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تلاسر فادها  مالسلاهیلع و  قداص  ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترـضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا

باتک تاصخشم 

 - 1298 هللافطل ، یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 
مالسلاهیلع و قداص  ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبـص  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. یمیرک دمحا  نایمیرک ، يدهم  ششوک  هب  یناگیاپلگ ؛ یفاص  مالسا / تلاسر  فادها 
.1391 1433 ق =. یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  خیش  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 

79 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
. دیاقع مالک و  تسورف : 

6-05-5105-600-978 لایر :  10000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
11ق. ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  (ص ،) دمحم عوضوم : 

148ق.  - 83 مشش ، ماما  ع ،)  ) دمحم نبرفعج  عوضوم : 
اه هباطخ  اه و  هلاقم  مالسا --  عوضوم : 

BP22/9/ص22ص2 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

2724748 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

رورم یناوخزاـب و  هب  باذـج  یلاـمجا و  یلکـش  هب  هک  تسا  یندـناوخ  راـبرپ و  يهلاـقم  هس  زا  دنمـشزرا  ياهعوـمجم  قداـص " حبـص  " 
اب نایاپ ، رد  باتک  دزادرپیم . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  تمظع  زا  ییاهسرد 

تاروتسد هب  لمع  دنادیم و  راصعا  یمامت  يارب  یناگمه  دیواج و  یناوخارف  ار  ترضح  نآ  توعد  مالـسا ، تلاسر  يالاو  فادها  نایب 
. دنادیم یعقاو  تداعس  نماض  ار  نآرق  مالسا و 

میقم ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و  هب  ار  باتک  لصف  هس  ره  دـناهدربیم  رـس  هب  ندـنل  رد  رثا  شراگن  نامز  رد  مرتحم ، فلوم  هک  اجنآ  زا 
باتک ییوس  زا  دنشابیم و  زیزع  نایوجشناد  ناوج و  ياهرشق  قداص ،» حبص   » یلـصا بطاخم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دناهدومن . هیده  سیلگنا 

نیرتیلاع یگدنز  شور  ساسا  رب  زیزع و  مالسا  زاسناسنا  ياهّتنس  هب  تشگزاب  ینید و  تیوه  يزاس  هنیهب  ظفح و  رب  ناوارف  دیکات  اب 
. دومن نآ  رشنزاب  هب  مادقا  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  رتفد  تسا  هدش  هتشاگن  ناسنا ، ياهوگلا 

راشتنا اپورا » زا  مالـسا  يادن   » ناونع تحت  ندنل و  یمالـسا  یناهج  عمجم  يوس  زا  یـسمش  يرجه  رد 1355  راب  نیلوا  يارب  باـتک  نیا 
. تفای

. دیامنیم نادنمهقالع  میدقت  دنمشزرا ، رثا  نیا  دیدج  شیاریو  نونکا 
7 ص : قداص ، حبص 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

همدقم

ناتسلگنا  میقم  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و 
هتاکرب  هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلا 

تیرشب هب  تمدخ  نیرتهب  هک  مالسا  تلاسر  غیلبت  هب  دیامرف و  اطع  يراگتسر  تداعس و  ریخ و  یتسردنت و  امـش  يهمه  هب  لاعتم  دنوادخ 
هب دنمهقالع  كّرحتم و  اشوک و  مزتلم و  دـهّعتم و  یناناملـسم  ترایز  هب  قفوم  هکنیا  زا  ریقح  دزاس . قفوم  نآ  هیلاع  میلاعت  هب  لمعو  تسا 

. مراد راختفا  منیبیم  مالسا  هب  ار  امش  تامدخ  هدش و  یمالسا  ننس  ظفحو  رئاعش  میظعت 
زیزع نایوجشناد  ناناوج و  ًاصوصخم  ناملسم  مدرم  امش  يانعم  رپ  روشرپ و  عامتجا  تعامج و  زامن  یمالسا و  یناهج  عمجم  رد  تکرش 

. دوب شخبتّذل  ًاعقاو  تسا  هدش  یمالسا  یناهج  عمجم  سیسأت  يارب  هک  ییاهششوک  اهشالت و  يهدنزرا  جیاتن  ندید  و 
هب یگمه  هک  یتامدخ  ناملسم و  درم  نز و  يهقالع  قشع و  یمالسا و  یناهج  عمجم  تاسلج  رد  ناگدننکتکرش  تین  صولخ  هچنانچ 

صلاخ كاپ و  مالـسا  هک  عیـشت - یفرعم  نیملـسم و  مالـسا و  هب  هتاکرب  تماد  هداز  حابـصم  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  يربهر 
نیا  یمالسا و  عمجم  نیا  تسا و  ریدقت  نیسحت و  راوازس  دییامنیم  تسا -

8 ص : قداص ، حبص 
رد هک  تسا  ياهنادنسپادخ  مادقا  نآ  سیسأت  تسا و  تاهابم  يزارفارس و  بجوم  اپورا  بلق  رد  تاغیلبت  اهيراکمه و  نیا  تاعامتجا و 

ترسم لاعتم و  دنوادخ  ياضر  ببس  دراد و  رارق  رشب  تیاده  هب  ترضح  نآ  مامتها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  یـسأت  تهج 
رتهدرتسگ عماجم  هنوگنیا  هک  دراد  اضتقا  مالسا  تلاسر  ندوب  یناهج  ًاقح  تسا و  ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورارصع  یلو  ترضح  رونا  رطاخ 

هب مالـسا  يدـیحوت  شخب  ناج  يادـن  ات  دوش  لیکـشت  هریغ  رود و  رواخ  اکیرما و  اـپورا و  گرزب  ياهرهـش  ماـمت  رد  رتلـماک  هچ  ره  و 
. دسرب نایناهج  شوگ 

رگید هدش و  ماجنا  تسا  مزال  هچنآ  هک  تسین  نیا  شموهفم  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  تامدخ  زا  عمجم و  نیا  زا  ریدقت  تسا  یهیدب 
تردـق و تیدـج و  دنتـسه و  يدام  لیاسو  مامت  هب  زهجم  هک  ییاسیلک  اهرازه  نارگید و  یغیلبت  زکارم  دـیاب  اریز  تسین ، یقاب  ياهفیظو 

نیا سپ  تسا . هدـش  مالـسا  تلاسر  يادا  تاغیلبت و  رادهدـهع  یطیحم  نینچ  رد  عمجم  نیا  هکنیا  زین  تفرگ و  رظن  رد  ار  اـهنآ  تاـناکما 
. میرادیم رب  ماگ  هار ، يادتبا  رد  زونه  هدوب و  لوا  مدق  دشاب  عیسو  مهم و  رایسب  دنچ  ره  مدق 

يهعسوت يارب  دننک و  راک  گنهامه  ادص و  کی  دّحتم و  دنشاب ، هک  ّتلم  روشک و  ره  لها  ناناملسم ، مومع  یعاسم ، شـشوک و  اب  دیاب 
رد هسـسؤم  نیا  ات  دـیامنن ، هقیاضم  يرای  کمک و  زا  دوخ  مهـس  هب  سک  ره  لخاد  جراخ و  رد  يونعم  يدام و  تهج ، ره  زا  عمجم  نیا 

هعسوت راکفا  شرورپ  غیلبت و  داشرا و  فلتخم  ياههتشر  رد  ار  دوخ  تالیکشت  هداد ، همادا  یمالسا  ياهتیلاعف  هب  دوخ  ماقم  نأش و  روخ 
. یلاعت هللا  ءاشنا  دیازفیب . ناناملسم  فرش  تّزع و  وربآ و  رب  دهد و 

یّقرت  تداعس و  رتشیب و  تیّقفوم  امش  يهمه  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا 
9 ص : قداص ، حبص 

: ياضتقم هب  میامنیم و  تلئسم  ترخآ  ایند و  ریخ  و 
[1 «] لج زع و  هّللا  رکشی  مل  نیقولخملا  نم  معنملا  رکشی  مل  نم  »

یناـهج عمجم  سّـسؤم  راذـگناینب و  هّلظ  ماد  یناـگیاپلگ  ياـقآ  یمظعلا  هللاتیآ  باطتـسم  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم  زا  لوا  يهجرد  رد 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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تامدـخ و هک  هدازحابـصم  ياقآ  ترـضح  مّظعم  دنمـشناد  زا  سپـس  رگید و  یمالـسا  تاسـسؤم  عماـجم و  دـجاسم و  ندـنل و  یمالـسا 
. میامنیم رکشت  ریدقت و  تسا  ناشخرد  یتمیق و  رایسب  روشک  نیا  رد  مالسا  يایحا  عمجم و  نیا  سیسأت  رد  ناشتامحز 

«. نیدهاجملا نینسحملا و  ءازج  ریخ  مهزجأف  داهجلا  ّربلا و  لهأل  يزاجملا  تنأ  مّهللا  »
ءایبنالا متاخ  ترـضح  تلحر  رفـص و  هام  يراوگوس  مایا  تبـسانم  هب  مشاب  هدراذـگ  ياـج  هب  دوخ  زا  يراـگدای  رفـس  نیا  زا  هکنیا  يارب 

زج ياهلیسو  نتشادن  يرامیب و  تلاسک و  تّدش  لاح  اب  یتالاقم  دولوملاعیبر  رد 17  ترضح  نآ  دالیم  دیعس  دیع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
صقاون و نآ  رد  رگا  تسا  دـیما  مرادیم . میدـقت  ناملـسم ، مرتـحم  نارهاوخ  ناردارب و  روـضح  هیدـه  ناوـنع  هب  متـشون و  ذـغاک  ملق و 

. دنیامرف حالصا  رهم ، ملق  اب  دشاب  ییاهیهاتوک 
هللااب  الا  یقیفوت  ام  و 

لوالا 1397 عیبر   17 ندنل /

یسمش  يرجه  دنفسا 1355   17]

یفاص  هللا  فطل 

11 ص : قداص ، حبص 

هلآ هیلع و  هللایلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  لوا : هیده 

هراشا

13 ص : قداص ، حبص 
[2 (] اًرِیثَک َهَّللا  َرَکَذَو  َرِخْآلا  َمْوَْیلاَو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  نَمِّل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل  )

دهاوخ هلآ » هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  : » ناونع تحت  هلاقم  نیا  رد  ام  نخس  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب 
. دوب

ریظنیب و درف  کی  ياـهيراوگرزب  یناـسنا و  ياـهتمظع  عاونا  عماـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دّـمحم  ترـضح  سدـقم  دوجو 
بقل ه  ار ب -- ناربـمغیپ  ءاـیبنا و  رگا  اـًلامجا  و  درادـن . ناـکما  هلاـقم  نیا  رد  اـهتمظع  نآ  زا  کـی  ره  حرـش  هک  دوب  يرـشب  دـننامیب 

ناربمغیپ مامت  نیب  رد  لیالراک  ساموت  ناتـسلگنا  ریهـش  خرّوم  هچنانچ  ار  ترـضح  نآ  دیاب  دوب  ناشعیفر  نأش  بسانم  ندـناوخ  نانامرهق 
. میناوخب ریظنیب  ّقفوم و  هناگی و  نامرهق  اهتمظع  يهمه  رد  هدناوخ ، نامرهق  هناگی 

سرد و دوخ  ّتیصخش  یگدنزاس  يارب  کی  ره  زاو  میوش  انشآ  ترضح  نآ  ياهتمظع  زا  هتـشر  دنچ  اب  میهاوخیم  طقف  هلاقم  نیا  رد 
. میریگب قشمرس 

توعد تلاسر و  رد  تمظع  . 1

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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رتیبالقنا یتلاسر  رتیلاع و  یتوعد  دناهدرک . مایق  يداینب  تابالقنا  ای  یعامتجا  تاحالصا  يارب  رشب  خیرات  رد  هکیناسک  توعد  نیب  رد 
. تسا هدوبن  مالسا  ربمغیپ  تلاسر  زا  رتعماج  و 

14 ص : قداص ، حبص 
: دوشیم هراشا  اهنآ  ضعب  هب  تسرهف  روط  هب  هک  تسا  يدایز  ياهیسررب  هب  جاتحم  تلاسر  نیا  تمظع  كرد  تسا  یهیدب 

. ترضح نآ  روهظ  رصع  رد  يرشب  عماوج  ینید  یقالخا و  عاضوا  یسررب  . 1
. یگنهرف یملع و  عاضوا  یسررب  . 2

. مما للم و  یعامتجا  عاضوا  یسررب  . 3
. یناسنا عماوج  رب  مکاح  ياهمیژر  یسایس و  عاضوا  یسررب  . 4

. برعلاةریزج رد  صوصخلاب  ایند و  رسارس  رد  ناوناب  عضو  یسررب  . 5
. نامالغ ناگدرب و  عضو  یسررب  . 6

. یلام تاماظن  يداصتقا و  عاضوا  یسررب  . 7
. موسر دعاوق و  تاداع و  یسررب  . 8

. یگنج تاماظن  یسررب  . 9
. نامز نآ  رد  ناسنا  قوقح  شزرا  یسررب  . 10

، نوئـش نیا  مامت  رد  ایند  هک  دوشیم  نیا  هب  یهتنم  همه  تسین و  نآ  لیـصفت  طـسب و  لاـجم  هلاـقم  نیا  رد  اًـلعف  هک  رگید  ياهیـسررب  و 
وا زا  هدـماین و  تیرـشب  کـمک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  تلاـسر  رگا  هک  تشاد  يزیگنافسا  یناـسناریغ و  رایـسب  عـضو 

هچنآ يدازآ و  قوقح و  لیاضف و  ملع و  زا  ایند  تفاییم  همادا  نانچ  مه  دعب  هب  رصع  نآ  زا  رـشب  یعاجترا  ریـس  دوب و  هدرکن  يریگتـسد 
. دنامیم مورحم  هتسویپ  روهظ  هب  ترضح  نآ  زا  دعب 

ياهملک دوشیم . هصالخ  هللا  ّالا  هلا  يهبّیط ال  يهملک  رد  هک  تسا  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  هب  توعد  مالـسا  ربمغیپ  توعد  تمظع  ساـسا 
ياـغلا اـهيردارب و  اـهيربارب و  ماـمت  نآ  رد  هک  ياهملک  تسین . رتهدـنهد  تاـجن  رتنـشور و  رتشخب و  يدازآ  رتهدـنزرا و  نآ  زا  هـک 

هتفهن  موهوم  چوپ و  تازایتما 
15 ص : قداص ، حبص 

يراختفا جات  نایدا  نیب  رد  برع  مالسا و  ندمت  باتک  رد  يوسنارف  روهـشم  دنمـشناد  نوبولواتـسوگ  يهتفگهب  هک  تسا  ياهملک  تسا .
. دراد رارق  مالسا  رس  رب  طقف  هک  تسا 

اوران و دشابن  جرد  ادخ  نوناق  ادـخ و  تعاطا  رد  هک  ار  یتعاطا  ره  دزاسیم و  نکهشیر  موکحم و  ار  فاعـضتسا  رامثتـسا و  هک  ياهملک 
گنج نالعا  دروآ و  رد  وناز  هب  ار  نادبتسم  هک  ياهملک  تسا . اهناسنا  قوقح  رـشب و  يدازآ  نالعا  هک  ياهملک  دهدیم . رارق  زاجمریغ 

دیاب همه  تسین . دشاب  شتـسرپ  راوازـس  هک  یـسک  وا  زا  ریغ  تسا و  ادخ  صوصخم  مکح  يرآ  درک . جیـسب  اهنآ  هیلع  ار  تیرـشب  داد و 
ره هک  يراعـش  دزاسیم و  ربارب  ملاع  ياهيروطارپما  نیرتگرزب  اب  ار  يداع  درف  کی  هک  يراعـش  دـشاب . هللا » ّالا  هلا  ال   » يهملک ناشراعش 

. تفای رترب  یناسنا  شزرا  رد  هکلب  ربارب و  يواسم و  رصیق  يرسک و  اب  ار  دوخ  درک  كرد  دیمهف و  ار  نآ  سک 
هب گرزب  باتک  کی  رد  یتح  نخس  دوشیم  ناسنا  یتایح  نوئـش  مامت  لماش  هک  نآ  يهدرتسگ  یناعم  هملک و  نیا  راعـش و  نیا  هب  عجار 

اهناسنا و لالقتـسا  رـشب و  يدازآ  اب  هک  ار  دیحوت  يهدیقع  زا  يداعبا  هیدیحوت » هلاسر   » مان هب  ياهلاسر  رد  بناج  نیا  دـسریمن و  نایاپ 
. ماهداد حرش  دراد ، طابترا  یفارخ  موهوم و  دیاقع  زا  راکفا  بیذهت 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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: دیامرفیم نآرق  رد  تسا  دیحوت  يهملک  ینعم  زا  ياهتشر  مه  نآ  هک  تسا  تاواسم  يربارب و  مالسا  توعد  رگید  يهیاپ 
[3  ] ِهّللا ِنُود  نِّم  ًابَابْرَأ  ًاضَْعب  اَنُضَْعب  َذِخَّتَی  َالَو  اًْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  َالَو  َهّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  ءاَوَس  ٍۀَمَلَک  َیلِإ  ْاَْولاَعَت  )

16 ص : قداص ، حبص 
ام ضعب  میهدـن و  رارق  وا  يارب  یکیرـش  ار و  ادـخ  رگم  میتسرپن  هکنیا  تسا : امـش  ام و  نایم  ربارب  يواـسم و  هک  ياهملک  يوس  هب  دـییایب 

. دریگن دوخ  رایتخا  بحاص  بابرا و  ادخ  ياوس  ار  رگید  ضعب 
دوش و وحم  رگید  ياههلصاف  داژن و  گنر و  نآ  رد  هک  تسا  یناگمه  توخا  يراکمه و  يردارب و  هب  توعد  مالسا  توعد  موس  يهیاپ 

. دزاس ردارب  مه  اب  دناوتب  ار  رشب  مامت 
: دیامرفیم نآرق  هک 

[4 (] اًناَوْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ءاَدْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َۀَمِْعن  ْاوُرُکْذاَو  ْاُوقَّرَفَت  َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعاَو  )
ادخ دیدوب و  نمشد  مه  اب  هک  ماگنه  نآ  دینک  دای  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیوشن و  ادج  قرفتم و  دینزب و  گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  همه 

. دیدش ردارب  وا  فطل  هب  سپ  داد  دنویپ  تفلا و  امش  ياهلد  نایم 
: دیامرفیم نآرق  رد  هک  تسا  یکین  ناسحاو و  لدع  هب  مکح  تلادع و  هب  توعد  مالسا ، تلاسر  مراهچ  يهیاپ 

[5  ] ِناَسْحِإلاَو ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  )
. دنکیم رما  ناسحا  لدع و  هب  ادخ 

17 ص : قداص ، حبص 
[6  ] يَْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  ْاُولِدْعا  )

. تسا رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  هک  دیزرو  تلادع 
[7  ] ِلْدَْعلِاب ْاوُمُکَْحت  نَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُمتْمَکَح  اَذِإَو  )

. دینک مکح  لدع  هب  دیدرک ، مکح  مدرم  نایم  یتقو 
رد تسا . یناهج  يردارب  گرزب و  يهعماج  لیکـشت  عنام  هک  رگید  زایتما  ره  ياهلیبق و  يداژن و  تازاـیتما  ياـغلا  هب  توعد  مجنپ  يهیاـپ 

: دیامرفیم نآرق 
[8  ] ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِّم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  )

: دیامرفیم نآرق  رد  هچنانچ  تسا . ششوک  راک و  لمع و  یعس و  هب  توعد  مشش  يهیاپ 
[9  ] یَعَس اَم  اَّلِإ  ِناَسنِْإِلل  َْسیل  نَأَو  )

: دیامرفیم هچنانچ  تسا . یناسنا  یعقاو  ياهشزرا  رد  درم  نز و  يربارب  هب  توعد  متفه  يهیاپ 
ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًۀَبِّیَط  ةوَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  )

18 ص : قداص ، حبص 
[10  ] َنُولَمْعَی ْاُوناَک  اَم 

اهنآ هب  دندرک  لمع  هچنآ  زا  رتوکین  میهدیم و  یگدنز  كاپ  یتایح  هب  ار  وا  دـشاب  نمؤم  دـنک و  حـلاص  لمع  هک  نز  درم و  زا  سک  ره 
. میهدیم شاداپ 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 43ناهفصا   هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرفیم بازحا  يهروس  رد  و 
َنیِعِـشاَْخلاَو ِتاَِرباَّصلاَو  َنـیِِرباَّصلاَو  ِتاَـقِداَّصلاَو  َنـِیقِداَّصلاَو  ِتاَِـتناَْقلاَو  َنِیِتناَْـقلاَو  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْـملاَو  ِتاَِملـْـسُْملاَو  َنیِِملـْـسُْملا  َّنِإ  )

َّدَعَأ ِتاَرِکاَّذلاَو  اًرِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذـلاَو  ِتاَِظفاَْحلاَو  ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاَْحلاَو  ِتاَِمئاَّصلاَو  َنیِِمئاَّصلاَو  ِتاَقِّدَـصَتُْملاَو  َنِیقِّدَـصَتُْملاَو  ِتاَعِـشاَْخلاَو 
[. 11 (] اًمیِظَع اًرْجَأَو  ًةَرِفْغَّم  مَُهل  ُهَّللا 

