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یصوصخ تشادهب  هرابرد  51یتاروتسد 

51هراشا
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اهمشچ 52تشادهب 
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ندب تسوپ  53تشادهب 

اهوم 53تشادهب 

اهتسد 53تشادهب 

همضاه زاهج  53تشادهب 

یسفنت هاگتسد  54تشادهب 

اه دیرو  اهنایرش و  بلق و  54تشادهب 

راردا یلسانت و  هاگتسد  تشادهب  54ظفح 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com
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ترفاسم رد  یتمالس  55ظفح 

55هراشا

بآ 56فاصوا 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  یئالط  هلاسر  نیا  باستنا  دنس و  هلسلس  62نایب 

62هراشا

هلاسر نیا  هرابرد  دیدج  بط  رظن  نینچ  مه  شنایفارطا و  نومأم و  63رظن 

تسا هدش  هتشون  هلاسر  نیا  رب  هک  یئاه  63حرش 

تسا هدش  رکذ  هلاسر  نیا  رد  هک  یناسک  64مان 

اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  64ماما 

دیشرلا نوراه  دنزرف  نومأم  64هللادبع 

ار نومأم  يدهعیلو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ندرک  لوبق  65رس 

اه یسابع  هب  اه  يولع  زا  توعد  66لاقتنا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تعیب  71تیفیک 

تسین رادیاپ  تعیب  نیا  هک  دهدیم  ربخ  مالسلا  هیلع  71ماما 

تعیب زا  دعب  71عیاقو 

یهن 71رما و 

ءاملع اب  ترضح  هثحابم  هرظانم و  72سلاجم 
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ناناملسم هفیلخ و  هب  ترضح  72تحیصن 

لضف ترازو  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  73نایاپ 

نومأم رب  مالسلا  هیلع  ترضح  74ریثأت 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  74قالخا 

نومأم نامز  75نامجرتم 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  همان  75یگدنز 

79یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  81هرابرد 
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مالسلا هیلع  اضرلا  بط 

باتک تاصخشم 

، یـضترم يرکـسع ، قیقحت  مالـسا / رد  نامرد  بط و  (ع :) قداصلا بط  مالـسا . رد  نامرد  بط و  (ع :) اضرلا بط  روآدیدپ : مان  ناونع و 
یلاخلخ یمظاک  همجرت  1386 ؛  - 1293

.1374 تاراشتنا ، داوف ، نارهت :] : ] رشن تاصخشم 
109،140 ص. يرهاظ : تاصخشم 

( مهن پاچ   ) لایر  7500 متشه ؛) پاچ   ) لایر  7500 متفه ؛) پاچ   ) لایر  600 کباش :
.1370 متفه : پاچ  تشاددای :
.1378 متشه : پاچ  تشاددای :

.1380 مهن : پاچ  تشاددای :
. مالسا رد  نامرد  بط و  (ع :) قداصلا بط  و  (ع ) اضرلا بط  دلج : يور  ناونع  تشاددای :

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
. مالسا رد  نامرد  بط و  (ع :) قداصلا بط  و  (ع ) اضرلا بط  دلج : يور  ناونع 

. مالسا رد  نامرد  بط و  (ع :) قداصلا بط  و  (ع ) اضرلا بط  رگید : ناونع 
. مالسا رد  نامرد  بط و  رگید : ناونع 

. مالسا رد  نامرد  بط و  (ع :) قداصلا بط  رگید : ناونع 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یناگمه -- تشادهب  عوضوم :
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم :

مجرتم .، 1365-1229 نیدباعلانیز ، یلاخلخ ، یمظاک  هدوزفا : هسانش 
R127/5/ع5ط2 1374 هرگنک : يدنب  هدر 

610 ییوید : يدنب  هدر 
م8913-75 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ققحم همدقم 

هراشا

یـسابع يافلخ  زا  یکی  نومأم  تسا ، فورعم  ییالط  نرق  هب  مالـسا  خـیرات  رد  هک  سابعینب  تفالخ  ماگنه  يرجه ، موس  نرق  لـیاوا  رد 
، ناناملسم روما  ماجنا  نمض  ناشیا  دیزگرب  يدهعتیالو  هب  ار  دمحم  لآ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  دش و  تفالخ  رادهدهع  ناسارخ  رد 

یسابع هفیلخ  نیرتدنمشناد  نومأم  هک  یملع  سلاجم  زا  یکی  رد  دنداد ، لیکـشت  روباشین  رد  ملع  ناگرزب  زا  ینمجنا  هفیلخ  روتـسد  قبط 
رد ناـنآ  روضح  رد  اـت  دـننک  رـضاح  هسلج  نآ  رد  فلتخم  طاـقن  زا  ار  ناـمز  نآ  گرزب  ياـملع  داد  روتـسد  درکیم  رازگرب  رتشیب  ارنآ 

دنوش و روانش  نامز  نآ  فراعم  مولع و  يایرد 
هحفص 14] ]
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. دننک فشک  ار  اهنآ  قیاقح  دنیامن و  راکشآ  ار  مولع  نآ  ضماوغ 
عمج هطـساو  هب  انمـض  دنک و  دایز  لدج  ثحب و  هب  ار  املع  تبغر  یملع  قیاقح  هب  ندرب  یپ  يارب  تساوخیم  هک  دوب  نیا  نومأم  فده 

. دنک فورعم  ناهج  فانکا  فارطا و  مه  ار  دوخ  مان  نامز  نآ  روهشم  نادنمشناد  ندرک 
زا ار  دوجوم  نایدا  ياسؤر  دوش  راچان  ات  دادیمن  لیکـشت  نایدا  هرابرد  ثحب  ای  بهاذـم  رد  هرظانم  رطاخ  هب  ار  سلاجم  نیا  نومأـم  هتبلا 

زمره  » اـی نایحیـسم  نید  سیئر  قیلثاـج »  » اـی دوهی و  نید  سیئر  تولاـجلا » سأر   » اـی نیئباـص  نید  فورعم  ملاـع  یبئاـص » نارمع   » لـیبق
لیکـشت یکـشزپ  ملع  ياملع  هفـسالف و  هلـسلس  زا  ار  یملع  سلاـجم  نیا  هکلب  دـنک  عمج  ار  اـهنیا  لاـثما  تشترز و  نید  سیئر  گرزب »

: زا دندوب  ترابع  سلاجم  نیا  رد  نیرضاح  دننک و  ثحب  نادبا  بط  ناسنا و  فلتخم  ياه  جازم  هرابرد  سلاجم  نیا  رد  اهنآ  ات  دادیم 
یسابع هفیلخ  نومأم  - 1

هفیلخ دهعیلو  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح   - 2
نامز نآ  فورعم  بیبط  هیولام  دنزرف  انحوی   - 3

ینارصن کشزپ  عوشیتخب  دنزرف  لیئربج   - 4
. مالک يرظن و  هفسلف  مولع  نابحاص  زا  يرگید  هدع  فوسلیف و  يدنه  همهلس  دنزرف  حلاص   - 5

هحفص 15] ]
نومأم و اهثحب  نیا  دندرکیم و  ثحب  تسا  هتـسب  نآ  هب  ناسنا  ندـب  ماوق  یتمالـس و  هک  هچنآ  زا  یکـشزپ و  ملع  هرابرد  سلاجم  نیا  رد 

. درکیم لوغشم  ار  هسلج  رد  نیرضاح  ریاس 
زا يداـضتم  رـصانع  هچ  هداد و  بیکرت  یتمکح  هچ  اـب  هنوگچ و  ار  یمدآ  دـسج  نیا  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  رب  ثحب  تاـسلج  زا  یکی  رد 

، دندرکیم ثحب  یمدآ  ندب  هب  اهاذغ  ررض  عفن و  هرابرد  نینچمه  هداد ، رارق  دسج  نآ  رد  نوخ » مغلب و  ارفـص ، ادوس ،  » هناگراهچ عیابط 
. دنتفگیمن ینخس  دندوب و  تکاس  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  نایم  نیا  رد 

دزن دنداد  خساپ  ترضح  تسیچ ؟ هدش  حرطم  هسلج  نیا  رد  هک  یلئاسم  هرابرد  امـش  رظن  نسحلاوبا  يا  تفگ  ترـضح  هب  ور  نومأم  اذل 
نامز رورم  هب  شیامزآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  یتسرد  ماهدرک و  هبرجت  ار  اهنآ  اصخـش  نم  هک  تسه  یئاـهزیچ  نادـبا  بط و  ملع  هراـبرد  نم 

. ما هتفایرد 
اهنآ لهج  رد  تسا و  مزال  یناسنا  ره  يارب  اهنیا  همه  نتـسناد  نوچ  مهاگآ  دناهتـشاد  هراب  نیا  رد  ام  ناگتـشذگ  هک  یتاـعالطا  هب  اـنمض 

. ینک هدافتسا  اهنآ  زا  زاین  ماگنه  ات  منکیم  يروآعمج  وت  يارب  دوخ  تامولعم  اب  ار  لئاسم  نیا  نم  تسین  عومسم  یسک  رذع 
ترـضح زا  تشون و  یکـشزپ  لئاسم  هرابرد  ياهمان  خـلب  رهـش  زا  دـش و  خـلب  رهـش  هب  ترفاسم  هب  راچان  نومأم  هسلج  نآ  همتاخ  زا  سپ 

. دنک افو  دوخ  هدعو  هب  هک  تساوخ 
هحفص 16] ]

. تسا هدش  حیرشت  نومأم  تساوخرد  دراوم  نآ  رد  هک  تشون  نومأم  خساپ  رد  ریز  حرش  هب  ياهمان  مه  ترضح 

اضر ماما  ترضح  همان  نتم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
تایبرجت تاعالطا و  تساوخرد  رب  ینبم  هفیلخ  همان  دـعب  اما  میوجیم  لسوت  وا  هب  روما  همه  رد  منزیم و  گنچ  دـنوادخ  نماد  هب  نم  و 
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زا ریغ  و  [ 2  ] ندیشک هرون  ندرک و  مامح  و  [ 1  ] تماجح نوخ  نتفرگ  زرط  اهاود و  تیفیک  بسانم و  ياهیندیـشون  اهاذغ و  دروم  رد  نم 
همه همان  نیا  رد  نونکا  نم  هدیـسر و  نم  هب  دنتـسه ، هفیلخ  جایتحا  دروم  دـنراد و  ریثات  یمدآ  مسج  لداعت  یتمالـس و  نیمأت  رد  هک  اهنیا 

زا راک  نیا  رد  مسیونیم و  تیارب  ریز  حرـش  هب  یهد  ماجنا  تمـسج  تشادـهب  ظفح و  رد  دـیاب  هک  یئاـهراک  مامـضنا  هب  ار  وت  ياـهزاین 
. مهاوخیم قیفوت  لاعتم  دنوادخ 

اضر ماما  ترضح  هب  همان  نیا  تحص  تابثا  دنس 

نم هک  هدرک  حیرـصت  صخـش  نیا  هدش و  رکذ  دوب  روباشین  ات  هنیدم  زا  ترـضح  مزالم  هک  روهمج  نبا  زا  يروهـشم  دنـس  همان  نیا  يارب 
. دننادیم ترضح  زا  ار  همان  نیا  روهمج  نبا  هتفگ  هب  ءاکتا  اب  مه  نیثدحم  املع و  تشون ، نومأم  هب  ار  همان  نیا  ترضح  متشاد  روضح 

هحفص 17] ]

