسا تازاجا  هک  امدق  تنس  نیا  نونکا  هتبلا  مینیب . یمن  مینک  رکذ  میا  هدناوخ  ار  یفاک  باتک  وا  دزن  هک  يداتسا  تازاجا  هکنیا  هب  يزاین 
هدش خوسنم  ام  نیب  رد  دندرک ، یم  رکذ  باتک  ّفلؤم  ات  ار  دوخ 

{182 هحفص }
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رد باتک  دوخ  هک  یتروص  رد  ثیداحا  رابتعا  تابثا  يارب  هزاجا  خـیاشم  رکذ  زین  هدوب  موسرم  یـشور  نینچ  هک  نامز  نآ  رد  یلو  تسا ،
، هدوب رظندروم  لصا  هب  اهنآ  قیرط  عقاو  رد  هک  دنس  رکذ  هب  دّیقم  ار  دوخ  امدق  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتـشادن  ترورـض  هدوب  لقان  رایتخا 

. دنتسناد یمن 
، دـش نایب  ًالبق  هک  يروط  نامه  هدـش و  یقلت  ثیداحا  ياهدنـس  ناونع  هب  قرط  نیا  دنتـشادن ، راـیتخا  رد  ار  لوصا  نآ  هک  نیرّخأـتم  دزن 

هتفرگ ماجنا  هتـشاد ، دوجو  امدـق  يارب  هک  یتئارق  اهنآ و  هیلّوا  عبانم  ذـخآم و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هناگراهچ  ماـسقا  هب  ثیداـحا  میـسقت 
تبسن تلاهج  ای  فعض  نیا  اّما  دننک ، ادیپ  لوهجم  ای  فیعض  ناونع  امدق ، دزن  حیحـص  ثیداحا  زا  يرایـسب  ات  هدش  ثعاب  نیمه  و  تسا .
بلطم نیا  هب  دوخ  ناشیا  نوچ  تسین . نیرّخأتم  دزن  نآ  رابتعا  مدـع  ياـنعم  هب  دـش ، ناـیب  لیـصفت  هب  هک  روط  ناـمه  تاور  زا  یـضعب  هب 

. دشاب یمن  كردم  لیلد و  نودب  ناگتشذگ  دامتعا  تسین و  دوجوم  نونکا  امدق ، دزن  روآ  نیقی  نئارق  هک  دنراد  ناعذا 
نانآ اریز  تسا . هّیماما  يامدق  هدیقع  هب  حیحص  ثیداحا  رامش  رد  نیرّخأتم  حالطـصا  قبط  فیعـض  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  تسناد  دیاب 

فیعـض ثیداحا  زا  يا  هراپ  میتفگ  هکنانچ  دنتـسناد و  یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  ثیدـح  رودـص  هب  دامتعا  قوثو و  ار  تّحـص  كـالم 
هچرگا تسا  هدوب  ثیدح  فعـض  تابجوم  زا  دوخ  امدـق  ضارعا  هک  روط  نامه  هدوب  ثیدـح  ملع  نایاوشیپ  دامتعا  دروم  مراهچ ) مسق  )

ورنیا زا  تسا . هّیجراخ  مئامض  نئارق و  نتفرگ  هدیدن  نیع و  ضمغ  اب  نیرّخأتم  حالطصا  اریز  دشابن . دوهشم  نآ  رد  فعض  تاهج 
{183 هحفص }

(1 .) تسین كالم  یب  اهنآ  تّحص  هدوب ، نیمّدقتم  قوثو  دامتعا و  دروم  ینئارق  هطساو  هب  رودصلا  قوثوم  ثیداحا  نوچ 

دنز یمن  نآ  رابتعا  هب  يررض  امدق  بتک  رد  ثیدح  دنس  ندوب  لوهجم  ای  فیعض 

لوبق دروم  دنز ، یمن  هّیماما  ياملع  دزن  ثیدـح  رابتعا  هب  يررـض  نیرّخأتم  حالطـصا  هب  يوار  ندوب  لوهجم  ای  فیعـض  هک  عوضوم  نیا 
هب دندوب ، دوخ  نامز  رد  نیّیلوصا  رادمچرپ  هک  یناهبهب  دـیحو  موحرم  گرزب  همالع  درادـن . نیّیرابخا  هب  یـصاصتخا  تسا و  ناشیا  همه 

: دنا هدومرف  ناشیا  دنا . هدرک  حیرصت  عوضوم  نیمه 
َقیرط ّنإ  لـیق  اـمک  َهجو  ـالف  اـهیّفلؤم ... یلإ  ًۀـتباث  ًةروهـشم  ًۀـفورعم  ِلوصـألا  ُِبتُکلا و  ِنوکل  قیرطلا  یف  عقو  نم  ضعب  ُۀـَلاهَج  انُّرُـضَیال 

(2 .) قیرطلا کلذ  نع  ۀّیورملا  ِۀیاورلا  ِفعَِضب  َمِکُح  ًافیعض  َناک  اذإ  ٍصخش  یلإ  خیشلا  وأ  قودصلا 
فورعم هدش و  هتخانش  لوصا  اهباتک و  اریز  درادن . ام  يارب  يررض  دشاب ، لوهجم  دنتسه ، ثیدح  لقن  قیرط  رد  هک  یناسک  زا  یکی  رگا 

... دوب هدش  تابثا  ناشناگدنسیون  هب  اهنآ  دانتسا  هدوب و 
نآ قیرط  زا  هک  یتیاور  فعض  هب  دشاب ، فیعض  رگا  صخش  کی  هب  یسوط  خیـش  ای  قودص  خیـش  قیرط  دوش  هتفگ  هک  نخـس  نیا  سپ 

. تسا لیلد  نودب  ینخس  دوش ، یم  مکح  هدش  لقن  صخش 
*******

47 و 48. ثیدحلا / ۀیارد  یچ : هناشریدم  مظاک  - 1
.61/1 لاجرلا » ملع  تاکردتسم   » زا لقن  - 2

{184 هحفص }
فیرش باتک  رب  هک  یحرـش  رد  ناشیا  دنیآ . یمن  باسح  هب  نیّیرابخا  ءزج  میدرک  لقن  ار  ناشتارظن  لیـصفت  هب  هک  یـسلجم  همالع  دوخ 
بیترت نیا  اب  دـنا . هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  سپـس  هدرک و  حرطم  ثیدـح  دنـس  هب  تبـسن  ار  نیرّخأتم  یبایزرا  ادـتبا  رد  دـنا ، هتـشاگن  یفاک 

هدرک یفّرعم  قثوم  ای  حیحص و  ناونع  هب  مه  ار  يدادعت  لسرم و  ای  لوهجم  ناونع  هب  ار  یخرب  فیعض و  ناونع  هب  ار  ثیداحا  زا  يرایسب 
اب هنرگو  دنا ، هدرک  ار  اهنآ  رظن  لقن  تقیقح  رد  هتشاد و  رظن  نیرّخأتم  حالطـصا  هب  طقف  تهج  نیا  رد  ناشیا  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ  دنا .
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. دوش یمن  شودخم  هجو  چیه  هب  ناشیا  دزن  یفاک  ثیداحا  همه  رابتعا  میدرک ، لقن  ناشیا  نیعبرالا  باتک  زا  هک  یبلاطم  هب  هّجوت 

اهنآ نیب  ضراعت  ماقم  رد  ثیداحا  دنس  زا  هدافتسا 

یکی دنـس  ربخ ، ود  نیب  ضراعت  ماقم  رد  یهاگ  هک  تسا  نیا  هدوزفا  هدروآ  نیعبرالا  باتک  رد  هچنآ  رب  یـسلجم  موحرم  هک  يزیچ  اـهنت 
حیجرت يارب  رثکاّدح  يدنس  حّجرم  بیترت  نیا  اب  دوش . یم  يرگید  زا  يوقا  یکی  رابتعا  نیا  هب  دنک و  یم  ادیپ  حیجرت  يرگید  رب  اهنآ  زا 

زا یکی  نیب  حیجرت  هب  راچان  هک  تسا  یماقم  رد  مه  نیا  مینادب . فیعض  ار  يرگید  يوق و  ار  یکی  هکنیا  هن  تسا  يوق  ربخ  رب  يوقا  ربخ 
رد فیعـض  حالطـصا  هب  ثیداحا  زا  کی  چـیه  يداع  روط  هب  هنرگو  دـیآ ، یم  شیپ  يزیچ  نینچ  ضراعت  ماـگنه  رد  هک  میوشب  ربخ  ود 

. تسین رابتعا  مک  ای  رابتعا  یب  دنا ، هدرک  يروآ  عمج  ار  دوخ  بلاطم  هئامعبرا  لوصا  زا  هک  امدق  بتک 
{185 هحفص }

ۀحیحصلا راثآلاب   ) تسا هداد  تداهش  شباتک  ثیداحا  تّحص  رب  ناشیا  هک  اجنآ  یفاک ، رب  ینیلک  موحرم  همّدقم  حرش  رد  یسلجم  همالع 
: تسا هداد  هئارا  نینچ  یفاک  باتک  ثیداحا  رابتعا  هرابرد  ار  دوخ  رظن  هدیکچ  مالسلا ) مهیلع  نیقداصلا  نع 

َنِم َّدـبال  نکل  ِِهب  ِلَمَعلا  َزاوج  ُثِروی  اّمم  ِةربتعملا  ِلوصألا  کلت  ِلاـثمأ  یف  ِربخلا  َدوجو  َّنأ  هیف : يدـنع  ُّقحلا  کـلذ و  یف  ِلوَقلا  ُۀـصالخ 
(1 .) يوقأ اهِضَعب  َنوک  یفاُنیال  ًاربتعم  اهعیمج  َنوک  ّنإف  ِضراعتلا . َدنع  ٍضعب  یلع  اهضَعب  ِحیجرِتل  ِدیتاسألا  یلا  ِعوجرلا 

نآ هب  لمع  هکنیا  يارب  دـشاب ، دامتعا  دروم  لوصا  نیا  لاثما  رد  یثیدـح  رگا  هک : تسا  نیا  نم  رظن  زا  حیحـص  هدـیقع  بلطم و  هصـالخ 
ندوب ربتعم  اریز  داد . حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  ات  درک  عوجر  اهنآ  ياهدنـس  هب  دیاب  ضراعت  ماقم  رد  یلو  دنک ؛ یم  تیافک  دـشاب  زیاج 

. درادن دشاب  يوقا  اهنآ  زا  یضعب  هکنیا  اب  یتافانم  اهنآ  همه 
زا یکی  رد  ار  یثیدح  دوجو  هدرک و  حیرـصت  یفاک  دننام  ییاه  باتک  ثیداحا  ندوب  ربتعم  رب  راب  ود  شا  هدیقع  هصالخ  نیمه  رد  ناشیا 

فرـص هب  دـناوت  یم  هیقف  ناشیا  رظن  زا  باسح  نیا  اب  هک  تسا  مولعم  تسا . هتـسناد  یفاـک  درک  لـمع  نآ  قبطرب  ناوتب  هکنآ  يارب  اـهنآ 
نکمم اهنآ  نیب  عمج  رگا  ضراعت  تروص  رد  دشاب . هتشادن  ضراعم  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  دهدب  اوتف  نآ  قبط  بتک  نیا  رد  یثیدح  دوجو 

یکی يدنس  حّجرم  دوبن ،
*******

لوقعلا 22/1. ةآرم  - 1
{186 هحفص }

. دوش یم  يوقا  تسا  رت  مکحم  شدنس  هکنآ  اهنآ ، زا  یکی  هب  لمع  ماقم  رد  ینعی  دنک  یم  تیوقت  ار  یثیدح  هک  تسا  یتاحّجرم  زا 
تّحـص و هب  يا  همطل  نیرّخأتم  حالطـصا  هب  نآ  لاثما  یفاک و  رد  ثیدح  کی  ندوب  لوهجم  ای  فیعـض  یـسلجم  موحرم  رظن  زا  نیاربانب 

دوجو اب  هک  هدوب  يوحن  هب  دوخ  یثیدح  بتک  فیلأت  رد  امدق  شور  میدرک  لقن  ناشیا  دوخ  زا  ًالبق  هچنانچ  دزاس و  یمن  دراو  نآ  رابتعا 
هچ هکنآ  رطاخ  هب  دنادب ، رابتعا  مک  یّتح  ای  رابتعا و  یب  ار  نآ  دـناوت  یمن  ناسنا  ثیدـح  کی  تاور  زا  یـضعب  ندوب  لوهجم  ای  فیعض 

ناونع هب  هک  یثیدح  ای  هدوبن ، یتلاهج  ای  فعض  نآ  رد  هدرکن و  رکذ  ار  نآ  ّفلؤم  هک  هتـشاد  دوجو  ثیدح  نیا  يارب  يرگید  دنـس  اسب 
مه هچنآ  دنا و  هدوبن  ثیداحا  لماک  ياهدنـس  رکذ  هب  دّیقم  امدق  میتفگ  هک  روط  نامه  اریز  تسا . هدوب  دنـسم  عقاو  رد  هدـش  رکذ  لسرم 