، ادخ زا  سرت  عوشخ و  ییابیکش ، ربص و  یتسار ، ادخ ، تدابع  نامیا ، مالسا : هناگ  هد  لیاضف  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ینعم  لصاح  هک 

19 ص : قداص ، حبص 
گرزب دزم  ترفغم و  شزرمآ و  نز  درم و  يارب  ندوـب  ادـخ  داـی  هب  رایـسب  ینمادـکاپ ، تـفع و  يرادهزور و  یکین ، ناـسحا و  هقدـص و 

تقبس يوگ  سک  ره  دنیامن و  تکرش  مالـسا  میلاعت  قبط  درم  نز و  یناسنا  یقیقح  ياهشزرا  رد  هقباسم  نادیم  نیا  رد  هک  تسا  هدامآ 
هب هدرک و  اطع  نز  هب  مالسا  هک  تسا  یندم  یلام و  قوقح  رب  هوالع  اهنیا  تسا . رتدنمهرهب  یناسنا  لامک  زا  رتکیدزن و  ادخ  هب  دیابرب  ار 

. تسین یبتکم  چیه  رد  نآ  زا  رتیناسنا  هک  تسا  هداد  تیصخش  لالقتسا و  وا 
هب هک  دـهاوخیم  اهنآ  زا  دزاسیم و  رومأم  رکفت  لقعت  هب  ار  درم م  هداد و  رارق  بطاخم  ار  رـشب  مهف  لـقع و  هک  تسا  نیا  متـشه  يهیاـپ 

: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  دنهد . صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  دنهن و  ندرگ  لقع  تموکح 
[12  ] ِباَْبلَْألا ِیلْوُِأل  يَرْکَِذل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  )

[13  ] ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ُهَّللا  ُمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلْوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع  ْرِّشَبَف  )
تـسا هداد  رارق  تاماقم  مامت  قوفام  هدرب و  الاب  ار  ملع  ماقم  دیامنیم و  قیوشت  شنیب  شناد و  ملع و  هب  ار  رـشب  هک  تسا  نیا  مهن  يهیاپ 
دوخ مان  فیدر  رد  ار  املع  مان  دومرف و  رما  قیوشت و  نآ  هب  هدوتس و  ار  نادنمشناد  شناد و  ملع و  ادخ  دیجم  نآرق  ددعتم  تایآ  رد  و 

20 ص : قداص ، حبص 
[14 .] تسا هدرک  دای  ناگتشرف  و 

و دروآیم ، رب  ار  رـشب  یعقاو  ياههتـساوخ  تسین  رـشب  ترطف  رب  لیمحت  تسا و  ترطف  قباطم  همه  شتاـمیلعت  هک  تسا  نیا  مهد  يهیاـپ 
نآ زا  كاـپ  ترطف  نادـجو و  هچ  ره  زا  هداد و  ناـمرف  تسا  دنـسپ  ترطف  وکین و  هچ  ره  هب  تسا  هدوـمن  هظحـالم  تیاـعر و  ار  وا  زئارغ 

رفنتم

21 ص : قداص ، حبص 
: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  تسا . هدرک  یهن  تسا 

[. 15  ] َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  َال  اَْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َةَرِْطف  اًفِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  )
تـسین ادخ  شنیرفآ  رد  یلیدـبت  تسا  هتـشرس  نآ  رب  ار  مدرم  هک  تسا  ادـخ  ترطف  صلاخ  فینح و  نید  يارب  زا  ار  دوخ  يور  راداپ  هب 

. دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  راوتسا  مّیق و  نید  تسا  نیا 
ماکحا و يارجا  روما و  نایرج  نسح  رد  هک  دـیامنیم  لوئـسم  دّـهعتم و  ار  ناملـسم  دارفا  یمالـسا ، توعد  هک  تسا  نیا  مهدزای  يهیاـپ 

لصا نیا  هک  دنادیم  ياهعماج  نانچ  ار  راگتـسر  هعماج  دنیامن و  تارظن  هلخادم و  یمومع  حلاصم  نیمات  یمالـسا و  تاماظن  اه و  همانرب 
« رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » دوشیم هصالخ  ینعمرپ  هاتوک و  ترابع  ود  رد  لصا  نیا  دوشیم و  ارجا  نآ  رد 

: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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[16  ] َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئ  َلُْوأَو - ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  )
یبوخ  فورعم و  هب  رما  دننک و  توعد  یکین  ریخ و  يوس  هب  هک  دنشاب  یهورگ  امش  زا  دیاب 

22 ص : قداص ، حبص 
. دناناراگتسر نامه  ناشیا  دنرادب و  زاب  تشز  راک  رکنم و  زا  دنیامنب و 

: دیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  هک  تسا  گرزب  نیناوق  ارجا  رب  مدرم  تراظن  لصا  نیا  يردق  هب  و 
[17 «] یجل رحب  یف  ۀثفنک  الا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  دنع  هللا  لیبس  یف  داهجلا  اهلک و  ربلا  لامعا  ام  »

تهافس و نداد  شاداپ  یکین و  هب  يدب  اب  ندرک  هلباقم  وفع و  ضامغا و  تشذگ و  شزاس و  حلـص و  هب  مالـسا  توعد  مهدزاود  يهیاپ 
: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  تسا  تناعا  يرای و  ّتبحم و  رهم و  هب  تلاهج 

[18 (] ًۀَّفآَک ِْملِّسلا  ِیف  ْاُولُخْدا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  )
. دیوش دراو  شزاس  رد  ناگمه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دیامرفیم زین  و 
[19  ] میِمَح ِیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَواَدَع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  یِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ُۀَئِّیَّسلا  َالَو  ُۀَنَسَْحلا  يِوَتْسَت  َالَو  )

23 ص : قداص ، حبص 
تـسود لـثم  تسا  ینمـشد  وا  وت و  ناـیم  هک  یـسک  نآ  اـت  نادرگرب  تسا  رتوکین  هک  روط  نآ  هب  ار  يدـب  دنتـسین . ربارب  يدـب  یبوـخ و 

. ددرگ دنواشیوخ 
نواـعت و لـیاضف  بادآ و  یموـمع و  تـفع  یقـالخا و  یــسایس و  يداـصتقا و  یلاـم و  روـما  بـیغ و  ملاـع  هـب  عـجار  رگید  ياـههیاپ  و 
هـلآ و هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هریـس  دـیجم و  نآرق  زا  هـمه  هـک  رگید  یناـسنا  روـما  اـهراک و  رد  لادـتعا  تیاـعر  یهاوـخریخ و 

اههیاپ نیا  هب  طوبرم  تایآ  لقادح  ناملسم  صخش  هک  تسا  هتسیاش  دوشیم و  هدافتسا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ریاس  نینمؤملاریما و 
. دیامن ظفح  دوشیم  هدرمش  لوصا  نیرتیلاع  یناسنا  عمجم  ره  رد  هک  ار 

میمصت هدارا و  رد  تمظع  . 2

يوق هدارا  هب  جاتحم  بالقنا  مایق و  گرزب و  ياهراک  ماجنا  تسا  میمصت  هدارا و  رد  تمظع  مالـسا  ربمایپ  ياهتمظع  زا  تمظع  نیمود 
رتيوق رتگرزب و  میمصت  دشاب  رتمیظع  دهدب  ماجنا  دهاوخیم  صخـش  هک  يراک  هچ  ره  تسا . راوتـسا  مکحم و  میمـصت  خسار و  مزع  و 

اهنآ ماجنا  رب  مّمصم  ار  دوخ  رهاظ  هب  دنروآیم و  نایم  هب  يریطخ  لمع  گرزب و  راک  زا  نخـس  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب  دهاوخیم .
ار نآ  بئاصم  اهيراوشد و  اهیتخـس و  تادیدهت و  ای  ماقم  هاج و  ای  یناوهـش  ای  یلام و  تاعیمطت  راک  طسو  رد  اما  دـنهدیم  ناشن  راک 

. دیامنیم لطاب  فیعض و  ار  ناشمیمصت  فرصنم و  راک  زا 
، میمصت رد  خیرات  گرزب  نادرم  نایم  رد  قح  هب  مالسا  ربمغیپ 

24 ص : قداص ، حبص 
نارگرامثتسا ناشکندرگ و  مامت  اب  هزرابم  یتقو  دش ، راذگاو  وا  هدهع  هب  ارح  راغ  رد  یناهج  تلاسر  تیرومأم  یتقو  دوب . هناگی  میظع و 

زا یتسرپتب  كرـش و  موسر  ءاغلا  ناشکمدآ و  نارگتراغ و  یـشحو و  نادـنمروز  هفیخـس و  تاداع  هخوسنم و  هلطاب و  بهاذـم  ایند و 
نوریب مدق  یخیرات  گرزب و  بالقنا  مایق و  نآ  ماجنا  يارب  ارح  راغ  زا  تفریذپ و  گنرد  نودـب  دـش  داهنـشیپ  وا  هب  ناهج  يادـخ  بناج 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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اـهتب و زکرم  هکم  رد  تفرگ و  شود  هب  هنامّمـصم  تشادـن  رفن  کـی  ربارب  رد  ار  نآ  راـهظا  تأرج  يدـحا  هک  ار  یتیرومأـم  دراذـگ و 
: دایرف میب  فوخ و  نودب  درک و  نالعا  دوب ، تراغ  لتق و  یشکمدآ و  ناشراختفا  رخف و  هک  یناسک  اهتسرپتب و 

[20 «] اوحلفت هللا  الا  هلا  اولوق ال  »
. دومرف دنلب  ار 

هار رد  ربمغیپ  هب  هک  ار  ییاهجنر  تامحز و  اهيراوشد و  بئاصم و  نآ ، يایوگ  نابز  زا  ات  دنک  هعلاطم  ار  خیرات  دـیاب  صخـش  اجنیا  رد 
. دونشب دیسر ، مالسا  ماکحا  غالبا  دیحوت و  يهدیقع  مالعا 

تیذا ار  وا  دوـب ؛ یفاـک  دراد  زاـب  دوـخ  راـک  زا  ار  مّمـصم  درم  کـی  هکنیا  يارب  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـید  ربـمغیپ  هک  ییاهجـنر  اـهراشف و 
نونجم  رحاس و  وگغورد و  دندرکیم  نارابگنس  دندومنیم  نیهوت  دندرکیم 

25 ص : قداص ، حبص 
ار شنارای  ناسک و  ار و  وا  لاس  هس  دندادیم . رارق  تخـس  تابیذعت  هجنکـش و  دروم  دندروآیم  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـندناوخیم 

یقاب دوخ  میمـصت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  یلو  دـندرک . هطبار  عطق  اهنآ  اب  هتخاس و  روصحم  دوب  ياهّرد  هک  بلاط  یبا  بعـش  رد 
. دوشیم زوریپ  دئادش  عناوم و  نیا  مامت  رب  هک  دوب  نیب  شوخ  راودیما و  تشاد و  نانیمطا  هدـنیآ  هب  تسـشنن ؛ بقع  دـشن ؛ لزلزتم  دـنام ،

شتلاسر رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دـهدیمن و  ماجنا  يراک  هطبار ، عطق  یکاروخ و  داوم  عطق  هجنکـش و  دـیدهت و  دـندید  یتقو 
يردق هب  دهاوخیم  لام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رگا  میهدیم  داهنشیپ  دنتفگ  بلاطوبا  هب  دندمآ . ولج  عیمطت  هار  زا  دزاسیمن  تسس 

رگا میروآیم و  رد  وا  جاودزا  هب  ار  ناگزیـشود  نیرتابیز  دهاوخیم  ییابیز  نز  رگا  دوش و  رتدنمتورث  ام  يهمه  زا  هک  میهدـب  وا  هب  لام 
نیا میراذـگیم و  وا  راـیتخا  رد  دـهاوخب  هچ  ره  هصـالخ  میهدیم ، رارق  سیئر  مکاـح و  دوـخ  رب  ار  وا  دـهاوخیم  تموـکح  تساـیر و 

. دیامنن بیقعت  تسا  هدرک  عورش  هک  ار  یعامتجا  ینید و  بالقنا 
داد و ربخ  وا  هب  ار  يدام  ذئاذل  ییایند و  نوئش  مامت  ندش  مهارف  دناسر و  شزیزع  يهداز  ردارب  ضرع  هب  ار  اهنآ  داهنـشیپ  بلاطوبا  یتقو 
هیلع و هللا  یلص  دّمحم  نابز  رب  ياهملک  ره  هک  دوب  يریطخ  يهظحل  دینش ؟ باوج  هچ  داد  رارق  یهار  ود  رـس  رب  داهنـشیپ  نیا  اب  ار  خیرات 

ندرک روگ  هب  هدنز  دنامیم و  یقاب  اهتب  دینـشیم  تبثم  باوج  بلاطوبا ، رگا  تشاذگیم . رثا  خیرات ، تشونرـس  رد  دشیم  يراج  هلآ 
فاعضتسا  متس و  ملظ و  يراوخابر ، تفاییم ، همادا  اهرتخد 

26 ص : قداص ، حبص 
تسشنیم و هناخ  رد  توکسلا  قح  نتفرگ  اب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دشیم و  دازآ  همه  افعـض ، قوقح  بلـس  دساف و  ياهمیژر 

. تشگیم هداعلا  قوف  شمارتحا  تزع و  اهتسرپتب  نارس  رظن  زا  دشیم و  مرگرس  ینارتذل  شیع و  هب 
رگا : » دومرف شیومع  هب  گنرد  نودب  دیدرت و  نودب  وا  ینامـسآ . شمیمـصت  دوب و  ییادـخ  شتیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اما 

[21 .«] درک مهاوخن  لوبق  مرادرب  تسد  دوخ  توعد  زا  هک  دنراذگب  مپچ  تسد  رد  ار  هام  نم و  تسار  تسد  رد  ار  باتفآ 
درادـن و شزرا  يزیـشپ  قح  يهدـنب  قح و  درم  مشچ  رد  تسایر  ماقم و  تورث و  لام و  رویز و  رز و  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  يرآ !

. دهدیمن بیرف  ار  ادخ  درم 
. تسا وا  تماقتسا  يرادیاپ و  خسار و  مزع  میمصت و  رگشیامن  تالاح  يهمه  رد  مالسا  ربمغیپ  یگدنز  خیرات 

هک ردب  گنج  رد  دناوخیم . ار  ادخ  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دیـسر  مالـسا  هاپـس  هب  گرزب  مخز  مشچ  نآ  هک  دُـحا  گنج  رد 
ار ناناملسم  تسکش  دوخ و  حتف  يدام  ياوق  بسح  رب  رهاظ  هب  دندوب و  هدمآ  یفاک  يهّدُع  هّدِع و  گرب و  زاس و  اب  رفک  رکـشل  شیرق و 

: درکیم ضرع  ادخ  هاگرد  هب  دنتسنادیم  یعطق 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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[22 «] ضرالا یف  دبعت  مالسالا ال  لها  نم  ۀباصعلا  هذه  کلهت  نا  مهللا  »

27 ص : قداص ، حبص 
. دشن تسس  اجک  چیه  رد  دوب و  ناشخرد  نایامن و  شمیمصت  تمظع  هاگتسیا  ره  رد  اج و  همه 

ایند هب  ییانتعایب  دهز و  رد  تمظع  . 3

. دوب داهز  مامت  دمآرس  هناگی و  هنومن و  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تمظع ، نیا  رد 
نیلعن دوخ  تسد  اب  دوب  هتفرگ  رارق  يدام  تردق  يرهاظ و  تمظع  جوا  رد  هک  یتقو  نآ  رد  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  دـهز  ياههناشن  زا 
دیدیم هناخ  رد  ار  ایند  ياـهرویز  زا  يرویز  رگا  تشاد و  زیهرپ  اـیند  تـالّمجت  زا  درکیم و  هلـصو  ار  دوخ  ساـبل  تخودیم و  ار  دوخ 

: دومرفیم
[23 .«] متفا ایند  دای  هب  موش و  لوغشم  شندید  هب  هک  ادابم  دینک ؛ ناهنپ  نم  رظن  زا  ار  نآ  »

شدوخ و رب  ار  نادنمتسم  ارقف و  دشیمن و  خبط  ییاذغ  ترضح  نآ  يهناخ  رد  تشذگیم و  هام  هکلب  اهزور و  هک  داتفایم  قافتا  رایسب 
. تشادیم مدقم  شنیسح  نسح و  شزیزع و  همطاف 

اهنآ هب  اسرفتقاط  تالیمحت  دـندوب و  فاعـضتسا  دروم  دوب و  زیگنافسأـت  ناـشلاح  تهج  ره  زا  هک  تاـقبط  نیرتمورحم  رـصع  نآ  رد 
دازآ اهنآ و  هب  کمک  تهج  رد  شتوعد  تلاسر و  هک  مالـسا  زیزع  ربمایپ  دندوب . عامتجا  ناگداتفا  هک  دـندوب  ناگدرب  نامالغ و  دـشیم 
اهنآ يدازآ  يارب  ياهمانرب  هدـش و  شرافـس  دّـکؤم  روط  هب  اهنآ  يهرابرد  دـیجم  نآرق  رد  تشاد و  رارق  ناشقوقح  ظـفح  اـهنآ و  ندرک 

رظنم رد  تسا ، هدش  ررقم 

28 ص : قداص ، حبص 
دوبن و رتذـیذل  رتیندروخ و  نامالغ  ياذـغ  زا  شیاذـغ  [ 24 .] دوب نامالغ  دـننام  تساخرب  تسـشن و  كاـشوپ و  كاروخ و  یجراـخ و 

رثا شندب  رب  هک  دوب  هتسشن  ریصح  يور  ردق  نآ  دومرفیمن  هریخذ  مهرد  لوپ و  تسشنیم . اهنآ  دننام  دوبن و  رتهب  اهنآ  سابل  زا  شـسابل 
. دوب هتشاذگ 

تسا نیا  مالسا  ربمغیپ  اب  حیـسم  یـسیع  توافت  اما  دندوب . دهاز  مه  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  میرم  نب  یـسیع  دننام  رگید  ناربمغیپ 
راشرـس تورث  تثعب  زاـغآ  رد  دوش و  ثوعبم  تلاـسر  هب  هکنیا  زا  لـبق  مالـسا  ربمغیپ  یلو  تشادـن  راـیتخا  رد  یماـقم  لاـم و  یـسیع  هک 

عوج و هب  دوب . ایند  هب  انتعایب  دهاز و  نانچمه  اما  ار ؛ ناتسبرع  يهریزج  هبـش  مامت  رمع  نایاپ  ياهلاس  رد  تشاد و  رایتخا  رد  ار  هجیدخ 
. تفرگیم رایسب  هزور  تشاد و  تداع  یگنسرگ 

مدرم اب  یناسنا  يربارب  تاواسم و  تیاعر  تمظع و  . 4

دیجم نآرق  تایآ  یهلا و  یحو  يهلیسو  هب  هکنآ  رب  هوالع  دوب  يربارب  تاواسم و  مّلعم  هناگی  مالـسا ، ناشلا  میظع  ربمغیپ  تمظع  نیا  رد 
. داد میلعت  مدرم  هب  ار  نآ  زین  اًلمع  تشاد  مالعا  ار  اهناسنا  تاواسم  يربارب و 

رب مّدقم  هکنآ  دیوگب  یسک  ات  دشیمن  هتخانـش  ربمغیپ  شباحـصا  ترـضح و  نآ  نتـسشن  یگنوگچ  زا  تشادن و  نییاپ  الاب و  وا  سلاجم 
اینغا و هکنیا  ای  تسا ؛ ربمغیپ  تسا  هتسشن  سلجم  يالاب  همه و 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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29 ص : قداص ، حبص 
وا یتیبرت  بتکم  ربمغیپ و  سلجم  رد  دراد  راداوه  نّدمتم  حالطصا  هب  يایند  رد  مه  زونه  هک  اهفرح  نیا  دننیـشنب . رتکیدزن  وا  هب  ایوقا 

. دندوب ناسکی  ربمغیپ  مشچ  زا  همه  ادگ  هاش و  ینغ و  ریقف و  تشادن . دوجو 
لداـعتم روط  هب  تارفن  نیب  ار  بکارم  دنتـشادن و  بکرم  تارفن  قباـطم  دوب و  مک  اهناملـسم  رتـش  بسا و  بکرم و  هک  ردـب  گـنج  رد 

رفن ود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هلمج  زا  دنوش . هدایپ  راوس و  بوانت  هب  هک  دیـسر . بکرم  کی  رفن  هس  ای  ود  ره  هب  دندرک  میـسقت 
یلع دـشیم  اوق  لک  يهدـنامرف  ربمغیپ و  نتفر  هدایپ  تبون  تقو  ره  دیـسر  بکرم  کی  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  اـهنآ  زا  رفن  کـی  هک  رگید 
هدایپ دومرفیمن و  لوبق  ربمغیپ  اما  مییآیم ». هدایپ  ام  دیوشن ، هدایپ  دیـشاب ؛ راوس  امـش  هللا ! لوسر  ای  : » دـنتفگیم رگید  رفن  مالـسلا و  هیلع 