اضر ماما  ترضح  هب  همان  نیا  تبسن  تابثا  دروم  رد  رگید  تیاور 

ارماس رد  يرکـسع  هللا  تیآ  هناخباتک  رد  فورعم ) نیثدحم  زا  یکی   ) یلفون تیاور  قبط  ار  همان  نیا  یطخ  هخـسن  يرکـسع  یـضترم  نم 
ار نآ  نومأم  دسریم ، خلب  رد  نومأم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  همان  یتقو  هک : دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  ماما  زا  [ 3  ] یلفون مدرک  ادیپ 

مادک ره  يارب  دـننک و  ریثکت  ار  نآ  مه  دـعب  دنـسیونب و  الط  بآ  اب  ار  همان  نآ  دـهدیم  روتـسد  و  دوشیم ، دنـسرخ  رایـسب  دـناوخیم و 
. دتسرفب دوب  هدش  هتشون  الط  بآ  اب  هک  هخسن  کی  شمامعا  ینب  ناتسود و  ءایلوا و  شنادنزرف و 

همان زا  يرادربهخـسن  هدوب  نومأم  همکحلا  تویب  نزاخ  هک  مردپ  هتفگ : هک  هدش ، لقن  یمـشاهلا  هللادبع  نب  حلاص  نسحلا  یبا  زا  مه  دـعب 
ابیز رایـسب  طخ  اب  ار  نآ  نومأم  دوخ  هک  هدوب  ياهمان  ترـضح  همان  اب  هتفگ  هدرک و  دییأت  شتافو  زا  دـعب  نومأم  يهنازخ  رد  ار  ترـضح 

. تسا ریز  حرش  هب  نومأم  همان  نومضم  دوب و  هتشون 

نومأم يهمان  نتم 

، دشابیم انث  دمح و  لها  هتسیاش و  وا  هک  تسازس  دنوادخ  يارب  دمح 
هحفص 18] ]

تسا و اهیکین  ناسحا و  اهتلیضف و  اهتمعن و  بحاص  هک  تسوا  يارب  طقف  نیرخآ  نیلوا و  ياه  دمح  تسا ، ساپـس  دمح و  یلو  دنوادخ 
ساپس ار  وا  دنتسه  مه  رس  تشپ  رایـسب و  هک  شتایانع  اهتلیـضف و  تهج  هب  منکیم و  دمح  شرهاظ  ياهتمعن  رطاخ  هب  ار  وا  نومأم )  ) نم

يو هب  ارم  دـشاب و  بهاوم  اهتمعن و  نآ  تدایز  بجوم  هک  يرکـش  میوگیم  ار  وا  رکـش  شیاه  دوج  بهاوم و  رطاخ  هب  زاب  میوگیم و 
تینادحو و رکنم  نم  هک  یلاح  رد  نامیا  اب  مأوت  هناصلاخ و  تداهش  مه  نآ  تسین ، یئادخ  وا  زج  هک  مهدیم  تداهش  نم  دنک  کیدزن 

هناگی دنوادخ  نآ  وگب  دمحم  ای  هدومرف : میرک  نآرق  رد  تسا و  هدرک  قیدصت  ار  نآ  دنوادخ  دوخ  هک  یتداهش  نانچ  متسین ، وا  تیبوبر 
تـسین وا  دننام  ریظن و  یـسک  یتسه  ناهج  رد  تسا  هدشن  هدـیئاز  مه  یـسک  زا  درادـن و  دـنزرف  وا  دـشابیم  سک  همه  زا  زاینیب  تسا و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  نیرخآ ، نیلوا و  دیـس  هب  دنوادخ  تمحر  دورد و  تسا . تافـص  نیا  همه  ياراد  دنوادخ ، يرآ 
. داب ناربمایپ  متاخ  ملس 

رد یقطنم  یکشزپ  ارنآ  مدرک  هاگن  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  مبوبحم  لضاف و  ماقم و  الاو  بیدا و  يومعرـسپ  هینایب  نم  دعب : اما 
دوب ماعنا  نیرتهب  همان  نیا  میارب  هدرک و  ادا  ار  بلاطم  یهجو  نیرتهب  هب  مدید  متفایرد ، ماعط  لیدعت  مامح و  ریبدت  و  اهندب )  ) اهنت حالـصا 

مدناوخیم ار  نآ  هعفد  ره  مدناوخ ، ار  نآ  هبترم  نیدنچ  مدومن ، رکفت  ربدت و  نآ  دافم  يهرابرد 
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هحفص 19] ]
ظفح ار  نآ  همه  تسـشنیم و  ورف  مبلق  رد  نآ  عفانم  تشگیم و  نشور  میارب  اهنآ  هدیاف  دشیم و  رهاظ  میارب  رتشیب  نآ  قمع  تمکح و 

الط بآ  اب  ار  نآ  مداد  روتـسد  اذـل  متـسناد  هریخذ  نیرتهب  متفای و  هقـالع  نیرتشزرااـب  ار  نآ  مدومن و  تقد  نآ  بلاـطم  مهف  رد  مدرک ،
( یئالط همان  « ) هبهذم يهلاسر   » ار نآ  دراد ، رایـسب  تکرب  تسا و  يدایز  عفانم  ياراد  شزرااب و  سیفن و  رایـسب  همان  نیا  نوچ  دنـسیونب ،

. مداهن هنیجنگ  رد  ار  یلصا  هخسن ي  دنتشادرب ، نآ  زا  ياهخسن  مادک  ره  نم ، تلود  نانکراک  مشاه و  دالوا  هکنآ  زا  سپ  مدیمان و 
زا یکی  همان  نیا  دنک ، عوجر  نآ  هب  دناوتیم  میکح  صخـش  هک  تسا  تیمها  رابتعا و  راوازـس  يرادهگن و  يهتـسیاش  همان  نیا  نیاربانب ،

[. 4 . ] دشابیم هدننک  یهن  هدننک و  رما  هک  دوریم  رامش  هب  ملع  نداعم 
هک یتقو  دـندرگیم و  رود  اهندـب  زا  اهیرامیب  دـنوشیم و  ملاس  اهندـب  هک  تساهاذـغ  تیفیک  رد  هجوت  يهطـساو  هب  نوچ  نیا  رب  هوـالع 

دباییم و تسد  شناد  تمکح و  هب  ملاس  تایح  نآ  يهلیسو  هب  یمدآ  دنکیم و  ادیپ  ققحت  یعقاو  تایح  دندش ، يراع  ضارما  زا  اهندب 
[. 5 . ] دوریم تشهب  هب  شناد  تمکح و  يریگارف  رثا  رد 

هحفص 20] ]
هب دنتـسه و  نارگید  زا  رت  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماکحا  هب  نآ  لها  هک  هدـمآ  نوریب  ياهداوناخ  زا  همان  نیا  نوچ 

يهدننک هجلاعم  اهبلق و  يهدنهد  افش  هداوناخ  نیا  ياههتفگ  يهمه  دنـشابیم و  رت  ملاع  ءاملع  بادآ  ءایـصوا و  لئالد  ءایبنا و  ياهمایپ 
. داب هداوناخ  نیا  کچوک  گرزب و  نیرخآ و  نیلوا و  يهمه  رب  يدنوادخ  تاکرب  تمحر و  هک  دشابیم ، مدرم  يروک  لهج و  اهیرامیب 
ملع و لها  نایم  رد  هک  بتک  فیلأت و  باحـصا  بط و  تمکح و  لها  ناگدیزگرب  صوصخم و  نایفارطا  هب  ار  همان  نآ  نومأم )  ) زا دـعب 

شزرا ردق و  نآ  يارب  دندرک و  فیرعت  ار  همان  نآ  دافم  اهنآ  يهمه  مداد  ناشن  دندوب ، تمکح  هب  هدش  هتخانش  رامـش و  تشگنا  تیارد 
. دندومن قیدصت  ار  نآ  بلاطم  همه  دندش و  لئاق  يرتالاو 

ریاس و  ام ) نارادـفرط  ام و  تلود  نانکراک  نادـنزرف  ینعی   ) ام تلود  نادـنزرف  ام و  نادـنزرف  زا  دـنیآیم ، ام  زا  دـعب  هک  یناـسک  هب  سپ 
رکـش دننادب و  شزرااب  تمعن  لماک و  تبهوم  دوخ  يارب  ار  نآ  دنـسانشب و  ار  نآ  ردق  هک  تسا  مزال  دـنروخیمرب  همان  نیا  هب  هک  مدرم 

. دنروآ اج  هب  ار  نآ 
ظفح رد  دیاب  سپ  تسا ، رتشیب  ناجرم  رد و  زا  نآ  ندـش  مگ  رطخ  ظفح ، ثیح  زا  اه و  تقیقح  زا  رتشزرااب  رت و  سیفن  همان ، نآ  نوچ 

یگرزب دئاوف  اهنآ  يارب  همان  نآ  دافم  هب  ندرک  لمع  هعلاطم و  اریز  دـننک  هعلاطم  ار  نآ  دوخ  تمه  بسح  رب  زور  بش و  دنـشوکب و  نآ 
زا ار  نانآ  تشاد و  دهاوخ 

هحفص 21] ]
. درک دهاوخ  ظفح  دنوادخ  تساوخ  هب  نآ  ضراوع  اهیرامیب و  يهمه 

ساپـس و دشابیم و  یلو  نیرتهب  وا  نوچ  تسا ، یفاک  ام  يارب  يدنوادخ  تیانع  دشاب ، شنیرهاط  دالوا  همه  رب  دنوادخ  دورد  همتاخ  رد 
. نومأم همان  دش  مامت  تسا . نایناهج  يهمه  بحاص  دنوادخ  يارب  ام  دمح 

رتکد ملق  هب  نآ  حرش  و  دشابیم ) مه  لصفم  اتبسن  هک   ) همان نتم  همتاخ  زا  سپ  نآ ، دانسا  حرش  ترضح و  يهمان  ياهدنس  دروم  رد  اما ،
. درک میهاوخ  ثحب  باتک  رخآ  رد  هللا  ءاشنا  هدش ، هتشون  ینیز  بحاصلا  دبع 

« يرکسع یضترم  »
هحفص 23] ]

ینیز بحاصلا  دبع  همدقم 
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« تسا هجلاعم  نامرد و  زا  رتهب  تشادهب  ظفح  يریگشیپ و  »
نیا هشیمه  دناهدرپس و  ناگدنیآ  هب  هدرک و  ظفح  ار  نآ  هتشذگ  نامز  نامدرم  هک  تسا  يروهشم  یبط  روتسد  همئا و  زا  دراو  نخـس  نیا 

هب مه  دـیدج  یعیبط  نیناوق  دـننکیم و  دانتـسا  نآ  هب  همه  هک  هدـمآ  رد  یفورعم  لثم  لکـش  هب  یتح  تسا و  يراج  مدرم  نابز  رد  نخس 
بوسحم بط  ملع  عورف  نیرت  قیقد  زا  یکی  هدـش و  هداـهن  اـنب  نآ  يور  بط  ملع  ناـکرا  نیرتـمهم  دـننکیم و  دـیئات  ار  نآ  قلطم  روـط 

زا زاینیب  تایهیدب  زا  یکی  ار  نآ  هدومن و  سیردت  دوخ  نادرگاش  هب  هشیمه  ار  نآ  بط  ملع  ناداتسا  هک  دوشیم 
هحفص 24] ]

. دناهتسناد لالدتسا  ناهرب و 
رگا هک  دـشابیم  ریگارف  عیـسو و  رایـسب  یناـعم  ياراد  یلو  تسین  رتـشیب  هملک  دـنچ  هک  تسا  رـصتخم  تراـبع  کـی  هلمج  نیا  هـچ  رگ 