. دنتخومآ یم  داتسا  شیپ  هک  هدوب  ییاه  باتک  زا  تیاور  لقن  هزاجا  خیاشم  دنا  هدرک  رکذ 
اهنآ زا  یضعب  ندوب  لوهجم  ای  فیعض  درمش و  ربتعم  ناوت  یم  ار  نآ  لاثما  یفاک و  ثیداحا  همه  یسلجم  همالع  رظن  زا  عومجم  رد  سپ 

. دنز یمن  همطل  ناشرابتعا  هب 

امدق بتک  رد  تفرعم  ثیداحا  رابتعا 
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امدق بتک  رد  تفرعم  ثیداحا  رابتعا 

رد هک  دوب  نیا  دـش ، ناونع  قودـص  خیـش  ینیلک و  موحرم  ياه  باتک  ثیداحا  رابتعا  هرابرد  هک  یلّـصفم  ًاتبـسن  ثحب  حرط  زا  ام  هزیگنا 
، مینکن ظاحل  ار  نآ  هب  طوبرم  رابخا  رتاوت  ًایناث  مینک و  رظن  فرـص  هلأسم  ندوب  یلقع  زا  ًالّوا  رگا  نآ ، ندوب  يراـیتخا  تفرعم و  زا  ثحب 

رب موس  هبترم  رد 
{187 هحفص }

هب هّجوت  اب  ماقم  نیا  رد  دـنک . یم  ادـیپ  دروم  رابخا  نیا  دنـس  رد  یـسررب  ثحب و  دـنوش ، یّقلت  داحآ  رابخا  تفرعم  ثیداحا  هکنیا  ضرف 
ًاـضعب هک  تفرعم  ثیداحا  حرـش  رد  ناشیا  رظنراهظا  میدرک ، لقن  یـسلجم  همالع  موحرم  اهنآ  ردـص  رد  املع و  ناـگرزب  زا  هک  یثحاـبم 

. دنز یمن  اهنآ  رابتعا  هب  يررض  چیه  دنا ، هتسناد  ( 3) عوفرم ای  ( 2) فیعض ای  ( 1) لوهجم ار  اهنآ 
رد يریثأت  دنس  ندشن  رکذ  ای  ندش  رکذ  هدش و  هتفرگ  هیلّوا  لوصا  زا  یفاک  ثیداحا  همه  دندومرف  ناشیا  دوخ  هک  يروط  نامه  ًالّوا  اریز 

همّدقم زا  هچنانچ  دـنز و  یمن  همطل  ثیدـح  رابتعا  هب  هزاجا ، خـیاشم  زا  یعب  ندوب  لوهجم  ای  فیعـض  نیاربانب  درادـن . اهنآ  ندوب  دنتـسم 
. دشاب یم  نآ  هب  لمع  زّوجم  یفاک  باتک  رد  ثیدح  دوجو  میدرک  لقن  لوقعلا  ةآرم  باتک 

اب ربخ  دـنچ  ای  ود  هک  تسا  یتقو  دـنک ، یم  ادـیپ  دربراک  ثیداحا  رد  نیرّخأتم  يدـنب  میـسقت  یـسلجم  هماّلع  رظن  زا  هک  يدروم  اهنت  ًایناث 
دنراد و ضراعت  رگیدکی  اب  هن  ثیداحا  نیا  دروخ . یمن  مشچ  هب  تفرعم  ثحب  ثیداحا  رد  يزیچ  نینچ  دنشاب و  هتشاد  ضراعت  رگیدکی 
هک يزیچ  نامه  هب  ادص  کی  ثیداحا  نیا  لولدم  دافم و  دـش ، نایب  ًالبق  هچنانچ  هکلب  دنتـسه ؛ ضراعتم  رگید  ثیداحا  اب  مادـک  چـیه  هن 

. دهد یم  یهاوگ  تسه  یلقاع  ناسنا  ره  ینادجو 
رب ار  ثیداحا  نیا  تلالد  نتفریذپ  هکنیا  اب  یسلجم  همالع  دوخ  ًاثلاث 

*******
لوقعلا 221/2 و 226 و 234 و 235 و 243 و 248 و 255. تآرم  - 1

لوقعلا 227/2 و 234. تآرم  - 2
لوقعلا 227/2. تآرم  - 3

{188 هحفص }
رد میدـید  هک  يروـط  ناـمه  دنتـسناد و  یم  لکـشم  هدـیقع -  تفرعم و  نـیب  ندـشن  لـئاق  زیاـمت  تـهج  هـب  تـفرعم -  ندوـبن  يراـیتخا 

ار اهنآ  ات  هدومرف  حرطم  ار  لامتحا  تفه  ای  شـش  راـبخا  هیجوت  ماـقم  رد  تفرعم » لـهج و  ثیدـح  ههبـش  عفد  هلاـسر   » رد راونـالاراحب و 
ای فیعض  ربخ  رگا  هک  یلاح  رد  دنا . هدرمـشن  رابتعا  یب  ار  مادک  چیه  هدومرفن و  هشدخ  اهنآ  دنـس  رد  زگره  اّما  دننک ، انعم  رهاظ  فالخ 

فّظوم و ار  دوخ  ناشیا  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  دـنتفر . یمن  اهنآ  لیوأت  غارـس  زگره  دوبن ، اّکتا  دامتعا و  لباق  ناشیا  دزن  رد  لوهجم 
. تسا هدش  هدناوخ  لوهجم  ای  فیعض  نیرّخأتم  حالطصا  رد  هک  دنتسناد  یم  يرابخا  نامه  هب  تبسن  دّبعت  هب  فّلکم 

: عنص اهیف  دابعلل  سیل  ءایـشا  ۀّتـس  : » ینعی دنا - هدرب  مان  تفرعم  لهج و  ثیدح  ناونع  هب  نآ  زا  ناشیا  هک  ار  یثیدح  نامه  لاثم  ناونع  هب 
هدرک حرطم  نآ  لوبق  دروم  یناعم  رد  یلّـصفم  ثحب  لاح  نیع  رد  اّما  دنا  هدـناوخ  فیعـض » ، » لوقعلا ةآرم  رد  لهجلا و - »...  ۀـفرعملا و 

. دنا
دّبعت هب  دـّیقم  ار  دوخ  هتـشاذگ و  رانک  ار  نآ  فیعـض ، ای  لوهجم  ثیدـح  کـی  اـب  دروخرب  ضحم  هب  تفرعم  ثحب  رد  هک  یناـسک  سپ 

دـنمهفب و ار  رابخا  حیرـص  لولدـم  يرهاظ و  ياـنعم  دـنا  هتـسناوتن  هک  دنتـسه  مورحم  بلطم  نادـجو  زا  ًـالّوا  دـنناد ، یمن  نآ  هب  تبـسن 
دروخرب عون  دنرادن . یعالّطا  ثیداحا  اب  دروخرب  رد  نارگید  یـسلجم و  همالع  شور  نآ و  تاحالطـصا  لاجر و  ملع  زا  ًایناث  و  دنریذپب .

لها نیتسار  وریپ  ار  دوخ  هک  یناسک  همه  يارب  تسا  یـسرد  تفریذـپ ، ناوت  یمن  ار  اهنآ  يرهاظ  يانعم  هک  يرابخا  اـب  یـسلجم  موحرم 
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عفد هلاسر   » رد ناشیا  دنناد . یم  مالسلا  مهیلع  تیب 
{189 هحفص }

بهذـم اـب  یتقفاوم  نوچ  ثیداـحا  نیا  : » هک تسا  نیا  دـنا  هداد  لاـمتحا  نآ  ياـنعم  رد  هک  یمتفه  هجو  تفرعم » لـهج و  ثیدـح  ههبش 
(1 .«) تسا رتدیعب  قباس  زا  نیا  و  دشاب . هّیقت  رب  لومحم  دراد  هرعاشا 

مالـسلا هیلع  موصعم  زا  ثیدـح  رودـص  رد  یلو  دـنا  هدرک  حرطم  تسا  دـیعب  رایـسب  هک  مه  ار  هّیقت  لامتحا  ناشیا  هک  دوش  یم  هظحـالم 
سپ تسا . دیدرت  ّلحم  هن ، ای  هدوب  هیقت  يور  زا  هک  رودص  هجو  اّما  تسا  مّلسم  ثیدح  رودص  هک  تسا  ییاج  رد  هّیقت  دنا . هدرکن  کش 

. تسین يدیدرت  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  نآ  رودص  رد  لاح  ره  هب 
{190 هحفص }

تفرعم تیاده و  رد  تیب  لها  شقن  مراهچ : شخب 

اهبلق رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ّلوا : لصف 

هراشا

( تایاور نآرق و   ) یلقن یلقع و  هبنج  زا  مینک و  حرطم  قیقد  روط  هب  ار  نآ  ندوب  ادخ  عنص  تفرعم و  ثحب  میدرک  یعس  باتک  نیا  رد  ام 
نیا و  تسوا ، راـیتخا  رد  لاـعتم و  يادـخ  تسد  هب  تیادـه  یّلک  روط  هب  تفرعم و  هک  دـش  نیا  ثحاـبم  هجیتن  میزادرپـب . نآ  یـسررب  هب 
یم گنهامه  ًالماک  تفرعم  هب  طوبرم  ثیداحا  تیادـه و  ثحب  رد  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  اـب  مه  دـشاب و  یم  ناـسنا  ینادـجو  مه  بلطم ،

. دشاب
ناشیا یمارگ  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هقلطم  تیالو  ماقم  هکنیا  هب  میتشاد  يا  هراشا  تبسانم  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد 

نیا زا  یکی  رگا  اذـل  دـشاب و  ادـخ  ّتیـشم  ناـشیا ، ّتیـشم  هک  دـنک  یم  اـضتقا  هدـش  دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  يدّدـعتم  ثیداـحا  قبط 
. تسادخ تساوخ  وا  تساوخ  تقیقح  رد  دنک ، تیاده  ار  یسک  دهاوخب  ناراوگرزب 

. دـننک یم  ینارون  ار  ناـنمؤم  ياـه  بلق  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تسادـخ و  رون  مالـسلا  هیلع  ماـما  سّدـقم  رون  هکنیا  هب  میتـشاد  هراـشا  زین  و 
.( نینمؤملا َبولق  َنورِّونی  )

{193 هحفص }
ناگدـنب ینیوکت  تیادـه  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  شقن  هک  میوش  ثحب  نیا  دراو  لّصفم  روط  هب  میتساوخن  باـتک  نیا  رد  اـم 

. مینک یم  لوکوم  يرگید  لاجم  هب  ار  ثحب  نیا  تسا . هدرک  اطع  ناشیا  هب  صوصخ  نیا  رد  ییاه  تردق  هچ  دنوادخ  تسیچ و  ادخ 

تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  عیطم  اه  ناسنا  بولق 

موصعم هدراهچ  عیطم  ینیوکت  ظاحل  زا  ار  شتاـقولخم  همه  دـنوادخ  هک  میهد  یم  هجوت  هتکن  نیا  هب  طـقف  باـتک  شخب  نیرخآ  رد  اـّما 
مالسلا هیلع  دواد  ترضح  يارب  ار  نهآ  هک  ییادخ  نامه  تسا . هدیشخب  ناشیا  هب  ار  اهنآ  رد  فّرـصت  ییاناوت  هداد و  رارق  مالـسلا  مهیلع 

رارق تراهط  تمصع و  تیب  لها  يارب  ار  اهنیا  همه  زا  رتالاب  یتنطلس  دروآرد ، مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  ریخـست  هب  ار  داب  درک و  مرن 
. دوش یم  تقلخ  ملاوع  همه  لماش  هک  هداد 

: دنا هدومرف  نینچ  هیداّجس  هفیحص  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح 
(1 .) ِِهتَّزِِعب اِنتَعاط  یلإ  ٌةَِرئاص  ِِهتَردُِقب و  اَنل  ٌةَداقنُم  ِِهتَقیلَخ  ُّلکَف  ِقلَخلا  ِعیمَج  یلَع  ِۀَکلَملِاب  َۀَلیضَفلا  اَنل  َلَعَج  يذَّلا ... ِهِّلل  ُدمَحلا 
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تردق هب  شناگدیرفآ  همه  هجیتن  رد  دیشخب ، يرترب  ام  هب  تاقولخم ، همه  رب  تنطلس  کلم و  هلیـسو  هب  هک ... تسا  دنوادخ  نآ  زا  دمح 
. دنیآ یمرد  ام  تعاطا  هب  وا  تّزع  هب  دنتسه و  ام  عیطم  وا 

*******
.36/ لّوا ياعد  هیداّجس ، هفیحص  - 1

{194 هحفص }
ناشیا ندش  دراو  ضحم  هب  تشاد و  يدیدش  بت  هک  دندش  دراو  يرامیب  رب  یتقو  هک  هدش  لقن  مه  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  زا 

: دندومرف ترضح  و  درک ، رارف  امش  زا  بت  درک : ضرع  وا  دش ، عطق  بت  وا  هناخ  هب 
(1 .) اَنل ِۀَعاّطلاب  ُهَرمأ  دق  ّالإ و  ًائیش  ُهللا  َقَلَخ  ام  ِهللاو 

. داد رارق  ام  زا  تعاطا  هب  رومأم  ار  وا  هکنآ  رگم  دیرفاین  ار  زیچ  چیه  ادخ  ادخ ، هب  مسق 
(2 .) مینک یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  میراد  راصتخا  رب  انب  نوچ  ام  هک  دوش  یم  تفای  ّتنس  باتک و  رد  یناوارف  لیالد  بلطم  نیا  رب 
ینیوکت تیالو  اه  ناسنا  بولق  رب  ناشیا  تسا . یمدآ  بلق  دشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  عیطم  وا  رما  هب  هک  ادـخ  تاقولخم  زا  یکی 