امش زا  ادخ  تمحر  باوث و  رجا و  هب  نم  جایتحا  هن  دیرتاناوت و  نتفر  هدایپ  رد  نم  زا  امـش  هن  : » تفگیم نومـضم  نیا  هب  بیرق  دشیم و 
[25 .«] تسا رتمک 

ربمغیپ دندش . رادهدهع  ار  يراک  باحـصا  زا  مادـک  ره  دـنیامن  خـبط  حـبذ و  ار  يدنفـسوگ  دنتـساوخیم  اهگنج  تاوزغ و  زا  یکی  رد 
[26 .«] مشاب هتشاد  زایتما  امش  رب  مهاوخیمن  : » دومرف میزاسیم ». زاینیب  راک  زا  ار  امش  ام  : » دنتفگ منکیم ». عمج  مزیه  مه  نم  : » دومرف

: دومرفیم
بارت  نم  مدآ  مدآل و  مکلک  »

30 ص : قداص ، حبص 
ْمُکاْقتَأ  ِهَّللاْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ 

[27 «] يوقتلاب الإ  لضف  یمجع  یلع  یبرعل  سیلو 
[28 «] طشملا نانساک  ءاوس  سانلا  ، »

. تسین يرترب  یسک  رب  ار  یسک  دنربارب ؛ مه  اب  مدرم  يهمه 
یعامتجا  يداینب  تاحالصا  رد  تمظع  . 5

یلمع يرکف و  بالقنا  همه  نیا  هاتوک  یتدم  رد  مالـسا  ربمغیپ  دننام  هک  تسین  يدحا  گرزب ، تابالقنا  تاحالـصا و  ناربهر  خیرات  رد 
زا ینابز  هچ  اب  مینادیمن  ام  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم  : » دیوگیم یطولفنم  دشاب . هدروآ  دوجو  هب  یعامتجا  و 
هک ییاهریجنز  اهلغ و  تشز و  تاداع  نیگنـس  راب  ریز  زا  ار  ام  دیراد  گرزب  ياهّتنم  قوقح و  ام  رب  امـش  مییامن . رکـشت  ریدقت و  امش 

دـیناسر و ضرع  هب  دوب  هدرک  روگ  هب  هدـنز  هک  ار  شاهلاس  تفه  رتخد  ناتـساد  سپـس  يداد . تاجن  میدوب  هدرک  راـتفرگ  نآ  هب  ار  دوخ 
دوب و هتفرگ  ار  منماد  مزیرب  شیور  رب  كاخ  منک و  روگ  هب  هدنز  ار  منابز  نیریش  ابیز و  رتخد  متساوخیم  یتقو  منکیمن  شومارف  تفگ :

ارم تسناوتن  درک  يراز  هیرگ و  دومن و  سامتلا  تفگ و  هچره  اما  ینکیم ؟ راتفر  هنوگ  نیا  نم  اب  ارچ  ردـپ  تفگیم  درکیم و  سامتلا 
نابز  نیریش  رتخد  دوخ ، تسد  اب  نم  دراد و  زاب  نیگنن  گرزب و  تیانج  لمع و  نآ  زا 

31 ص : قداص ، حبص 
.« يداد تاجن  یناسنا  ریغ  دیلپ و  تاداع  نیا  زا  ار  ام  هک  يراد  اهّتنم  ام  رب  ربمغیپ ! يا  وت  مدرک . روگ  هب  هدنز  ار  ماهلاس  تفه 

گرزب تامدـخ  عامتجا  هب  هک  تسا  ینادرم  لاـجر و  نیرتگرزب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  تسین  کـش  : » دـیوگیم يوتـسلوت 
یناـبرق نارتـخد و  ندرک  روگ  هب  هدـنز  يزیرنوخ و  زا  درک و  تیادـه  قح  رون  هب  ار  یتـما  هک  تسا  سب  وا  رخف  رد  ردـق  نیمه  دـندرک .

.« تسا مارکا  مارتحا و  راوازس  وا  دننام  يدرم  تشادزاب و  اهناسنا  ندرک 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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هزور و زامن و  یتسرپادخ و  دنامن و  يرثا  اهتب  زا  تفر و  نیب  زا  ناتسبرع  يهریزج  هبـش  رد  یتسرپتب  نییآ  هک  دوب  هتفرن  ایند  زا  ربمغیپ 
هب تشاد  جاور  رایـسب  هک  يراسگیم  یـشونیم و  دـیدرگ . فوقوم  يراوخابر  دـش و  یلمع  مالـسا  ياههمانرب  ضیارف و  ریاس  تاـکز و 

میرحت مالعا  زور  رد  دشیمن . تفای  نآ  زا  ياهرطق  دراذگن و  بارش  هب  بل  رفن  کی  دیدرگ و  كورتم  رمخ ، میرحت  يهیآ  لوزن  ضحم 
یعقاو قوقح  هب  دـنتفای و  تّزع  نارتخد  نانز و  دـش . فوقوم  يزابرامق  دـنتخیر . نیمز  يور  مدرم  دوخ  ار  بارـش  ياههرمُخ  ماـمت  رمَخ 

تعرـس اب  اهنآ  يدازآ  ياههمانرب  دـنتفای و  ّتینوصم  تالیمحت  ملظ و  زا  دـندرک ، ادـیپ  یناسنا  مارتحا  ناگدرب ، دـندش . لیان  ناسنا  کـی 
ياهراک اهنز و  ياهنتفرگ  قیفر  انز و  اهیکاپان و  اهیتفعیب و  زا  تفرگ . رارق  حیحـص  ساسا  رب  اهیناگرزاب  تـالماعم و  دـش . عورش 

جاودزا و ثرا و  تاررقم  نیناوق و  دش . راختفا  ینتورف  عضاوت و  تشگ و  راع  گنن و  دادبتـسا ، ربکت و  دنامن . یقاب  يرثا  رگید  هدیهوکن 
ءایحا تاقاسم و  هعرازم و  نهر و  هبه و  تیصو و  حلص و  داهج و  قالط و 

32 ص : قداص ، حبص 
اب دندشن و  هدرمش  درم  تاکورتم  ءزج  ناوناب  رگید  دشیمن . لامیاپ  ماتیا  یلام  قوقح  رگید  دش و  ارجا  هریغ  تاداهش و  ءاضق و  تاوم و 

مالسا یناسنا  عتمجم  رد  عامتجا  ناتسدریز  ارقف و  دندشن . نادرگرـس  فیلکت و  الب  یپ  رد  یپ  ياهعوجر  دودحمان و  ررکم و  ياهقالط 
. دنتفاییم تراما  اینغا ، رب  یگتسیاش  ّتیحالص و  ساسا  رب  هکلب  دنتفرگ و  رارق  اینغا  فص  رد 

هک قحلا  تسا و  ینالوط  رایسب  مالسا ، یناکم  ره  نامز و  ره  فقوتیب و  بالقنا  یعامتجا و  يداینب  تاحالـصا  رد  ربمغیپ  تمظع  حرش 
- یعامتجا يدرف و  یمسج و  یحور و  يونعم و  يدام و  نوگانوگ  ياههتـشر  همه  نیا  رد  ار  بالقنا  حالـصا و  لاجر  زا  يدحا  خیرات ،

. دهدیمن ناشن  زوریپ ، قفوم و  ترضح  نآ  دننام  هاتوک - تدم  نیا  رد 

عیارش ماکحا و  نیناوق و  عیرشت  رد  تمظع  . 6

. تسا هدشن  يدحا  بیصن  دش  مالساربمغیپ  بیصن  هک  یقیفوت  ناراذگنوناق ، گرزب و  نیعرشم  نیب  رد 
زا یلاخ  لـماک و  عماـج و  دـنیامنیم  عضو  لوط  ضرع و  همه  نآ  اـب  هننقم  گرزب  سلاـجم  ناراذـگنوناق و  هک  ینیناوق  هکنآ  رب  هوـالع 

دنوشیم جاتحم  نآ  ياـغلا  هکلب  حالـصاو و  رظن  دـیدجت  هب  یهاـتوک  تّدـم  زا  سپ  تسا و  ّتقوم  یمـسوم و  تسین و  صقاون  بویع و 
دریگب و ار  صخـش  تقو  مامت  هکنیا  يارب  کی  ره  هک  نوگانوگ - ریطخ  تالاغتـشا  اب  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  دناوتب  هک  يراذگنوناق 

، تراجت تالماعم ، اعد ، جح ، هزور ، زامن ، روما  هب  نتخادرپ  نمض  وا 
33 ص : قداص ، حبص 

رفیک و تافالتخا ، يواعد و  لصف  لح و  يرواد ، تسایـس ، ثرا ، يراددـنزرف ، يرادرـسمه ، يرادـغاب ، يرادـماد ، يزرواشک ، داصتقا ،
ماکحا تشادـهب و  يرادرامیب و  نتـسشن ، نتفر ، هار  ندـیباوخ ، ندیـشوپ ، ساـبل  ندروخ ، اذـغ  بادآ  یتح  بادآ  قـالخا و  تازاـجم و 

مالسا ربمغیپ  زا  ریغ  دنک - هضرع  تیرشب  هب  یگدنز  يهمانرب  نوناق و  لماک و  عماج و  داوم  رازه  نارازه  لمع ، راتفگ و  اب  هریغ  تاوما و 
دیامن و یسررب  ار  مالـسا  نیناوق  ًاصخـش  دناوتیم  دنکیمن  رواب  ار  عوضوم  نیا  سک  ره  تسا . هدشن  رهاظ  ایند  خیرات و  يهحفـص  يور 

. دیامن عوجر  ناملسم  ریغ  فصنم  ناققحم  تاقیقحت  جیاتن  هب  دناوتیم 
هک يرادهنماد  تاثحابم  تاعلاطم و  اهيرکفمه و  اهيراکمه و  اهيراذـگنوناق و  هب  هک  دوشیم  رهاـظ  رتشیب  یتقو  عوضوم  نیا  تیمها 

. مییامن هجوت  دوشیم  عقاو  یسررب  اهروش و  تحت  ددرگیم و  عاجرا  هننقم  سلاجم  هب  هرخالاب  دوشیم و  ینوناق  يهّدام  کی  نوماریپ 
نودـب قوقح و  ياههدکـشناد  ندـید  ینوناق و  تاعلاطم  يهقباس  نودـب  نواـعم و  رواـشم و  نودـب  یـصخش  هک  تسین  تمظع  نیا  اـیآ 

هک درادـب  هضرع  ینیناوق  مدرم ، قوقح  تاهج و  مامت  رد  هریغ  یلام و  ییاضق و  براـجت  یعاـمتجا و  یتشادـهب و  ياهیـسررب  يهقباـس 
هب ناـهج و  نانادـقوقح  تیاـمح  قیدـصت و  دروم  نآ  داوم  لوـصا و  عاـمتجا و  نوناـق  نیرتیناـسنا  هدـنز و  نرق ، هدراـهچ  زا  سپ  زوـنه 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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؟ دشاب تیرشب  ینونک  تالکشم  لح  هار  هناگی  فاصنا ، قیقحت و  لها  يهدیقع 
. تسا ینامسآ  یتلاسر  یهلا و  یحور  رب  لیلد  تسا و  زیگنا  تریح  تمظع  نیا  اعقاو 

34 ص : قداص ، حبص 

فراعم مولع و  رد  تمظع  . 7

رد هک  یفراعم  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  ترـضح  ياهتمظع  زا  یکی  تسا . فراعم  نید  تسا ؛ ملع  نید  مالـسا ،
. تسا فراعم  نیرتیقطنم  نیرتراوتسا و  هتشاد  هضرع  رگید  ياههتشر  داعم و  ءادبم و  یسانشادخ و  تایهلا و  تمسق 

دنچ تسناوتیم  مه  یـسک  رگا  دوبن و  سرد  لـحم  ناتـسبرع  يهریزج  هبـش  اًلـصا  دوـب و  هدـناوخن  سرد  مالـسا  ربـمغیپ  هک  تسا  مّلـسم 
زا اما  دنراد  نتـشون  ندناوخ و  داوس  هک  يدارفا  اهنویلیم  دننام  درکیمن ؛ دنمهرهب  فراعم  مولع و  زا  ار  وا  دوبن و  يزیچ  دسیونب  ياهملک 

اهلاس اب  تسا  هدیدرگ  نایب  حرش و  وا  ینامسآ  باتک  رد  هدش و  رهاظ  مالسا  ربمغیپ  زا  هک  یمولع  نیا  دنرادن . ياهرهب  فراعم  قیاقح و 
. دوشیمن مهارف  مولع  قوقح و  هفسلف و  فلتخم  ياههتشر  رد  قیقحت  تایهلا و  ياههاگشناد  رد  لیصحت 

و دراذگ . رشب  رایتخا  رد  یلمع  تمکح  قالخا و  تمسق  رد  يرظن و  يهفـسلف  تایهلا و  تمـسق  رد  ار  دیاقع  نیرتمکحم  نیرتحیحص و 
تفرعم یسانش ، تابن  یسانش ، نینج  لثم  هدش  مولعم  رشب  رب  فشک و  دعب  اهنرق  اهلاس و  نآ  زا  يرایسب  هک  مولع  فلتخم  ياههتشر  رد 

ردق نآ  ینیبهرذ و ،...  تادوجوم  يرسم و  ياهيرامیب  زا  يریگولج  زرط  اضف ، ریخست  يهلئسم  ناگراتس ، ددع  یـسانش ، ناهیک  ءاضعا ،
نیا رد  علطم  نادنمـشناد  هک  ییاهباتک  رد  ار  شحرـش  هک  تسا  دوجوم  هدـنزرا  بلاـطم  تاـنایب و  هفیرـش  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  رد 

عوضوم 
عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  دناوخ و  دیاب  دناهتشون 

35 ص : قداص ، حبص 
: مییامنیم افتکا  يزاریش  ظفاح  رعش  ود  هب  میاهتفگ  رصتخم  مه  زاب  مینک  طوسبم  ار  مالک  هچ  ره  نوچ 

دش سنوم  سینا و  ار  ام  يهدیمر  لددش  سلجم  هام  دیشخردب و  ياهراتس 
دش  سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هبت  شونن - طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

تمظع دـننام  مالـسا  یمارگ  لوسر  تمظع  یحاون  ریاس  نایب  زا  مینکیم و  هاتوک  ار  نخـس  دوشن  ینـالوط  هلاـقم  هکنیا  يارب  اـج  نیا  رد 
نآرق ياهتمظع  ترـضح و  نآ  تازجعم  میظع و  قلخ  تشذگ و  وفع و  تناما و  تقادـص و  تدابع و  اوقت و  تعاجـش و  تماقتـسا و 

میظعت و هب  نابز  ناـگناگیب  هک  ییاـج  رد  مییاـمنیم . رظن  فرـص  تسا  ءاـیبنا  ماـمت  توبن  تحـص  لـیلد  نادواـج و  يهزجعم  هک  دـیجم 
. دیوگیم دیارسیم  مالسا  ربمغیپ  حدم  رد  هک  ياهدیصق  رد  یحیسم  دنمشناد  رعاش  دنیاشگب و  فارتعا 

اناونع  العلا  زفس  یف  هارا  وادّمحم  لها  یح  یسم --- ینا 
منادیم  ماقم  يد  نلب --- ولع و  باتک  زاغآرس  ار  وا  منکیم و  لیلجت  ار  دّمحم  متسه و  یح  یسم - نم 

: دیوگب تسا  هدوتس  ار  ترضح  نآ  ياهتمظع  هک  ياهدیصق  رد  یعیبط  لیمش  یلبش  رتکد  و 
تآوا  ب  ئاغ -- وا  ر  ضاح ---- نميرولا  لک  یف  لاطب  الا  هنود  نم 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  يالعا  ماقم  نودام  ناشتیصخش  ناشنأش و  ناشماقم و  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  نانامرهق  ایند و  گرزب  نادرم  مامت 
. تسا هلآ 

36 ص : قداص ، حبص 
. دنشاب ترضح  نآ  ياهییامنهار  اهتیاده و  تامحز و  سانش  قح  ردقچ  دیاب  ناناملسم  هک  تسا  مولعم 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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راونا هب  ار  طاقن  مامت  دنناسرب و  ایند  مدرم  هب  ار  مالسا  تلاسر  ناوج ، لسن  ًاصوصخ  راکادف ، هاگآ و  ناناملـسم  رـصع ، نیا  رد  تسا  دیما 
. دنیامن دیدجت  هنادهعتم  ار  لمع  نامیا و  ییالط  راصعا  دنزاس و  لصتم  نآ  تیاده 

نیملاعلا  بر  هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 
37 ص : قداص ، حبص 

مالسلاهیلع قداص  ماما  فقاوم  هلآ و  هیلع و  هّللایلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز  رد  يریس  مود : هیده 

هراشا

39 ص : قداص ، حبص 
[. 29  ] مَُهلَاب َحَلْصَأَو  ْمِِهتاَئِّیَس  ْمُْهنَع  َرَّفَک  ْمِهِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َلُِّزن  اَِمب  اُونَمآَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  )

[: میزادرپیم 30 لیذ  تاعوضوم  هب  راصتخا  روطب  شخب ، نیا  رد 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  یگدنز  . 1

. مالسا فراعم  مولع و  خیرات  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  یملع  دنلب  ساسح و  فقوم  . 2
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگدنز  لّوا  عوضوم  نوماریپ  تارکذت  یضعب  یمالسا و  یخیرات  ياهزور  تشادگرزب  هدیاف  . 3

نـشور رّونم و  دوخ  لامج  رون  هب  ار  ایند  دـّلوتم و  يدالیم  لاس 571  لیفلا  ماع  رد  مشاه  نب  بلّطملادبع  نب  هللادبع  نب  دّـمحم  ترـضح 
. تخاس

. درک یسررب  هعلاطم و  تمسق  راهچ  ای  لصف  راهچ  رد  ناوتیم  ار  ترضح  نآ  یگدنز 

یکدوک توابص و  و  عاضر ، نارود  ّلوا : لصف 

نآزا  يروما  دنهدیم  حرش  ربتعم  خیراوت  هچنانچ  هرود  نیا  رد 

40 ص : قداص ، حبص 
دوب ترـضح  نآ  يهعـضرم  هیاد و  هک  همیلح  هلیبق  رد  تکرب  ریخ و  و  دوب ، ناشخرد  گرزب و  ياهدنیآ  هناشن  هک  دشیم  هدـید  ترـضح 

هب بلطملادبع  ّتیصو  بسح  رب  نآ  زا  سپ  دوب ، بلطملادبع  شدج  اب  ربمغیپ  يرازگتمدخ  تلافک و  یگلاس  تشه  نس  ات  تشگ . رهاظ 
. درکن یهاتوک  ترضح  نآ  تیامح  تمدخ و  زا  دوب  هدنز  ات  بلاطوبا  و  دش ، راذگاو  بلاطوبا  شیومع 

تثعب ات  یکدوک  زا  دعب  نارود  مود : لصف 

تناما تقادـص و  ًاصوصخم  يراوگرزب و  و  شـشخب ، دوج و  عضاوت ، ینمادـکاپ ، تفع و  همیرک و  قالخا  هب  ترـضح  نآ  هرود  نیا  رد 
هک دوسالارجح  بصن  رس  رب  برع  گرزب  لیابق  فالتخا  ماگنه  رد  و  دنداد ، بقل  نیما  دّمحم  ار  وا  هک  يّدح  ات  دش  روهـشم  فورعم و 
نآ ترـضح ، ریبدـت  اـب  دـندرک ، لوبق  يرواد  ّتیمکح و  هب  ار  ترـضح  نآ  ناـگمه  دوـش  روهلعـش  یگرزب  گـنج  شتآ  دوـب  کـیدزن 

يوهل لمع  رد  تکرـش  وغل و  راک  ترـضح  نآ  زا  زگره  هرود  نیا  رد  دـندش ، دونـشخ  یـضار و  لیابق  ماـمت  و  عفترم ، گرزب  فـالتخا 
ناگدـنامرد و ناـیاونیب و  هب  درکیم . يراتـسرپ  تلاـفک و  ار  ناـمیتی  و  دوـمرفیم ، توـعد  یناـمهیم  و  تفایـض ، هب  ار  مدرم  دـشن . هدـید 
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ریبز ًاصوصخم  مشاه  ینب  راکتبا  هب  هک  یـسدقم  نامیپ  نآ  لوضفلا  فلح  رد  درکیم و  يراـی  ار  نیمولظم  دومنیم و  کـمک  ناـگداتفا 
نامیپ و نآ  زین  اهدعب  و  دومرف ، تکرش  هنامیمص  دش  هتـسب  ناغدُح  نب  هللادبع  يهناخ  رد  ملظ  زواجت و  زا  يریگولج  يارب  ربمغیپ  يومع 

یمارگ  ار  يراکمه  نآ  دای 
41 ص : قداص ، حبص 

ناوناب  زا  هک  هجیدخ  اب  یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  [ 31 .] تشادیم