هجوـتم دـنک  كرد  ار  نآ  تـقیقح  دـهاوخب  دـهد و  رارق  تـقد  دروـم  ار  نآ  هراـبود  دـناوخب و  رکفت  یمارآ و  هـب  ار  نآ  یلقاـع  صخش 
قیقد روط  هب  نآ  یناعم  همه  هب  رگا  دنکیم و  زاینیب  یکـشزپ ، دایز  تافیلأت  اهباتک و  ندـناوخ  زا  ار  وا  روتـسد ، نیا  تیاعر  هک  دوشیم 

هتسشن اهناسنا  یتمالس  نیمک  رد  هراومه  هک  یئاه  رطخ  زا  دنامیم و  رود  يرامیب  ياهجنر  تاقشم و  هنوگره  زا  عطق  روط  هب  دنک ، لمع 
. دنامیم نوصم 

، نیرتمهم ار  نآ  بط  ملع  رد  تسا و  هدـش  راوتـسا  لـثم  نیا  يور  رب  یکـشزپ  ملع  مکحم  ياـنب  تسا و  هجلاـعم  زا  رتهب  يریگشیپ  یلب 
. دشابیم تشادهب  ظفح  يریگشیپ و  ملع  نآ  مان  هک  دنرادیم  بوسحم  راک  نیرتقفوم  نیرتقیقد و 

ياـهبورکیم موـجه  زا  رـشب  يرادـهگن  تیلوئـسم  عرف  نیا  یلک  روـط  هـب  تـسا و  دـیدج  بـط  مـلع  عورف  نیرتـمهم  زا  يریگشیپ  بـط 
رگید ضارما  اب  هلباقم  تردـق  ياراد  ملاس و  ياهناسنا  نتخاس  لوئـسم  عرف  نیمه  مه  زاـب  تسا و  هتفرگ  هدـهعب  ار  ازيراـمیب  كاـنرطخ 

. دشابیم
ققحت يهرابرد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  رتشیب  دنشابیم  حیحص  تایح  نتـشاد  هتـسیاش  هک  عیـسو  ندمت  ياراد  يهدنز  نیـشیپ و  ياهتما 

هب ندیشخب 
هحفص 25] ]

قاقحتـسا هک  ساـسح  عرف  نیا  ققحت  يارب  ار  یمومع  دـمآرد  دوـخ و  تورث  رتـشیب  تمـسق  هتـشاد و  فوـطعم  يریگـشیپ  هلئـسم  نیمه 
هک دندرک ، عضو  روتـسد  نیا  تیاعر  يارب  یلحم  یلخاد  نیناوق  ادـتبا  رگـشالت  ياهتما  نیا  دـناهداد . صاصتخا  دراد ، ار  تیانع  هنوگره 
هب دننکیم ، شالت  نآ  يارجا  دییأت و  رد  اهتلود  يهمه  دوشیم و  ارجا  ملاع  طاقن  همه  رد  نونکا  دومن و  دییأت  ار  نیناوق  نآ  تلود  ادـعب 
رد يراکمه  نواعت و  لکـش  هب  گنج  حلـص و  نامز  رد  هدش و  هداد  عماوج  يهمه  هب  كرتشم  تروصب  روتـسد  نیا  جـیردتب  هک  يروط 

. دننکیم تیاعر  ار  روتسد  نیا  ناشنانمشد  دوخ و  نایم  نامیپ  مه  ياهتلود  يهمه  هدمآ و 
يرامیب ثداوح و  يراتفرگ و  دنچ  رد  نیمز  يور  ياهناسنا  يهمه  تاجن  لماع  نیرتگرزب  یللملا  نیب  يریگشیپ  یتشادهب و  نیناوق  نیا 

زا رتدـیدش  یمومع  رادریگاو  ياهیرامیب  ياهرطخ  نوچ  هدرک ، يداـیز  کـمک  هدوب  گـنج  تارطخ  زا  رتدـیدش  شتارطخ  هک  یمومع 
طلـست اب  گنج  ینعی  مینادـب ، اه  هموثرج  اهبورکیم و  گـنج  يراـتفرگ  تارطخ و  ار  اـهنآ  میناوتیم  هک  دـشابیم  یگنج  تارطخ  عاونا 

. درادن کش  یسک  هلئسم  نیا  رد  دوشیم و  بوسحم  یگنج  يراتفرگ  عون  نیرتدب  یلک  روط  هب  ازيرامیب  ياهبورکیم 
نازیم هب  يرامیب  نیا  تافلت  مینیبیم  مینک  هجوت  دوب  هدروآرد  اپ  زا  ار  اپورا  يهراق  مدرم  هک  ینامز  ازنآولفنآ  تافلت  رامآ  هب  اـم  رگا  اریز 

رد تافلت 
هحفص 26] ]

نایم رد  رـشب  هدـننک  دوبان  يابو  هرـصاحم  نوناق  گرزب و  ياهتلود  يرای  يراکمه و  رگا  مه  دـعب  تسا  هدوب  هتـشذگ  یناهج  گنج  رد 
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نامز لوط  رثا  رد  ار  هتشذگ  يرامیب  تافلت  ام  رگا  دومنیم  فلت  ار  يدایز  سوفن  درکیم و  ادیپ  يرتشیب  تعسو  الب  هنیآ  ره  دوبن ، مدرم 
مینکیمن شومارف  دش  ادیپ  یبرع  ياهروشک  ریاس  قارع و  روشک  رد  لبق  ياهلاس  رد  هک  ار  يدیدش  رایـسب  ینوعاط  يابو  مینک  شومارف 

ریگ اج  زا  لبق  دندرک و  کمک  یلحم  تشادهب  رئاود  اب  دح  هچ  ات  دـندومن و  شالت  هراب  نیا  رد  ردـقچ  یناهج  تشادـهب  تاسـسؤم  هک 
. دندرب نیب  زا  ار  نآ  يروف  يدج و  تروص  هب  يرامیب  نآ  ندش 

رثؤم ياهشور  ریاس  اهبورکیم و  دشر  نتخاس  میقع  یبوک و  هیام  يرامیب و  هقطنم  يهرصاحم  دننام  يریگـشیپ  يهلیـسو  هب  طقف  لمع  نیا 
هدمآرد یلحم  ياهقطنم -  يرامیب  لکـش  هب  یبرع  ياهروشک  رد  هزورما  هک  سوفیت  دیئوفیت و  هلبآ و  ضرم  عویـش  ای  دش و  قفوم  دیدج 

. دشابیم يریگشیپ  لمع  تبثم  جیاتن  زا  يزراب  يهنومن  اهنآ  يریگولج  رد  شالت  ضارما و  نیا  هاگ  هب  هاگ  تالمح  و 
ظفح اریز  دوـشیم  بوـسحم  بط  نیا  تمـسق  نیرتمهم  تـسا ، یموـمع  تشادـهب  ظـفح  لوئـسم  هـک  يریگـشیپ  بـط  زا  مود  تمـسق 

تمسق ندمتم  هتفرشیپ و  ياهتلم  مینیبیم  هک  دوریم  رامش  هب  اهتما  تفرشیپ  نازیم  هجرد و  يهدنهد  ناشن  سایقم و  یمومع ، تشادهب 
يارب هدومن و  یمومع ) تشادهب  ظفح   ) هلئسم نیمه  هب  فوطعم  ار  دوخ  شالت  مهم 

هحفص 27] ]
هب انـشآ  ار  هعماج  دارفا  زا  مادـک  ره  هک  يروط  هب  دنـشابیم  لـئاق  يداـیز  تیمها  مکارتم  یقرتم و  عماوج  ناـیم  رد  یتشادـهب  تاسـسؤم 

، ضارما زا  يراـع  ملاـس و  دارفا  ندروآ  دوـجو  هب  رد  ناـنآ  يهفیظو  هـک  دـننادیم  دارفا  نآ  تـسا و  هدوـمن  دوـخ  تشادـهب  تاـیرورض 
حیحص و تشادهب  اب  یملع  تروص  هب  ار  هعماج  ناگهوابون  دیاب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ یثرا  ریغ  یثرا و  يهدننک  تیارس  ضارما  صوصخب 

ندـب هب  هجوت  یعامتجا و  تیلوئـسم  لمحت  هب  رداق  ادـعب  اهنآ  اـت  دـننک  تیبرت  غولب ، نس  دـشر و  هلحرم  هب  ندیـسر  اـت  تسرد  يهیذـغت 
. دنشاب یتشادهب  ياهشزومآ  يریگارف  شیوخ و 

راک عون  داوم و  حـلاصم و  یبوخ  هب  انب  ماکحتـسا  هک  يروط  نامه  دـشابیم ، ناـمتخاس  کـی  دـننام  ناـسنا  ندـب  هک  مینادـب  تسا  مزـال 
. دشابیم انب  نامه  دننام  مه  مسج  یتشادهب  تبقارم  دراد ، یگتسب 

دوجو هب  رـصانع  داتـسیا ، دـهاوخ  اپ  رـس  اـنب  نآ  ینـالوط  ياهتدـم  دـیآرد ، قیقد  تروص  هب  دـنکیم و  ادـیپ  همادا  تبقارم  نیا  هک  یتقو 
سنج زا  عون  ود  نیا  هک  یتقو  دنریگیم ، ار  حلاصم  نیا  ياج  اهاذغ  مه  یناسنا  مسج  رد  دـشابیم ، نامیـس  رجآ و  نامتخاس  يهدـنروآ 

. دوب دهاوخ  رتمکحم  انب  دوش ، هدافتسا  ود  نیا  زا  نامتخاس  رد  نسحا  وحن  هب  دنشاب و  بوخ 
رادـقم هب  هنازور  ناسنا  ره  مسج  هک  تسا  اهیندیـشون  اهیندروخ و  لماش  اذـغ  دوشیم ، بوسحم  مسج  شخب  ماوق  لماع  هناگی  اذـغ  سپ 

مه اب  اهاذغ  عون  رادقم و  نس ، فالتخا  بسحرب  هتبلا  هک  دراد  زاین  نآ  زا  ینیعم 
هحفص 28] ]

يدنب ناوختـسا  ندب و  ومن  دشر و  يارب  هک  دراد  زاین  یئاه  اذـغ  هب  مسج  یکدوک )  ) تایح لوا  ياههرود  رد  هک  نانچ  دـنراد ، فالتخا 
. دنک ادیپ  لماکت  دشر و  دیاب  ندب  یجراخ  یلخاد و  ياضعا  یمامت  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  نوچ  تسا  مزال 

ار مسج  يدـنب  تلکـسا  ینالـضع و  نامتخاس  هک  تسا  يداوم  هب  دـنمزاین  دراد و  همادا  یناوج  يهرود  لوا  ات  تدـالو  ودـب  زا  هرود  نیا 
هب یمدآ  زاین  هرود  نیا  رد  سپ  دزاـسیم ) ادـج  مه  زا  ار  اـه  لـحم  اـهقاطا و  هیلوا ، داوم  هک  تساـنب  ناـمه  دـننام   ) دـهد دـشر  نیمأـت و 

. دراد زاین  اهنآ  هب  هنازور  كالهتسا  رد  مسج  هک  تسا  یئاه  اذغ  زا  رتشیب  ندب  یجراخ  یلخاد و  ياضعا  دلوم  ياهاذغ 
یمدآ ندـب  دـشر  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  يریپ  تلوهک و  نارود  تبون  هاگنآ  دـسریم  لماک  دـشر  هب  ناسنا  هک  یناوج  يهرود  زا  سپ 