ّبح و تفرعم ، مهف و  زکرم  دش ، نایب  باتک  يادتبا  رد  هچنانچ  بلق ، دننک . فرـصت  نآ  رد  دنهاوخ  یم  هچنآ  قبط  دـنناوت  یم  دـنراد و 
همه رد  دنناوت  یم  یهلا  تردق  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیاربانب  و  تسا . ناسنا  رد  یحور  تاشیارگ  همه  یّلک  روط  هب  ضغب و 

. دنشاب ّرثؤم  روما  نیا 
نمـشد تسود و  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  تفای  تافرـصت  هنوگ  نیا  زا  يدایز  ياه  هنومن  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یگدنز  خیرات  رد 

: دیوگ یم  هحلط  یبا  نب  نامثع  نب  ۀبیش  مان  هب  یصخش  مینیب . یم  نینح  گنج  ناتساد  رد  ار  دراوم  نیا  زا  یکی  تسا . هتفرگ  تروص 
*******

راونالاراحب 183/44. - 1
. دننک هعجارم  يدورهاش  يزامن  یلع  خیش  هللا  تیآ  موحرم  هتشون  تیالو » تابثا   » دنمشزرا باتک  هب  نادنمقالع  - 2

{195 هحفص }
چیه ضغب  لیلد  نیمه  هب  و  دوب . هتشک  دندوب  رکشل  رادمچرپ  مادکره  هک  ار  ام  ناکیدزن  زا  رفن  تشه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم 
دوخ هب  مدش . دیماان  میوزرآ  قّقحت  زا  نم  درک و  حتف  ار  هّکم  هکنیا  ات  متـشاد ؛ ار  وا  نتـشک  يوزرآ  متـشادن . لد  رد  وا  هزادنا  هب  ار  سک 

!؟ مریگب وا  زا  ار  دوخ  ماقتنا  مناوت  یم  عقوم  هچ  نم  تسا . هتفریذپ  ار  وا  نید  برع  متفگ : یم 
هب ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم  مریگب و  يریـشمش  اهنآ  زا  ات  متفر  اهنآ  دزن  دندش ، عمج  نینح  هطقنم  رد  نزاوه  هلیبق  دارفا  یتقو 
اب وا  دندش و  هدنکارپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  رود  زا  مدرم  یتقو  منک . لمع  روط  هچ  هک  مدیـشیدنا  یم  دوخ  اب  مناسرب . لتق 

... . مدرب الاب  ار  ریشمش  مدش و  کیدزن  وا  هب  تشپ  زا  دنام ، اهنت  دودعم  رفن  دنچ 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم  هک  تشذـگن  يزیچ  دربب . نیب  زا  ارم  دوب  کیدزن  هک  دیـشک  هنابز  نم  يوس  هب  یـشتآ  ماگنه  نیا  رد 

. داد رارق  ما  هنیـس  يور  ار  شتـسد  نم ، ندـش  کـیدزن  زا  سپ  و  گـنجب ! اـیب و  کـیدزن  هیبـش ، تفگ : درک و  نم  يوس  هب  ار  دوخ  يور 
وا يور  شیپ  متفر و  ولج  سپس  مراد . یم  تسود  رتشیب  مدرم  همه  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم  هک  مدرک  ساسحا  هلـصافالب 
زا سپ  متشک . یم  مه  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرای  هار  رد  مدش  یم  وربور  مردپ  اب  رگا  تلاح  نیا  رد  هک  مدیگنج 
.«: کِسفَِنل ُهَتدَرأ  اّمم  ٌریخ  کب  ُهللا  َدارأ  يذَّلا  : » دومرف نم  هب  ناشیا  میدش . دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  گنج  نایاپ 

.« تسا رتهب  يدوب ، هتساوخ  تدوخ  يارب  وت  هچنآ  زا  تساوخ  تیارب  ادخ  هچنآ  »
: متفگ سپ  درک . نایب  میارب  مدوب  هدرک  رکف  دوخ  اب  ار  هچنآ  همه  هاگنآ  و 
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{196 هحفص }
(1 .) مدروآ مالسا  و  دوبن . هاگآ  لئاسم  نیا  رب  ادخ  زج  سک  چیه 

کی اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  تساـه . ناـسنا  بولق  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یبلق  تافرـصت  دراوم  زا  یکی  ناتـساد  نیا 
هاگنآ و  دومرف . لیدبت  دیدش  ثبحم  هب  ار  وا  دـیدش  ضغب  درک و  ور  ریز و  ار  وا  هبیـش ، هنیـس  رب  كرابم  تسد  نتـشاذگ  قیرط  زا  تیانع 

هک تسا  تهج  نآ  زا  نیا  یتساوخ ». تدوخ  هچنآ  زا  تسا  رتـهب  تیارب  تساوخ  ادـخ  هچنآ  : » دومرف یهلا  هزجعم  نیا  حیـضوت  ماـقم  رد 
ربمایپ تساوخ  قیرط  زا  دنوادخ  تساوخ  یّلک  روط  هب  دهاوخ و  یمن  هتـساوخ ، ادـخ  هچنآ  زج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

دنس اب  هیولوق  نبا  موحرم  دوش . یم  يراج  ًانیع  مه  ناشیا  ترتع  رد  یگژیو  نیا  دنک . یم  ادیپ  زورب  روهظ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
: دندومرف نینچ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترایز  رد  ناشیا  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ 

(2 .) مِکتویب نِم  ُرُدصَت  مُکیلإ و  ُِطبهَت  ِهِرومُأ  ِریداقم  یف  ِّبرلا  ُةدارإ 
. دوش یم  جراخ  امش  ياه  هناخ  زا  دیآ و  یم  دورف  امش  يوس  هب  شیاهراک  تارّدقم  رد  راگدرورپ  هدارا 

هک تساوخ  ادخ  عقاو  رد  ار  نامثع  نب  ۀبیش  اذل  و  تسادخ . هدارا  نامه  عقاو  رد  دننک  هدارا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  هچنآ  نیاربانب 
. دیدرگ راکشآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هدارا  قیرط  زا  ادخ  تساوخ  نیا  دوش و  تیاده 

نخس کی  ندینش  زا  هک  تسا  يّرثأت  ناسنا ، یبلق  روما  زا  رگید  یکی 
*******

. جئارخ زا  لقن  هب  راونالاراحب 154/21 ، - 1
.366 تارایزلا / لماک  - 2

{197 هحفص }
ات دراد . یگتسب  دنوادخ  ّتیشم  هب  تسین و  ناسنا  رایتخا  هب  مادک  چیه  نتفرگ  رارق  نآ  ریثأت  تحت  هن  مالک و  مهف  هن  دوش . یم  ادیپ  وا  رد 

ربمایپ تیـشم  قیرط  زا  یهلا  تیـشم  نیا  و  دریگ . یم  رارق  نآ  ریثأت  تحت  یحور  ظاحل  زا  هن  دمهف و  یم  ار  يزیچ  هن  ناسنا  دهاوخن  ادخ 
. ددرگ یم  رهاظ  ناشیا  ترتع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

. درک یم  یگدـنز  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تماما  نامز  رد  رد  هک  دـیفر »  » مان هب  تسا  یمالغ  ناتـساد  رما  نیا  ياـه  هنومن  زا  یکی 
هیلع ماما  هب  درک و  رارف  مالغ  دومن . ار  وا  نتـشک  دـصق  درک و  بضغ  دـیفر  رب  هک  یماـش » هریبه  نب  یلع   » ماـن هب  دوب  یـصخش  وا  کـلام 

رب ار  دیفر  مداد  هانپ  نم  هک  وگب  ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  بناج  زا  دوخ و  کلام  دزن  درگرب  دومرف : وا  هب  ترـضح  دش . هدـنهانپ  مالـسلا 
. ناسرن يدب  وا  هب  نکن و  تیذا  ار  وا  سپ  وت ،

میوگ یم  وت  هب  هک  یتروص  نیمه  هب  دومرف : ترـضح  تسا . يا  هنازوت  هنیک  هدیقع  ياراد  ماش و  لها  درم  نیا  موش ، تیادف  درک : ضرع 
! ورب وا  دزن 

یم لوتقم  تروص  تسد و  ار  وـت  تروـص  تسد و  نم  يور ؟ یم  اـجک  تفگ : وا  هب  برع  دیـسر . یبرع  هب  هار  نیب  رد  تشگرب و  دـیفر 
هدیـشکرس ياه  هوک  هب  رگا  هک  تسا  یماغیپ  تناـبز  رد  اریز  تسین . وت  رب  ینارگن  ياـج  ورب ، تفگ : دـید ، ار  شناـبز  یتقو  سپـس  منیب .

ّطلـست نم  رب  روز  هب  وت  ریما ، يا  متفگ : داد . ارم  نتـشک  روتـسد  مدش  دراو  دوخ  ياقآ  رب  نوچ  تفگ : دیفر  دـنوش . یم  وت  عیطم  یناسرب ،
. هدب ماجنا  یتساوخ  هک  يراک  ره  ماغیپ ، يادا  زا  دعب  مراد . تیارب  یماغیپ  مدمآ و  وت  دزن  دوخ  رایتخا  اب  نم  یتفاین و 

{198 هحفص }
. مدناسر وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ماغیپ  نم  درک و  نوریب  اجنآ  زا  ار  نیرضاح  همه  سپ  تفریذپ . وا 

یمن عناق  نم  تفگ : دـندرک و  زاب  ارم  ياه  هناش  داد  روتـسد  هک  درک  رثا  وا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  ناـنچنآ  دـیوگ : یم  دـیفر 
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!؟ مهد ماجنا  يراک  نینچ  هنوگچ  متفگ : یهدـب . ماـجنا  نم  ّقح  رد  مداد ، ماـجنا  وت  هب  تبـسن  نم  هک  يراـتفر  ناـمه  وت  هکنیا  رگم  موش 
هب تسوت ، اب  نم  رایتخا  تفگ : داد و  نم  هب  ار  شرتشگنا  وا  سپـس  مدرک . تعاطا  نم  موش . یمن  عناـق  نم  یهدـن ، ماـجنا  اـت  هللاو  تفگ :

(1 !) هدب روتسد  یهاوخ  یم  هچره 
دـنادرگ و یمرب  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  وا  هک  دـنک  یم  ناسنا  بلق  رد  يریثأـت  ناـنچنآ  شماـغیپ  دـهاوخب ، مالـسلا  هیلع  ماـما  رگا  يرآ ؛

دوخ تساوخ  هب  هک  تسا  ناشیا  بایغ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  ریثأت  نیا  ددرگ . یم  میلـست  تساوخ ، یمن  زگره  هک  يزیچ  هب  تبـسن 
نایب ملع  زا  ثحب  رد  هچنانچ  تسا . یهلا  مولع  هدـنرادربرد  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  ریثأت  تسا  روطنیمه  دراد . یگتـسب  ترـضح 

. تسا مالسلا  هیلع  ماما  تساوخ  نامه  تساوخ ، نیا  دراد و  یگتسب  لاعتم  يادخ  تساوخ  هب  تسین و  ناسنا  رایتخا  هب  ندش  ملاع  دش ،

دراد یگتسب  ناشیا  تساوخ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  لّمحت 

سکچیه و  دـنادرگ . یم  ناشیا  مولع  لّمحتم  ار  وا  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  دـهاوخب  ترـضح  دوخ  هک  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  ماما  مـالک 
تساوخ نودب 

*******
. دنا هدرک  لقن  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  زا  راونالاراحب 179/47  رد  یسلجم  همالع  موحرم  ار  ناتساد  نیا  - 1

{199 هحفص }
تیـشم هدارا و  اب  هک  تسا  يرون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  مولع و  دـنک . نادـجو  ار  ناشیا  فراـعم  زا  يا  هّرذ  دـناوت  یمن  ناـشیا 

. دزاس یم  رّونم  ار  دارفا  بولق  ناشیا 
يروط هب  بعصتسم »  » و بعص »  » مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم  لآ  ثیدح  هک  هدش  دراو  يدّدعتم  ثیداحا  رد  هک  تسین  تهج  یب 

( 1 .) تسین رّسیم  نحتمم » نمؤم   » و لسرم » ّیبن  «، » بّرقم کلم   » يارب زج  نآ  لّمحت  هک 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنا . هدرک  راکشآ  ار  هلأسم  ّرس  ثیداحا  نیا  زا  یکی  رد  و 

. ٌنَحَتمُم ٌنِمُؤم  لَسُرم و ال  ٌّیبن  ٌبَّرَقُم و ال  ٌکَلَم  ُُهلِمَتحَیال  ٌبعصَتسُم ... ٌبعَص  انَثیدح  َّنإ 
ار نآ  دناوت  یمن  يا  هدش  ناحتما  نمؤم  چیه  يا و  هدش  هداتـسرف  ربمایپ  چیه  یبّرقم و  هتـشرف  چیه  تسا ...  لکـشم  تخـس و  ام  ثیدـح 