42 ص : قداص ، حبص 
تورث لاوما و  و  درک ، جاودزا  دوب  هتـشذگ  شرمع  زا  لاـس  لـهچ  و  دوب ، فوصوم  تیارد  لـقع و  هب  داـیز و  تورث  ياراد  سانـشرس و 
تورث نآ  اب  درک و  قافنا  ناریقف  و  افعـض ، زا  يریگتـسد  و  مدرم ، هافر  هار  رد  دراذگ  ترـضح  نآ  رایتخا  تحت  هناقداص  هک  ار  وا  رایـسب 

. دشن لیام  ینارذگشوخ  لمجت و  هب  شلد  راشرس 

هنیدم هب  ترجه  ات  تثعب  زا  موس : لصف 

هب ار  اهتیلوئسم  نیرتنیگنـس  نیرتگرزب و  دش و  هتخیگنارب  ثوعبم و  تیرـشب  يوس  هب  هناگی  يادخ  بناج  زا  تلاسر  هب  هرود  نیا  رد 
هلطاب و تاداع  یتسرپتب و  كرـش و  موسر  نالطب  دومرف و  زاـغآ  ار  دوخ  توعد  اوحلفت » هللا  اـّلا  هلا  ـال  اولوق   » يادـن اـب  تفرگ و  هدـهع 

. درک نالعا  ار  فاعضتسا  دابعتسا و  رامثتسا و  نوگانوگ و  تاضیعبت 
رد شّنـس  هک  مالـسلاهیلع - بلاطیبا  نب  یلع  زج  تخادرپیم و  توعد  هب  موق  رازآ  تیذا و  ازهتـسا و  ناـیم  رد  ربمغیپ  تشذـگ و  یتّدـم 

شدنمدرخ  افو و  اب  رسمه  زین  و  دوبن - رتشیب  لاس  هد  زا  تثعب  يادتبا 
43 ص : قداص ، حبص 

رهوش تلاـسر  ندوب  ینامـسآ  توعد و  تقیقح  تشاد  ربـمغیپ  يهمیرک  قـالخا  زا  هک  یناـشخرد  قباوس  صاـخ و  ینیبنشور  اـب  هک  - 
يرای ار  وا  هجیدخ  یلع و  دومرفیم . بیقعت  ار  توعد  بیجع  راکتشپ  اب  هناّرـصم  ربمغیپ  اما  تشادن ؛ یتّما  درکیم - كرد  ار  شایمارگ 

[32 .] هناخ لخاد  رد  هجیدخ  هناخ و  جراخ  رد  یلع  دندرکیم 
بهذم يهقباس  هشیر و  مه  دوشیم و  مولعم  ربمغیپ  يرادیاپ  تماقتـسا و  مه  اهنآ  زا  هک  توعد  زاغآ  زا  یخیرات  تیاکح  ود  اج  نیا  رد 

: دسریم ضرع  هب  دوشیم  هداد  ناشن  تسا  صلاخ  مالسا  هک  عیشت 
ربمغیپ يومع  سابع  اب  متفر . هکم  هب  یناگرزاب  تراـجت و  يارب  یلاـس  دـیوگیم : نومـضم ) نیا  هب  بیرق   ) يدـنک فیفع  لّوا : تیاـکح 

رد يرسپ  داتسیا . درک و  باتفآ  هب  یهاگن  دمآ و  مدید . ار  يدرم  باتفآ ، لاوز  ماگنه  هک  میدوب  مارحلا  دجسم  رد  متشاد . يراجت  طباور 
يهمانرب هچ  نیا  : » مدیسرپ سابع  زا  مدرک . بّجعت  نم  دنداد . ماجنا  يدابع   ] ياهمانرب و  داتـسیا ، شرـس  تشپ  مه  ینز  وا و  تسار  فرط 

مرگید يهدازردارب  رسپ ، نآ  تسا و  دّمحم  نم  يهدازردارب  درم ، نآ  : » تفگ مدوب »؟ هدیدن  اج  نیا  رد  نونکات  نم  هک  تسا  ياهقباسیب 
زا ریغ  دنادیم و  ادخ  هداتسرف  ربمغیپ و  ار  دوخ  دّمحم  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رـسمه  هجیدخ  نز ، نآ  تسا . بلاطیبا  نب  یلع 

.« درادن یتّما  مه  رفن  ود  نیا 
نینمؤم  رفن  نیمّوس  مدوب و  هدروآ  نامیا  تقو  نامه  شاک  : » تفگیم دروخیم و  فسأت  دروآ  مالسا  دعب  اهلاس  هک  يدنک  فیفع 

44 ص : قداص ، حبص 
[33 .«] مدوب ربمغیپ  هب 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 43ناهفصا   هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


، مالسا هب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  دش  رومأم  ربمغیپ  دیدرگ و  لزان  [ 34  ] َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِذنَأَو   ) يهیآ تثعب  مّوس  لاس  رد  مّود : تیاکح 
هک یتشوگ  ریـش و  یلع  دیامن . مهارف  ییاذغ  داد  روتـسد  یلع  هب  درک و  توعد  ینامهیم  هب  ار  شنادنواشیوخ  زا  رفن  لهچ  دـنک . توعد 
هک درک  غالبا  اهنآ  هب  ربمغیپ  تخاس و  باریـس  ریـس و  ار  نت  لهچ  نآ  همه  یلو  دومن . مهارف  درکیمن  ریـس  رتشیب  ار  رفن  هس  ای  رفن  کـی 

هفیلخ ریزو و  دنک  يرای  ارم  دریگب و  یـشیپ  نم  هب  نامیا  رد  امـش  زا  مادک  ره  منک ؛ توعد  ار  امـش  مرومأم  مربمغیپ و  ادـخ  بناج  زا  نم 
منمؤم و نم  : » تفگ تساخرب و  یلع  عمج ، نآ  نایم  زا  طقف  دنتفگ ؛ تشرد  اوران و  نانخس  یضعب  دادن و  باوج  یسک  دوب . دهاوخ  نم 
هب یـسک  یلع  زا  ریغ  راب  هس  ره  رد  درک و  رارکت  ربمغیپ  ار  غالبا  نیا  راب  هس  دراذگ و  ربمغیپ  تسد  رد  تسد  و  منکیم ». يرای  ار  وت  نم 

و دـندش ، قرفتم  نانامهیم  یتسه » نم  يهفیلخ  نم و  ریزو  وت  : » دومرف دراذـگ و  یلع  تسد  رد  تسد  ربمغیپ  دادـن و  تبثم  باوج  ربمغیپ 
. دندیدنخیم دش  دّمحم  هفیلخ  شرسپ  مسارم  نیا  رد  هک  بلاطوبا  هب 

یلو ددرگ  ّقفوم  یناهج  توعد  نیا  رد  یلع  يراکمه  يرای و  اب  دّـمحم  دورب و  ولج  توعد  نیا  هک  دوبن  یندرک  رواـب  اـهنآ  يارب  يرآ !
نیخروم زا  يرایـسب  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  مـالعا  نمّـضتم  هک  ار  یخیراـت  يهعقاو  نیا  تسا . اـناوت  رداـق و  يراـک  ره  رب  ادـخ 

دننام فورعم 

45 ص : قداص ، حبص 
. دناهدرک لقن  نانامرهق  باتک  رد  یسیلگنا  یحیسم  لیالراک  یتح  و  لکیه ، نیسح  دمحم  و  هراّحسلا ، هدوج  نیرصاعم  زا  و  يربط 35 ]

هک نانآ  نادوسح و  اهفـس و  نانادان و  رازآ  تیذا و  دروم  تخـس  دـندروآیم  نامیا  ترـضح  نآ  هب  هک  یناـسک  ربمغیپ و  هرود ، نیا  رد 
ناگدنورگ دیدش ، یندب  تابیذعت  اههجنکش و  اب  و  دنتفرگ ، رارق  دنتسنادیم  دوخ  یتسرپ  هاج  یصخش و  عفانم  هب  رّضم  ار  مالـسا  توعد 

هطبار عطق  اهنآ  اب  روصحم و  بلاط  یبا  بعـش  رد  ار  دّـمحم  هب  نینمؤم  و  مشاـهینب ، لاـس  هس  دـندرکیم ، بیذـعت  هجنکـش و  ار  قح  هب 
زا و  دش ، دیدش  ناناملـسم  ناحتما  ربص و  لاس  هس  تدـم  نیا  رد  دـنتخاس . عونمم  اهنآ  هب  ار  رگید  يایـشا  درآ و  نان و  شورف  دـندرک و 

يهلیـسو هب  تسناوتیم  تمحز  هب  ربمغیپ  یعقاو  نمؤم  صلخم و  یماح  نآ  بلاطوبا  و  دنداتفا ، راشف  رد  تخـس  یگنـسرگ  یتسدـگنت و 
. دنک مهارف  ماعط  درآ و  یکدنا  دنوشن  فلت  هورگ  نیا  هک  يرادقم  هب  هنامرحم  روط  هب  شناتسود  یضعب 

رد تیروصحم  نارود  هکنآ  ات  دوش  يدـصق  ءوس  ترـضح  نآ  هب  هک  ادابم  دـناباوخیم ، ربمغیپ  رتسب  رد  ار  یلع  شدـنبلد  دـنزرف  اهبش 
نیب زا  يزیمآ  هزجعم  عضو  هب  زین  اهنآ  هماننامیپ  و  دندرک ، تفلاخم  هطبار  عطق  نامیپ  اب  شیرق  ضعب  و  دـش ، مامت  ادـخ  نذا  هب  زین  بعش 

. داد ربخ  نآ  زا  ادخ  یحو  هب  ربمغیپ  و  تفر ،
دیعو و دعو و  رب  لمتشم  هک  نآرق  یّکم  ياههروس  هرود  نیا  رد 

46 ص : قداص ، حبص 
و دش ، لزان  دوب  رگید  ّمهم  بلاطم  هتشذگ و  يایبنا  تشذگرس  رابخا و  و  داعم ، ءادبم و  زا  ّقح  دیاقع  شور  هب  توعد  راذنا و  تراشب و 
دندرک و تلحر  ایند  زا  هجیدـخ  نینمؤملا  ّما  و  بلاطوبا 36 ] باـنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  گرزب  یماـح  ود  هک  دوب  هرود  نیا  رد 

اهتسرپتب زین  اجنآ  رد  هک  دش  فئاط  هب  ترجه  هب  راچان  بلاطوبا  توف  رثا  رد  ادـخ  لوسر  و  دـش ، هدـیمان  نزحلا  ماع  اهنآ  تافو  لاس 
هّکم هب  تسا 37 ] خـیراوت  رد  هک  یحرـش  هب  یحیـسم  سادـع  ِمالـسا  زا  سپ  و  دـندومن ، ناراب  گنـس  ار  ترـضح  هدرک و  ینکـش  راـک 

. تخاس مهارف  ار  ربمغیپ  یگدنز  مراهچ  نارود  تامّدقم  لاعتم ، دنوادخ  دندرک و  تعجارم 

تافو ات  ترجه  زا  مراهچ : لصف 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 43ناهفصا   هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهینکـشراک مغر  یلع  زور  هب  زور  دندش و  لیام  نآ  هب  دنمـشیدنا  رکفتم و  نامدرم  دیچیپ و  برعلا  ةریزج  رد  ربمغیپ  توعد  يادـص 
لیاـم نآ  هـب  دـنتخیرگیم  نآ  زا  هـک  یمدرم  و  دـشیم ، دراو  بوـلق  رد  مالـسا  توـعد  اهنایفــسوبا  اـهلهجوبا و  ناتــسرپتب و  نارس 
هنیدم لوسرلا و  ۀـنیدم  مان  هب  هک  برثی  نارـس  ندـمآ  اب  هرخالاب  و  تشگیم . نوزفا  مالـسا  يهریاد  تعـسو  رب  زور  هب  زور  و  دـندشیم ،

رد ترضح  نآ  و  درک . مهارف  هنیدم  هب  ار  ربمغیپ  ترجه  تامّدقم  ادخ  دش  فورعم 

47 ص : قداص ، حبص 
دوب انب  هک  یبش  رد  دنشکب  ار  ترضح  نآ  یمومع  موجه  کی  اب  هک  دندوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  مالـسا ، نانمـشد  نیکرـشم و  هک  یتقو 

رد هناراکادف  و  هناعاجـش ، یلع  و  دومرف ، ترجه  هنیدـم  هب  هّکم  زا  دـناباوخ و  دوخ  رتسب  رد  ار  یلع  ادـخ  رما  هب  دوش  یلمع  میمـصت  نیا 
: دش لزان  هیآ  نیا  وا  نأش  رد  دیباوخ و  ربمغیپ  ياج 

[38  ] ِهّللا ِتاَضْرَم  ءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  )
مالـسا هب  ار  اهنآ  تشون و  همان  گرزب  ناهاشداپ  هب  ناشیا  دـش ، سیـسأت  ربمغیپ  صخـش  يرادـمامز  هب  یمالـسا  تموکح  هرود ، نیا  رد 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  يرتسگداد و  داهج و  ماظن  و  یلاـم ، روما  و  تسایـس ، عاـمتجا و  يهرادا  هب  طوبرم  ماـکحا  رتشیب  و  درک ، توعد 
مراحم و اب  جاودزا  رامق و  بارـش و  ابر و  میرحت  ناضمر و  هام  يهزور  دودـح و  قـالط و  جاودزا و  ییوشاـنز و  هلئاـع و  نیناوق  رکنم و 

نیا رد  دـش و  ارجا  غالبا و  دـیدرگ و  لزان  تشاد  ربمغیپ  هک  یگرزب  هدـمع و  تالاغتـشا  نمـض  رد  هریغ  یناسنا و  یقالخا و  تاروتـسد 
ماظن نیرتیلاع  دش ، رارقرب  يزیریپ و  یمالسا  توخا  يردارب و  دیدرگ ، صخـشم  یمالـسا  يهعماج  یمالـسا  تیـصخش  دودح و  هرود 

رشب يدرف و  تموکح  فاعضتسا و  يدادبتسا و  ياهمیژر  دمآ ، دوجو  هب  دوب  هقباسیب  ایند  ياج  همه  رد  هک  یسایس  یعامتجا و  یلام و 
ياـهتموکح غوی  زا  لـلم  ندرک  دازآ  روظنم  هب  هکلب  ییاـشگروشک  اهرهـش و  حـتف  روظنم  هب  هن  راـفک  اـب  داـهج  دـش و  موکحم  یتسرپ 

تاواسم  رشب و  قوقح  نالعا  رگرامعتسا و 

48 ص : قداص ، حبص 
هب ًاصخش  ار  اوق  یهدنامرف  يربهر و  و  دومرفیم ، تکرش  تاوزغ ، مامت  رد  ربمغیپ  دش . زاغآ  مالسا  یناهج  تموکح  سیسأت  یناگمه و 

تردق تّوق و  نآ  اب  هک  ردب  يهوزغ  درکیم . نّیعم  یهدنامرف  هب  ار  رفن  کی  تشادـن  تکرـش  دوخ  هک  اههیرـس  رد  و  تفرگیم ، هدـهع 
ناناملسم زا  يرایسب  تاوزغ  نیا  رد  تسا ؛ هرود  نیا  فورعم  مهم و  تاوزغ  زا  بازحا  دحا و  هوزغ  و  [ 39] دیدرگ رهاظ  ناناملسم  نامیا 

دنناسرب و نایملاع  هب  ار  مالـسا  تلاسر  يراکادف ، اب  دنناوتیم  هک  دنداد  ناشن  و  دـندمآ ، نوریب  شغ  ّلغیب و  كاپ و  ناحتما ، يهتوب  زا 
رد هک  دوب  بلاطیبا  نب  یلع  دوب  وا  يزابناجو  يراکادف  تکرب  زا  گنج  ره  رد  نیملسم  حتف  هک  اهگنج  نیا  راکادف  زابرـس  نیرتگرزب 
وا تسد  هب  دیـسر  نمـشد  هاپـس  هب  هک  یتافلت  رتشیب  دش و  رتشیب  شیاهيراکادف  تادهاجم و  مالـسا  هاپـس  مامت  زا  هنت  کی  ردـب  يهوزغ 

بازحا گنج  رد  و  دنتشگرب ، دندوب  هتخیرگ  هک  یناسک  ات  درک ، تماقتسا  داتسیا و  هناراکادف  هک  دوب  یلع  زین  دحا  گنج  رد  دش . ماجنا 
: دومرف ربمغیپ  هک  دوب 

[40 «] ۀمایقلا موی  یلا  یتما  لامعا  نم  لضفا  قدنخلا  موی  ّیلع  ۀبرض  »

49 ص : قداص ، حبص 
اُبق و دجـسم  تشگیم و  رارقرب  ناناملـسم  مومع  تکرـش  اب  ًامـسر و  تعاـمج  هعمج و  زاـمن  دـش ، ارجا  یمالـسا  تاررقم  هرود ، نیا  رد 
و تفای ، رارقتسا  مالسا  تلادع  قح و  تموکح  ناتسبرع  هریزج  هبش  رسارس  رد  دش و  حتف  هّکم  هک  دوب  هرود  نیا  رد  و  دش ، هتخاس  هنیدم 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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درک و اغلا  ار  یلم  يداژن و  تازایتما  یخیرات ، هبطخ  نآ  رد  و  دومرف ، میلعت  مدرم  هب  ار  جـح  يهدـنزومآ  کسانم  عادولا  ۀّـجح  رد  ربماـیپ 
. دومرف نیعم  بوصنم و  دوخ  ینیشناج  تیالو و  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  ادخ  رما  هب  مخ  ریدغ  رد 

ناسنا نآ ، رد  ّتقد  هک  تسا  هدش  هداد  حرـش  طوسبم  گرزب و  خـیراوت  رد  لّصفم  روط  هب  ربمغیپ  تایح  يهناگراهچ  راودا  نیا  ثداوح 
. دزاسیم عضاخ  مظعا ، لوسر  تیصخش  ربارب  رد  و  هاگآ ، مالسا  تقیقح  هب  ار 

تاناکما رگا  يوسنارف  نوبولواتـسوگ  لوق  هب  مادک  ره  هک  داد  ماجنا  یگرزب  ياهراک  تلاسر  نارود  لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد  ربمغیپ 
. تسا تصرف  نرق  کی  هب  جاتحم  لقادح  دشاب  حلاص  تهج  ره  زا  ربهر  صخش  و  دشاب ، مهارف 

هـس تسیب و  زا  تیناسنا  يارب  هرهب  هدـیاف و  یگنوگچ و  تهج  زا  ینعی  دوب  ضیرع  رایـسب  نآ  ضرع  اّما  دوب  هاـتوک  ربمغیپ  تلاـسر  رمع 
. تشاد شزرا  رتشیب  رشب  اهنویلم  رمع  نویلم 

هعماج يارب  نآ  يهدـیاف  و  رمع ، تشذـگ  یگنوگچ  نآ  راـیعم  تسین ؛ نآ  یتدـم  زارد  لوط و  رـشب  یگدـنز  رمع و  شزرا  راـیعم  يرآ !
شزرا مامت  هک  دوش  لصاح  یقیفوت  ناسنا  درف  کی  يارب  تعاس  کی  زور و  کی  اـی  هاـم  کـی  اـی  لاـس  کـی  رد  دوشیم  اـسب  هک  تسا 

دون داتشه و  یگدنز 
50 ص : قداص ، حبص 

. دوشیم هصالخ  تعاس ، کی  زور و  کی  نامه  شزرا  رد  نآ  يهلاس 
تلاسر رمع  لاس  هس  تسیب و  ًاعقاو  تسین و  نکمم  يداع ، يهبـساحم  اب  تیرـشب ، هب  ربمغیپ  تامدـخ  رمع و  شزرا  نییعت  تهج ، نیا  زا 

. دراد شزرا  رتشیب  لاس  اهنویلم  زا  ترضح  نآ 
. درک نّیعم  تمیق ، ناوتیمن  ترضح  نآ  یگدنز  ياهزور  يارب  یتح 

. درمش لطاب  ار  كرش  نالعا و  ار  دیحوت  يهدیقع  هک  يزور  نآ 
. تشاد هضرع  ملاع  هب  ار  ناسنا  قوقح  یناگمه و  يربارب  يردارب و  افص ، حلص ، نییآ  هک  يزور  نآ 

اطعا اهنآ  هب  رایع  لماک  ناسنا  کی  ياهشزرا  قوقح و  داد و  تاجن  یناسنا  ریغ  كانفـسا و  رایـسب  عضو  نآ  زا  ار  ناوناـب  هک  يزور  نآ 
. درک

. درک اغلا  ار  اهنآ  ندومن  ینابرق  نارتخد و  ندرک  روگ  هب  هدنز  مسر  هک  يزور  نآ 
. تسین تسوپ  هایس  رب  یتلیضف  تسوپ  دیفس  يارب  دومرف  دومن و  وغل  ار  ياهلیبق  يداژن و  تاضیعبت  هک  يزور  نآ 

یناسنا قوقح  تیاعر  درک و  داهنـشیپ  ار  یـشورفهدرب  نارود  هب  نداد  نایاپ  ناگدرب و  يدازآ  ددـعّتم ، تارّرقم  نمـض  رد  هک  يزور  نآ 
. دومرف بجاو  ار  اهنآ 