. دنک ناربج  ار  هنازور  يهدش  کلهتسم  هتفر و  نیب  زا  يورین  هک  دراد  زاین  یئاه  اذغ  هب  طقف  ناسنا  دوشیم و  فقوتم 
دناهداد ماجنا  هیذغت  ملع  دروم  رد  قیقحت  يهرابرد  يدایز  ياهشالت  دناهدرک و  تیرـشب  هب  فقو  ار  دوخ  ياهبنارگ  تایح  يدایز  ياملع 
شخب تیاضر  رایـسب  ینـالوط  تاـقیقحت  نیا  جـیاتن  دراد و  يداـیز  تیمها  وا  یتمالـس  ظـفح  يرـشب و  تاـیح  يهمادا  رد  ملع  نیا  اریز 
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مظنم و روط  هب  راصتخا  نیع  رد  هک  تسه  سرتسد  رد  یئاه  لودج  نونکا  دشابیم 
هحفص 29] ]

[. 6 . ] دنکیم نایب  ار  اهاذغ  صاوخ  هدش و  میظنت  قیقد 
ار اهنآ  زا  مادک  ره  یئاذـغ  شزرا  تاقتـشم و  عفانم و  هدرک و  رکذ  اهنآ  تیمها  بسح  رب  ار  فلتخم  ياهاذـغ  عاونا  مان و  اهلودـج ، نیا 

نیا لباقم  رد  دننک و  هدافتسا  دیاب  اذغ  عون  هچ  زا  ینـس  فلتخم  لحارم  رد  اهناسنا  هک  هدش  نییعت  اهلودج  نآ  رد  یتح  تسا  هدومن  نایب 
رکذ دیآیم ، دوجو  هب  یمدآ  ندب  رد  یئاذغ  مهم  رـصانع  زا  یکی  نادقف  يهطـساو  هب  هک  ار  یـضارما  مان  هک  دنتـسه  یلوادج  اهلودـج ،

سانش تسیز  ناکشزپ  لاس  نیدنچ  فرظ  رد  هک  تسا  یعیسو  ینالوط  يدامتم و  ياههبرجت  اهثحب و  هصالخ  اهلودج  نیا  همه  دننکیم 
دنـشاب هداد  ماجنا  تیناسنا  يارب  ار  یمهم  تامدـخ  ات  دـناهدومن  تباث  ار  نآ  تارثا  یملع  ظاحل  زا  دـناهدرک و  ارجا  ار  اـهنآ  تشادـهب  و 

تـشادهب يریگـشیپ و  هب  طوبرم  یبط  باتک  ره  يالاب  رد  الط  بآ  اب  ار  اهنآ  مان  دـیاب  تسا و  بجاو  اـم  رب  ینارازگتمدـخ  نینچ  مارتحا 
. دنسیونب

دوجو الثم  دیآیم ، دوجو  هب  یئاذغ  یلصا  رصانع  زا  یکی  نادقف  زا  ضارما  مهم  تمسق  هک  هدرک  نشور  دیدج  یکـشزپ  ملع  تاقیقحت 
. دنشابیم ضارما  نیا  دیلوت  بابسا  نیرتدنمورین  نیرتمهم و  زا  یکی  اهنآ  ندش  دایز  ای  مک  ای  اهنیماتیو و  نادقف  ای 

یبالقنا یمدآ ، ندب  رد  اهنآ  ریثأت  یئاذغ و  داوم  صیخشت  زا  تمسق  نیا 
هحفص 30] ]

. تسا هدروآ  دوجو  هب  تسرد  یبط  صیخشت  رد  سوملم 
. دروآیم رابب  یمیخو  باتزاب  هجیتن  رد  هک  دندشیم  هجلاعم  صیخشت و  طلغ  هب  اهیرامیب  زا  يدادعت  هتشذگ  رد 

صیخـشت هدـش و  حیحـصت  طلغ  تاجلاعم  نآ  يهمه  یبرجت  قیاـقح  هلـسلس  کـی  ندروآ  تسد  هب  یملع و  تاـقیقحت  نیا  زا  دـعب  یلو 
. دشابیم هیذغت  ءوس  هب  طوبرم  ضارما  نیا  زا  مادک  ره  هک  هدش  تفای  ملسم  تباث و  ساسا  رب  ینتبم  ینیون 

یلیخ میدق  بط  يارب  نآ  هجلاعم  هک  هدنهد  رجز  رایسب  رایـسب  ضرم   ) يدبک ءاقـستسا  دیلوت  لماع  نیرتگرزب  هک  هدش  فشک  اریخا  الثم 
نامه يور  دندرکیم و  رکذ  طلغ  ياهتلع  يرامیب  نیا  يارب  اقباس  دشابیم ، هیذغت  يدب  نامه  تسا ) تخـس  دیدج  بط  يارب  لکـشم و 

تلع و بط  ملع  تفرـشیپ  رثا  رد  هکنآ  زا  سپ  زورما  نکل  دوب ، میخو  رایـسب  تاجلاعم  نآ  جـیاتن  هک  دـندومنیم  هجلاعم  طلغ  صیخـشت 
ياهاذغ ندرک  فرصم  يهطـساو  هب  يرامیب  نیا  هجلاعم  تسا و  هدیدرگ  رتناسآ  مه  نآ  هجلاعم  هدش ، هتخانـش  يرامیب  نیا  یلـصا  ببس 

کی يرامیب  نیا  رکذ  هتبلا  تسا  هدش  رسیم  دیفم  یتشادهب و  ياهاذغ  زا  هدافتـسا  زا  یـشان  همـضاه  زاهج  دوبهب  رامیب و  طسوت  یتشادهب 
نیا يهدنهد  ناشن  دشابیم و  دیدج  بط  تافاشتکا  اب  اهنآ  طابترا  نایب  مسج و  یتمالس  رد  اهاذغ  ریثأت  تیمها و  تابثا  يارب  هداس  لاثم 

یکشزپ تاجلاعم  يارجم  هنوگچ  هک  تسا  تقیقح 
هحفص 31] ]

. تسا هدرک  رییغت  یلک  روط  هب 
تالالتخا زا  ار  ناکدوک  زا  يدایز  دادـعت  دـیدج ، یکـشزپ  ملع  زورما  یلو  دوب  لکـشم  رایـسب  میدـق  رد  لافطا  حاسکلا »  » ضرم هجلاعم 

یلـصا رـصانع  اهاذغ ، هک  دوشیم  ملـسم  الاب  بلاطم  هب  هجوت  اب  سپ  تسا  هداد  تاجن  دیآیم  دیدپ  ضرم  نیا  يهطـساو  هب  هک  یمـسج 
ظفح اریز  دشابیم  یبارخ  زا  انب  نیا  يرادهگن  يهلزنم  هب  مسج  تشادهب  ظفح  دنوشیم و  بوسحم  ینامسج  نامتخاس  ماکحتـسا  يارب 

ره ندرگ  رب  مهم  تاـبجاو  زا  یکی  تشادـهب  ظـفح  هب  هجوـت  نیارباـنب  دراد  مسج  تاـیح  یتمالـس و  همادا  رد  يداـیز  تیمها  تشادـهب 
. دومن بوسحم  ینید  تابجاو  زج  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یصخش 

، تشادـهب ظـفح  رد  یتسـس  لاـمها و  هجیتن  نوچ  تسا  تداـبع  مسج  یتمالـس  تشادـهب و  هب  هجوت  دـناهتفگ : هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
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. دزاس دراو  همطل  مه  دارفا  تایح  هب  تارطخ  نیا  تسا  نکمم  اسب  هچ  تسا  ینامسج  تارطخ  لوبق  يارب  مسج  نتخاس  هدامآ 
نینچمه ندب و  يرورـض  ياهاذـغ  نتخاس  دودـحم  الثم  دـشابیم  نآ  فارطا  طیحم  مسج و  دوخ  يدایز  بلاطم  لماش  تشادـهب  ظفح 

، كایرت دننام  ردـخم  داوم  ریاس  تایناخد و  لامعتـسا  زا  بانتجا  اه و  ماعط  عاونا  نتخاس  دودـحم  اهاذـغ و  نیا  زا  هدافتـسا  تاقوا  نییعت 
لئاسم وزج  اهنیا  همه  هک  روآ  یباوخیب  رضم و  ياهاذغ  فرصم  زا  يرود  نینچمه  شیشح و 

هحفص 32] ]
لقان تارشح  هک  ییاه  تفاثک  زا  هشپ و  امرگ و  دننام  یجراخ  تارثا  زا  ناتسبات  راهب و  رد  اهاذغ  ندرک  ظفح  نینچمه  تسا و  یتشادهب 

هب طوبرم  یـصوصخ  تفاـظن  ندـب ، یـصوصخ  یمومع و  تفاـظن  هب  نداد  تیمها  مسج و  دوـخ  هب  میقتـسم  هجوـت  مه  دـعب  دنتـسه ، نآ 
. دنتسه تشادهب  لئاسم  وزج  اهنیا  يهمه  ینیب  شوگ و  ناهد ، مشچ ، دننام  ساوح  ياضعا 

، دـنکیم ظفح  ار  ندـب  یتمالـس  اهنآ  تیاعر  نوچ  تسا  بجاو  یناسنا  ره  رب  اهنآ  ماجنا  هنازور  هک  تسه  یلاـمعا  تشادـهب  هلئـسم  رد 
شزرو نآ  زا  دـعب  نیعم ، ياهتقو  رد  مهنآ  هدرک ، نییعت  تشادـهب  ملع  هک  یـصوصخم  طورـش  اب  حیحـص و  تروص  هب  مامحتـسا  دـننام 
تاداع زا  نتـسج  يرود  مه  دـعب  اهنآ ، تفاظن  تفاب و  عون  ثیح  زا  یجراخ  و  تروش ) نهاریپ ، ریز   ) یلخاد ياهـسابل  هب  هجوت  هنازور و 
بلاطم اهنیا  دـشابیمن  مزال  اجنیا  رد  اهنآ  همه  رکذ  دـنکیم و  ناوتان  ار  مسج  هک  یلاـمعا  ریاـس  ماـجنا  يرادهدـنز و  بش  دـننام  تشز 

. دراد تسا » هجلاعم  زا  رتهب  تشادهب  يریگشیپ و   » روهشم لثم  اب  لماک  هطبار  هک  تسا  تشادهب  زا  يرصتخم 
ییاهبنارگ حیاصن  لماش  تسا و  اسر  اویـش و  رایـسب  بلاطم ، نایب  رد  دـشابیم  دوخ  نامز  رداون  زا  یکی  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هلاسر 

باتک نیدنچ  فیلأت  هب  املـسم  دسیونب ، نآ  رب  یقیلعت  ای  دنک و  حیرـشت  ار  هلاسر  نیا  زا  دهاوخب  بط  ياملع  زا  یملاع  ره  رگا  هک  تسا 
زاب دش  دهاوخ  دنمزاین  مجحرپ 

هحفص 33] ]
یعیبط مولع  زا  يدادـعت  لماش  راصتخا  روط  هب  یملع  زغم  رپ  هلاسر  نیا  دـنک و  ادا  ار  هلاـسر  نیا  قیقد  بلاـطم  قح  تسناوت  دـهاوخن  مه 

: دننام
حیرشت ملع   - 1

یسانش تسیز  ملع  - 2
( يژولویزیف  ) ءاضعالا فیاظو  ملع   - 3

يژولوتاپ ضارما  ملع   - 4
يریگشیپ ملع  تشادهب و  ظفح  ملع   - 5

اهاذغ ملع   - 6
یمیش ملع   - 7

نم هک  تسا  هداد  حرش  حضاو  نایب  اب  ار  نآ  تارثا  هدرک و  ریسفت  نشور  حیحص و  روط  هب  میدرک ، رکذ  هک  یفورعم  لثم  نآ  هلاسر ، نیا 
دروم یتشادـهب  ظاحل  زا  ناوتیم  هک  مه  ارنآ  یملع  تاـکن  داد و  مهاوخ  حیـضوت  ار  نآ  بلاـطم  هلاـسر  نیا  هب  دوخ  قیلعت  رد  يدوز  هب 