. دنک لّمحت 
یم لّمحت  ار  نآ  یـسک  هچ  سپ  موش ؛ تیادـف  « :»؟ َكادـِف ُتلِعُج  ُُهلِمَتحَی  نَمَف  : » مدیـسرپ دـیوگ : یم  تسا  ثیدـح  يوار  هک  تماصوبا 

(1 !«) تماصوبا يا  میهاوخب ، ام  هک  سکره  .«: » تماصابأ ای  انئِش  نَم  : » دندومرف خساپ  رد  ترضح  دنک »؟
ماما تیانع  هّجوت و  دروم  دناوخ ، یم  ای  دونش  یم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هک  یـسک  نآ  صاخ  روط  هب  ات  هک  دوش  یم  مولعم 

، دشابن مالسلا  هیلع 
*******

باب 26. راونالاراحب 182/2 ، هب : دینک  عوجر  - 1
ح34. راونالاراحب 192/2 ، - 2

{200 هحفص }
نوچ هکلب  تسین ، نآ  ندرک  ظفح  ندناوخ و  يانعم  هب  ثیدح  لّمحت  دنک . یمن  نادـجو  ار  نآ  لولدـم  دـمهف و  یمن  ار  ثیدـح  يانعم 

ات تسا . هدرک  لمحت  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مـالک  دوش ، رون  نیا  هب  رّونم  هک  یبلق  نآ  ( 1 () ٌرون مکمالک   ) تسا رون  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک 
تروص لـمحت  زونه  ددرگ ، نآ  میلـست  راـیتخا  اـب  وا  هک  دوشن  ینادـجو  يروط  هب  ناـسنا  يارب  دـنا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یبلطم 
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نآ لباقم  رد  میلـست  عوضخ و  هب  رایتخا  رـس  زا  هدومن و  عضاخ  ار  وا  هک  دهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا  نانچ  یمالک  یتقو  تسا . هتفرگن 
نآ هب  ناـمیا  ياـنعم  هب  تقیقح  رد  ثیدـح  لـیمحت  سپ  تسا . هدرک  لـمحت  ار  مـالک  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  دروآرد ،

یـضعب رد  تهج  نیمه  هب  دـنک . یم  رایتخا  ار  نآ  شبلق ، رد  ینارون  مالک  نآ  قیرط  زا  تفرعم  ملع و  رون  شبات  زا  سپ  ناـسنا  هک  تسا 
(2 .) تسا هتفر  راک  هب  نمؤیال »  » ریبعت لمتحیال »  » ياج هب  ثحب  نیا  ثیداحا  زا 

شیامرف کت  کت  رد  دننک ، یم  عوجر  ناشیا  ثیداحا  هب  دنناوخ و  یم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  هک  يدارفا  کت  کت  نیاربانب 
هتفرگ رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  فطل  هّجوت و  دروم  ًاعطق  دندرگ ، یم  نمؤم  میلـست و  ًابلق  سپـس  دننک و  یم  نادجو  ار  اهنآ  هک  ناشیا  ياه 

. دش یمن  ناشریگتسد  مولع  نآ  زا  يزیچ  هنرگو  دنا ،
ای لسرم و  ّیبن  ای  بّرقم  هتشرف  هک  ار  نیا  ترـضح  تماصوبا ، هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  رد  هک  دوش  یم  نشور  حیـضوت  نیا  اب 

نمؤم
*******

. هریبک هعماج  ترایز  - 1
ح21. راونالاراحب 189/2 ، - 2

{201 هحفص }
باب نیا  رگید  ثیداحا  هک  روط  نامه  دنا  هدرکن  یفن  هیلک  هبلاس  تروص  هب  یّلک و  روط  هب  دنشاب  هتشاد  ار  ناشیا  ثیدح  لمحت  نّحتمم 
هچنآ سپ  دنا . هدرک  یفرعم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیدـح  ناگدـننک  لمحت  هلمهم ، هیـضق  تروص  هب  یلامجا و  وحن  هب  ار  هورگ  هس  نیمه 
ماما تیـشم  فطل و  دروم  یتقو  ات  مه  هورگ  هس  نآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدـش  نایب  تماصوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  رد 
طقف طقف و  دننک ، ادیپ  یقیفوت  نینچ  یناسک  اهنیا  زا  رگا  دـننام و  یم  هرهب  یب  ناشیا  فراعم  مولع و  لمحت  زا  دـنریگن  رارق  مالـسلا  هیلع 

. تسا هدوب  ناشیا  تیانع  هجوت و  مالسلا و  هیلع  ماما  تساوخ  تکرب  هب 
{202 هحفص }

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  یملع  يریگتسد  مود : لصف 

دسر یم  اه  ناسنا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تکرب  هب  تفرعم  ملع و  تمعن 

رد دیاب  هک  يزیچ  نیرت  مهم  دنریگب و  شیپ  دیاب  هک  یهار  دنتسه ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  بلاط  هک  یناسک  يارب  بیترت  نیا  اب 
مالسلا و مهیلع  تیب  لها  اب  یبلق  لاصتا  طابترا و  رگم  تسین  يزیچ  نیا  و  دوش ؛ یم  نشور  ًالماک  دنشوکب ، نآ  هب  ندیشخب  ققحت  ریـسم 

ناشیا هب  نتسج  طسوت  برقت و  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  مظعالا  هللا  ۀّیقب  ترـضح  دنوادخ ، هدنز  تّجح  رـضاح و  ماما  ًاصوصخ 
. نکمم قیرط  ره  زا 

ناشیا دسر و  یم  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  تکرب  هب  یتمعن  ره  هک  دشاب  هتـشاد  لماک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  ناسنا  رگا 
هک دنک  یم  نیقی  هاگنآ  درادن ، يریثأت  چیه  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  تبیغ و  تطاسو ، نیا  رد  دنتـسه و  شناگدنب  هب  ادـخ  ضیف  هطـساو 

. دسر یم  ام  هب  مالسلا  هیلع  ماما  قیرط  زا  تسا ، یهلا  تمعن  نیرتگرزب  کش  نودب  هک  زین ، تیاده  ملع و  تمعن 
، هدیسر جع )  ) رصع ّیلو  ترضح  دوخ  هیحان  زا  هک  یترایز  رد 

{203 هحفص }
: میهد یم  مالس  تاملک  نیا  اب  ناشیا  هب  باطخ 
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(1 .) ُبوبصملا ُملِعلا  ُبوصنملا و  ُمَلَعلا  اهّیأ  َکیلع  ُمالّسلا 
. هدش هتخیر  ملع  يا  هدش و  بصن  هناشن  يا  وت  رب  مالس 

ماما دـشاب . تیادـه  ییاسانـش و  هلیـسو  هک  دوش  یم  قالطا  يزیچ  هب  یلک  روط  هب  تسا و  هدـمآ  امنهار  مچرپ و  هناـشن ، ياـنعم  هب  مَلَع » »
ره ینعی  تسا . هدش  هداد  رارق  تفرعم  ییاسانش و  هلیـسو  ام  يارب  لاعتم  يادخ  فرط  زا  هک  تسا  یمچرپ  هناشن و  نآ  مالـسلا  هیلع  نامز 
هللا یّلص  ادخ  لوسر  ات  هتفرگ  ادخ  تفرعم  زا  اه  تفرعم  همه  نیاربانب  ددرگ . یم  هضافا  ترـضح  نآ  تکرب  هب  ناشیا و  قیرط  زا  یتفرعم 

، ایند  ) تقلخ ملاوع  تفرعم  زین  دنتسه و  عرش  ماکحا  هک  یهلا  طخس  اضر و  تخانش  مالسلا و  هیلع  ماما  دوخ  تفرعم  مّلس و  هلآ و  هیلع و 
. دوش یم  هضافا  اهناسنا  بولق  رب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تطاسو  هب  همه  همه و  تمایق ) خزرب و 

هب باطخ  هعمج  ياهزور  هک  تسا  یترایز  رد  دـنک ، یم  تلالد  شترـضح  یهلا  ماـقم  نیا  رب  رتماـمت  هچره  ییاـبیز  هب  هک  يرگید  ریبعت 
: دوش یم  هدناوخ  ناشیا 

(2 .) نودَتهُملا ِِهب  يدتهَی  يذَّلا  ِهللا  َرون  ای  کیلع  مالّسلا 
. دنبای یم  تیاده  ناگدنوش ، تیاده  نآ  هب  هک  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس 

زا دیاب  ام  سپ  دیامن . یم  تیاده  تسا ، ّیح  ماما  سدقم  دوجو  رون  نامه  هک  دوخ  رون  هطـساو  هب  دنک ، یم  تیاده  ادـخ  هک  ار  سکره 
قمع
*******

یسربط 316/2. جاجتحا  - 1
.41 عوبسالا / لامج  - 2

{204 هحفص }
، میتسه رادروخرب  نآ  زا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  تبیغ  نامز  رد  هک  یتیاده  تمعن  رد  هک  میشاب  دقتعم  دوخ  ناج 

يّدام تمعن  ّیلو  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  میا . هتـسشن  میحر  ماما  نآ  هدرتسگ  ناوخ  رـس  رب  مینادن  هچ  مینادب و  هچ  هدوب ، ناشیا  نویدم 
. دنروآ یم  اج  هب  دنروخ  یم  وا  هرفس  زا  هک  یکمن  نان و  رکش  دنسانش و  یم  ار  دوخ  يونعم  و 

یمولع همه  ثراو  اهنت  هن  ناشیا  دنراد . یهلا  ملع  هب  تبسن  يزاتمم  تیعقوم  مالـسلا  هیلع  ءایـصوالا  متاخ  ترـضح  ناماما ، همه  نایم  رد 
ربارب هدزیس  زا  دوش ، رهاظ  نیمز  يور  ماما  نیمهدزاود  هلیسو  هب  تسا  رارق  هچنآ  هکلب  دنا ، هدروآ  اهنآ  يایصوا  ایبنا و  یمامت  هک  دنتـسه 
نایب لکش  نیا  هب  تسا ، لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  رد  تبسن  نیا  تسا ! رتشیب  هدش ، راکشآ  خیرات  لوط  رد  ًالبق  هچنآ 

: تسا هدش 
َۀسمخلا َجَرخأ  انُِمئاق ، َماق  اذاف  ِنیَفرَحلا . ریغ  مویلا  یّتح  ُساّنلا  ِفِرعَی  مَلَف  ِنافرح . ُلُسُّرلا  هب  تَءاج  ام  ُعیمجف  ًافرَح . َنورـشع  ٌۀَعبَـس و  ُملِعلا 

(1 .) ًافرَح َنیرشع  ًۀَعبَس و  اهَُّثبَی  یتح  ِنیَفرَحلا  اهیلا  َّمَض  ِسانلا و  یف  اهَّثَبَف  ًافرح  َنیرشعلا  و 
ار فرح  ود  زا  ریغ  زورما  ات  مدرم  سپ  دـشاب . یم  فرح  ود  دـنا  هدروآ  ناربماـیپ  هچنآ  همه  تسا . فرح  تفه  تسیب و  عومجم  رد  ملع 
نآ دیامن و  یم  شخپ  مدرم  نایم  رد  ار  اهنآ  دنک و  یم  راکـشآ  ار  رگید  فرح  جنپ  تسیب و  دنک ، روهظ  ام  مئاق  هک  هاگنآ  دنا . هدیمهفن 

فرح ود 
*******

راحب 336/52. - 1
{205 هحفص }

. دیامن یم  رشتنم  ار  فرح  تفه  تسیب و  همه  عومجم  رد  هکنآ  ات  دنک  یم  همیمض  اهنآ  هب  مه  ار 
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یملع مهدزیس  کی  زا  رتمک  عومجم  رد  دوش ، یم  هداد  سکره  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  ات  هک  یمولع  همه  نیاربانب 
يونعم يدام و  یگدـنز  رد  يریثأت  هچ  دوش  یم  رهاظ  ناـشیا  زا  هک  یملع  نیا  ددرگ . یم  رهاـظ  روهظ  زا  سپ  ناـشیا  تسد  هب  هک  تسا 

. تسین ریذپ  ناکما  ام  يارب  نآ  روصت  دنک ؟ یم  ور  ریز و  ار  ملاع  همه  هنوگچ  دراذگ و  یم  اهناسنا 
زا يرایـسب  زونه  هک  شیپ  نرق  جـنپ  رد  يدام  ناهج  اب  متـسیب  نرق  يایند  نیب  دوش  يا  هسیاـقم  تسا  یفاـک  نهذ ، هب  هلأـسم  بیرقت  يارب 

 ... . زونه دندوب و  هدشن  هتخانـش  اهمتا  زونه  دوب ، هدشن  فشک  هتیـسیرتکلا  زونه  دوب . هدشن  عقاو  یبرجت  مولع  هنیمز  رد  رـشب  ياهتفرـشیپ 
ایآ دوب ؟ هنوگچ  اـیند  تقو  نآ  دوبن . اـهنآ  زا  يرایـسب  زا  يربخ  شیپ  نرق  جـنپ  رد  هدـش ، یلومعم  يداـع و  اـم  زورما  ياـیند  يارب  هچنآ 