. تخاس عونمم  ار  افعض  ارقف و  رامثتسا  يراوخابر و  هک  يزور  نآ 
. درک میرحت  ار  بارش  رامق و  هک  يزور  نآ 

. دومن مالعا  تیرشب  هب  تمدخ  رد  ار  یناسنا  ياهيراکمه  یمومع و  نواعت  نوناق  هک  يزور  نآ 
51 ص : قداص ، حبص 

. دینادرگ بجاو  تانایب  نیرتفیطل  نیرتدکؤم و  اب  ار  اهنآ  قوقح  تیاعر  مارتحا و  ردامو و  ردپ  هب  ناسحا  هک  يزور  نآ 
. درک غالبا  مدرم  هب  ار  هیاسمه  دنواشیوخ و  قح  تیاعر  محر و  يهلص  هک  يزور  نآ 

هیـصوت ار  نادنمـشناد  داتـسا و  مّلعم و  هب  مارتحا  داد و  رارق  ناگمه  يهفیظو  ار  عیانـص  نتفرگارف  شناد و  ملع و  لیـصحت  هک  يزور  نآ 
. دومرف

میلعت رـشب  هب  ار  یقوقح  ماظن  نیرتراوتـسا  يرتسگداد و  ییاضق و  یملع و  نیزاوم  نیرتیلاع  داد و  ناـمرف  داد  لدـع و  هب  هک  يزور  نآ 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
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. درک عنم  ًادیکا  متس  ملظ و  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  یشُک و  مدآ  يزیرنوخ و  زا  و  دومرف ،
درک و نّیعم  تمیق  ناوتیمن  دراد  یگدنـشخرد  یتهج  زا  کی  ره  هک  ربمغیپ  یگدـنز  ناشخرد  فلتخم  تاعاس  اهزور و  يارب  هصالخ ،

تامدخ يارب  نکمم  لمع  نیرتگرزب  هفسالف ، یخرب  قیدصت  هب  درک . هسیاقم  ناوتیمن  رگید  نارازگتمدخ  تامدخ  اب  ار  وا  تامدخ 
. منکیم ضرع  ار  یکچوک  يهنومن  لاثم ، روط  هب  تسا ؛ دّمحم  تامدخ  نآرق و  نامز ، نیا  ات  رشب 

رالد نویلم  زا 60  شیب  و  داد ، ماجنا  ار  تازرابم  نیرتدـیدش  لاـس  دـنک 14  عنم  ار  يراسگیم  تساوخیم  هک  ینامز  اـکیرمآ  تموکح 
يارجا يارب  رـالد  نویلیم  و 250  دیـسر ، نویلیم  هب 10  داد  راشتنا  بارـش  ياهنایز  رد  هک  یتاـعوبطم  تاحفـص  دومن و  تاـغیلبت  فرص 

ار رفن  مادعا و 532335  ار  رفن  رازه  هس  درک و  فرص  تارکسم  عنم  نوناق 
52 ص : قداص ، حبص 

لابند دروخ و  تسکـش  اهنیا  مامت  اب  درک ؛ هرداصم  ار  لاوما  رالد  نویلیم  دـصراهچ  زا  شیب  و  تفرگ ، همیرج  رـالد  نویلیم  ینادنز و 16 
تراسخ و زا  ار  رشب  دارفا  زا  رفن  اهدرایلیم  هک  تسا  نرق  هدراهچ  بارـش ، میرحت  یهلا  نوناق  تردق  اب  مالـسا  ربمغیپ  اّما  درک  اهر  ار  راک 

. تسا هدیشخب  تینوصم  بارش  ياهنایز 

مالسلاهیلع قداص  ترضح  یملع  دنلب  ساسح و  فقوم 

مه ینارنخس  هلاقم و  دص  هد و  هلاقم و  کی  ینارنخس و  کی  رد  نآ  حورـشم  نوچ  میریگب  شیپ  ار  راصتخا  هار  دیاب  زین  عوضوم  نیا  رد 
لیاضفو مولع  مالسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  تیـصخش  نوماریپ  یباتک  ردیح  دسا  داتـسا  مان  هب  نادنمـشناد  زا  یکی  ًاریخا  درادن . ناکما 

عماج داتـسا  هرهزوبا  داتـسا  دننام  رگید  نادنمـشناد  نینچ  مه  تسا ، هدیـسر  ریقح  رظن  هب  نآ  مجنپ  دلج  ات  هک  تسا  هتـشون  ترـضح  نآ 
رد ترضح  نآ  يارآ  و  یملع ، دنلب  تاماقم  هب  یمالسا  ذخآم  رداصم و  باتک و  اهرازه  رد  دناهتشون و  اهباتک  عوضوم ، نیا  رد  رهزالا 

. تسا هدش  هراشا  لامجا  ای  لیصفت  روط  هب  مولع  فلتخم  ياههتشر 
. دشن هدید  نآ  ریظن  زین  رصع  نآ  زا  سپ  و  دوب ، هقباسیب  مالسا  رد  رصع  نآ  ات  هک  دومرف  حاتتفا  ياهسردم  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما 

عفانم یمیـش ، یعیبط ، مولع  بدا ، ثیدـح ، ریـسفت ، هقف ، تایهلا ، هرظانم ، مالک ، دـننام  ملع ، فلتخم  ياههتـشر  ترـضح ، نآ  نادرگاـش 
نآرق و مولع  ياملع  نیرتگرزب  هک  دوب  ترضح  نآ  بتکم  نیا  و  دنتفرگیم . ارف  ترضح  نآ  بتکم  زا  ار  رگید  ياههتـشر  ءاضعالا و 

هقف و
53 ص : قداص ، حبص 

سنا نب  کلام  هفینحوبا ، بلغت ، نب  نابا  ماشه ، هرارز ، ملـسم ، نب  دمحم  دـننام  يدارفا  وا  داد و  لیوحت  ایند  هب  ار  هریغ  یمیـش و  مالک و 
زا رفن  رازه  راـهچ  تسا  رحبتم  لاـجر ، ملع  رد  تسا و  مالـسا  ياـملع  ریهاـشم  زا  هک  هدـقع  نـبا  دـندوب . ترـضح  نآ  نادرگاـش  زا  مـه 
نآ زا  یمالسا  یملع و  عوضوم  کی  رد  مادک  ره  زا  و  هدرک ، يروآعمج  باتک  کی  رد  مان  هب  ار  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  نادرگاش 

. دندرکیم ثیدح  ملع و  لقن  ترضح  نآ  زا  رفن  دص  راهچ  دش  ءاصحا  هفوک  دجسم  رد  یتقو  تسا . هدرک  لقن  یثیدح  مالک و  ترضح 
تسا و دوجوم  همه  نییدام  و  هدـحالم ، هقدانز و  نارـس  اسؤر و  اب  ترـضح  نآ  تاثحابم  و  هجلیلها ، يهلاـسر  و  لـضفم ، دـیحوت  باـتک 

. دنکیم تباث  ءایشا  صاوخ  حیرشت و  بط و  زا  ار  ترضح  نآ  عیسو  ملع  عالطا و 
دراوم مامت  رد  ًابیرقت  هکلب  رتشیب و  رد  تسا  مالـسا  یقالخا  یلمع و  يهمانرب  و  یمیلعت ، ینوناق و  يهّداـم  اـهرازه  نمـضتم  هک  هعیـش  هقف 

. تسا مالسلاهیلع  قداص  ماما  نایاپیب  مولع  نویدم 
ماما مولع  يایرد  زا  مالسا  يایند  تسا  جرا  اب  یلاع و  ياههفـسلف  نمـضتم  مالـسا و  ضئارف  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  جح  ماکحا  لثم  رد 

زا ّتنس  لها  بتک  زا  ملسم  حیحص  رد  یثیدح  و  دناقداص ، رفعج  ماما  هلئاع  همه  هفینحوبا  لوق  هب  تسا و  ضیفتـسم  مالـسلاهیلع  قداص 
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. دنیامنیم يوریپ  نآ  زا  ّتنس  لها  هک  تسا  ّجح  ماکحا  هب  عجار  هّدام  دصراهچ  دودح  ذخأم  هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ 
هک نودلخنبا  یتح  تسا ؛ هدوب  هاگآ  بیغ  مولع  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  لصاح  عطق  دنک  هعلاطم  ار  خیرات  سک  ره  يارب 

زا
54 ص : قداص ، حبص 

تیب لها  لیاضف  مولع و  زا  طیحم  یـسایس  عضو  هقطنم و  يرود  يهطـساو  هب  هکنیا  اـب  تسا  عاـمتجالا  ملع  ياـملع  روهـشم و  يهفـسالف 
مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  دنکیم  ثحب  بیغ  ملع  رب  رشب  عالطا  ناکما  هب  عجار  دوخ  باتک  رد  هک  یلـصف  رد  تسا  هتـشادن  یفاک  عالطا 

ملع زا  نطاب  يافص  تلزنم و  ماقم و  نآ  اب  دمحم  نب  رفعج  لثم  یـصخش  تسین  بیجع  نومـضم :) نیا  هب  بیرق   ) دیوگیم دربیم و  مان 
. دشاب عالطا  اب  بیغ 

بتکم يهعـسوت  زا  تسنادیم و  دوخ  یـسایس  دصافم  اب  یفانم  ار  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دوجو  هکنیا  اب  یـسابع  يهفیلخ  روصنم 
ناگدـیزگرب باتک و  ملع  ناثراو  زا  تیب و  لها  ملاـع  ار  ترـضح  نآ  [ 41 ،] خرّوم یبوقعی  لقن  هب  اـنب  درکیم ، يریگولج  ترـضح  نآ 

: تسنادیم تسا  هدرک  دای  هیآ  نیا  رد  ادخ  هک  یناسک  ادخ و 
[42 (] اَنِداَبِع ْنِم  اَْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباَتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  )

ّدح نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هکنیا  تلع  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  شرکذت  اج  نیا  رد  هک  ياهتکن 
ترضح نآ  مان  هب  تسا  صلاخ  مالسا  نامه  هک  هعیش  بهذم  تبسانم  نیا  هب  یتح  هک  دیدرگ  نآرق  فراعم  مالسا و  مولع  رـشن  هب  قفوم 

نآ رـصع  اریز  داد ؛ ناـشیا  هب  ار  تصرف  نیا  ترـضح  نآ  ناـمز  یـسایس  لاوـحا  عاـضوا و  هک  دوـب  نـیا  دـش  هدـیمان  يرفعج  فورعم و 
دوب و اهنآ  تموکح  هیلع  مدرم  مایق  هیماینب و  فعض  رصع  ترضح ،

55 ص : قداص ، حبص 
یمالسا فراعم  یملع و  سلاجم  سرادم و  يور  تسایس  لامعا  تردق  راک ، زاغآ  رد  اما  دش  سیـسأت  هچ  رگا  مه  سابع  ینب  تموکح 

نیا زا  دننک ؛ هعلاطم  یسررب و  ار  مالـسا  مولع  هناقیمع  دنناوتب  هک  دش  ادیپ  یتصرف  يدازآ ، ناهوژپشناد  یملع و  قاشع  يارب  و  تشادن ،
تـصرف نیا  رد  ترـضح  دـندروآ و  يور  ترـضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  ملع  بسک  يارب  فاـنکا  فارطا و  زا  تـهج 

. دنراذگب مدرم  رایتخا  رد  راکشآ و  دوب  هدنام  یفخم  نامز  نآ  ات  هک  ار  یقیاقح  مالسا و  فراعم  دنتسناوت 
نیرتزاتمم زا  هیداجـس  يهفیحـص  هغالبلا و  جـهن  لثم  تسا و  هدـنامیقاب  ثیداحا  رایـسب و  مولع  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  رئاس  زا  کـلذ  عم 

. دوریم رامش  هب  یمالسا  یملع  ياهتورث 

مالسا یخیرات  ياهزور  تشادگرزب  يهدیاف 

هکنآ رب  هوالع  اهزور ، نیا  تشادـگرزب  تارکذـت و  یـضعب  مالـسا و  یخیرات  ياـهزور  تشادـگرزب  يهدـیاف  ینعی  موس  عوضوم  اـما  و 
لیام نآ  هب  رشب  ترطف  و  تسا ، یسانش  قح  ریدقت و  لیلجت و  هکنآ  رب  هوالع  تسا و  ّتیـصخش  دوجو و  تایح و  راهظا  رئاعـش و  میظعت 

رد ناناملسم  هک  دوشیم  بجوم  ددرگیم و  مالسا  میلاعت  نید و  تقیقح  یخیرات و  قباوس  هب  ییانشآ  تفرعم و  ببـس  تسا  دنمهقالع  و 
ناگناگیب ربارب  رد  دنلابب و  دوخ  هب  دنسانشب و  ار  ادخ  دنریگب ؛ قشمرس  سرد و  نید ، ناربهر  یگدنز  زا  دننامب و  تباث  مالسا ، تسار  هار 

ولج يوس  هب  يراودیما  اب  و  دندرگن ، هتخاب  دوخ  اهنآ  موسر  بادآ و  و 
56 ص : قداص ، حبص 

مالسا ار  ایند  يهدنیآ  تسا و  یناهج  ینادواج و  تیدبا و  نید  مالـسا  هک  دنمهفب  دنـشوکب . هنالاعف  مالـسا ، تفرـشیپ  يارب  دنرادرب . ماگ 
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. دش دهاوخن  هدشن و  هضرع  تیرشب  هب  مالسا  زا  رتهب  یهار  درک و  دهاوخ  هرادا 
نآ زا  ام  ارچ  هک  دنوش  هجوتم  دنراد  هک  یگرزب  ياهتیلوئسم  هب  دیاب  یمالسا  لاجر  خیرات  رکذت  اهزور و  نیا  تشادگرزب  اب  ناناملسم 
نید هار  رد  میریگن و  سرد  دـندرک  يراکادـف  هـمه  نآ  هـک  یناـنز  كاـپ  نادرم و  كاـپ  نآ  مالـسا و  ردـص  صـالخا  اـب  ياهناملـسم 

؟ مینکن تدهاجم 

روشک زا  جراخ  ناناملسم  هب  ییاههیصوت 

دیناوتیم امش  دنتشادن . هیلع  هللا  تاولص  قداص  ماما  ربمغیپ و  رصع  ناناملسم  هک  دیراد  یتاناکما  دیتسه  سیلگنا  رد  هک  یناناملـسم  امش 
دییامن يرای  ار  نید  و  دـینک ، يراـکمه  مه  اـب  [ 43 .] دیناسانـشب ناتدوخ  نیب  رد  نارگید و  هب  ار  مالـسا  دیهد . راشتنا  هیرـشن  دـینک . غیلبت 

لیاسو و ندوبن  مهارف  اـی  تیعمج  یمک  زا  دـیهد . ماـجنا  هنادّـهعتم  ار  یمالـسا  ضئارف  دـینک و  توعد  ینید  تاـسلج  نیا  هب  ار  نارگید 
: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  دیشاب ؛ هتشادن  كاب  تسه  ناگناگیب  يارب  هک  یتاناکما 

57 ص : قداص ، حبص 
[44  ] ِهّللا ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  نِّم  مَک  )

رد ار  دوخ  ناتـسود  نداد  تکرـش  مالـسا و  غیلبت  دننک . ادتقا  مالـسلاامهیلع  ارهز  همطاف  هجیدخ و  هب  اهنز  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  اهدرم 
. دنکیم يرای  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  دیهد . رارق  دوخ  راک  يهمانرب  ءزج  ینید  تاسلج 

درم نز و  زا  امش  یـضعب  رد  هک  ار  یقیفوت  نیا  لثم  منکیم و  ریدقت  رایـسب  منیبیم  تکرح  شـشوج و  شبنج و  امـش  رد  هکنیا  زا  ریقح 
درسلد تسس و  رگیدکی  اب  يراکمه  رد  یصخش  ياههقیلـس  رطاخ  هب  ادابم  دیـشاب ؛ ادخ  هورگ  ادخ و  رکـشل  طقف  منکیم ؛ وزرآ  منیبیم 
هقطنم نیا  رد  مالسا  ماکحا  هب  امش  مازتلا  مالسا و  زا  امـش  ینابیتشپ  هک  دیـشاب  هجوتم  مه  ار  مهم  يهتکن  نیا  دیدرگ ! ادج  مه  زا  دیوش و 

رد اهلاس  هک  یمناخ  ای  اقآ  دنیبب  هدز  برغ  رتخد  ای  رـسپ  کی  یتقو  دوشیم  یمالـسا  ياهروشک  ناناملـسم  بلق  تّوق  یمرگلد و  ببس 
. دریگیم قشمرس  اهنآ  زا  زین  وا  تسا  هدرک  ظفح  ار  یمالسا  ننس  هدشن و  ضوع  شگنر  تسا و  هدنام  ناملسم  تسا  هدوب  ناتسلگنا 

، داژن نابز ، قوفام  مالـسا ، درادـن و  زرم  مالـسا  هک  دـیهد  ناشن  دـیهدب و  داحتا  تسد  مه  هب  هناردارب  دـیتسه  روشک  ره  هقطنم و  ره  لها 
. مراپسیم لاعتم  دنوادخ  هب  ار  همه  تسین . يزیچ  نآ  ياههمانرب  ماکحا و  يهریاد  زا  جراخ  مالسا و  زا  ریغ  تسا و  ّتیلم  نطو و 

58 ص : قداص ، حبص 
[45 (] ِراَْربألا َعَم  اَنَّفََوتَو  اَِنتاَئِّیَس  اَّنَع  ْرِّفَکَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغاَف  اَنَّبَر  اَّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  ْاُونِمآ  ْنَأ  ِناَمیِِإلل  يِداَُنی  اًیِداَنُم  اَنْعِمَس  اَنَّنِإ  اَنَّبَّر  )

59 ص : قداص ، حبص 

مالسا تلاسر  ياهفده  موس : هیده 

هراشا

61 ص : قداص ، حبص 
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[46 (] اًدیِهَش ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  )
. تسا مالسا  تلاسر  ياهفده  هلاقم ، نیا  رد  نخس  عوضوم 

دیاب زین  ناناملسم  دومرف و  ار  هدهاجم  ششوک و  ياهتنم  نآ  لوصح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  مالسا  تلاسر  ياهفده 
ییاهفده دنشاب  ممصم  یعاس و  شیپ و  هب  مدق  هشیمه  مالسا  سدقم  بالقنا  لیمکت  اهفده و  نیا  لوصح  يارب  نامز  رصع و  ره  رد 

رتشیب ار  اهنآ  لوصح  ناکما  تاطابترا ، تعنـص و  ملع و  تفرـشیپ  رترهاظ و  زور  هب  زور  اهنآ  هب  تیرـشب  زاین  هک  يداـینب  یناـسنا و  تسا 
. مییامنیم هراشا  اهفده  نیا  زا  هنومن  دنچ  هب  راصتخا  روط  هب  تسا . هدرک 

هناگی يادخ  هب  نامیا  . 1

ناسنا هب  زیچ  ره  زا  هک  ییادـخ  ریذـپشزوپ ، زاسراک و  نابرهم و  هدنـشخب و  شخب و  اطخ  هدـنزرمآ و  هناگی و  ياـتکی  يادـخ  هب  ناـمیا 
حور و شخبمارآ  يدــحا  يهطــساو  نودــب  ًامیقتــسم و  ناـکم  ره  رد  ناـمز و  ره  رد  لاـح و  ره  رد  وا  اـب  طاـبترا  تـسا و  رتکــیدزن 

ینیبشوخ  هدنیآ و  هب  يراودیما  طاشن ، لماع  دامتعا و  اکتا و  يهطقن  نیرتمکحم 

62 ص : قداص ، حبص 
تاساسحا و زئارغ و  راک  يهدنهد  میظنت  بلق و  يهدنهد  تّوق  یشکدوخ ، راحتنا و  یگدرسفا و  بارطـضا و  يدیماان و  سأی و  زا  عنام  و 

ملاع ره  شقن  زا  رترثؤم  هشیدـنا ، يربهر  هدارا و  شرورپ  ناسنا و  تیـصخش  نتخاـس  رد  ادـخ  هب  ناـمیا  يهدـنزاس  شقن  تسا . فطاوع 
هب تبغر  قوش  دـجوم  روآ و  كرحت  شخبشهج و  هدـنزیگنا و  رب  يهّوق  کی  مه  ناسنا  نطاب  رد  ناـمیا  تسا . رگید  یتیبرت  هدـنزاس و 
زاب طیرفت  طارفا و  زئارغ و  زا  هدافتـسا  ءوس  زا  ار  وا  هک  تسا  هدـننک  لرتنک  هدـنرادزاب و  ياهّوق  مه  تسا و  لماکت  یقرت و  لمع و  راک و 

نامیا و اب  دزاسیم  کیرات  ار  ناسنا  لد  هودـنا ، هصغ و  يرامیب و  فعـض و  دایز و  راک  يّدام و  لماوع  رثا  رد  هک  ییاهیگریت  درادیم .
. دنکیم نشور  ار  لد  ادخ  دای  اب  دوشیم و  فرطرب  ادخ  هب  هجوت 