. دومن مهاوخ  نایب  داد ، رارق  هدافتسا 
هلاسر نیا  داب  وا  رب  دـنوادخ  تمحر  دورد و  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک : تسا  نیا  مهد  رکذـت  هدـنناوخ  هب  البق  تسا  مزـال  هک  يزیچ 

دومیپیم و ار  دوخ  یلوا  لحارم  زونه  بط  ملع  هک  یناـمز  رد  مهنآ  تسا  هتـشون  هفیلخ  نومأـم  يارب  يرجه  لاس 201  دودح  ار  یئالط 
یملع تافاشتکا  ماگنه  نآ  رد  دوب و  تایبرجت  رب  ینتبم  طقف  یملع و  ریغ  تروص  هب  ملع  نآ  رد  قیقحت 

هحفص 34] ]
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هدشن هتخانـش  اه  میـسلک  اهنیماتیو و  دننام  یئاذغ  مهم  رـصانع  زا  مه  يزیچ  دندوب و  هدشن  فشک  اهبورکیم  تشادن و  دوجو  بط  رد 
. دوب هدشن  فشک  هریغ  نیسیاموروا و  نیسیامورت و  نیلیس و  ینپ  هلیسو  هب  اهبورکیم  اب  هلباقم  قیرط  دوب و 

تاقیقحت هب  لماک  زاین  تسا و  هدیچیپ  قیمع و  رایـسب  یلو  دـسریم  رظن  هب  هداس و  رهاظ  هب  یلیخ  نامز  هب  تبـسن  هلاسر  نیا  لئاسم  هتبلا 
اب ار  اهنآ  ناوتب  ات  دوش ، فشک  هلاسر  نیا  بلاطم  نطاب  رارـسا و  ات  دراد ، مزال  ینالوط  ياهثحب  تسه و  هلاسر  نیا  لئاسم  هراـبرد  یملع 

. داد قابطنا  یکشزپ  يزورما  یملع  قیاقح 
هحفص 35] ]

هلاسر نتم 

هراشا

اود نامه  هلیـسو  هب  ات  دشاب  هدیرفآ  ار  درد  نآ  ياود  هکنیا  رگم  دنکیمن  التبم  يدرد  هب  نمؤم  هدـنب  لاعتم  دـنوادخ  هک  هفیلخ  يا  نادـب 
دننام ناسنا  مسج  اریز  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  زا  یصاخ  ياهشور  اب  هک  تسا  یصوصخم  ياهاود  اهدرد  زا  مادک  ره  يارب  دوش و  هجلاعم 

. دشابیم زغم )  ) غامد و  اه ) بصع   ) اهیپ اهگر و  نآ  نانکراک  بلق و  نآ  هاشداپ  هک  تسا  يروشک 
تسا و نابز  اهمـشچ و  اهبل ، اهاپ ، اهتـسد ، وا  ناگدـننک  يرای  دـشابیم و  دـسج  وا  نیمزرـس  تسا و  بلق  رد  تکلمم  نیا  هاـشداپ  هناـخ 

. دشابیم شاهنیس  وا  باجح  مکش و  هدعم و  هاشداپ  يهنازخ 
هحفص 36] ]

دنهدیم ماجنا  ار  یئاهراک  دننکیم و  عفد  دسج  زا  ار  رطخ  ترورض ، ماگنه  دننکیم و  فرطرب  ار  وا  ياهزاین  هک  دنتسه  ینارای  اهتـسد 
نوچ دـننکیم ، هاگآ  اه  یناهنپ  هب  ار  هاشداپ  اهمـشچ  دـنربیم ، تساوخ  اجک  ره  هب  ار  هاشداپ  اـهاپ  دـهدیم  روتـسد  اـهنآ  هب  هاـشداپ  هک 
دـسج يارب  غارچ  ود  هلزنم  هب  اهنت  هن  اهمـشچ  دـسریم ، يو  هب  اهیهاگآ  همه  مشچ  هلیـسو  هب  طقف  تسا ، هتـسشن  هدرپ  تشپ  رد  هاشداپ 

ات نوچ  دشابیم ، اهنآ  نتسناد  هب  لیام  وا  هک  دنناسریم  هاشداپ  هب  ار  یبلاطم  نآ  اهـشوگ  دنـشابیم  مه  دسج  راصح  هعلق و  هکلب  دنتـسه 
. دننک دسج  لخاد  جراخ  زا  ار  يزیچ  دنناوتیمن  دهدن  روتسد  اهنآ  هب  هاشداپ 

اهادص ندینش  زا  دعب  دونشب و  ار  اهادص  اهنآ  يهلیسو  هب  ات  دهدیم  تبقارم  روتـسد  دهد ، نامرف  اهنآ  هب  دهاوخیم  هاشداپ  هک  یتقو  سپ 
. دهد باوج  نابز  هلیسو  هب  تسا  مزال  هک  هچنآ 

هب طقف  اهبل  دـنکیم و  راک  بل  ود  يرای  هدـعم و  راخب  بلق و  دـننام  رگید  دایز  لـیاسو  کـمک  هب  تسا و  هاـشداپ  مجرتم  ناـبز  عقاو  رد 
. دنراد لماک  يراکمه  رگیدکی  اب  اهرازبا  نیا  دننکیم و  تکرح  نابز  يورین  هلیسو 

اریز دشاب  ینیب  قیرط  زا  هکنیا  رگم  دوشیمن  هدینـش  بوخ  نخـس ، دوشیم و  فقوتم  نابز  نامجرت  لمع  دـتفیب  راک  زا  اهنآ  زا  یکی  رگا 
. دروآیم رد  ادص  هب  ار  ین  دوخ  سفن  اب  یمدآ  هک  يروطنامه  دهدیم  تنیز  ار  نخس  هک  تسا  ینیب 

هحفص 37] ]
ار ینیب  ولج  هک  دـهدیم  روتـسد  تسد  ود  هب  هاشداپ  دنـشاب ، دـب  اه  وب  رگا  دـنناسریم و  ار  هزیکاپ  ياـهوب  هاـشداپ  يارب  ینیب  خاروس  ود 

. دوش عنام  دب  يوب  نآ  هاشداپ و  نایم  ات  دنریگب ،
دننکیم تموکح  اـیند  رد  هک  يرهاـظ  ناـهاشداپ  باذـع  زا  رتدـیدش  وا  باذـع  تسا ، یباـقع  باوث و  مه ، دـسج  روـشک  هاـشداپ  يارب 

. تسا يرهاظ  ناهاشداپ  باوث  زا  رتشیب  مه  وا  باوث  دشابیم و 
ود نیتیلک  زا  دشابیم  هیلک  ود  يداش  عبنم  تسا و  دبک  اهمغ  ءاشنم  دـشابیم ، رورـس  يداش و  وا  باوث  هودـنا و  مغ و  مه  دـسج  باذـع 
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نالماع نایم  طبار  اهگر  همه  دوشیم  رهاـظ  امیـس  رد  گر  ود  نیا  هلیـسو  هب  مغ  يداـش و  رثا  دنـسریم ، هرـشب  هب  اـت  هدـش  عورـش  گر 
. دنهدیم لاقتنا  درد  لحم  هب  ار  اود  نآ  رثا  اهگر  يروخیم  ار  اود  وت  یتقو  هک  تسا  نیا  طابترا  نیا  هنومن  دنشابیم ، هاشداپ  هاشداپ و 

ماما هلاسر  رد  يژولویزیف  حیرشت و  ملع 

یلوا مولع  دننام  ار  ملع  ود  نیا  بط  نایوجـشناد  هک  ءاضعالا  فئاظو  ملع  مه  دعب  دشابیم و  حیرـشت  ملع  دیدج  بط  مهم  ملع  نیتسخن 
. دنراد یئازس  هب  ریثأت  یکشزپ  مولع  ریاس  كرد  رد  ملع  ود  نیا  نتسناد  نوچ  دنریگیم ، ارف  یکشزپ ) يارب   ) یئادتبا و 

همه رد  ثحب  لماش  دوشیم و  بیکرت  اـهنآ  زا  يرـشب  مسج  هک  تسا  یفلتخم  يازجا  يهراـبرد  تاـقیقحت  اـهثحب و  لـماش  حیرـشت  ملع 
فلتخم عاونا 

هحفص 38] ]
. دشابیم مه  اهنآ  تفاب  عونت  ندب و  هدنهد  بیکرت  يازجا  نیا 

رارقتسا ش ماگنه  زا  هفطن  هرابرد  هک  تسا  یملع  یسانش  نینج  دنیوگیم  یـسانش  نینج  ملع  ار  نآ  هک  دراد  مه  يرگید  هبعـش  ملع  نیا 
هب اهنآ  زا  مادـک  ره  هرابرد  قیقحت  ناکما  ثحب و  ندـش  ناسآ  روظنم  هب  ار  حیرـشت  ملع  دـنکیم  ثحب  لماک  نینج  لیکـشت  اـت  محر  رد 

: دناهدرک میسقت  ریز  ماسقا 
لماک یسانش  دبلاک   - 1

اه لصفم  همه  تخانش   - 2
مادنا تالضع  تخانش   - 3
نوخ نارود  هاگتسد   - 4

یبصع هاگتسد   - 5
یتسوپ یسح و  ياه  بصع   – 6

یسفنت زاهج   - 7
همضاه زاهج   - 8

یلسانت لوب و  هاگتسد   - 9
يربونص ياههدغ   - 10

لولـس ای  هرجح  ار  نآ  مان  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  اهتفاب  نیا  هک  اه  هتخای  هب  دـسریم  ات  دـنیآیم  دوجو  هب  زیر  ماسقا  زا  گرزب  ءازجا  نیا 
. دننکیم قیقحت  نآ  هرابرد  هلیسو  نیمه  هب  دوشیم و  هدید  پوکسورکیم  اب  طقف  دوشیمن و  هدید  مشچ  اب  هک  دنیوگیم 

هحفص 39] ]
زا ناش  بیکرت  دـنراد و  فالتخا  مه  اب  هفیظو ، بسح  رب  اهنیا  زا  مادـک  ره  تسا و  رگید  ماسقا  زا  ادـج  گرزب  ثحابم  نیا  زا  مادـک  ره 

دننک ظفح  ار  مسج  تایح  همادا  دوخ  لامعا  اب  دننک و  نیمأت  ار  يرشب  مسج  تایح  ات  دنراد  يراکمه  مه  اب  اهنیا  همه  اهتنم  تسادج  مه 
. دنیامن تظفاحم  ار  مسج  نیا  لخاد  حور  و 

تسیچ حور 

هک  ) ناسنا حور  رگا  تسا و  هدش  قتشم  ینعم  کی  زا  ود  ره  داب )  ) حیر حور و  دندقتعم  یـضعب  تسا ، سفن »  » ینعم هب  تغل  رظن  زا  حور 
سفن و نوچمه  ندوب  ادیپان  ینیرفآ و  تایح  كرحت و  رظن  زا  هک  تسنآ  رطاخ  هب  هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  تسا ) يدرجم  لقتسم و  رهوگ 
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. تسا داب 
یکیزیف و صاوخ  هداـم و  رب  مکاـح  لوصا  زا  ریغ  نآ  رب  مکاـح  لوـصا  دراد و  هداـم  ناـمتخاس  اـب  ریاـغم  یناـمتخاس  حور ، هک  اـجنآ  زا 