؟ دنتشاد میراد ، نآلا  ام  هک  ییایند  زا  يروصت  دندرک ، یم  یگدنز  تقو  نآ  رد  هک  یناسک 
نیا رد  هک  یمولع  فشک  زج  درادـن  یتّلع  اـیند  رییغت  نیا  دوب و  شیپ  نرق  جـنپ  رد  هچنآ  زا  ریغ  تسا  يرگید  ياـیند  ًاـعقاو  زورما  ياـیند 
نیا هب  هجوت  اب  لاح  شیپ . نرق  جـنپ  اب  تسا  لاح  نامز  هسیاقم  مه  نآ  يدام و  دـُعب  رد  اهنت  لاثم  نیا  تسا . هتفرگ  تروص  لاـس  دـصناپ 

( يونعم يّدام و   ) داعبا همه  رد  مه  نآ  تسا ، هتـشذگ  مولع  همه  ربارب  نیدنچ  هک  دیدج  مولع  ندش  راکـشآ  اب  هک  دـیریگب  رظن  رد  لاثم 
؟ داد دهاوخ  خر  اهناسنا  یگدنز  رد  یلّوحت  رییغت و  هچ 

{206 هحفص }
يایند ایند ، هک  مییوگب  میناوت  یم  ردق  نیمه  تسا . نکمم  ریغ  میرادـن ، مولع  نآ  زا  يروصت  چـیه  هک  ام  يارب  لاؤس  نیا  هب  نداد  خـساپ 

. دوش یم  ضوع  زیچ  همه  دنوش و ...  یم  يرگید  ياه  ناسنا  اه  ناسنا  درک و  دهاوخ  ادیپ  يرگید  گنر  یگدنز  دش و  دـهاوخ  يرگید 
هچ اّما  دـشابن . ینیب  شیپ  روصت و  لباق  روهظ  زا  لـبق  مدرم  يارب  هک  دـشاب  يروط  تفرـشیپ  لوحت و  رییغت و  اـسب  هچ  مه  يونعم  روما  رد 

تسین زاجم  شراگدرورپ  بناج  زا  ًالعف  دش ، دهاوخ  ببـس  ار  تالوحت  رییغت و  نیا  همه  هک  نآ  تسا و  تبیغ  نامز  نامز ، هک  درک  دیاب 
رد رـشب  یملع  تافارحنا  اه و  یتساک  همه  رگ  هراظن  ادخ ، رما  هب  ًالعف  ناشیا  دـیامن . ور  ریز و  ار  ملاع  همه  دـنک و  رهاظ  ار  مولع  نآ  هک 

ملِعلا  » ناونع اـّما  دـنزادرپب . مدرم  حالـصا  هب  هدرک و  راکـشآ  ار  دوخ  هک  دـننیب  یمن  نیا  رد  ار  قلاـخ  ياـضر  یلو  دنتـسه  فلتخم  داـعبا 
. دنک یم  قدص  شترضح  رب  مه  تبیغ  نامز  رد  بوبصَملا »

هدرک و ریزارس  بیاغ  ماما  نیا  دوجو  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ملع  تقیقح  رون  بوبصم ، ملع  زا  روظنم  هدش و  هتخیر  ینعی  بوبـصم » »
ار و ناهج  دـناوت  یم  هک  دنتـسه  یمولع  نامه  لماح  مه ، روهظ - زا  لبق  نونکا -  ناشیا  دـنا . هتـشگ  یهلا  مولع  همـشچرس  عبنم و  ناشیا 

ینعی تفرعم  لها  یلو  ددرگ . یمومع  ینَلَع و  ناشیا  زا  هدافتـسا  هک  تسین  نیاربانب  تبیغ ، نامز  رد  یلو  دـنک  ور  ریز و  ار  اه  ناسنا  همه 
یم دنـسانش ، یم  ار  وا  ردق  دنراد و  داقتعا  نامیا و  ادخ ، يایفـصا  ایلوا و  همه  هریخذ  نیا  یهلا و  هنادکی  رهوگ  نیا  دوجو  هب  هک  یناسک 

دنهد و رارق  بوبصم » ملع   » نآ زا  تفرعم  ملع و  شزیر  ضرعم  رد  ار  دوخ  شترـضح  اب  نتـشاد  يوق  طابترا  ناشیا و  هب  لّسوت  اب  دنناوت 
ار شیوخ  بلق  هلیسو  نیدب 

{207 هحفص }
. دنزاس رونم  یهلا  تیاده  راونا  زا 

ره هب  نیاربانب  دننک و  یم  يریگتـسد  حیحـص  تفرعم  ناگتفیـش  زا  مه  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  دـنناد  یم  نانیا 
يوس هب  تسا ، فراعم  حیحـص  نادـجو  رد  لماع  نیرت  مهم  نیرتگرزب و  هک  ار  ناشیا  تیانع  فطل و  ات  دـنوش  یم  کـسمتم  يا  هلیـسو 
لیـس نوچ  هدروآ و  موجه  اهنآ  هب  ملع  تقیقح  هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  ترـضح  نآ  تایانع  تاهجوت و  لیذ  رد  نانیا  دننک . بلج  دوخ 

. دوش یم  ریزارس  ناشیاه  لد  هب 

تبیغ نامز  رد  املع  ملع و  تیعضو 
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یم ناـج  شوگ  دـنا ، هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  اـملع  ملع و  تیعـضو  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  يا  هبطخ  هب 
: میراپس

وأ ِعاطُملِاب  سیل  ٍرهاظ  کـقلَخ  یلع  کـل  ٍۀَّجُح  نِم  َکَـضرأ  یلُختـال  کَّنأ  ُهُّداوَم و  ُعِطَقنَیـال  هُّلُک و  ُزرأـیال  َملعلا  َّنأ  ُمَلعأـَل  ّینإ  َّمهّللا و 
َّلج ِهللا  َدنِع  َنومظعألا  ًاددَع و  َنوُّلقألا  کئلوُأ  مَک ؟ مه و  َنیأ  لب  مُهَتیَدَه . ذإ  َدـَعب  َكُؤایلوأ  َّلِضَیالو  َُکتَّجُح  َلُطبَتالیَک  ٍرومغَم  ٍفئاخ 

ِۀقیقح یلع  ُملعلا  ُمِِهب  ُمُجهَی  کلذ  َدـنِعَف  مُهَجهَن  َنوجَهنَی  مِِهبادآـب و  َنوبَّدأَـتَی  َنیذَّلا  َنیداـهلا  ۀّـمئالا  نیّدـلا  ِةَداـِقل  َنوِعبَّتُملا  ًاردَـق ، ُهُرکِذ 
ُهابأ َنوبِّذـکُملا و  ُهنِم  َشَحوَتـسا  امب  َنوسنأی  مهریغ و  یلَع  َرَعوَتـسا  ام  مِِهثیدَـح  نِم  َنونیلَتـسَی  ِملعلا و  ِةَداِقل  مُهُحاورأ  ُبیجَتـسَتَف  ِنامیالا 

. َنوفِرسُملا
كرابت و ِهللا  ِۀعاِطب  اینُّدلا  َلهأ  اوبِحَص  ِءاملعلا . ُعابتأ  کئلوُأ 

{208 هحفص }
یف ٌتمُـص  ٌسرُخ  مُهُعابتأ  مُهُؤاملعَف و  یلعألا . ِّلحَملاب  ٌۀَقَّلَعُم  مُهُحاورأف  مهِّوُدَع . نِم  ِفوخلا  مهنید و  نَع  ِۀَّیقَّتلاب  اوناد  ِِهئایلوأ و  یلاعت و 

. َلِطابلا ُقَحمَی  ِِهتاملِکب و  َّقحلا  ُهللا  ُّقُِحیَس  و  ِّقحلا . ۀلوَِدل  َنورِظَتنُم  ِلطابلا ، ۀلوَد 
یف مُهاّیإ  ُهللا و  اَنُعَمجَیَـس  و  مِِهَتلوَد . ِروهُظ  ِلاح  یف  مِهتَیؤر  یلإ  هاقوش  ای  و  مِِهتَندُـه . ِلاـح  یف  مِهنید  یلع  مِهِربَص  یلع  مَُهل  یبوط  اـهاه 

(1 .) مِِهتاّیّرُذ مِهِجاوزأ و  مِِهئابآ و  نِم  َحَلَص  نَم  ٍندع و  ٍتاّنَج 
یمن یلاـخ  تقلخ  رب  تتّجح  زا  ار  تنیمز  وـت  دکـشخ و  یمن  نآ  عباـنم  دـنام و  یمن  ناـهنپ  یفخم و  ملع  همه  هک  مـناد  یم  نـم  ایادـخ 

تسورنآ زا  تّجح  زا  نیمز  نتشاذگن  یلاخ  تسا . هتخانشان  ناسرت و  ای  تسین و  مدرم )  ) عاطم اّما  تس  راکـشآ  رهاظ و  ای  وا  هک  يراذگ 
؟ تسا ردق  هچ  ناشدادعت  دنتسه و  اجک  اهنیا  اّما  دندرگن . هارمگ  يدومن ، ناشتیاده  هکنآ  زا  سپ  تناتـسود  دورن و  نیب  زا  وت  تّجح  هک 
نید و نایاوشیپ  ناوریپ  اهنیا  تسا . گرزب  رایسب  رایـسب  هرکذ - ّلج   - دنوادخ دزن  ناشیا  تلزنم  ردق و  یلو  مک  رایـسب  رایـسب  اهنیا  دادعت 

هتفرگ رارق  ادخ  فطل  دروم   ) هک تساجنیا  دنور . یم  ار  تیب  لها  ریسم  هدوب و  ناشیا  بادآ  هب  بّدأتم  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  يده  همئا 
ار شناد  ناـیاوشیپ  يادـن  ناـشیا ، حاورا  ملع  موجه  هجیتن  رد  تسا . ناـمیا  تقیقح  رب  ینتبم  هک  یملع  دروآ ؛ یم  موجه  اـهنآ  هب  ملع  و )

کیبل
*******

ح3. هبیغلا ، لاح  یف  ٌردان  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
{209 هحفص }

هچنآ هب  ددرگ و  یم  ینتفریذپ  مرن و  اهنیا  يارب  دیامن ، یم  راوشد  تخـس و  ناشیا  ریغ  يارب  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  دیوگ و  یم 
. دننک یم  ادیپ  سنا  دننز ، یم  زابرس  نآ  زا  فارسا  لها  دنراد و  تشحو  نآ  زا  مالسلا ) مهیلع  همئا  ثیداحا  ای  همئا   ) ناگدننک بیذکت 

نمـشد زا  سرت  رطاخ  هب  ناشتاداقتعا  نید و  رد  اّما  دنتـسه  نیـشنمه  وا  يایلوا  ایند و  زا  تعاطا  رد  ایند  لها  اب  دنتـسه ، املع  ناوریپ  اهنیا 
مدرم ناـیم  رد  ناـشحاورا  یلو  تسه  مدرم  لـخاد  ناـشیا  نادـبا  ینعی  . ) تسا هتخیوآ  یلعا  لـحم  هـب  اـهنیا  حاورا  سپ  دـننک . یم  هـیقت 

اب دـنوادخ  و  دـنرب . یم  رـس  هب  قح  تلود  راظتنا  رد  دنتـسه و  تکاس  هفخ و  لـطاب  تلود  ناـمز  رد  ناـشناوریپ  اـهنیا و  ياـملع  تسین ).
نامز رد  يرادـنید  لمحت  وربص  رطاخ  هب  ناشیا  لاح  هب  اـشوخ  درب . یم  نیب  زا  ار  لـطاب  دـناسر و  یم  روهظ  توبث و  هب  ار  قح  شتاـملک 
رادید تسا ، هدرک  روهظ  ناشتلود  هک  یلاح  رد  ار  اهنیا  هک  متسه  قاتشم  ردق  هچ  و  مالسلا .) هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق   ) دوخ شمارآ 

. درک دهاوخ  عمج  ناشراکوکین  نادنزرف  نارسمه و  ناردپ و  هارمه  هب  نیرب  ياه  تشهب  رد  ار  ناشیا  ام و  دنوادخ  و  منک .
رصع ماما  تلود  روهظ  زا  لبق  دنام . یمن  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  نیمز  هکنیا  هب  دنا  هدرک  حیرـصت  دوخ  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نیا رد  هک  دننک  یم  یگدنز  هدش  هتخانش  راکشآ و  تروص  هب  مدرم  نایم  رد  ای  دنتسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  ادخ  ياه  تّجح  مالـسلا  هیلع 
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مدرم نایم  رد  سرت  اب  هتخانشان و  تروص  هب  هکنیا  ای  و  دنناد . یمن  ناشیا  زا  تعاطا  هب  فظوم  ار  دوخ  مدرم  عون  ینعی  دنتسین  عاطم  لاح 
نیا هک  دننک  یم  یگدنز 

{210 هحفص }
. دنتـسه مدرم  تاجن  تیادـه و  هلیـسو  اهنیا  تبیغ -  هچ  راکـشآ و  روضح  هچ  لاح -  ود  ره  رد  اـّما  تسا . ناـشیا  تبیغ  هرود  هب  طوبرم 
هدرک و يریگتسد  دوخ  ناوریپ  ناتسود و  زا  مه  تبیغ  نامز  رد  هکلب  تسین  ناشندوب  راکشآ  روهظ و  نامز  هب  رـصحنم  ناشیا  يرگتیاده 