رفن کی  هک  يریحت  ینادرگرس و  زا  دیامنیم و  یفرعم  هجیتن  فده و  اب  ار  یگدنز  دهدیم و  تریصب  شنیب و  صخش ، هب  ادخ  هب  نامیا 
. دهدیم تاجن  دراد  سانشنادخ  دحلم و 

یسررب هک  تسا  هدش  لزان  هنمؤم  ناوناب  نمؤم و  ياهدرم  ياههناشن  فاصوا و  نینمؤم و  نامیا و  هب  عجار  يرایسب  تایآ  دیجم  نآرق  رد 
روهظ نودب  هکنیا  مّلـسم  ردـق  دزاسیم و  انـشآ  عوضوم  نیا  رد  یلاع  هدـنزرا و  یقیاقح  هب  ار  صخـش  اهنآ  دـصاقم  یناعم و  رد  تقد  و 
ِنامیا هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  نامیا  مزاول  طیارـش و  هب  لمع  هب  مازتلا  دـهعت و  نودـب  ناسنا و  كولـس  راـتفر و  لاـمعا و  رد  ناـمیا  راـثآ 

[47 .] دیامن حالصا  ار  يراک  یمسا ،

63 ص : قداص ، حبص 

توبن ادخ و  ناربمغیپ  هب  نامیا  . 2

زا کی  ره  ياهشـشوک  تامدخ و  زا  هدرک و  دـییأت  ار  ادـخ  ناربمغیپ  يهمه  توبن  مالـسا ، تسا ؛ اهنآ  توبن  ادـخ و  ناربمغیپ  هب  نامیا 
: دییوگب هک  دهدیم  روتسد  شناوریپ  هب  تسا و  هدرک  ریدقت  اهناسنا  تیاده  هار  رد  نانآ 

نِم َنوُِّیبَّنلا  ِیتوُأ  اَمَو  یَـسیِعَو  یَـسُوم  ِیتوُأ  اَمَو  ِطاَبْـسألاَو  َبوُقْعَیَو  َقَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َلِزنُأ  اَمَو  اَْنَیلِإ  َلِزنُأ  آَمَو  ِهّللاـِب  اَّنَمآ  )
[48  ] َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِّم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  َال  ْمِهِّبَّر 
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زا ناربمغیپ  مامت  هب  هچنآ  هدش و  لزان  دمحم  ترضح  يهلیسو  هب  نامدوخ  رب  هچنآ  ادخ و  هب  ام  هک  تسا  نیا  شدافم  هصالخ ، هک 

64 ص : قداص ، حبص 
دندناوخیم ادخ  هب  ار  مدرم  همه ، نوچ  میزادنایمن  ییادج  ناربمغیپ  نایم  میراد و  نامیا  هدش  لزان  نارگید  یسیع و  یسوم و  میهاربا و 

ددـعتم ياهسالک  هک  تسا  ياهسردـم  دـننام  ایبنا  بتکم  هک  تسا  نیا  تیاهن  دنتـشاد ؛ تیرومأم  رـشب  ییامنهار  يارب  ادـخ  بناج  زا  و 
دیـسر و لامک  يهبترم  نیرخآ  هب  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  تلاسر  هب  اـت  تسا  هدـش  لـیمکت  حاـتتفا و  جـیردت  هب  بیترت و  هب  دـشاب  هتـشاد 

. تفای نایاپ  متخ و  ترضح  نآ  دوجو  هب  يربمایپ 

ناسنا قوقح  يارجا  غالبا و  . 3

، روزیب دنمروز و  ریقف ، دـنمتورث و  دنـشاب و  يواستم  قوقح  ياراد  يواستم  طیارـش  رد  دارفا  هک  يروط  هب  ناسنا  قوقح  يارجا  غالبا و 
. دننک یگدنز  یماقم  یسک و  زا  ینارگن  تشحو و  نودب  دازآ و  همه  دنـشاب و  هتـشادن  يزایتما  یقرف و  عوبتم ، عبات و  سوئرم و  سییر و 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  نآرق و  مالسا و  رشب ، قوقح  یعقاو  یقیقح و  يرجم  یشنم و  تهج  نیا  رد 
بـسح هب  هک  ینامز  نآ  رد  هک  دوب  ترـضح  نآ  رواـی  راـی و  ریزو و  ربمغیپ و  بتکم  هناـگی  درگاـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیا 

مدرم ربارب  رد  ار  هچنآ  و  دـییوگم ، نخـس  دـنیوگیم  نخـس  ناشکرـس  اـب  هکناـنچ  نم  اـب  : » دومرفیم دوب  نیملـسم  روما  رادـمامز  رهاـظ ،
رب قح  نخس  ندینش  هک  دینکن  نامگ  و  دییامنن ، ترـشاعم  نم  اب  یـسولپاچ  ارادم و  اب  و  دیرادم ، ناهنپ  نم  زا  دننکیم  ناهنپ  نیگمـشخ 

تساوخرد  امش  زا  ار  دوخ  ياجبان  میظعت  هک  دیرادنپم  و  تسا ، نیگنس  نم 
65 ص : قداص ، حبص 

[49 .«] تسین راگدرورپ  وا  زج  هک  میتسه  يراگدرورپ  رایتخا  رد  یناگدنب  امش  نم و  اریز  مراد ... ،
؛ تسا هنتف  رادمامز  يارب  نیا  : » دومرفیم دشاب ؛ وا  تمدـخ  رد  هدایپ و  وا  اب  یـسک  دوب  راوس  هک  یلاح  رد  دادیمن  هزاجا  هک  دوب  وا  مه  و 

[50 .«] دیامنیم مارتحا  عضاوت و  عقوتم  نارگید  زا  ار  وا  دزادنایم و  وا  ینیب  رد  داب  ینعی 
هک ياهتـسشن  صخـش  هب  دـنک  هاگن  دـنک  شتآ  لها  زا  يدرم  هب  هاـگن  دـهاوخیم  سک  ره  : » دومرفیم لوقنم  بسح  رب  هک  دوب  وا  مه  و 

.« دنشاب هداتسیا  وا  مارتحا  هب  یهورگ 
هدیـسرن نآ  هب  مه  زونه  ایند  هک  يوحن  هب  تموکح  اب  ار  دارفا  طباور  ناسنا و  قوقح  مامت  رتشا  کلام  يهماندـهع  رد  هک  دوب  یلع  مه  و 

[51 .] دومرف نایب  تسا 
هدرک ثحب  هماندهع  نیا  هب  عجار  باتک  نیا  زا  یلـصف  رد  هیناسنالا  هلادعلا  توص  یلع  مامالا  باتک  يهدنـسیون  یحیـسم  قادرج  جروج 

نآ هب  عجار  ار  هماندهع  نیا  زا  ياهلمج  نآ  زا  ياهّدام  ره  ربارب  رد  هتشون و  ار  رـشب  قوقح  يهیمالعا  يهناگ  تشه  تسیب و  داوم  تسا و 
یلع تاروتـسد  تامیلعت و  نیا  تسا و  رـشب  قوقح  يهیمالعا  داوم  نیا  نومـضم :) نیا  هب  بیرق   ) دـیوگیم سپـس  تسا ؛ هداد  رارق  هّدام 

: تسا رتمامت  رتلماک و  تازایتما  نیا  هب  هجوت  اب  هدومرف  ءاشنا  یلع  هک  ییاههلمج  مینیبیم  مینک  هظحالم  یتقو  هک  تسا 

66 ص : قداص ، حبص 
تالوحت گرزب و  بالقنا  ملع و  تفرـشیپ  مهم و  ثداوح  هدـمآ و  ولج  نرق  هدراـهچ  اـیند  هکنیا  زا  سپ  اـم  رـصع  رد  ار  هیمـالعا  نیا  . 1

رد نایب  نیرتاسر  اب  ار  داوم  نیا  شیپ  نرق  هدراهچ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دناهتـشون  تسا  هدروآ  دوجو  هب  رـشب  رکف  رد  قیمع 
. درک مالعا  ار  قوقح  نیا  دراذگ و  رشب  رایتخا 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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دـندرک و تاـعلاطم  اهیـسررب و  ناصـصختم  قوقح و  گرزب  ياـملع  نآ ، ظاـفلا  یتح  داوم و  نوماریپ  هکنیا  زا  سپ  ار  هیمـالعا  نیا  . 2
یتقو ياهعلاطم  نودب  یـسک و  اب  تروشم  روش و  نودب  شدوخ  مالـسلاهیلع  یلع  یلو  دنتـشون  دنداد  لیکـشت  رظن  لدابت  روش و  سلاجم 

. دومرف موقرم  وا  تارایتخا  لمع  دودح  نییعت  راک و  يهمانرب  يارب  ار  هماندهع  نیا  دورف  نییعت  رصم  يرادناتسا  هب  ار  کلام 
قوقح نیا  ام  هک  دندراذگ  رشب  رـس  رب  اهّتنِم  تاعوبطم  ویدار و  تاغیلبت  اب  دندرک  مالعا  ایند  هب  دنتـشون و  ار  هیمالعا  نیا  هک  یناسک  . 3

هب رـشب  هکنآ  هچ  تسنادیمن ؛ دوخ  ییاطعا  ار  قوقح  نیا  دراذـگن و  یتّنِم  یـسک  چـیه  هب  مالـسلاهیلع  یلع  یلو  میدرک  اـطعا  امـش  هب  ار 
. تسا اراد  ار  قوقح  نیا  مالسا  تیاده  ادخ و  مکح 

ملاس يداصتقا  ماظن  يرارقرب  . 4

رد لغش و  راک و  ندید  هیهت  داجیا و  اب  لوا  يهجرد  رد  راک  نیا  تسا . ناگمه  يارب  مظنم  شاعم  يرارقرب  مالـسا ، تلاسر  ياهفده  زا 
رد اًلثم  هک  دننیبیم  ای  دنونشیم  یتقو  یضعب  دیاش  ددرگیم . یلمع  لاملاتیب  زا  شاعم  جراخم  قوقح و  تخادرپ  اب  دعب ، يهجرد 

67 ص : قداص ، حبص 
مالسا هک  دنشاب  عالطایب  دننک و  بجعت  دنهدیم  یفاک  قوقح  دنهدیم  تسد  زا  ار  ناشلغـش  راک و  هک  یناسک  ناراکیب و  هب  ناتـسلگنا 

زا ار  یجاتحم  ره  يهنالاس  جراخم  تسا  هدرک  فظوم  ار  یمالـسا  ياهتموکح  تسا و  هدومرف  ررقم  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  ار  نوناق  نیا 
يهمه هک  دشاب  ياهنوگ  هب  رصاعم  ناناملسم  يهعماج  هک  تسا  مالـسا  روتـسد  نامه  نیا  دزادرپب و  دنموربآ  بسانم و  روط  هب  لاملاتیب 

يزیچ نامه  نیا  دننکیم و  لمع  نآ  هب  ناگناگیب  دوشیمن و  لمع  نآ  هب  ًاعون  اما  دننک  یگدنز  نآ  شـشوپ  ریز  رد  اهجاتحم  اهراکیب و 
رذـح رب  نآ  زا  ار  ناناملـسم  دومرفیم  تیـصو  هک  یتـقو  رد  دوب و  كاـنمیب  دیـسرتیم و  ناناملـسم  رب  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا 

: دومرفیم تشادیم 
[52 «] مکریغ هب  لمعلاب  مکقبسی  نآرقلا ال  یف  هللا  هللا  »

. دنریگ یشیپ  امش  زا  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  هک  ادابم  نآرق  دروم  رد  ادخ ! زا  دیسرتب  ادخ ! زا  دیسرتب 
دشاب ایند  ياجک  ره  هک  یمظنم  حیحـص و  يهمانرب  ره  کین و  راک  ره  مینیبیم ؛ دیـسرتیم  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ار  نامه  زورما  ام 

هب تسا  نوناـق  ندـنام  هدـنز  ندوب و  هدـنز  بجوـم  هک  يرـصانع  ماـمت  تسا ؛ هدرک  هضرع  تیرـشب  هب  رتعماـج  رتیفاـک و  ار  نآ  مالـسا 
. تسا دوجوم  مالسا  نیناوق  رد  نادنمشناد  قیدصت 

68 ص : قداص ، حبص 

يزومآملع قح  ندرک  یناگمه  . 5

داد قح  همه  هب  مالسا  ندروآ . نوریب  عامتجا  يالاب  حالطصا  هب  تاقبط  صاصتخا  زا  ار  نآ  شناد و  ملع و  لیـصحت  قح  ندرک  یناگمه 
هب ار  هعماـج  ره  سک و  ره  شزرا  دومرف و  قـیوشت  هشیدـنا ، رکف و  يورین  نتخادـنا  راـک  هب  لـقعت و  رکفت و  شناد و  ملع و  هب  ار  همه  و 

مالسا دندوب و  مورحم  لیصحت ، زا  گرزب  ياهروشک  رد  عامتجا  نییاپ  تاقبط  مالسا ، زا  شیپ  تخانش . شناد  ملع و  زا  وا  يهرهب  رادقم 
زا نادنمـشناد  املع و  رتشیب  دش و  اپرب  یملع  عیـسو  گرزب و  تضهن  کی  مالـسا  زا  دعب  هک  يروط  هب  درک ؛ دازآ  ملع  بسک  رد  ار  همه 

. دنتساخرب عامتجا  نییاپ  يهقبط 
ابا ملع ، میلعت  ربارب  رد  قوقح  نتفرگ  زا  دـیتاسا  ناملعم و  رخاوا ، نیا  ات  هک  تسا  یـسدقم  لغـش  نداد  سرد  ملع و  لیـصحت  مالـسا ، رد 

هعیـش یمالـسا  يهیملع  ياههزوح  رد  نونکا  مه  دـننک و  هلدابم  يدام  عفانم  اب  هک  دنتـسنادیم  نآ  زا  رتفیرـش  ار  دوخ  لـمع  دنتـشاد و 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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يدام دزم  لوپ و  هب  ار  نآ  دـنهدیم و  ماـجنا  ینید  سدـقم  يهفیظو  کـی  ناونع  هب  ار  ملع  لیـصحت  میلعت و  تسا و  رارقرب  هماـنرب  نیمه 
. دنشورفیمن

هک تسا  ياهلئـسم  نیا  دهدب و  اهنآ  هب  ار  مزال  يهناهام  دـیامنب و  ار  اهنآ  شاعم  نیمأت  دـیاب  دارفا  نیا  جایتحا  تروص  رد  لاملا  تیب  هتبلا 
رگید يهلئسم  نتـشاد  تفایرد  سیردتلا  قح  میلعت و  يارب  نتفرگ  دزم  يهلئـسم  تسا و  لاملاتیب  يهفیظو  همه  هب  تبـسن  لاح و  ره  رد 

. تسا
69 ص : قداص ، حبص 

تافارخ زا  لقع  بیذهت  . 6

، دروم نیا  رد  هک  تسا  دنسپان  درخ  لوقعمان و  لطاب و  دیاقع  تافارخ و  زا  رشب  رکف  لقع و  بیذهت  نتخاس و  كاپ  مالسا  ياهفده  زا 
زا هزنم  كاپ و  نامز  رـصع و  ره  رد  ار  قح  نید  هک  تسا  ینید  تسا و  هدـنام  یقاب  تافارخ  زا  هزنم  كاپ و  هک  تسا  ینید  هناگی  مالـسا 

. تسا هدرک  یفرعم  تافارخ 
تیدوهی نوگانوگ  تافارخ  زا  هدرک و  یفرعم  دناهتشاد  هک  يدنسپدرخ  لوقعم و  تیعقاو  نامه  هب  مه  ار  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  نید 

هدش هتشون  اراصن  دوهی و  ییامنهار  يارب  هک  تسا  ییاهباتک  هعلاطم  هب  جاتحم  هلئـسم  نیا  حرـش  تسا ؛ هدرک  هیزنت  ینونک  تیحیـسم  و 
هک یتسرپ  تب  مالسا ، روهظ  رصع  رد  تسا . هدرک  کیرات  ار  رشب  رکف  قفا  لاح ، هتـشذگ و  رد  یفارخ  دیاقع  هک  تسا  نیا  ضرغ  تسا .

؛ دوب جیار  زین  رگید  ياهروشک  رد  ناتسبرع ، يهریزج  هبـش  رب  هوالع  رگید  یفارخ  دیاقع  تسا و  يراجنهان  تشز و  رکنم و  رایـسب  رهظم 
لین رد  دـشیم  هدـیمان  لین  سورع  مان  هب  هک  ار  يرتخد  دـیاب  لـین  بآ  روفو  يارب  هلاـس  همه  هک  دـندوب  دـقتعم  رـصم  رد  هنومن  ناونع  هب 
موس زور  رورُس ، مزب و  تافیرشت  یسورع و  مسارم  زور  هنابش  هس  زا  سپ  دندرکیم و  باختنا  ار  ییابیز  رتخد  ینّیعم  تقو  رد  دنزادنیب و 
نید دربیم و  نیب  زا  ار  یفارخ  دیاقع  دراد  هک  ياهدرتسگ  داعبا  رد  مالسا  دیحوت  دندرکیم . قرغ  دنتخادنایم و  بآ  رد  ار  هراچیب  رتخد 

. دنکیم هضرع  تیرشب  هب  ار  ترطف  قفاوم  حیحص و  صلاخ و 
70 ص : قداص ، حبص 

یناهج يهعماج  داجیا  . 7

ماوقا و يهمه  هک  تسا  دحاو  ماظن  یناهج و  يهعماج  کی  ندروآ  دوجو  هب  دوریم  ور  نآ  هب  ایند  هک  مالـسا  ياهفدـه  زا  رگید  یکی 
عیزوت اهناسنا  نیب  هنالداع  روط  هب  اهتمعن  ریاخذ  مامت  دورب . نیب  زا  یموق  زا  یموق  رامثتسا  یتلم و  رب  یتلم  يرترب  دجنگب و  نآ  رد  للم 

کی هکلب  هعماـج  کـی  رد  تیوضع  ساـسا  رب  دارفا  ماـمت  دوش و  مهارف  يواـستم  روـط  هب  همه  يارب  تفرـشیپ  یقرت و  تاـناکما  دوـش و 
: دیامرفیم نآرق  رد  هچنانچ  دننک و  ادیپ  یسایس  یعامتجا و  یلام و  طابترا  ترشاعم و  هلماعم و  مه  اب  هداوناخ 

[53  ] ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأَو  ًةَدِحاَو  ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذَه  َّنِإ  )
. دنوش هدحاو  تما  نایناهج ،

تلاصا همه ، يادخ  ندوب  یکی  هب  داقتعا  دنکیم و  داجیا  ار  یناهج  يهعماج  رکف  نیا  دوخ ، هب  دوخ  ادـخ ، یگناگی  دـیحوت و  هب  هدـیقع 
نید نیا  يارب  مالـسا  مسا  باـختنا  رد  هک  دوشیم  هظحـالم  اذـل  دـیامنیم ، یفن  درط و  ار  دوجوم  ياـههقرفت  ددـعتم و  يهعماـج  دوـجو 
یتلم ای  هفیاط  ای  صخش  هب  باستنا  فالتخا و  هقرفت و  يوس  هب  هک  دشاب  یمـسا  ناونع و  ات  تسا  هتفر  راک  هب  یفطل  تیانع و  هچ  یناهج 

. دشاب نید  تقیقح  قح و  نید  شموهفم  هک  دشاب  یظفل  دشاب و  قلعت  لباق  همه  هب  دهدن و 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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71 ص : قداص ، حبص 

لدع طسق و  يهماقا  . 8

اـهتسد و نیرتكاـپ  رد  مدرم  رما  نداد  رارق  يهلیـسو  هـب  مدرم  نـیب  رد  هنـالداع  مـظن  يرارقرب  لدـع و  طـسق و  يهماـقا  رگید ، فدـه 
مولعم یتـقو  هلئـسم  نیا  تیمها  تسا . مومع  هب  طوبرم  ياـهراک  یعاـمتجا و  روما  يارب  حـلاص  لداـع و  دارفا  باـختنا  دارفا و  نیرتنیما 

ار یمالـسا  یلام  یعامتجا و  روما  ریاس  يرتسگداد و  تواضق و  يهمانرب  نینچ  مه  تما و  يربهر  تما و  يهماـنرب  صخـش ، هک  دوشیم 
. دیامن یسررب  تقد  هب  دناهدرمش  تخس  ار  دارفا  تیلوئسم  روما ، نیا  رد  هک  ار  یتایاور  تایآ و  دنک و  هعلاطم 

ترخآ ایند و  تداعس  نیمأت  . 9

دوخ ناوتان  ءاضعالا و  صقان  یتح  دارفا  يهمه  هک  يروط  هب  یلمع  یقالخا و  يداقتعا و  میلاعت  يهلیسو  هب  ترخآ  ایند و  تداعس  نیمأت 
تسین یقیقح  ررض  تراسخ و  هنوگ  چیه  نمضتم  یمالسا ، ياههمانرب  زا  يوریپ  تروص  رد  یگدنز  هک  دننادب  دنسانشب و  دنمتداعـس  ار 