زیچان مک و  رایـسب  شناد  ملع و  زا  امـش  هرهب  تسادخ و  دزن  رد  اهنت  حور  یعقاو  تخانـش  ملع  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  تسنآ  یئایمیش 
. تسا رتکیدزن  وا  هب  زیچ  همه  زا  هکنیا  اب  دسانشن  ار  حور  ياهزار  رشب  هک  درادن  یبجعت  نیاربانب  تسا »

دندقتعم یهلا  نادنمشناد  اما  چیه ، نآ  ياروام  دننادیم و  یبصع  ياهلولس  يزغم و  هدام  صاوخ  زا  يدام و  ار  حور  ارگ ، هدام  ياهبتکم 
یمدآ ندـب  اما  تسین  هدام  سنج  زا  هک  تسا  هتفهن  وا  رد  يرگید  رهوگ  تقیقح و  دـهدیم ، لیکـشت  ار  ناـسنا  مسج  هک  يداوم  زا  ریغ 

. دراد رارق  نآ  میقتسم  ریثأت  تحت 
هحفص 40] ]

اب تسا ، هدام  ناـهج  تیلاـعف  ناـمتخاس و  زا  ریغ  نآ  تیلاـعف  ناـمتخاس و  هک  تسا  یعیبط  يارواـم  تقیقح  کـی  حور  رگید  تراـبع  هب 
. درادن مه  هدام  تیصاخ  تسین و  هدام  اما  دراد  طابترا  هدام  ناهج  اب  امئاد  هکنیا 

رتـسب حور  هوـالعب  دـشاب  وا  مسج  هارمه  هشیمه  هک  تسا  جاـتحم  تاـیح  همادا  يارب  هـک  تـسا  رـشب  دارفا  یعقاو  تیـصخش  ناـمه  حور 
. تساراد درف  ره  هک  تسا  یصخش  تایصوصخ  تاساسحا و  تایقالخا ، تاداقتعا ،

ياضعا یمامت  دناوتب  هک  دیامن  تفرشیپ  ردقنآ  یحارج  لامعا  کینکت  دینک  ضرف  داد ، حیضوت  رتقیقد  ار  عوضوم  نیا  ناوتیم  یلاثم  اب 
سپ املسم  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  دیراد  یئانشآ  وا  اب  امـش  هک  یـصخش  دیامن و  ضیوعت  دنویپ  لمع  اب  ار  دارفا  هدید  بیـسآ  ای  هدوسرف 

؟ تسوا ندب  ایآ  تسیک ؟ دوخ »  » نیا دینکیمن ، دیدرت  تسا  شدوخ »  » وا هکنیا  رد  امش  زگره  یلو  هتفای  رییغت  صخش  نیا  رهاظ  لمع ، زا 
. دشابیم ندومن  سمل  لباق  ریغ  ندید و  لباق  ریغ  هک  تسوا  مسج  ياروام  یتقیقح  وا  دوخ »  » سپ هدرک  رییغت  الماک  هک  وا  ندب 

يارب هاشداپ  هلزنم  هب  زغم  بلق و  نیا  مینادب  تکلمم  کی  هیبش  ار  ناسنا  مسج  ام  هک  یتقو  تسا  زغم  بلق و  ندـب  ياضعا  نیرتساسح  زا 
. دوشیمن هتسخ  دنکیمن و  لیطعت  ار  شلمع  هک  تسا  یمکاح  رگشالت و  وضع  کی  بلق ، سپ  دنتسه ، تکلمم 

گرم نامز  ات  ار  تکرح  نیا  دنکیم و  عورـش  نینج  رد  تایح  شیادیپ  يادـتبا  زا  ار  دوخ  تکرح  هک  تسا  يوضع  نیرتدـنمورین  بلق 
. دهدیم همادا 

هحفص 41] ]
نوخ دناسریم و  ندب  مامت  هب  اهنایرـش  هلیـسو  هب  ار  دشابیم  ندب  ياضعا  یمامت  تفاب  هدننک  هیذغت  رـصنع  هک  هدـش  هیفـصت  نوخ  بلق ،

. دزاسیم جراخ  ندب  ياضعا  زا  اه  دیرو  هلیسو  هب  مه  ار  تالوضف  هب  هدولآ  نیگنس و  هدنام و 
دنتـسه بلق  يارب  شترا  هلزنم  هب  اهگر  سپ  دنمانیم  قورع  ار  يوافنل ) زیر  رایـسب  ياهگر   ) اهنآ ناگدننک  کمک  اهنایرـش و  اه و  دیرو 

. دنراد هدهع  هب  ار  الاب  هدش  هتفگ  تیرومأم  ود  يربهر  هک 
هب هدولآ  ياهنوخ  نادرگرب و  ندـب و  ياضعا  همه  هب  هزیکاـپ  ملاـس و  نوخ  لاـقتنا  روکذـم  لـمع  ود  ماـجنا  اـب  اـهنت  بلق  تیرومأـم  هتبلا 
اوه ياههلول  هیر و  ود  زا   ) هک یـسفنت  هاگتـسد  هب  ار  دساف  ياهنوخ  هک  دراد  تیلوئـسم  بلق  هکلب  دباییمن  نایاپ  اههاگتـسد  زا  تالوضف 

هب دنتـسه  دساف  نوخ  نآ  لخاد  رد  هک  ار  روآگرم  داوم  نیگنـس و  ياهزاگ  ات  دناسرب  هتفای  بیکرت  اوه ) لوخد  یئایلع  يراجم  شک و 
هب ار  اهنآ  ندنار  نوریب  تیلوئـسم  هک  یهاگتـسد  هب  ار  ینوخ  تالوضف  یفاضا و  داوم  نآ  مه  دـعب  دـنک  لیدـبت  نژیـسکا )  ) فافـش زاگ 

ریاس اما  دنک  تیاده  ندب  جراخ  هب  راردا  قیرط  زا  ار  دیاز  هدننک و  مومسم  داوم  نآ  یلـسانت  زاهج  لوب و  هاگتـسد  ات  دناسرب  دراد  جراخ 
. دنهد ماجنا  دیاب  هک  دنراد  یصوصخم  لامعا  فئاظو و  صاخ و  بیکرت  ناشمادک  ره  اههاگتسد ،

ندب و تیدوجوم  هدنهد  دشر  عقاو  رد  ناسنا  گرزب  لکیه  ای  دبلاک  الثم 
هحفص 42] ]
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تابیکرت اب  همضاه  زاهج  دشابیم و  ندب  رد  تکرح  میسقت  ناشراک  لصافم ، عومجم  تالـضع و  عومجم  دشابیم و  يریگهزادنا  بلاق 
اهنآ و ندیبوک  هدش و  هدروخ  ياه  ماعط  نتفرگ  هاگتـسد ، نیا  هفیظو  دـسریم و  هدـعم  هب  ات  هدـش  عورـش  ناهد  زا  دراد ، هک  ياهدـیچیپ 

درم نز و  رد  هک  لسانت  هاگتسد  اما  دشابیم و  ندب  مزال  یلصا  داوم  زا  ماعط  تالوضف  نتخاس  ادج  اهنآ و  يهریش  نتفرگ  ندرک و  مضه 
. دشابیم لسن  ندرک  دایز  دیلوت و  يهناخراک  دنراد  فالتخا  مه  اب  بیکرت  ثیح  زا 

. دشابیم یبصع  هاگتسد  ءاضعا  نیا  يهمه  رورس  شیهاون ، رماوا و  هاشداپ و  نیا  شنازابرس و  بلق و  نیا  اب  کچوک  روشک  نیا 
اهتفاب نیرت  فیطل  زا  هاگتسد  نیا  تفاب  الثم  دراد  قرف  ندب  ياههاگتسد  ریاس  اب  تهج  ره  زا  كرد ) ساسحا و  هاگتسد   ) یبصع هاگتسد 

نیرتهب و زا  رگیدـکی  اب  اهنآ  ندروخ  شوج  اـه و  بصع  نیا  بیکرت  تسا ، اهلولـس  نیرت  قیقد  نیرتدـنمورین و  زا  نآ  ياهلولـس  تسا و 
. دوشیم بوسحم  اهبیکرت  نیرتابیز 

عاخن لیطتسم و  عاخن  خم  زا  سپ  دشابیم  خم  يالاب  تمسق  یلقع  زکارم  نآ و  ياههرفح  خم و  یغامد  ياهتفاب  باصعا  نیا  عون  نیرتهب 
هک دـنوشیم  میـسقت  یتکرح  باصعا  یـسح و  باصعا  عون  ود  هب  باـصعا  نیا  دـشابیم و  كرد  ساـسحا و  طـبار  هک  دنتـسه  یکوش 

. يدارا ریغ  يدارا و  تسا  عون  ود  دوخ  یتکرح  باصعا 
هحفص 43] ]

یکوش عاخن  لیطتـسم و  عاخن  ياه  بصع  عومجم  زا  يزکرم  تمـسق  ینایم و  غامد  لوراق و  هرطنق  هچخم و  و  خم )  ) ایلع باصعا  زکرم 
هناگجنپ ساوح  لقع و  رکفت و  رظن  زا  ساوح  عیمج  رب  ندـب و  يدارا ) ریغ  يدارا و   ) تاکرح لایما و  عیمج  رب  لماک  طلـست  اهنیا  يهمه 

. دنراد تموکح  ندب  یلخاد  ياضعا  تاکرح  رب  نینچمه  و  یئاواسب ) یئاشچ و  یئایوب ، یئاونش ، یئانیب ، )
یبصع هاگتـسد  میناوتیم  رگید  ترابع  هب  دنوشیم  طوبرم  دننام  خـن  ياهتفاب  اب  ندـب  يایلع  تمـسق  زکارم  اب  یجراخ  زکارم  نیا  يهمه 

. مینادب یتارباخم  لماک  هاگتسد  کی  هیبش  اعومجم  ار  یمدآ  ندب 
تمالـس یعیبط و  تلاح  رد  مسج  یجراخ  یلخاد و  ياضعا  ياهتیلاعف  يهمه  زا  ملع  نیا  رد  هک  ءاضعالا  فیاـظو  ملع  ینعی  يژولویزیف 

هب تایح ، همادا  رد  دوخ  نارود  تیمها  زا  یهاگآ  ندب و  يازجا  همه  هب  یبصع  هاگتـسد  یلک  طلـست  هفـسلف  نتـسناد  سپ  دنکیم  ثحب 
زا دـساف  نوـخ  ندرک  كاـپ  لـمع  نتـسناد  نینچمه  نوـخ و  نیا  زا  اـهنآ  تاـجایتحا  نیمأـت  هدـنز و  ياـهتفاب  همه  ندرک  هیذـغت  هطـساو 
زا مسج  نتخاس  یلاخ  ینعی  هیلک  ود  لمع  زا  یهاگآ  همضاه و  هاگتسد  هدیچیپ  لمع  هرابرد  ثحب  نانچمه  نیتیر و  هلیـسو  هب  اهیگدولآ 

عیـسو ملع  لئاسم  شور  اهنیا  همه  ندـب  ياضعا  تیلاعف  هجرد  طبـض  رد  ءامـص  ياههدـغ  هدـئاف  زا  یهاگآ  تـالوضف و  مومـسم و  داوم 
ملع نیمود  حیرشت  ملع  زا  دعب  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  يژولویزیف 

هحفص 44] ]
. دوشیم بوسحم  یکشزپ  يارب  یتامدقم 

ندب ياضعا  هیقب  هاشداپ و  يهلزنم  هب  زغم  بلق و  یفرعم  تکلمم و  کی  هب  دـسج  هیبشت  اب  دوخ ، هلاسر  يادـتبا  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
زغم و  ) دوخ هاشداپ  زا  تعاطا  هب  مزلم  اهنآ  دناهتـسناد و  تکلمم  نیا  نازابرـس  تیعر و  ار  یبصع ) ياهگر  نوخ و  ياهگر  دننام   ) ناسنا