زیچان رایـسب  هرامـش  ظاحل  زا  هک  دنچره  اهنیا  دـنناسر . یم  یهلا  تیادـه  تفرعم و  يالاب  هجرد  هب  دوخ  صاخ  تیانع  فطل و  اب  ار  اهنآ 
دننک و یم  لمع  دوخ  ناماما  تاروتـسد  هب  یگدنز  نوؤش  همه  رد  اهنیا  تسا . گرزب  رایـسب  ادـخ  دزن  اهنآ  شزرا  تلزنم و  یلو  دنتـسه 

ناشیا یشم  نیمه  و  دنناد . یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  ّتنس و  باتک و  هب  دّیقم  ار  دوخ  يرکف  روما  ینید و  لئاسم  رد  ًاصوصخ 
دوش یم  رادـیب  ناشنادـجو  دروآ ، یم  موجه  ناشیا  هب  ملع  تقیقح  هتفرگ و  رارق  یهلا  صاخ  تیانع  فطل و  دروم  ات  هک  دوش  یم  ببس 

هب ار  ناشیا  دـنک و  یم  ناسآ  اـهنآ  يارب  ار  یعقاو  ملع  ناـیدانم  يادـن  هب  نتفگ  کـیبل  رما  نیا  ددرگ . یم  تفرعم  رون  زا  رپ  اـهنآ  بلق  و 
تبرغ یگناگیب و  ساسحا  ددرگ و  یم  ناسآ  لهـس و  اهنآ  يارب  تسا ، راوشد  نارگید  يارب  هک  یثیداحا  نتفریذپ  هک  دـناسر  یم  ییاج 

. دننک یمن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  اب 
اب دـنوادخ  زا  تعاطا  هدودـحم  رد  طقف  ایند  لها  اب  تبحاصم  نیع  رد  هک  دـنا  هدیـسر  يا  هجرد  هب  يونعم  یحور و  تالامک  نیا  رثا  رد 
رد ناشیا  نادـبا  سپ  دـننک . یم  لمع  هیقت  شور  هب  دـننک و  یم  زیهرپ  اهنآ  زا  دوخ  نید  تاداـقتعا و  رد  یلو  دـنراد  كرتشم  هجو  اـهنآ 
یم لمع  توکـس  ربص و  تنـس  هب  لطاب  تلود  تموکح و  نامز  رد  لیلد  نیمه  هب  تسایند و  زا  رتالاب  ناشحاورا  یلو  تسه  مدرم  نایم 

قح تلود  راظتنا  رد  دننک و 
{211 هحفص }

. دننارذگ یم  راگزور 

ناشیا یملع  يریگتسد  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  لّسوت  شقن 

زا هناـصلاخ  يوریپ  تکرب  هـب  طـقف  طـقف و  هـکلب  تـسین  ناـشدوخ  عنـص  هدـماین و  تـسد  هـب  اـهنیا  راـیتخا  هـب  گرزب  ياـه  تـمعن  نـیا 
. درادـن رما  نیا  رد  يریثأـت  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  دـنا و  هدروآ  تسد  هب  هدـش  ناـشیا  تیاـنع  فـطل و  بـلج  ببـس  هـک  ناـشنایاوشیپ 

نامز رد  دسر ، یم  ناشنادنمتدارا  ناتـسود و  هب  ناشیا  روهظ  روضح و  نامز  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فطل  يریگتـسد و 
روضح نامز  رد  هک  اهنآ  زا  اسب  هچ  دنا ، هتخانشن  اّما  دنا  هدید  ای  هدیدن و  ار  دوخ  نامز  ماما  هاگ  چیه  هک  یناسک  دراد و  دوجو  مه  تبیغ 

. دنوش دنم  هرهب  رتشیب  ناشیا  فاطلا  زا  دندرک ، یم  یگدنز  مالسلا  مهیلع  همئا 
يونعم و تالامک  زا  یلامک  هب  سکره  تساهنآ . تیادـه  يریگتـسد و  هلیـسو  اه و  ناسنا  ّیبرم  مّلعم و  ادـخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 

تـسا مالـسلا  هیلع  ماما  ّصاخ  فاطلا  نویدم  دنادن ، هچ  دنادب و  هچ  دسر ، یم  ییاج  هب  تفرعم  ملع و  ریـسم  رد  ای  دوش  یم  لیان  یحور 
. دهد یمن  رییغت  ار  بلطم  تقیقح  وا  نتخانشن  اّما  دسانشن ، ار  دوخ  تمعن  ّیلو  عقاو  رد  دشابن و  رما  نیا  هجوتم  ًالصا  دوخ  اسب  هچ  هک 

مالسلا و هیلع  ماما  ماقم  هب  نیتسار  داقتعا  انامه  دشاب ، ناسنا  هارارف  دیاب  يونعم  یملع و  لماکت  هار  رد  هک  يزیچ  نیرت  مهم  بیترت  نیا  اب 
هب ناشیا  تبیغ  نامز  رد  دناوت  یم  هک  تسا  ترضح  نآ  يدوجو  تاکرب  زا  رت  لماک  رتشیب و  هدافتـسا  ریـسم  رد  شالت  ناشیا و  تالامک 

روهظ و نامز  هزادنا 
{212 هحفص }

شقن تنس  باتک و  حیحص  مهف  رد  سدقم ، دوجو  نآ  زا  دادمتسا  ملع و  بلط  رد  ناشیا  هب  لسوت  دشاب . هتشاد  دوجو  نآ  زا  رتشیب  یتح 
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نابز و بلق و  اب  دیاب  لسوت  نیا  دراد . ناشیا  بهذم  اب  قیمع  ییانشآ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  فراعم  نادجو  رد  یـساسا  مهم و  رایـسب 
. دشاب اه  ناسنا  هب  ادخ  ضیف  ندیسر  رد  ترضح  تطاسو  هب  داقتعا  يور  زا 

. دـشاب زاـسراک  رثؤم و  دـناوت  یم  دزاـس ، مکحم  شناـمز  ماـما  اـب  يداـقتعا  یلمع و  ظاـحل  زا  ار  ناـسنا  دـنویپ  هک  يزیچ  ره  هار  نیا  رد 
نتخوس و وا  قارف  رد  نکمم ، ياه  هار  همه  زا  شسدقم  تحاس  هب  ندیزرو  ّتبحم  یقیقح ، تمعن  ّیلو  ناونع  هب  ناشیا  ندرکن  شومارف 
رد ناشیا  ماقم  مان و  يـالتعا  هار  رد  شـالت  رما ، نیا  رد  ندرک  اـعد  داـیز  نتـساوخ و  ادـخ  زا  ار  ناـشیا  جرف  نتـشاد ، ار  شروهظ  راـظتنا 
زا ادخ  هاگـشیپ  رد  ترـضح  ّصاخ  هاگیاج  هب  مدرم  رتشیب  ندرک  انـشآ  ندش و  انـشآ  سدقم ، دوجو  نآ  هب  اه  لد  ندرک  رکذـتم  هعماج ،

یمومع ای  یصوصخ  تروص  هب  ناشیا  رتشیب  یفرعم  تهج  رد  هک  یـشالت  ره  یّلک  روط  هب  ناشیا و  تالامک  لیاضف و  نایب  رـشن و  قیرط 
. تسا يرورض  مزال و  يونعم  یملع و  لماکت  نابدرن  زا  نتفر  الاب  راگدرورپ و  ياضر  هب  لین  يارب  اهنیا  همه  دریگ ، تروص 

تفرعم و رون  هب  ار  ناسنا  ماللا  هیلع  رصع  ماما  اب  یبلق  مکحم  طابترا  نودب  ینید  ّصاخ  سورد  نتخومآ  یملع و  تاحالطصا  اب  ییانشآ 
ندش لوحتم  تسا  مهم  هچنآ  یلو  دهدب ، دای  مه  نارگید  هب  دناوتب  دوش و  دلب  ار  ییاهزیچ  ناسنا  تسا  نکمم  دناسر . یمن  یهلا  تیاده 

نآ زا  شناد  بسک  زا  لبق  هک  تسا  یتلاح  هب  ناسنا  بلق  حور و  نتشگ  بلقنم  و 
{213 هحفص }

نتفرگ دای  فرـص  اب  رما  نیا  هک  دشاب  یم  تفرعم  تیاده و  رون  هب  یهارمگ  لهج و  یکیرات  زا  ندـش  جراخ  تقیقح  رد  هدوب و  مورحم 
باب هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  تیانع  فطل و  اب  طقف  هک  تساهنیا  ياروام  يزیچ  دیآ . یمن  تسد  هب  یمسر  مولع  تاحالطصا و 

بیـصن قیرط  نیا  زا  دـیاب  هچنآ  اّما  تسا ، يرورـض  مزال و  شطیارـش  بادآ و  اـب  ملع  بلط  هتبلا  دـیآ . یم  تسد  هب  تسا  یهلا  تیادـه 
. دراد مالسلا  هیلع  ماما  صاخ  تیانع  هب  جایتحا  دشاب و  یم  لاعتم  يادخ  عنص  هک  تساهنیا  قوف  يزیچ  دوش ، ناسنا 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  سّدقم  ناتسآ  هب  يرازگتمدخ 

ناشیا نارادتسود  هک  دراد  يا  هژیو  صاخ و  شقن  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ّیلو  ترـضح  سدقم  ناتـسآ  هب  يرازگتمدخ  هار  نیا  رد 
انعم کی  هب  یگمه  هک  تسا  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  همه  هب  تمدـخ  ادـخ و  هب  تمدـخ  ناـشیا ، هب  تمدـخ  دـنزرو . تلفغ  نآ  زا  دـیابن 

و تخاس . دهاوخ  قّقحم  ماما  نیا  ار  ناشیاه  تّما  ایبنا و  همه  هب  ادخ  هدعو  دنا . هدوب  یهلا  هنادـکی  رهوگ  نیا  روهظ  زاس  هنیمز  همّدـقم و 
گرزب هدـعو  نآ  هب  ندیـشخب  قّقحت  ریـسم  رد  شالت  تسادـخ و  يایلوا  ایبنا و  همه  هب  تمدـخ  تقیقح  رد  ماما  نیا  هب  تمدـخ  نیاربانب 

ماما هک  تسین  تهج  یب  درک . دـهاوخ  ادـیپ  قّقحت  نیقی  هب  تسادـخ ، یعطق  هدـعو  نوچ  اّما  هدیـشوپن  لمع  هماج  نونکاـت  هک  تسادـخ 
: دیامرف یم  تسا  نیمز  يور  وا  هفیلخ  ادخ و  تّجح  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مشش 

{214 هحفص }
(1 .) یتایح َماّیا  ُُهتمَدََخل  ُُهتکَردأ  ول 

. مدوب شتمدخ  رد  ار  مرمع  مامت  مدرک ، یم  كرد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رگا 
یناسک هب  اهنت  تسا و  هدشن  اهنآ  بیـصن  هک  دنا  هتـشاد  مه  هتـشذگ  ناماما  ناوریپ  ناتـسود و  زا  يرایـسب  ار  يرازگتمدخ  نیا  يوزرآ  و 

. درک دنهاوخ  ادیپ  جع )  ) رصع ّیلو  ترضح  روهظ  نامز  رد  ار  قیفوت  نیا  هک  هدش  هداد  هدعو  ناملس  نوچ 
هّمئا همه  بقل  مان و  رکذ  زا  سپ  ناشیا  هدرک ، لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  سدقم  دوجو  زا  ناملس  بانج  هک  یثیدح  رد 

: دنیامرف یم  دننک ، یم  دای  ماما  نیرخآ  زا  هک  اجنآ  مالسلا  مهیلع 
. ِهللا ِّقَِحب  ُمئاقلا  قطانلا  ُّيدهملا  يداهلا  ِنسحلا  نبُدمحم  ّمث 

: دندومرف سپس 
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. ِۀَفِرعَملا ِۀَقیقَِحب  هّالََوت  نم  َکَلثِم و  ناک  نم  ُهُکِردُم و  کنإ  ُناملس ، ای 
. دریذپب ار  شتیالو  تس ، ( وا  ) تفرعم ّقح  هک  نانچنآ  سکره  دشاب و  وت  دننام  سکره  درک و  یهاوخ  كرد  ار  وا  وت  ناملس ، يا 

هلأسم هب  هراشا  خساپ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  دوب و  دهاوخ  هدنز  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  ات  ایآ  هک  دسرپ  یم  ناملـس  دعب 
ناملس تشگ و  دنهاوخزاب  ایند  هب  هرابود  ماگنه  نآ  رد  صلاخ  نینمؤم  هکنیا  دننک و  یم  تعجر » »

*******
راونالاراحب 148/51. - 1

{215 هحفص }
یلاح رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  زا  هدـش ، لاحـشوخ  اذـل  تسا ، دارفا  نامه  هلمج  زا  زین  وا  هک  دوش  یم  هجوتم 

: شدوخ لوق  هب  هک  دزیخ  یمرب 
(1 .) هَیَِقل ُتوملا  وأ  َتوملا  َیَِقل  یتم  ُناملس  یلاُبی  ام 