دـنامیمن و ضوع  الب  دوشیم و  كرادـت  ناربج و  همه  ترخآ  رد  دوشن  كرادـت  اـج  نیا  رد  يویند  تاـمحز  اهررـض و  یـضعب  رگا  و 
یضار نیبشوخ و  ار  صخـش  ینامیا  یملع و  يهبنج  زا  هدیقع  نیا  دیامنیمن . راتفر  لدع  فالخ  هب  سکچیه  اب  لاعتم  دنوادخ  هرخالاب 
يهبنج زا  دریذـپب و  لابقتـسا  نسُح  اـب  دراد  یبقع  باوث  هب  تشادمـشچ  نوچ  دـنیبب  بعاـتم  هچ  ره  اـیند  نیا  رد  هک  دزاـسیم  دونـشخ  و 

. تسا نیمأت  حلاص  دارفا  یتخبشوخ  تسا  مولعم  مه  نآ  یجراخ  یعقاو و 
72 ص : قداص ، حبص 

یناسنا يهلضاف  يهنیدم  سیسأت  . 10

هنیدم کی  سیسأت  مالسا ، فده  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسا  یقالخا  یملع و  يداقتعا و  ياههمانرب  هعومجم  زا  یلک  روط  هب  هصالخ و 
راکمه و ندب ، کی  وضع  دننام  همه  شدارفا  دـشاب و  رانک  رب  طیرفت  طارفا و  زا  لادـتعا و  دـح  رد  زیچ  همه  هک  تسا  تیناسنا  يهلـضاف 
هب هک  ییاهفدـه  اب  مالـسا  دـنیامن . تراظن  دوخ  نیب  رد  تلادـع  قح و  يارجا  رد  دـننک و  لـمع  دوخ  يهفیظو  هب  مادـک  ره  و  دردمه ،
هب هک  یگرزب  عماوج  درک و  حتف  ار  اهلد  دومن و  تفرـشیپ  يدوزهب  درک و  هولج  تیناسنا  خـیرات  يهحفـص  رد  دـش  هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

لیوحت ایند  هب  ار  هفسلف  ملع و  گرزب  غباون  دروآ . دوجو  هب  ار  اههسردم  هناخباتک و  نیرتگرزب  درک و  اپرب  دنتفای  راهتشا  تلیضف  ملع و 
، شکارم ریازجلا ، نادوس ، هرتیرا ، یپویتا ، رـصم ، نیپیلیف ، دـنلیات ، يزنودـنا ، شدالگنب ، دـنه ، ناتـسکاپ ، ناریا ، دـننام  ییاهروشک  داد و 
، هیرجین جاـع ، لـحاس  اـینازنات ، یلاـموس ، ناـمع ، طقـسم ، ندرا ، ناـنبل ، نیطـسلف ، یبیل ، قارع ، هیروس ، نمی ، زاـجح ، هیکرت ، ناتـسناغفا ،
تفرگ و دوخ  داشرا  تیادـه و  رتچ  ریز  ار  رگید  طاقن  ناویات و  نیچ ، يزلام ، ینابلآ ، يوالـسگوی ، ناتـسکرت ، زاـقفق ، تیوک ، اـیرجین ،

هدناشکن عاجترا  هب  ار  مالـسا  یتموکح  میژر  سابعینب ، هیماینب و  ًاصوصخ  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  هک  ینابلط  هاج  تسایـس  رگا 
. دوب هتفای  رارقتسا  ناهج  رسارس  رد  مالسا  دندوب  هتخاسن  سویأم  ار  ایند  للم  دوب و 

تاغیلبت  دوشیم و  مالسا  اب  هک  ییاهتیدض  مغریلع  کلذ و  عم 
73 ص : قداص ، حبص 

دوجو هب  تسا  فلاخم  یمالـسا  حور  اب  هک  يددـعتم  عماوج  مالـسا ، ورملق  لخاد  رد  هکنیا  اب  دوشیم و  نآ  هیلع  هک  یـساسایب  غورد و 
کی يهنیمز  تسین و  نآ  زا  رتعماج  رترب و  تیناسنا  روما  يهرادا  يارب  تسا و  رارقرب  اجرب و  راوتسا و  هدنز و  نانچمه  نید  نیا  اما  هدمآ 

يهدنیآ هک  هدرکلیصحت  يهقبط  ًاصوصخ  ناملـسم  ناناوج  هب  يراودیما  تسا و  دوجوم  ناناملـسم  رد  ینید  ییامهدرگ  لماک و  يرادیب 
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دوشیم و رتراکـشآ  نآ  ندوب  هدنز  مالـسا و  میلاعت  تّوق  رـصاعم  يایند  رد  زور  هب  زور  تسا . یقاب  دوشیم  هدرپس  اهنآ  تسد  هب  مالـسا 
. تسا رارقرب  هدنز و  نادواج و  هشیمه  درم و  دهاوخن  زگره  نید  نیا  هک  ددرگیم  تباث 

هب هنامزتلم  هنادهعتم و  نامدوخ  میرادـب . هضرع  ایند  هب  ار  نید  نیا  مینک و  تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  درم  نز و  زا  هک  میتسه  اهناملـسم  ام 
[54 .] مییامن غیلبت  نآ  هب  ار  نارگید  مینک و  لمع  نآ 

ار یهارمگ  صخـش  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  دوشیم  لاـعتم  دـنوادخ  ياـضر  بجوم  هک  هدیدنـسپ  کـین و  رایـسب  ياـهراک  زا  هک  دـینادب 
هب  ار  يراکهنگ  دزاس و  انشآ  ادخ  اب  ار  ياهناگیبادخ  زا  دنک ؛ ییامنهار 

74 ص : قداص ، حبص 
: دومرف مالسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  دیامن  قیوشت  ادخ  هب  تشگزاب  هبوت و 

[55 «] تبرغ سمشلا و  هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر  کیدی  یلع  هللا  يدهی  نَأل  »
. تسا هدرک  بورغ  عولط و  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  مامت  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  دنک  تیاده  وت  تسد  هب  ار  رفن  کی  ادخ  رگا 

. داب امش  راک  ددم  رای و  ادخ 
هتاکرب  هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلا  و 

یفاص  هللا  فطل 

75 ص : قداص ، حبص 

هاگن کی  رد  فراولا  هلظدم  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ 

همجرت  نابز ------ باتک ------ مان 
: هقف

-------- یسراف لئاسملا ------ حیضوت  - 1
-------- یسراف ماکحالا ------ بختنم  - 2

یسیلگنا  یسراف ------ ناناوجون ------ ماکحا  - 3
-------- یسراف دلج ------ رد 2  ماکحالا  عماج  - 4

-------- یسراف ییاضق ------ تائاتفتسا  - 5
-------- یسراف یکشزپ ------ تائاتفتسا  - 6

یبرع  یسراف ------ جح ------ کسانم  - 7
یبرع  یسراف ------ هدرفم ------ هرمع  کسانم  - 8

-------- یسراف جح ------ نوماریپ  لاؤس  رازه  - 9
-------- یسراف دلج ------ رد 2  شسرپ  هب 300  هاتوک  خساپ  - 10

-------- یسراف فقو ------ رد  تبرق  دصق  رابتعا  - 11
-------- یسراف هیوناث ------ ماکحا  رد  هلاسر  - 12
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-------- یبرع دلج ------ رد 4  جحلا  هقف  - 13
-------- یبرع دلج ------ رد 2  دابعلا  ۀیاده  - 14

-------- یبرع لئاسلا ------ ۀیاده  - 15
-------- یبرع یقثولا ------ ةورعلا  یلع  یشاوح  - 16

-------- یبرع ۀیمامإلا ------ هقف  یف  سمخلا  لئاسر  - 17
-------- یبرع رفاسملا ------ ةالص  - 18

76 ص : قداص ، حبص 
-------- یبرع سمخلا ------ هقف  - 19

-------- یبرع ةولصلا ------ تاقوأ  - 20
یسراف  یبرع ------ ّریغتتال ------ ۀتباث  ۀیعرشلا  ماکحالا  - 21

-------- یبرع هتاقحلم ------) هماکحا و   ) ریزعتلا - 22
یسراف  یبرع ------ هیقفلا ------) ۀیالو  سمخلا و   ) ۀبیغلارصع یف  ءاهقفلا  ۀیالو  وا  ۀموکحلا  دوجو  ةرورض  - 23

-------- یبرع ۀثدحتسملا ------ تالماعم  یف  ۀلاسر  - 24
-------- یبرع دی ------ ۀنیب و ال  نود  نم  لام  یف  یعادتلا  - 25

-------- یبرع هتیکلم ------ هبتشملا  نّیعملا  لاملا  یف  ۀلاسر  - 26
-------- یبرع نیمیلا ------ نع  هیلع  یعدملا  لوکن  مکح  - 27

-------- یبرع ۀجوزلا ------ ثرا  - 28
-------- یبرع بیصعتلا ------) ۀلأسم   ) هبصعلا ثرا  یف  قحلا  داج  خیشلا  عم  - 29

-------- یبرع حصان ------ نبا  فیرظ  تاید  لوح  - 30
-------- یبرع ةراختسالا ------) ۀیعورشم   ) مالزالاب ماقستسالا  لوح  ثحب  - 31

-------- یبرع هینیسحلا ------ رئاعشلا  - 32
یکرت  دنادب ------------ دیاب  ناملسم  ره  هچنآ  - 33

77 ص : قداص ، حبص 
: هقف لوصا 

-------- یبرع دلج ------ رد 3  لوصالا  نایب  - 34
-------- یبرع ةرهشلا ------ یف  ۀلاسر  - 35

-------- یبرع ۀیمکحلا ------ ۀهبشلا  یفرثکالا  لقالا و  مکح  یف  ۀلاسر  - 36
-------- یبرع طورشلا ------ یف  ۀلاسر  - 37

: ریسفت نآرق و 
-------- یسراف ترطف ------ هیآ  ریسفت  - 38

-------- یبرع فیرحتلا ------ نع  نوصم  نآرقلا  - 39
-------- یبرع ریهطتلا ------ ۀیآ  ریسفت  - 40
-------- یبرع راذنالا ------ ۀیآ  ریسفت  - 41
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مالک  دیاقع و 
-------- یسراف نید ------ ضرع  - 42

-------- یسراف راگدیرفآ ------ يوس  هب  - 43
-------- یسراف هغالبلاجهن ------ رد  تایهلا  - 44

-------- یسراف دلج ------ نید 2  فراعم  - 45
-------- یسراف ریدغ ------ یخیرات  زور  نوماریپ  - 46

-------- یسراف اپورا ------ زا  مالسا  يادن  - 47
-------- یسراف نافرع ------ هفسلف و  رب  یشرگن  - 48

-------- یسراف تافرع ------ رد  شیاین  - 49
-------- یسراف جح ------ همانرفس  - 50

-------- یسراف هاگآ ------ دیهش  - 51
-------- یسراف ناما ------ نما و  دیون  - 52

78 ص : قداص ، حبص 
-------- یسراف شسرپ ------ هد  خساپ  - 53
-------- یسراف تیودهم ------ تلاصا  - 54

یبرع  یسراف ------ تماما ------ ماظن  رد  دیحوت  یلجت  - 55
-------- یسراف يربهر ------ تماما و  ماظن  - 56

-------- یسراف یعیرشت ------ تیالو  ینیوکت و  تیالو  - 57
-------- یسراف ماما ------ تفرعم  نوماریپ  - 58
-------- یسراف شخب ------ تاجن  هدیقع  - 59

-------- یسراف همیرک ------ تلود  يوس  هب  - 60
یبرع  یسراف ------ تیودهم ------ تشادرواب  - 61

-------- یسراف تکرح ------ تمواقم و  لماع  راظتنا ، - 62
یبرع  یسراف ------ هبدن ------ ياعد  رد  تیالو  غورف  - 63

------ یسراف ادخ ------ تجح  تفرعم  - 64
-------- یسراف نامز ------ ماما  هب  ناهج  یگتسباو  - 65

یسیلگنا  یسراف ------ هیماما ------ عیشت  رد  تیودهم  هدیقع  باتک  نوماریپ  تاحیضوت  - 66
------ یسراف تیودهم ------ تماما و  - 67

-------- یسراف يودهم ------ ياهمایپ  - 68
یسیلگنا  یسراف ------ تیودهم ------ نامتفگ  - 69

-------- یسراف ییاروشاع ------ نامتفگ  - 70
-------- یسراف یمالک ------ تالاقم  - 71

-------- یبرع هللا ------ باتک  يده  یلا  - 72
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-------- یبرع بیجتف ------ عمست  ناریا  - 73
79 ص : قداص ، حبص 

-------- یبرع ۀمئالا ------ ءایبنالا و  ۀمصع  لوح  ۀلاسر  - 74
-------- یبرع ردقلا ------ ربجلا و  ۀلاسر  یلع  تاقیلعت  - 75

-------- یبرع بهذملا ------ ثیدحلا و  باتکلا و  یف  تاحمل  - 76
-------- یبرع قدصلا ------ ةوعد  قحلا و  توص  - 77

-------- یبرع مالسلا ------ امهیلع  ارهزلا  یلع  یلع ، مامالا  ۀبطخ  ۀبوذکا  در  - 78
هسنارف  ودرا / یبرع ------ ۀضیرعلا ------ هطوطخ  یف  بیطخلا  عم  - 79

-------- یبرع ءادبلا ------ یف  ۀلاسر  - 80
-------- یبرع رشع ------ ینثالا  ۀمئالا  یلوتی  نمل  رصبلا  ءالج  - 81

-------- یبرع ۀقرف ------ نیعبس  ثالث و  یلع  نیملسملا  قارتفا  ثیدح  - 82
-------- یبرع ملاعلا ------؟ اذهل  نم  - 83

یسراف  یبرع ------ دیفملا ------ خیشلاو  قودصلا  خیشلا  نیملعلا ، نیب  - 84
-------- یبرع نامجلا ------» یقتنم   » و مراکملالایکم »  » و رثالابضتقم »  » یلع ۀّلصفم  تامّدقم  - 85

-------- یبرع فالتخالاو ------ لالضلا  نم  ۀّمالا  ناما  - 86
80 ص : قداص ، حبص 

-------- یبرع مالسلاهیلع ------ نیسحلا  مامالا  یلع  ءاکبلا  - 87
-------- یبرع ۀلیخدلا ------ رابخالاب  یمسملا  باتکلا  یلع  ۀفیطللا  دوقنلا  - 88

: ثیدح
یسیلگنا  ودرا / یبرع ------ دلج ------ رد 3  رثالا  بختنم  - 89

یسراف  یبرع ------ ۀماع ------) بتک  نم  ثیدح  رشع  ۀئم و   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  نم  سبق  - 90
-------- یبرع اهظافلا ------ اهدانسا و  رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ثیداحا  - 91

------ یبرع لئاضفلا ------ ثیداحا  - 92
-------- یسراف مالسلا ------ هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  يوترپ  - 93

: خیرات
-------- یسراف هعیش ------ یملع  ياههزوحریس  - 94

-------- یسراف یخیرات ------) ثداوح   ) خیرات رد  ناضمر  - 95
: هریس

-------- یسراف مالسلا ------ هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 96
-------- یسراف ناییاروشاع ------ اب  - 97

81 ص : قداص ، حبص 
-------- یسراف لامج ------ هنیآ  - 98

-------- یسراف باتفآ ------ هاگن  زا  - 99
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-------- یسراف تربع ------ کشا و  - 100
: یتیبرت

-------- یسراف قالخا ------ تیبرت و  یلاع  بتکم  ناضمر ، كرابم  هام  - 101
------ یسراف رکنم ------ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  حالصا  هار  - 102

------ یسراف ناناوج ------ اب  - 103
: رعش

-------- یسراف راعشا ------ ناوید  - 104
-------- یسراف روضح ------ مزب  - 105

-------- یسراف نیقرشم ------ باتفآ  - 106
-------- یسراف نمؤملا ------ ۀفیحص  - 107
-------- یسراف یفطصملا ------ طبس  - 108

-------- یسراف لاصو ------ يوزرآ  رد  - 109
: اههباطخ اههلاقم و 

-------- یسراف اهمایپ ------) هعومجم   ) يرادیب ثیدح  - 110
-------- یسراف باتفآ ------ ناگرپبش و  - 111

-------- یسراف اروشاع ------ بش  - 112
-------- یسراف اروشاع ------ حبص  - 113

: مجارت
-------- یسراف یناگیاپلگ ------ یفاصداوج  دمحمالم  دنوخآ  هللا  تیآ  یناگدنز  - 114

-------- یسراف ناّیح ------ نب  رباج  یناگدنز  - 115
-------- یسراف فسادوب ------ یناگدنز  - 116

________________________________________

ص 24 ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  (. 1 [ ) 1]
يادتقم هَّللا  لوسر  صخـش  دینکیم ، دای  ناوارف  ار  ادـخ  دـیرادیم و  دـیما  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  امـش  يارب  21 ؛ بازحا ، (. 1 [ ) 2]

. تسا ياهدیدنسپ 
.64 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 3]

.103 نامه ، (. 1 [ ) 4]
.90 لحن ، (. 2 [ ) 5]
.8 هدئام ، (. 1 [ ) 6]
.58 ءاسن ، (. 2 [ ) 7]

كالم اهنیا  دیسانشب ( ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههریت و  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  13 ؛ تارجح ، (. 3 [ ) 8]
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. تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  تسین )، زایتما 
. تسین وا  ششوک  یعس و  زج  ياهرهب  ناسنا  يارب  هکنیا  و  39 ؛ مجن ، (. 4 [ ) 9]

.97 لحن ، (. 1 [ ) 10]
عیطم نانز  ادخ و  نامرف  عیطم  نادرم  نامیا ، اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  ناملـسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  نیقی ، هب  35 ؛ بازحا ، (. 2 [ ) 11]
قافنا نادرم  عوشخ ، اب  نانز  عوشخ و  اب  نادرم  ابیکش ، رباص و  نانز  ابیکش و  رباص و  نادرم  وگتسار ، نانز  وگتـسار و  نادرم  ادخ ، نامرف 

دنتـسه و ادخ  دای  هب  رایـسب  هک  ینادرم  نمادکاپ و  نانز  نمادکاپ و  نادرم  رادهزور ، نانز  رادهزور و  نادرم  هدننک ، قافنا  نانز  هدـننک و 
. تسا هتخاس  مهارف  یمیظع  شاداپ  ترفغم و  نانآ  همه  يارب  دنوادخ  دننکیم ، ادخ  دای  رایسب  هک  ینانز 

(! ایند يرادیاپان  زا  نادنمدرخ ( يارب  تسا  يرّکذت  لاثم  نیا  رد  21 ؛ رمز ، (. 1 [ ) 12]
دننکیم يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  دنونـشیم و  ار  نانخـس  هک  یناسک  نامه  هد ! تراـشب  ارم  ناگدـنب  سپ  و 18 ؛  17 نامه ، (. 2 [ ) 13]

. دننادنمدرخ اهنآ  و  هدرک ، ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 
. دوش هجوت  دنراد  زیزع  نایوجشناد  هک  یگرزب  تیلوئـسم  هدنزرا و  یلاع و  ماقم  گرزب و  تلزنم  هب  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  (. 1 [ ) 14]
یـسایس و یعامتجا و  یقالخا و  يداقتعا و  میلاعت  یناسنا و  ياـهییامنهار  تهج  زا  ناملـسم  يهعماـج  هک  دـینادیم  امـش  نایوجـشناد ،

قیدـصت هب  تسین و  فیعـض  تسا و  یقرتـم  كرحتم و  هدـنز و  ینعم  ماـمت  هب  يهعماـج  کـی  هدـنزاس  یعقاو و  لوـصا  ماـمت  هـب  داـشرا 
دناهدرک ادیپ  ناناملسم  هک  یفعض  تسا . اههمانرب  میلاعت و  نیرتزاسناسنا  ورشیپ و  مالسا  میلاعت  نامز  رـصع و  ره  رد  گرزب  نادنمـشناد 

مولع نیا  ددعتم  بعُش  اههتـشر و  رد  ناصـصختم  ناققحم و  نادنمـشناد و  هب  یمالـسا  عماوج  هک  تسا  یبرجت  يدام و  مولع  يهیحان  رد 
. دینک رپ  ار  گرزب  ألخ  نیا  دییامن و  فرطرب  ار  فعض  نیا  هنادهعتم  دیراد  هفیظو  هک  دینایوجشناد  امش  نیا  دنراد و  جایتحا 

امـش قیقحت  هب  امـش و  راـکتبا  هب  امـش و  ملع  هب  مالـسا  يهعماـج  يهدـنیآ  هکنیا  يارب  دـییامن  قیقحت  دـینک و  شـشوک  دـیناوخب و  سرد 
قیقحت يارب  يزرم  دح و  چیه  دشاب ؛ ناناملسم  هب  نارگید  جایتحا  نیملسم و  تزع  ثعاب  امش  یملع  تیصخش  هکنیا  يارب  دنک ؛ تاهابم 

ياهيروئت تارظن و  هشیمه  دیاب  ارچ  دوش و  نارگید  بیصن  یملع  زیاوج  دیاب  ارچ  دیورب . ولج  دیناوتیم  هچ  ره  دیشابن و  لئاق  یسررب  و 
؟ دوش سیردت  ایند  ياههاگشناد  رد  نارگید 