. دننک ارجا  ار  وا  رماوا  دیاب  هک  هدرک  یفرعم  بلق )
. دننک ظفح  یجراخ  تارثا  حناوس و  همه  زا  ار  دوخ  تکلمم  هاشداپ  دیاب  نازابرس  ایاعر و  نیا  هک  دنهدیم  حیضوت  مه  دعب 

یـسح یتـکرح و  صوصخم  ياـه  بصع  هطـساو  هب  زغم  دوـخ  هب  اـهنآ  تشگرب  زغم و  زا  تاروتـسد  رودـص  هب  هراـشا  مالـسلاهیلع  ماـما 
ره هک  دنهدیم  حیضوت  مه  زاب  دهدیم ، حیضوت  ار  یئایوب  یئاونـش و  یئانیب ، سح  صوصخب  هناگجنپ  ساوح  رثا  لیـضفت  هب  دیامنیم و 

نیا رد  دـنکیم  وب  دـشچیم و  دونـشیم ، دـنیبیم ، ناـسنا  سپ  دـننکیم  لـیمکت  زغم  رقاـح  هلیـسو  هب  ار  دوخ  راـک  ساوح  نیا  زا  مادـک 
زیچ رقاـح  لاـصتا  دوجو  هطـساو  هب  زغم  زا  روعـش  رودـص  زغم و  يارب  صوصخم  رقاـح  لاـصتا  دوجو  هلیـسو  زج  یـساوح  رازبا  تروـص 
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وب دونشیم ، دنیبیم ، دهاوخب  تقو  ره  یمدآ  ینعی  تسا  هدارا  عون  زا  ساوح  نیا  لامعا  هک  دنهدیم  حیضوت  نینچمه  دنتـسین و  يرگید 
. دریگب ار  اهسح  نیا  زا  مادک  ره  ولج  دناوتیم  هدارا  ضحم  هب  دشچیم و  دشکیم و 

هحفص 45] ]
هطـساو هب  هک  اـپ  ود  تسد و  ود  دـننام  دـشابیم ، یتکرح  اـضعا  همه  هب  نآ  طلـست  زا  تراـبع  هک  ار  زغم  رگید  هفیظو  ترـضح  مه  دـعب 

. دنهدیم حیضوت  ار  دنیآیم  رد  تکرح  هب  تکرح  باصعا 
يرای مه  نآ  زا  دـعب  سکعلاب  نیئاپ و  هب  لیطتـسم  عاخن  یکوش ، عاخن  خـم ، الاب و  زکرم  زا  ار ، تکرح  لاقتنا  تیفیک  ترـضح  مه  زاب  و 

نایب سفن  زا  عافد  دسج و  هنازور  جیاوح  ياضق  و  نآ ) ندـش  اج  هب  اج   ) دـسج لاقتنا  رد  دـسج  هاشداپ  رماوا  يارجا  رد  ار  اهاپ  اهتـسد و 
انمض دننکیم و  هراشا  هدش  سفنت  ياوه  هیفصت  رد  ینیب )  ) غامد هدیاف  هب  مالسلاهیلع  ماما  هناگجنپ  ساوح  لامعا  حرش  ماگنه  دننکیم و 

نوریب رد  ار  اهنیا  همه  کمک  دـنیامنیم و  حیرـشت  دـهدیم  ماجنا  ار  كرتشم  هفیظو  اـهبل  اهنادـند و  ناـبز ، اـب  هک  ار  غاـمد  دـیاوف  ریاـس 
ار یتوص  هدـش  فشک  تایرظن  نیرتدـیدج  رخآ ، تاحیـضوت  نیا  اب  ترـضح  دـنهدیم و  حیـضوت  نابز  هب  عطاق  نشور و  مـالک  ندروآ 

حیـضوت دراد  رثا  ادص  هب  صاخ  تاعاشترا  نداد  نآ و  هب  ندیـشخب  مسجت  ادص و  نداد  تنیز  رد  هک  ییاوه  یغامد  ياههسیک  يهرابرد 
. دنهدیم

دوخ هب  اه  بصع  نآ  ًاتاذ  هک  دـننکیم  هراشا  باصعا  زا  یعون  صوصخم و  زکارم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  بلاـطم  زا  تمـسق  نیا  ناـیاپ  رد 
لمع نوخ و  ياهگر  دننام  ندب  یلخاد  دافم  اب  لماک  طلست  باصعا  نیا  هک  دننکیم  حیرشت  راکدوخ و  باصعا  مان  هب  دنهدیم  روتـسد 

دنهدیم حیضوت  مه  زاب  دنراد و  طلست  مومع  روط  هب  اههاگتسد  هیبعت  هب  دنراد و  صاخ  روط  هب  نوخ  شدرگ 
هحفص 46] ]

نیبج و رب  قرع  نتـسشن  ای  ور  ندـش  خرـس  لثم  دـیآیم  دوجو  هب  یمدآ  يهرهچ  رد  هک  يداش  مغ و  دـننام  یجراخ  راـثآ  زا  یـضعب  هک 
دوشیم و رهاظ  راثآ  نیا  یتاپمـس  ياه  بصع  نامه  هلیـسو  هب  هک  دـشابیم  نوخ  یئوم  ياهگر  ندـش  هتـسب  زاب و  نامه  شتلع  تروص 

رارق ءاعما  هدرپ  يولج  تمـسق  رد  يرگید  اههولق و  تشپ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنتـسه  هدـنکارپ  ندـب  فلتخم  طاـقن  رد  اـه  بصع  نیا 
. دناهتفرگ

. دشابیم اههیلک  رد  يداش  ءاشنم  دبک و  رد  مغ  ءاشنم  دنیامرفیم  باصعا  هب  طوبرم  تمسق  حیضوت  نایب و  زا  سپ  ترضح 
نومأم رضحم  رد  یبئاص  نارمع  يدنه و  رـصن  نب  عابـض  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  یئاه  باوج  اب  هلاسر ، نیا  يژولویزیف  ثحبم 

. دنکیم ادیپ  همتاخ  دنهدیم 
ار هدش  هدید  ءایـشا  تایـصوصخ  حور  هکنیا  ای  تسا  ءایـشا  هدنهد  بیکرت  مشچ  دوخ  ایآ  دنکیم  لاؤس  ترـضح  زا  نارمع  هک  یماگنه 
هک هدش  هدید  ءایـشا  صیخـشت  ینعی  تیؤر  تسا ، یهایـس  دیفـس و  زا  یطولخم  یبرچ  مشچ  دـنهدیم  باوج  ترـضح  دـنکیم ؟ كرد 
ارچ سپ  تسه  حور  هکنیا  اب  دوشیم  روک  مشچ  هک  یماگنه  دنکیم  لاؤس  ترـضح  زا  عابـض  یتقو  مه  زاب  دوشیم  كرد  حور  طسوت 

؟ دنیبیمن
اجک حور  دنـسرپیم : ود  ره  دشاب  هتفرگ  کیرات  يربا  ار  شیولج  هک  تسا  يدیـشروخ  دننام  حور  ماگنه  نیا  رد  دـنیامرفیم : ترـضح 

؟ دوریم
هحفص 47] ]

؟ دوریم اجک  دشیم  لخاد  اهنآ  زا  هک  يرون  دوش ، هتسب  اههرجنپ  هک  یتقو  دنهدیم : باوج  ترضح 
دسج همه  هب  نآ  عاعش  تسا و  زغم  حور  رارقتسا  لحم  دنیامرفیم : ترضح  دیهدب : حیـضوت  میارب  رتشیب  ار  هلئـسم  نیا  دیوگیم : یبئاص 

دنک بورغ  دیـشروخ  هک  یتقو  دشخبیم  رثا  دتفایم و  نیمز  هب  شعاعـش  دـنکیم و  تکرح  نامـسآ  رد  هک  يدیـشروخ  دـننام  دـباتیم 
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عورـش نینچ  مالـسلاهیلع ، ماما  هلاسر  مود  تمـسق  تسین . دسج  نآ  رد  حور  رگید  دش ، هدـیرب  یـصخش  رـس  هک  یتقو  تسین ، رون  رگید 
مخت يدرک و  داـبآ  ار  نیمز  نآ  یتقو  تسا ، كاـپ  ینیمز  دـننام  دـسج  هفیلخ ، يا  نادـب  تست  ندـب  قفاوم  هک  روخب  ار  یماـعط  دوشیم 

دابآ نیمز  نآ  املـسم  دـنامب  هنـشت  نیمز  هک  مک  هن  دـنک و  هابت  ار  نآ  هک  دایز  هن  دراد  زاـین  هک  ینازیم  هب  بآ  هتبلا  يداد  بآ  یتشاـک و 
هایگ ددرگیم و  دساف  نیمز  نآ  دوش  تلفغ  نیمز  نآ  يدابآ  نارمع و  زا  رگا  اما  دوشیم  رتدایز  شلوصحم  بوخ و  شتعارز  دـنامیم ،

. دور راک  هب  ریبدت  نآ  هب  نداد  بآ  نداد و  اذغ  رد  دیاب  هک  تسا  نیمز  نآ  دننام  مه  دسج  سپ  دیوریمن ، نآ  رد 
ماجنا یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  نآ  ياضعا  همه  دـنامیم و  ملاـس  يدرک  تبقارم  هیذـغت و  اراوگ  تابورـشم  اذـغ و  اـب  ار  ندـب  هک  یتقو 

. روخب ار  نامه  دیامنیم  تیوقت  ار  تندب  تست و  هدعم  قفاوم  يزیچ  هچ  نیبب  نک  هاگن  هفیلخ ، يا  سپ  دنهدیم 
هحفص 48] ]

هن دروخ  زاین  هزادنا  هب  ار  اذغ  دیاب  سپ  تسا  هدرکن  هیذغت  حیحص  ار  شدسج  دروخب ، موزل  دح  زا  شیب  ار  اذغ  سک  ره  هفیلخ  يا  نادب 
تزور يارب  هک  يرادـقم  هب  هک  تسنیا  ندروخ  اذـغ  يارب  قیرط  نیرتـهب  سپ  دوش  هدروـخ  دـیاب  هزادـنا  نیمه  هب  مه  بآ  داـیز ، هن  مک 

. یشکب تسد  اذغ  زا  هدشن  ریس  الماک  يوش و  دنکیم  تیافک 
، تیاذغ رد  يورهنایم  هکلب  ینک ، طارفا  بذاک  لیم  نیا  زا  يوریپ  رد  دـیابن  یلو  تسه ، لیم  توهـش و  اذـغ  هب  تبـسن  وت  دوجو  رد  هتبلا 

. دزاسیم دنمورین  ار  تمسج  دنکیم و  كاپ  ار  تلقع  درادیم ، هگن  ملاس  ار  وت  ندب  هدعم و 

تشادهب ظفح  ناونع  تحت  ینیز ، رتکد  هلیسو  هب  اضر  ماما  تاروتسد  حرش 

هراشا

ینیعم دعاوق  يور  یتشادـهب ، ياهیئامنهار  یبط و  دـعاوق  رتشیب  تسا و  ریذـپناکما  اهیندیـشون ، اذـغ و  رد  تاعارم  رثا  رد  ندـب  تمالس 
ره اریز  تسا  هدش  هداد  مدرم  تیرثکا  جازم  اب  قبطنم  تاروتسد  نیا  تهج  نیمه  هب  درب ، راک  هب  ار  نآ  اهندب  همه  رد  ناوتب  ات  هدش  نییعت 