.( درادن یسرت  گرم  زا  ینعی  . ) دیآ وا  تاقالم  هب  گرم  ای  دورب  گرم  تاقالم  هب  هکنیا  زا  درادن  یکاب  ناملس 
هدعو هب  دـنناوت  یم  اهنیا  دنـشاب . مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تیالو  لها  تفرعم ، تقیقح  اب  ناملـس  نوچمه  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  سپ 
نامز رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  سّدقم  ناتسآ  هب  يرازگتمدخ  قیفوت  هک  دنـشاب  راودیما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 

. دنشاب هتشاد  ناشیا  روهظ 
هتـشذگ نایعیـش  هک  دنتـسه  یماما  مومأم  ّتیعر و  هک  تسا  نیا  ناشراختفا  دننک ، یم  یگدـنز  ماما  نیا  تبیغ  نامز  رد  هک  ینایعیـش  اّما 

ناشیا نارازگتمدـخ  فص  رد  دوخ  ماما  ترـصن  يرای و  اـب  دـنناوت  یم  مه  تبیغ  ناـمز  نیمه  رد  دـنا و  هتـشاد  ار  وا  هب  تمدـخ  يوزرآ 
ناش هناصلاخ  تامدـخ  هک  دـیما  نیا  اب  دـننک ، ادـیپ  ترـضح  نآ  روهظ  زا  لبق  صقان  تروص  هب  دـنچره  ار  گرزب  قیفوت  نیا  دـنیآرد و 

. ددرگ لصّتم  روهظ  نامز  رد  يرازگتمدخ  هب  دریگب و  رارق  لوبق  دروم 
همه ًایناث  و  ددرگ ، یم  لصاح  اهنآ  ماجنا  اب  شترـضح  اضر  دناد  یم  هک  دورب  ییاهراک  لابند  ًالّوا  ناسنا  هک  تسا  نیا  يرازگتمدـخ  هار 

. دنادرگ صلاخ  ریسم  نیا  رد  ار  دوخ  تین  دنک  یعس  دهد و  ماجنا  يودهم  سدق  ناتسآ  هب  تدارا  ضرع  تمدخ و  دصق  هب  ار  اهنآ 
*******

ناهرب 219/3. ریسفت  - 1
{216 هحفص }

ناشیا ياضر  هک  مالـسلا -  هیلع  ماما  ياضر  بسک  راک  نیا  زا  ار  دوخ  دـصق  دور ، یم  تفرعم  ملع و  لیـصحت  لابند  رگا  لاـثم  ناونع  هب 
يارب دشابن . حرطم  شیارب  يرگید  فده  ات  دـشوکب  دـهد و  رارق  ناشیا  سدـقم  هیحان  هب  تدارا  صالخا و  ضرع  و  تسادـخ -  ياضر 

هک هیهلا  فراعم  نادجو  دزاس و  یم  لوحتم  ار  وا  بلق  هک  تسا  يرون  ملع  تقیقح  هک  دـنچره  تسین . فدـه  ندـش  ملاع  یـسک  نینچ 
هّقح فراـعم  نادـجو  تفگ  ناوت  یمن  نیارباـنب  تسوا و  شنیرفآ  زا  ضرغ  یگدـنب و  حور  تقیقح  رد  تسا  هللا  تفرعم  اـهنآ  سأر  رد 

ادخ و یگدنب  حیحص ، تفرعم  ملع و  بلط  هلمج  زا  شیاهراک و  همه  زا  صخش  تین  دصق و  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  درادن ، تیعوضوم 
ياضر لیـصحت  دـصق  انامه  دـنک ، یم  نیمأت  ار  ضرغ  نیا  يرگید  رما  ره  زا  رتشیب  هک  يزیچ  و  دـشاب . وا  ياـضر  بسک  هار  رد  تکرح 

رد شالت  یعس و  تسادخ و  ياضر  ناشیا  ياضر  هک  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  یهلا  هریخذ  ادخ و  تّجح 
. دشاب یم  لاعتم  يادخ  یگدنب  هار  رد  لمع  نیرت  صلاخ  نیرتالاب و  عقاو  رد  ناشیا  هب  يرازگتمدخ  تهج 

رد ار  دوخ  ناگدیزگرب  زا  هدنامیقاب  نیا  سدقم  ناتـسآ  هب  هناصلاخ  تمدخ  يوزرآ  مالـسلا  اهیلع  هقیّدـص  ترـضح  تمرح  هب  دـنوادخ 
. دیامرفب اطع  شترضح  نادنمتدارا  نارادتسود و  همه  هب  ناشیا ، روهظ  تبیغ و  نامز 
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هب روتـسد  هدومرف و  الما  يورمع  دیعـس  نب  نامثع  بانج  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  لّوا  بیاـن  هک  ییاـعد  زا  يزارف  لـقن  اـب  ار  دوخ  ثحب 
زور رـصع  تابیقعت  رد  سوواط  نبا  دیـس  موحرم  ار  اعد  نیا  میرب . یم  نایاپ  هب  تسا ، هداد  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نآ  ندناوخ 

دیکا  شرافس  هدروآ و  هعمج 
{217 هحفص }

ار زیزع  ماما  نیا  هب  تمدخ  قیفوت  ام  هب  ادخ  هک  تسا  نیا  اعد  نیا  رد  ام  ياه  هتـساوخ  زا  یکی  دوشن . لامها  نآ  ندـناوخ  رد  هک  هدومرف 
. دیامرف تیانع 

َلوَحلا َۀَّیـشملا و  َۀَّجحلاو و  َناهربلاو  َةردـقلاو  َناطلـسلا  کـل  َّنأـب  یملِع  َعَم  ِرمـألا  َذـِفان  ًارِهاـظ  َكِرمأ  َّیلو  ینَیُرت  نأ  َکـُلأسأ  ینإ  َّمهّللا 
َِۀلالـضلا َنَم  ًایداه  ِۀـَلالدلا  َحِـضاو  ِۀـَلاقملا  َرهاظ  ِِهلآ  ِهیلع و  َُکتاولَـص  َکِّیلَو  یلإ  َرُظنَن  یّتح  َنینمؤملا  ِعیمِجب  یب و  کلذ  لَـعفاَف  َةَّوُقلاو .

یف انرُـشحاو  ِِهتَِّلم . یلع  انَّفََوت  و  ِِهتَمدِِخب . انِمقأ  و  ِِهتَیؤُِرب . ُُهنیَع  ُّرُقَت  نَّمِم  انلَعجا  و  ُهَدِعاوق . تِّبَث  و  ُهَتَدَهاشم . ِّبر  ای  زِربأ  و  َِۀلاهجلا . َنِم  ًایفاش 
(1 .) ِِهتَرمُز

نم هب  روهظ ) ناـمز  رد   ) دـشاب عاـطُم  شرما  هکیلاـح  رد  راکـشآ و  تروص  هب  ار  دوخ  رما  ّیلو  هک  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ادـنوادخ ،
نیا ایادخ ) . ) تسا وت  نآ  زا  اه  ییاناوت  همه  ّتیـشم و  ناهرب و  لیلد و  تردـق و  تنطلـس و  هکنیا  هب  نم  تفرعم  ملع و  اب  هارمه  ییامنب ،

تیاده ینشور  هب  ار ) مدرم   ) دیوگ و یم  نخـس  اراکـشآ  هک  یلاح  رد  میرگنب  وت  ّیلو  هب  ات  امرف  اطع  نینمؤم  همه  هب  نم و  هب  ار  تداعس 
. دشخب یم  افش  ینادان  يرامیب )  ) زا هداد و  تاجن  یهارمگ  زا  دنک و  یم 

ار وا  ناگمه  ات   ) زاس راکشآ  ار  وا  لامج  هدهاشم  نم ، راگدرورپ  يا  و 
*******

لصف 47 ص 316. عوبسالا ، لامج  - 1
{218 هحفص }

، دوش یم  نشور  وا  رادـید  هب  ناشمـشچ  هک  نانآ  هرمز  رد  ار  ام  و  نک . مکحم  ار  وا  تنطلـس ) تموکح و   ) ياه هیاپ  و  دـننک .) هدـهاشم 
. نیملاعلا ّبر  نیمآ  امرفب . روشحم  وا  هتسد  هورگ و  ءزج  ناریمب و  وا  نییآ  رب  ار  ام  و  رادب . وا  تمدخ  رد  ار  ام  و  هد . رارق 

{219 هحفص }

اه تسرهف 

تایآ تسرهف 

123 ، 122 َمیقَتسُملا .» َطارِّصلا  اَنِدِها  : » 6/ دمح
66 َنیرِذنُم .»... َو  َنیرِّشَبُم  َنیِِّیبَنلا  ُهللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک  : » 213/ هرقب

80 مِهیَلَع .»... ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنإ  : » 6/ هرقب
83 «. ُءاشَی نَم  يدهَی  َهللا  َّنِکلَو  مُهادُه  َکیَلَع  َسَیل  : » 272 هرقب /
79 مأ .»... مُهَترَذنأَء  مِهیَلَع  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنإ  : » /6 و 7 هرقب

35 ِِهلضَف .» نِم  َهللا  اُولَئساَو  : » 32/ ءاسن
149 َلوُسَّرلا .» اوُعیطأ  َو  َهللا  اوُعیطأ  : » 59/ ءاسن

35 ٌمیلَع .» ٌعِساو  ُهللاَو  ُءاشَی  نَم  ِهیتُؤی  ِهللا  ُلضَف  َِکلذ  : » 54 هدئام /
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87 ًارقَو .» مِِهناذآ  یف  َو  ُهوُهَقفَی  نأ  ًۀَّنِکد  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  : » 25/ ماعنا
121 ، 113 ، 106 ، 103 ، 97 ، 96 ، 95 حَرشَی .»... ُهَیِدهَی  نأ  ُهللا  ِدُِری  نشمَف  : » 125 ماعنا /

84 َنوُهَمعَی .» میِهنایغُط  یف  مُهُرَذَی  َو  َُهل  َيِداه  الَف  ُهللا  ِِللُضی  نَم  : » 186 فارعا /
86 ٌُنیعأ .»... مَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقفَیال  ٌبُوُلق  مَُهل  : » 179 فارعا /

89 ، 87 َنوُعَمسَیال .» مُهَف  مِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبطَن  و  : » 100 فارعا /
130 ٍموَق .»... یلَع  اهَمَعنأ  ًۀَمِعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َمل  َهللا  َّنِأب  َِکلذ  : » 53 لافنا /

86 َنوُمَلعَیال .» مُهَف  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهللا  َعَبَط  َو  : » 93 هبوت /
129 َنِّیَُبی .»... یّتَح  مُهادَه  ذإ  َدَعب  ًاموَق  َّلُِضِیل  ُهللا  َناک  ام  َو  : » 115 هبوت /

{223 هحفص }
130 مِهِسُفنِأب .». ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُرِّیَُغیال  َهللا  َّنإ  : » 11/ دعر

131 هیآ .:) همجرت   ) 11 دعر /
65 ُءاشَی .»... نَم  ُّلُِضی  نِکلَو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  مُکَلَعََجل  ُهللا  َءاش  َول  َو  : » 93 لحن /

76 َو .»... ِهللا  َنِم  ٌبَضَغ  مِهیَلَعَف  ًاردَص  ِرفُکلِاب  َحَرَش  نَم  : »... 108 - 106 لحن /
77 َو .»... مِهِعمَس  َو  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهللا  َعَبَط  نیذَّلا  َِکئلوُأ  : » 108 لحن /

83 َو .»... ُّلُِضی  نَم  يدهَیال  َهللا  َّنإَف  مُهادُه  یلَع  صِرَحت  نإ  : » 37 لحن /
87 ًارقَو .» مِِهناذآ  یف  َو  ُهوُهَقفَی  نأ  ًۀَّنِکأ  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  : » 46 ءارسا /

87 یف .»... َو  ُهوُهَقفَی  نأ  ًۀَّنِکأ  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  : » 57 فهک /
72 يًدُه .» اوَدَتها  نیذَّلا  ُهللا  ُدیزَی  َو  : » 76/ میرم

87 ، 86 َنُولِقعَی .»... ٌبُوُلق  مَُهل  َنوُکَتَف  ِضرألا  ِیف  اوُریسَی  مَلَفأ  : » 46/ جح
90 هیآ .) همجرت   ) 46/ جح

102 ُءاشَی .» نَم  ِهِرُوِنل  ُهللا  ِيدهَی  ٍرٌون  یلَع  ٌرُون  : » 35/ رون
96 ِهِّبَر .»... نِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالسِإلل  ُهَردَص  ُهللا  َحَرَش  نَمَفأ  : » 23/ رمز

75 ، 72 يًدُه .» مُهَداز  اوَدَتها  َنیذَّلاَو  : » 17/ دّمحم
75 َكِدنِع .»... نِم  اوُجَرَخ  اذإ  یّتَح  َکَیلإ  ُعِمَتسَی  نَم  مُهنِم  َو  : » 16/ دّمحم

92 اُهلافقأ .» ٍبُوُلق  یلَع  مأ  : » 24/ دّمحم
93 هیآ .) همجرت   ) 24/ دّمحم

84 الَفأ .»... مُهَراصبأ * یمعأ  َو  مُهَّمَصأَف  ُهللا  ُمُهَنََعل  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  : » 23 و 24 دّمحم /
132 ، 81 َّیَلَع .»... اوُّنُمَتال  ُلق  اوُمَلسأ  نأ  َکیَلَع  َنوُّنُمَی  : » 17/ تارجح
100 َو .»... ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهللا  َو  مِهِهاوفِأب  ِهللا  َرُون  اُؤِفُطِیل  َنوُدیُری  : » 8/ فص