؛ دندوب مولع  ناراذگ  ناینب  عقاو  رد  ام  نادنمـشناد  دنتـشاد و  تیفورعم  ترهـش و  اج  همه  رد  یملع  مدقت  اب  ناناملـسم  شیپ ، نرق  دنچ  ات 
هدـش و همجرت  هدـنز  ياـهنابز  هب  شیاـهباتک  هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  ياـهدرگاش  زا  یکی  ناـیح  نب  رباـج 

. تسا هدش  بقلم  یمیش  ردپ  هب  هک  تسا  یسک  هتشون و  یملع  ياههتشر  رد  هلاسر  دصناپ  زا  شیب  دراد و  یتاعارتخا 
زا امش  شزرا  دیهد  رارق  ماقم  لوپ و  هب  ندیسر  هلیسو  ار  ملع  ای  دیریگب  یکردم  هکنیا  يارب  دیناوخیم  سرد  رگا  زیزع  نایوجـشناد  امش 

عاـمتجا رد  هک  يدوـبمک  عـفر  يارب  رگا  یلو  تسا  ناـمه  مه  امـش  دزم  دیـسریم و  نآ  هب  هـک  تـسا  یماـقم  لوـپ و  ناـمه  مالـسا  رظن 
رقف زا  ار  نیملسم  دیشاب و  مالسا  یعقاو  ياههیامرـس  رئاخذ و  هکنیا  يارب  ناناملـسم و  یملع  ياهتمظع  دیدجت  يارب  تسا و  ناناملـسم 
امش شاداپ  رجا و  تسا و  عیفر  رایسب  رایـسب  امـش  يهبتر  تلزنم و  دینادب  دیناوخیم ، سرد  دیزاس  زاینیب  هناگیب  زا  دیهد و  تاجن  یملع 

. امش یمالسا  تادهعت  امش و  ششوک  دیما  هب  دیامرفیم . اطع  دنک و  اطع  دناوتیم  گرزب  يادخ  طقف  ار 
.30 مور ، (. 1 [ ) 15]

.104 نارمع ، لآ  (. 2 [ ) 16]
زج تسین  يزیچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بنج  ردادخ  هار  رد  داهج  کین و  ياهراک  مامت  تمکح 380 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 17]

روانهپ يایرد  رد  ناهد  بآ  نتخادنا  دننام  هب 
.208 هرقب ، (. 2 [ ) 18]
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.34 تلصف ، (. 3 [ ) 19]
رازاب رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنکیم  لقن  یبراحم  قراط  ص 56 ؛ ج 1 ، مالـسلا ، مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  (. 1 [ ) 20]

: تفگیم تشاد و  نت  رب  ياهماجور  هک  مدید  تسا ، هدشیم  اپ  رب  تافرع  یگنسرف  کی  رد  زور ، تشه  یلهاج  هرود  رد  هک  زاجملا  وذ 
دزیم گنـس  وا  رب  درکیم و  تکرح  ناشیا  رـس  تشپ  مه  بهلوبا  دیوش . راگتـسر  ات  تسین  دنوادخ  زج  يراگدرورپ  دییوگب  مدرم ! يا 

. تسوگغورد وا  نوچ  دیربم  نامرف  وا  زا  مدرم  يا  تفگیم : دوب و  هدش  دولآ  نوخ  وا  ياهقاس  اههنشاپ و  هک  نانچ  نآ 
ص 64 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 1 [ ) 21]

دهاوخن ارت  نیمز  يور  رد  سک  چیه  يزاس ، كاله  ار  مالـسا  لها  زا  هورگ  نیا  رگا  ایادـخ  راب  يربط ج 2 ص 447 ؛ خیرات  (. 2 [ ) 22]
. دیتسرپ

هبطخ 160. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 23]
لیذ تایآ  هب  ناوتیم  ناـنآ  رتشیب  هچ  ره  يدازآ  ناـگدرب و  هب  نداد  شزرا  تهج  رد  مالـسا  ریگیپ  يدـج و  شـالت  نوماریپ  (. 1 [ ) 24]

12 و 13. دلب ، 28 ؛ مور ، 32 و 33 ؛ رون ، 71 ؛ لحن ، 60 ؛ هبوت ، 25 و 92 ؛ ءاسن ، 177 و 221 ؛ هرقب ، دومن : هعجارم 
ص 39. ج 3 ، هوبنلالئالد ، (. 1 [ ) 25]

ص 273. ج 73 ، راونألا ، راحب  251 ؛ ص : قالخألا ، مراکم  (. 2 [ ) 26]
ادخ دزن  امـش  نیرتیمارگ  تسکاخ ، زا  مدآ  دیتسه و  مدآ  زا  امـش  همه  ص 128 ؛ ج 1 ، دیدحلا ، یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرـش  (. 1 [ ) 27]

. يراگزیهرپ هب  رگم  مجع  رب  يرترب  تلیضف و  برع  يارب  تسین  تسامش و  نیرتراکزیهرپ 
. هناش ياههنادند  دننام  دنیواسم  نامدرم  ص 553 ؛ ج 2 ، ةوبنلا ، لئالد  تیبثت  (. 2 [ ) 28]

ّقح همه  و  هدـش - لزان  ص ) دـمحم ( رب  هچنآ  هب  دـنداد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  2 ؛ دمحم ، (. 1 [ ) 29]
! دنکیم حالصا  ار  ناشراک  دشخبیم و  ار  ناشناهانگ  دنوادخ  دندروآ ، نامیا  زین  ناشراگدرورپ - يوس  زا  تسا و 

. سیلگنا میقم  ناملسم  مرتحم  نارهاوخ  ناردارب و  روضح  رگید ، ياهیده  میدقت  ناونع  هب  (. 2 [ ) 30]
دوخ ناتـسد  نتـسش  زا  دعب  ناعدج  نب  هّللا  دبع  هناخ  رد  یعمج  هدعقلا ، يذ  هام  رد  راجف » گنج « زا  شیرق  تشگزاب  زا  سپ  (. 1 [ ) 31]
ینب زا « دـندوب  ترابع  نانامیپ  مه  دـننک . مادـقا  يو  قح  نتفرگ  هکم و  رد  هدیدمتـس  ره  يرای  يارب  هک  دـندش  ناـمیپ  مه  مزمز  بآ  رد 

هک دوب  نیا  نامیپ  نیا  تلع  يزعلا .» دـبع  نب  دـسأ  ونب  و « هّرم » نب  میت  ینب  بالک «،» نب  ةرهز  ینب  فانم «،» دـبع  نب  بلّطم  ینب  مشاـه «،»
ضوع رد  دوب  هدـش  دـهعتم  هک  ار  یغلبم  یلو  دـیرخ ، ار  نآ  لئاو » نب  صاع  تشاد «. تسد  رد  یعاتم  دـش و  هّکم » دراو « دـیبز  زا  يدرم 
مّدـلا ۀـقعل  ار  فالحا  تساوخ . کـمک  ناـنامیپ ) مه  فـالحا ( زا  يدـیبز  مدرم  تفرگرد ، ناـنآ  ناـیم  هرجاـشم  تخادرپن . دزادرپب ، نآ 

، حمج موزخم ، رادلا ، دبع  زا : دندوب  ترابع  نانآ  دـندرب . ورف  نوخ  رد  ار  دوخ  ناتـسد  دـندش ، نامیپ  مه  هک  یماگنه  اریز  دـندناوخیم ،
داتـسیا سیبق  وبا  هوک  زارف  رب  يدیبز  دندنار . دوخ  زا  ار  وا  دندرک و  يراددوخ  يدیبز  درم  هب  کمک  زا  فالحا  بعک . نب  يدـع  مهس و 

نامیپ مه  اب  دـندومن و  نمجنا  ناعدـج » نب  هّللا  دـبع  هناخ « رد  رگید  ياهدـع  و  بلطملا » دـبع  نب  ریبز  داد «. رـس  یهاوخ  کمک  دایرف  و 
» يوس هب  مسارم  مامتا  زا  دعب  دنریگب . رگمتـس  زا  ار  مولظم  قوقح  دـهدیم ، هزاجا  دوجوم  تاناکما  هک  اجنآ  ات  دـندش  مسق  مه  هتـسب و 

دـش هتـشاذگ  اهلضف  نامیپ  ینعی  لوضفلا  فلح  نامیپ  نیا  مان  دنادرگزاب . شبحاص  هب  هتفرگ و  يو  زا  ار  عاتم  هدـمآ و  لئاو » نب  صاع 
ناراذـگ ناینب  دوب . ناگداتفا  قوقح  زا  عافد  نآ  ساسا  تشاد و  دوجو  لوضفلا » فلح  مان « هب  ینامیپ  اهیمهرج » نایم « هتـشذگ  رد  اریز 

نب لضف  هلاضف «،» نب  لضف  زا «: دوب  ترابع  نانآ  ياهمان  تسا . هدوب  قتـشم  لضف » هدام « زا  نانآ ، همه  مان  هک  دـندوب  یناسک  نامیپ ، نآ 
دندوب هتـسب  مه  اب  ناعدج » نب  هّللا  دبع  هناخ « رد  رگید  ياهدع  و  بلطملا » دبع  نب  ریبز  هک « ینامیپ  نوچ  و  ۀعادو » نب  لضف  و « ثراحلا »

. دندیمان لوضف » نامیپ  زین « ار  داحتا  نیا  مان  دوب ، یکی  لوضفلا » فلح  اب « مولظم ) قوقح  زا  عافد  فده ( رظن  زا 
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، نامیپ نیا  تمظع  هرابرد  دومن و  تکرش  درکیم ، همیب  ار  نامولظم  تایح  هک  نامیپ  نیا  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  لوسر 
تباـجا دـنناوخ ، ارف  ناـمیپ  نآ  هب  ارم  تثعب ) زا  سپ  زین ( ـالاح  رگا  هک  مدـش  یناـمیپ  دـهاش  ناعدـج ، هّللا  دـبع  هناـخ  رد  تسا «: هدومرف 

«. مراد افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  زین  الاح  ینعی  منکیم ،
ینایرج بلطم ، هاوگ  دیامن . لمع  نآ  دافم  هب  هک  دیدیم  فظوم  ار  دوخ  زین  هدنیآ  لسن  هک  دوب  اجرباپ  مکحم و  يردـق  هب  لوضف  نامیپ 

، تشاد هدـهع  رب  ار  هنیدـم  تموکح  يو  فرط  زا  هک  هیواعم  هدازردارب  نایفـس » یبا  نب  ۀـبتع  نب  دـیلو  يراد « نامرف  نارود  رد  هک  تسا 
مهرد يارب  ناشیا  دومن . ادیپ  فالتخا  هنیدم  مکاح  اب  یلام  رس  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  ترـضح  نادیهـش  رالاس  داتفا . قافتا 

نم رب  هاگره  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : نینچ  درک و  هنیدم  رادنامرف  هب  ور  دوخ  قح  قاقح  اب  نارگید  نتخاس  انشآ  متس و  ساسا  نتـسکش 
هک ینامیپ  نآ  هب  ار  مدرم  متسیایم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  مربیم و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  ینک ، فاحجا 

درک و رارکت  ار  هلمج  نیمه  تساخرب و  ریبز  نب  هّللا  دبع  نایم ، نآ  زا  میامنیم . توعد  دندوب ، نآ  ناراذگ  ناینب  اهنآ  ناکاین  ناردـپ و 
هیلع یلع  نب  نیـسح  توـعد  میوـشیم . هتـشک  هار  نیا  رد  هکنیا  اـی  میریگیم و  ار  وا  قـح  مینکیم و  تـضهن  یگمه  دوزفا : نمـض  رد 
ماما يوس  هب  نایوگ  کیبل  مامت  دیـسر ، نامثع » نب  نمحرلا  دبع  و « ۀمرخم » نب  روسملا  دننام « رویغ  دارفا  همه  شوگ  هب  مک  مک  مالّـسلا ،

ج 2، مظعألا ، یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  تشادرب . فاحجا  زا  تسد  هدرک و  تشحو  نایرج  زا  رادنامرف  هجیتن  رد  دنتفاتـش و  مالّـسلا  هیلع 
.142 ص 140 -

فیلاـت خـیرات  رد  ناـضمر  یخیراـت  ثداوح  باـتک  هب  دوـش  هعجارم  مالـسا  هملک  ءـالعا  رد  وا  شقن  هجیدـخ و  هب  عـجار  . 1 ( 1 [ ) 32]
. بناجنیا

ص 545. ج 3 ، هباغلا ، دسأ  ص 14 ؛ ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  (. 1 [ ) 33]
!. نک راذنا  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  و  214 ؛ ءارعش ، (. 2 [ ) 34]

ص ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  ص 322 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 321 ؛ ج 2 ، يربط ، خـیرات  ص 287 ؛ ع ،) یلع ( بقاـنم  (. 1 [ ) 35]
ص 406. ج 1 ، ۀیبلحلا ،، ةریسلا  ص 39 ؛ ج 3 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 62 ؛ ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  47 ؛

. دوش هعجارم  ریقح  فیلأت  خیرات  رد  ناضمر  یخیرات  ثداوح  باتک  هب  وا  گرزب  تامدخ  بلاطوبا و  نامیا  هب  عجار  . 1 ( 1 [ ) 36]
ص 283؛ ج 1 ، مالسإلا ، خیرات  ص 92 ؛ ج 2 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص 14 ؛ ج 3 ، مظتنملا ، ص 296 ؛ ج 1 ، ةوبنلا ، لـئالد  (. 2 [ ) 37]

ص 500. ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ص 307 ؛ ج 8 ، عامسألا ، عاتمإ  ص 385 ؛ ج 4 ، ۀباصإلا ،
(، ربمغیپ ص هاگیاج  رد  نتفخ  ماگنه  هب  تیبملا » هلیل  رد « ع ) یلع ( نوچمه  راکادـف ، نامیا و  اب  مدرم ( زا  یـضعب  207 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 38]

. دنشورفیم ادخ  يدونشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج 
. ریقح نیا  شراگن  خیرات  رد  ناضمر  یخیرات  ثداوح  باتک  هب  دوش  عجارم  ردب  هوزغ  نآ و  رارسا  داهج و  هفسلف  هب  عجار  . 1 ( 1 [ ) 39]

!. تمایق زور  ات  تسا  نم  تما  لامعا  زا  رترب  قدنخ  زور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هبرض  ج 3 ص 32 ؛ مکاح ، كردتسم  (. 2 [ ) 40]
بلاط یبأ  نب  یلع  ةزرابمل  تسا «: هدمآ  الثم  تسا . هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  ناگرزب  بتک  رد  يرگید  تارابع  اب  نومـضم  نیا  حیـضوت :

لیزنتلا ج 2 ص دهاوش  دادغب ج 13 ص 19 ، خیرات  ۀمایقلا ؛» موی  یلا  یتما  لمع  نم  لضفأ  قدـنخلا  موی  دودـبع  نب  ورمعل  مالـسلا  هیلع 
بوشآ ج 2 ص 327. رهش  نبا  بقانم  یمزراوخ ص 107 ، بقانم  ، 14

ص 383. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 1 [ ) 41]
. میداد ثاریم  هب  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامسآ ) باتک ( نیا  سپس  32 ؛ رطاف ، (. 2 [ ) 42]

تسا و زاب  امش  يور  هب  یمالسا  عمجم  نیا  برد  تسا ؛ هدراذگ  امش  رایتخا  رد  یتصرف  یتمعن و  تسا و  هتساوخ  ادخ  نونکا  (. 1 [ ) 43]
تمدخ قشع  هب  هدمآ و  اج  نیا  رد  هداز  حابصم  سابع  خیش  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  يراکادف  درم  تسا ؛ امـش  يارب  امـش و  زا 

قداص ماما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ایبنالامتاخ  ترضح  تمظع  زا  ییاهسرد  قداص : حبص 
مالسا تلاسر  فادها  مالسلاهیلع و 
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. تسا هدرک  تیلوئسم  ساسحا  هدیزگ و  تماقا  اج  نیا  رد  امش  هب  تمدخ  مالسا و  هب 
!. دندش زوریپ  یمیظع  ياههورگ  رب  ادخ ، نامرف  هب  هک  یکچوک  ياههورگ  رایسب  هچ  249 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 44]

نامیا دوخ ، راگدرورپ  هب  هک «: درکیم  توعد  نامیا  هب  هک  میدینـش  ار  وت ) يدانم ( يادـص  ام  اراگدرورپ ! 193 ؛ نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 45]
!. ناریمب اهنآ ) ریسم  رد  و  ناکین ( اب  ار  ام  و  ناشوپب ! ار  ام  ياهیدب  و  شخبب ! ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ ! میدروآ  نامیا  ام  و  دیروایب »!

هک تسا  یفاک  دـنک و  زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  28 ؛ حتف ، (. 1 [ ) 46]
!. دشاب عوضوم  نیا  هاوگ  ادخ 

4 لافنا ، 157 ؛ فارعا ، 118 ؛ ماعنا ، 55 و 57 و 94 ؛ هدئام ، 121 ؛ هرقب ، دیئامن : هعجارم  لیذ  تایآ  هب  نامیا  ياههناشن  نوماریپ  (. 1 [ ) 47]
8؛ تلصف ، 15 ؛ هدجس ، 81 ؛ لمن ، 227 ؛ ءارعش ، و 52 ؛  51 رون ، 109 ؛ نونموم ، 34 ؛ جح ، 84 ؛ سنوی ، و 44 ؛ و 18   16 هبوت ، و 41 ؛

.13 نباغت ، 4 ؛ هلداجم ، 28 ؛ دیدح ، 15 ؛ تارجح ، 36 و 37 ؛ يروش ،
، هبوت 42 ؛ فارعا ، 69 و 93 ؛ هدئام ، 203 و 228 ؛ هرقب ، درک : هعجارم  ناوتیم  لیذ  تایآ  هب  لمع ، نامیا و  یهارمه  راثآ  موزل و  هراـبرد 
8؛ نامقل ، و 45 ؛  15 مور ، و 58 ؛  7 توبکنع ، 55 ؛ رون ، 23 ؛ جح ، 94 ؛ ءایبنا ، و 110 ؛ و 107   88 فهک ، 18 ؛ میهاربا ، 29 ؛ دعر ، 9 ؛
، جورب 11 ؛ قالط ، 9 ؛ نباغت ، 2 و 12 ؛ دمحم ، 21 ؛ هیثاج ، 22 و 26 ؛ يروش ، 8 ؛ تلصف ، 40 ؛ رفاغ ، 24 و 28 ؛ ص ، 37 ؛ أبس ، 19 ؛ هدجس ،

.7 هنیب ، 6 ؛ نیت ، 11 ؛
بوـقعی و قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هدـش و  لزاـن  اـم  رب  هچنآ  هب  میاهدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  اـم  136 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 48]
رد و  تسا ، هدش  هداد  راگدرورپ  فرط  زا  رگید ) ناربمایپ ( یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  نینچمه ) و ( دیدرگ ، لزان  وا  نادنزرف  زا  ناربمایپ 

ببـس یـصخش ، ضارغا  يداژن و  تابـصعت  و  میتسه ( میلـست  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  و  میوشیمن ، لـئاق  ییادـج  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  ناـیم 
.(. مینک اهر  ار  یضعب  میریذپب و  ار  یضعب  هک  دوشیمن 

هبطخ 216. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 49]
تمکح 322. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 50]

همان 53. هغالبلا ، جهن  (. 3 [ ) 51]

همان 47. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 52]
سپ متسه  امش  راگدرورپ  نم  و  فده ) کی  وریپ  و  دندوب ( يدحاو  تّما  همه  ناشناوریپ ) گرزب و  ناربمایپ  نیا ( 92 ؛ ءایبنا ، (. 1 [ ) 53]

!. دینک شتسرپ  ارم 
دّمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  تدـالو  زور  تشادـگرزب  ناونع  هب  هک  نشج  نیا  رد  امـش  تکرـش  مرتحم ! ناوناـب  ناـیاقآ و  (. 1 [ ) 54]

. دوشیم ضرع  مدقم  ریخ  همه  هب  تسا و  رکشت  ریدقت و  دروم  هدش  لیکشت  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم 
یحاون رهش و  نیا  رد  هعیش  ناملـسم و  نارهاوخ  ناردارب و  دییامرفن ؛ افتکا  تاسلج  نیا  رد  ناتدوخ  تکرـش  هب  منکیم  ضرع  ًارکذت  اما 

روضح تاسلج  نیا  رد  دینک  توعد  اهنآ  زا  دناهدرکن ؛ لصاح  ار  یمالـسا  عمجم  یبهذـم  تاسلج  رد  تکرـش  قیفوت  زونه  هک  دنرایـسب 
هاگیاپ نید و  ياضف  رد  دنوش و  دـنمهرهب  نآ  یمالـسا  ياهییامنهار  يونعم و  جـیاتن  زا  دوش و  رازگرب  رتهوکـش  اب  سلاجم  نیا  ات  دـنبای 

. دنوش لیان  یهلا  برق  لزانم  یناحور و  دنلب  جراعم  هب  هدومن و  یتوکلم  زاورپ  یتسرپادخ  زکرم  قالخا و  نامیا و 
ص 28. ج 5 ، یفاکلا ، (. 1 [ ) 55]

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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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

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 
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 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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