76 مُهَّنإ .»... ِهللا  ِلیبَس  نَع  اوُّدَصَف  ًۀَّنُج  مُهَنامیأ  اوُذَخَِّتا  : » 2 و 3 نوقفانم /
101 ُهللا .»... َو  انلَزنأ  يذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهللاِاب  اُونِمآَف  : » 8/ نباغت

49 ًاروُفَک .» اّمإ  َو  ًارِکاش  اّمإ  َلیبَّسلا  ُهانیَدَه  ّانإ  : » 3/ ناسنا
51 ِنیَدجَّنلا .» ُهانیَدَه  َو  : » 10/ دلب
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132 يدُهَلل .» انیَلَع  َّنإ  : » 12/ لیل
{224 هحفص }

صاخشا تسرهف 

177 ، 176 ، 175 ریمع ، یبا  نبا 
197 هیولوق ، نبا 

177 بوبحم ، نبا 
38 روظنم ، نبا 

101 یلباک ، دلاخوبا 
201 ، 200 تماصوبا ،

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رفعج >  یبا 
178 دیلو ، نب  دمحم  نبدمحا 

178 راطع ، ییحی  نب  دمحم  نبدمحا 
130 ، 107 ، 101 ، 72 ، 36 مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما 

74 مالسلا ، هیلع  داوج  ماما 
123 مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

197 ، 195 ادهشلادیس ،) ترضح   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
133 ، 120 ، 119 ، 117 ، 80 مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 

217 ، 216 ، 215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 210 ، 208 ، 206 ، 205 ، 204 ، 203 ، 13 مظعالا ،) هللا  ۀیقب  ترضح   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما 
194 نیدباعلا ،) نیز  ترضح   ) مالسلا هیلع  داّجس  ماما 

،126 ، 121 ، 120 ، 113 ، 112 ، 106 ، 104 ، 103 ، 102 ، 99 ، 98 ، 94 ، 93 ، 92 ، 90 ، 83 ، 79 ، 77 ، 67 ، 51 ، 36 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 
214 ، 205 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197 ، 138 ، 134 ، 133 ، 129

135 ، 100 مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما 
210 ، 208 ، 100 مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 

135 ، 134 ، 133 یقرب ،
133 یطنزب ،

،96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 83 ، 81 ، 80 ، 79 ، 77 ، 75 ، 42 مّلس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  لوسر  ترضح   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ 
215 ، 204 ، 198 ، 197 ، 196 ، 193 ، 166 ، 165 ، 160 ، 150 ، 149 ، 142 ، 137 ، 132 ، 128 ، 127 ، 110

38 يرهوج ،
{225 هحفص }

178 نابا ، نب  نسح  نب  نیسح 
217 ، 102 ارهز ،) همطاف  ترضح   ) مالسلا اهیلع  هقیّدص  ترضح 

174 ، 173 یسیع ، نبداّمح 
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73 ، 72 یفعج ، همیثخ 
194 مالسلا ، هیلع  دواد 

199 ، 198 هریبه ،) نب  یلع  مالغ   ) دیفر
216 ، 215 یسراف ،)  ) ناملس

194 مالسلا ، هیلع  نامیلس 
92 دلاخ ، نب  نامیلس 

174 ، 173 دایز ، نب  لهس 
217 سوواط ، نبا  دیس 

195 هحلط ، یبا  نب  نامثع  نب  ۀبیش 
167 ، 42 ییاهب ، خیش 

168 ، 167 ، 164 ، 160 یلماع ، ّرح  خیش 
184 ، 181 ، 179 ، 172 ، 164 ، 163 ، 161 ، 160 ، 133 ، 117 ، 36 قودص ، خیش 

184 ، 181 ، 180 ، 179 ، 177 ، 163 یسوط ، خیش 
195 ، 182 ، 179 يدورهاش ، يزامن  یلع  خیش 

181 دیفم ، خیش 
174 ، 173 ییحی ، نب  ناوفص 

217 يورمع ، دیعس  نب  نامثع 
168 ، 167 یّلح ، همالع 

146 ، 145 ییابطابط ، همالع 
181 رفعج ، نب  یلع 

198 یماش ، هریبه  نب  یلع 
181 یکرمع ،

174 ، 173 راسی ، نب  لیضف 
164 یّشک ،

186 ، 181 ، 180 ، 179 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 172 ، 167 ، 166 ، 164 ، 163 ، 161 ، 160 ، 138 ، 131 ، 125 ، 113 ینیلک ،
،185 ، 179 ، 178 ، 177 ، 175 ، 160 ، 145 ، 144 ، 143 ، 142 ، 140 ، 139 ، 138 ، 137 ، 135 ، 133 ، 132 ، 131 ، 42 رقابدمحم ،)  ) یسلجم

189 ، 188 ، 187 ، 186
179 ، 175 ، 171 ، 163 یقتدّمحم ،)  ) یسلجم

173 ریمع ، یبا  نبدّمحم 
175 ، 174 ، 173 لیعامسا ، نبدّمحم 

174 ، 173 ملسم ، نبدّمحم 
181 راّطع ، ییحی  نبدّمحم 

181 بوقعی ، نبدّمحم 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رفعج >  نب  یسوم 
164 یشاجن ،

68 ، 67 مالسلا ، هیلع  حون 
184 یناهبهب ، دیحو 

{226 هحفص }

عبانم تسرهف 

ق. 1378 ه ـ مق ، هیملعلا  ۀبعطملا  تازجعملا ، صوصنلاب و  ةادهلا  تابثا  نسحلا ، نبدمحم  یلماع ، ّرح  - 1
ش. 1375 ه ـ فراعم ، کین  تیالو ، تابثا  یلع ، يدورهاش ، يزامن  - 2

ق. 1386 ه ـ نامعنلاراد ، جاجتحا ، بلاط ، یبا  نب  یلع  نبدمحا  روصنموبا  یسربط ، - 3
. هیمالسا هیملع  تاراشتنا  یفاک ، لوصا  قاحسا ، نب  بوقعی  نبدمحم  يزار ، ینیلک  - 4

ق. .ـ 1397 ه هعبرالا ، بتکلا  رابتعا  یف  ۀعیفرلا  ۀیداهلا  مالعالا  یلع ، يدورهاش ، يزامن  - 5
ق. .ـ 1397 ه هیمالسالا ، ۀبتکملا  راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، - 6

ق. .ـ 1393 ه هیملعلا ، بتکلاراد  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ، ینیسح  - 7
ق. .ـ 1380 ه هیمالسالا ، ۀیملعلا  ۀبتکملا  ریسفتلا ، دوعسم ، نبدمحم  یشایع ، - 8

.1374 یمالسا ، داشرا  ترازو  یفوکلا ، تارف  ریسفت  تارف ، نب  میهاربا  نب  تارف  یفوک ، - 9
.1366 یمالسا ، داشرا  ترازو  بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریسفت  اضردمحم ، نبدمحم  يدهشم ، یمق  - 10

ق. .ـ 1382 ه هیملعلا ، ۀبعطملا  نیلقثلا ، رون  ریسفت  هعمج ، نبا  يزیوح ، یسورع  - 11
. هفرعملاراد دیحوتلا ، یمق ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نبدمحم  قودص ، - 12

{227 هحفص }
ش. .ـ 1371 ه قافآ ، عورشملا ، لمعلا  لامکب  عوبسالا  لامج  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  ینیسح ، ینسح  - 13
ق. .ـ 1393 ه یمالسا ، گنهرف  داینب  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  حرش  یف  نیقتملا  ۀضور  یقت ، دمحم  یسلجم ، - 14

ش. .ـ 1348 ه هیمالسالا ، بتکلاراد  یفاکلا ، نم  ۀضورلا  قاحسا ، نب  بوقعی  نبدمحم  يزار ، ینیلک  - 15
ق. .ـ 1407 ه نییالملل ، ملعلا  راد  حاحصلا ، يرهوج ، - 16

ق. .ـ 1375 ه هیداجس ، هلماک  هفیحص  یقن ، یلع  دیس  مالسالا ، ضیف  - 17
ش. .ـ 1364 ه مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  یمالسا  تاراشتنا  ثیدحلا ، ۀیارد  ثیدحلا و  ملع  مظاک ، یچ ، هناش  ریدم  - 18

ق. .ـ 1378 ه ناهج ، اضرلا ، رابخا  نویع  یمق ، هیوباب  نیسحلا  نب  یلع  نبدمحم  قودص ، - 19
ش. .ـ 1353 ه یتریصب ، ۀبتکم  هیوغللا ، قورفلا  يرکسع ، لالهوبا  - 20

ش. .ـ 1375 ه مالسلا ، هیلع  هموصعم  ترضح  تاراشتنا  هبدن ، ياعد  رد  تیالو  غورف  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  - 21
ق. .ـ 1417 ه ههاقفلا ، رشن  تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبدمحم  نبرفعج  یمق ، - 22

ش. .ـ 1358 ه یفجن ، نایلیعامسا  هیملعلا  بتکلا  راد  نیعبرالا ، باتک  رقابدمحم ، یسلجم ، - 23
ش. .ـ 1363 ه هزوحلا ، بدا  رشن  برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - 24

ق. .ـ 1413 ه تیبلا ، لهال  یملاعلا  عمجملا  نساحملا ، دلاخ ، نبدمحم  نبدمحا  یقرب ، - 25
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ق. .ـ 1373 ه هیمالسا ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، - 26
ش. .ـ 1376 ه يوضر ، سدق  ناتسآ  تفرعم ،) لهج و  ثیدح  ههبش  عفد  هلاسر   ) يداقتعا لئاسر  هعومجم  رقابدمحم ، یسلجم ، - 27

ش. .ـ 1363 ه هیمالسالا ، بتکلا  راد  لوقعلا ، ةآرم  رقابدمحم ، یسلجم ، - 28
ق. .ـ 1412 ه هدازدامع ، هینیسح  ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  یلع ، يدورهاش ، يزامن  - 29

{228 هحفص }
ق. .ـ 1347 ه رینملا ، حابصملا  یمویف ، - 30

ق. .ـ 1399 ه هفرعملا ، راد  رابخالا ، یناعم  یمق ، هیوباب  نیسحلا  نب  یلع  نبدمحم  قودص ، - 31
ق. .ـ 1404 ه یمالسالا ، مالعالا  بتکم  هغللا ، سییاقم  مجعم  اّیرکز ، نب  سراف  - 32

. یمالسالا غیلبتلا  راد  همکحلا ، ۀیاهن  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، - 33
ق. .ـ 1389 ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  نسح ، نبدمحم  یلماعّرح ، - 34

{229 هحفص }
رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  هرشتنم  بتک 

مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  * 
ینادمه ینامحر  دمحا 

مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  * 
یلو داتسا  نیسح 

یفطصملا بلق  ۀجهب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  * 
ینادمه ینامحر  دمحا 
نخس ياه  هفوکش  * 

یناساول یلع  دّیس 
بات بش  رون  هب  دنگوس  * 

ینیرحب یبتجم  دیس 
روهظ ياه  هناشن  * 

یندم تاداس  رغصا  یلع  دّیس 
مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  داقتعا  راثآ  * 

يراهدنق يداه  رتکد 
هسدقم هیحان  ترایز  * 

یلوداتسا نیسح 
بارحم رد  دیشروخ  * 

يرشع ینثا  نیسح 
نشور همشچ  * 

یعماج دجسم  یلع 
زامن رد  دیحوت  حور  * 
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روش تسوپ  یلع 
لمع تافاکم  * 

يوضر یضر  دّمحم  دّیس 
تفگش ياه  هدینش  اه و  هدید  * 

يوضر یضر  دّمحم  دّیس 
مالسا خیرات  رد  هشیاع  شقن  * 

يرکسع یضترم  دیس 
يزار متاحوبا  اب  يزار  يایرکز  هرظانم  * 

( يوسوم  ) مالسالا بحم 
لئاسملا حیضوت  * 

یناتسیس یمظعلا  هللا  ۀیآ 
ّرح ناتساد  * 

یناجریم ریصن 
کشا هحون  * 

بارهش برع  ربکا 
لیمک ياعد  لسوت ، ياعد  اروشاع ، ترایز  * 

روپالوم ششوک  هب 
وجتسج * 

رورپ کین  یگنهرف  هورگ 
نوراه لثم  یسوم  لثم  * 

رورپ کین  یگنهرف  هورگ 
اه هچایرد  نیمزرس  اینازنات ، * 

يریلد نسحم 
یسراف هب  یسراف  نابز  شزومآ  * 

يرعشا دّمحم 
ناتسریبد یضایر 1 و 2  * 

ینسحا هرهز 
يژولوکامراف رب  يرورم  * 

نسناهوژ کیرا 
یسانش بیسآ  ياهنومزآ  * 

يرداق دیمح 
يزاسوراد هیاپ  مولع  ياهنومزآ  * 

ترتع یگنهرف  هورگ 
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سفنت هاگتسد  يژولویزیفوتاپ  ینابم  * 
ترتع یگنهرف  هورگ 

شراوگ هاگتسد  يژولویزیفوتاپ  ینابم  * 
ترتع یگنهرف  هورگ 

{232 هحفص }

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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