صوصخم جازم  صخش  ره  سپ  دنشابیم ، زیامتم  نارگید  زا  هک  دنراد  یصاخ  قالخا  ندب و  دوخ ، نامتخاس  بسح  رب  اهناسنا  زا  مادک 
تـسا زیاـمتم  نارگید  زا  تایـصوصخ  نآ  همه  هلیـسو  هب  هک  دراد  یـصاخ  تاـیح  هک  تفگ  ناوـتیم  هـکلب  دراد  یـصوصخم  تیلباـق  و 

زا یضعب  تسا  نکمم  نیاربانب 
هحفص 49] ]

. تعفنم یضعب  دشاب و  هتشاد  ررض  اهنآ  يارب  یلک  هب  یتشادهب  دعاوق 
مرگ ياهلصف  رد  يریسمرگ و  ياهروشک  رد  صوصخ  هب  درـس  بآ  رد  ینت  بآ  دناهتفگ : یتشادهب  تایرـشن  یبط و  ياهباتک  رتشیب  الثم 

مک ناش  تمواقم  هک  فیعـض  ياهندب  زا  یـضعب  اریز  تسناد  دـیفم  رـشب  دارفا  همه  يارب  ناوتیمن  ار  روتـسد  نیا  تسا  دـیفم  ندـب  يارب 
بلق تالضع  يارب  هدش و  هتسب  زاب و  یناهگان  روطب  اه  دیرو  نیئارـش و  تلاح  نیا  رد  اریز  دننک  يوریپ  روتـسد  نیا  زا  دنناوتیمن  تسا ،

. دشابیم نیرفآرطخ 
مالـسلاهیلع ماما  شیامرف  دننام  دشابیم  دیفم  اهندب  همه  يارب  اهنآ  تیاعر  هک  دنتـسه  مه  یتشادهب  تاروتـسد  حیاصن و  ضوع  رد  یلو 

. زیخرب هرفس  رس  زا  يدرک  يریس  ساسحا  هک  نیا  ضحم  هب  روخب و  اذغ  یتسه  هنسرگ  هک  یماگنه  هدومرف  هک 
عرز تشک و  نیمز  نیا  رد  تسا و  نیمز  نیا  بحاـص  یمدآ  هک  دـناهدرک  هیبـشت  تکربرپ  نیمز  کـی  هـب  ار  ندـب  مالـسلاهیلع  ماـما  یلب 

. دنکیم
یتمالـس هک   ) دهدیم ار  هرمث  نیرتهب  نیمز  نیا  دیامنن ، طیرفت  طارفا و  نآ  هیذـغت  تبقارم و  رد  دـنکب و  ار  مزال  هجوت  نیمز  هب  رگا  سپ 
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نایب ار  یبط  تایرظن  نیرتهب  دـشابیم و  یتشادـهب  تاروتـسد  نیرتدـیدج  اب  قبطنم  هک  تسا  یئاـبیز  قیمع و  هیبشت  هچ  هیبشت  نیا  تسا )
. دنکیم

زا ازجم  ار  یناسنا  ره  لجوزع  دنوادخ  هک  دننکیم  حیرـشت  ام  يارب  دنناسرب ، نایاپ  هب  ار  تمـسق  نیا  هکنآ  زا  شیپ  ترـضح ، مه  دـعب  و 
قلخ نارگید 

هحفص 50] ]
ار هچنآ  نک  هاگن  : ) دیامرفیم هتخاس  بطاخم  ار  هفیلخ  هک  تسا  لصا  نیمه  هب  هجوت  اب  تسا ، هداد  یصاخ  جازم  یصخش  ره  هب  هدرک و 
اب بسانتم  ياهزیچ  اه  تعیبط  زا  مادـک  ره  هک  نادـب  هفیلخ  يا  هدومرف  مه  زاب   … بلطم )  رخآ  ات  روخب  تسوت  جازم  هدـعم و  قفاوم  هک 

 … رخآ ات  دشاب  تندب  زاین  قباطم  هک  روخب  یئاه  اذغ  زا  سپ  دنرادیم ، تسود  ار  دوخ  عضو 
، روتسد نیا  اب  ترضح  یشاب ) هتشاد  نآ  هب  لیم  زونه  هک  شکب  تسد  اذغ  زا  یماگنه   ) دنیامرفیم الاب  نانخس  لابند  هب  ترـضح  هرابود 

تـسد اذغ  زا  مه  یماگنه  یتسه و  هنـسرگ  هک  روخب  اذـغ  یعقوم  تسا  هدومرف  هک  هدرک  دـیئات  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  شدـج  يهتفگ 
. میهدب حیضوت  ار  يریس  یگنسرگ و  روتسد ، نیا  قادصم  ندش  نشور  يارب  تسا  رتهب  ياهدشن  ریس  هک  شکب 

تسیچ یگنسرگ 

لماک شمارآ  تلاح  رد  شاهمضاه  زاهج  دنک و  ادیپ  اذغ  هب  زاین  یمدآ  ندب  تقو  ره  هک  تسا  یـصاخ  یعیبط  ساسحا  کی  یگنـسرگ 
. دنک عورش  ار  دوخ  مضه  لمع  هرابود  هدعم  دناسرب و  هدعم  هب  ار  مزال  ماعط  ات  دهدیم  تسد  یمدآ  هب  ساسحا  نیا  دشاب ، هدامآ  و 

تسیچ يریس 

هراشا

دشاب و یفاک  شمسج  يارب  هدش  هدروخ  ياهاذغ  هک  دنکیم  ار  ساسحا  نیا  یماگنه  یمدآ  هک  تسا  یصاخ  یعیبط  روعـش  کی  يریس 
. دوش ریزارس  وا  هدعم  هب  اذغ  رادقم  نیمه  دیاب 

هحفص 51] ]
ندروخ اریز  ددرگیم ، ندـب  رد  لداعت  مدـع  بجوم  کش  نودـب  اـهنآ  دروم  رد  ندرک  لـمع  دـب  ساـسحا و  ود  نیا  هراـبرد  طارفا  سپ 

مه یمیقتسم  جیاتن  ماعط  رد  يورهدایز  نیا  رب  هوالع  دروآیم ، هدعم  ینیگنـس  تسخن  هلهو  رد  دشاب  ندب  تیلباق  زا  شیب  هک  دایز  ياذغ 
. دنوشیم نایب  ریز  حرش  هب  اهنآ  تیمها  بسح  رب  هک  دراد 

همضاه ءوس 

دوجو هب  تشادهب  طیارـش  تیاعر  مدع  اذغ و  رد  يورهدایز  هطـساوب  دبک ، هدـعم و  صوصخب  همـضاه و  زاهج  دایز  شالت  زا  ضرم  نیا 
. دیآیم

یقاچ

اذغ ندروخ  رد  شبحاص  یلو  دشاب  هتشاد  ینیعم  شیاجنگ  همضاه  زاهج  هک  یتقو  تسناد  اهیرامیب  یلـصا  تلع  ناوتیم  ار  يرامیب  نیا 

مالسلا هیلع  اضرلا  www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


بـسانم ریغ  ياهاج  رد  مه  يرادقم  و  دـنوشیم ، نوخ  لخاد  يرادـقم  دـنوشیمن ، بآ  هدـعم  رد  هک  یبرچ  داوم  هجیتن  رد  دـنک ، طارفا 
دوجو هب  ار  يددـعتم  ياه  ضرم  تسا و  كانرطخ  رایـسب  ندـب  يارب  لـمع  نیا  دـننکیم و  بوسر  دـبک  بلق و  ياـه  هلـضع  لـثم  ندـب 

. دروآیم
زا یضعب  رد  اهنایرـش  نآ  نوخ  راجفنا  ددرگیم و  اهنایرـش  ندش  هراپ  هب  یهتنم  هک  دشابیم  بلق  ندوب  زجاع  یقاچ  جیاتن  زا  رگید  یکی 

. دیآیم دیدپ  زغم  دننام  ندب  ساسح  ياهلحم 
سرقن دننام  نمزم  تسا  یلصفم  ضارما  زورب  نامه  یقاچ ، رگید  تارثا  زا 

هحفص 52] ]
اهنآ زا  يریگولج  دندش ، رهاظ  جیاتن  نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  عوضوم  تسا و  اذغ  رد  طارفا  رثا  رد  ضارما  نیا  همه  دـشابیم 

قباطم هک  دروخب  ار  یئاذغ  هک  تسا  نیا  دشابیم ، يرورض  مزال و  حلاص ، درف  ره  يارب  هک  هچنآ  سپ  تسا  نکمم  ریغ  یهاگ  لکشم و 
. دشاب وا  ندب  تیلباق  اب  بسانتم  جازم و  اب 

نایب نآ  رد  ترضح  هدش و  هتشون  لاس  لوصف  زا  لصف  ره  ثداوح  یمور و  ياههام  هرابرد  هک  ار  هلاسر  بلاطم  زا  تمسق  نآ  نونکا  ام 
حیرـشت يارب  مینکیم و  ثحب  ددرگ  بانتجا  دیاب  زیچ  هچ  زا  دوش و  هدروخ  دیاب  یئاذـغ  هچ  اه  لصف  اههام و  زا  مادـک  ره  رد  هک  هدرک 

ماعط زا  دـعب  مارح  لالح و  ياهیندیـشون  دروم  رد  ناماما  لوق  هب  مه  دـعب  مینکیم  نایب  امدـق  نانخـس  زا  ار  تشادـهب  ظفح  تسخن  اهنآ 
. میئامنیم دانتسا 

یتشادهب ماظن  اب  اهنآ  يهطبار  اه و  لصف 

لاس هناگ  راهچ  ياهلصف  ندش  ضوع  دشابیم و  زور  بش و  فالتخا  هداد ، جرخ  هب  یتسه  همادا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یئاه  تمکح  زا 
دنوادخ تسوا . تمکح  هدارا و  ملع و  دنوادخ و  دوجو  رب  لیلد  نیرتهب  دوشیم ، لصاح  لوصف  نایرج  رد  هک  یمظنم  لیدـبت  رییغت و  و 

باصعا و ات  دـنیامن  دـیدجت  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  ياوق  دـننک و  تحارتسا  دـنناوتب  نارادـناج  ریاس  اهناسنا و  ات  هدـیرفآ  کیرات  ار  بش 
يادرف ياهراک  يارب  دنبای و  شمارآ  همه  اهنآ  یجراخ  یلخاد و  تالضع 

هحفص 53] ]
ار دوخ  هار  دنریگب و  رـس  زا  ار  دوخ  یتایح  تیلاعف  شالت و  هدنز ، تادوجوم  ریاس  اهناسنا و  ات  هدرک  نشور  ار  زور  دـنوش و  هدامآ  دوخ 

. دنیامن یط  راب  تقشم  یگدنز  نیا  شاعم و  شالت  نادیم  رد 
رثا وا  مسج  رد  یگتسخ  يرادیب و  دنکن ، ار  باوخ  نیا  رگا  هک  دراد  زاین  تحارتسا  باوخ و  تعاس  دنچ  هب  زورهنابش  رد  اعبط  ناسنا  ره 

. دنکیم مک  ار  شیاهورین  جیردت  هب  دراذگیم و 
شبش باوخ  هک  یطرـش  هب  دنک ، میـسقت  زور  بش و  نایم  ار  تاعاس  نیا  دیاب  هک  دراد  زاین  باوخ  تعاس  تشه  هب  لماک  ملاس و  ناسنا 

. دراد زاین  تحارتسا  باوخ و  هب  دایز  مرگ ، رایسب  ياهلصف  رد  صوصخب  یمدآ  دشابن ، رتمک  تعاس  شش  زا 
دادـعت مه  تحارتسا  لحم  لـصف و  نس و  ظاـحل  زا  نینچمه  دراد و  قرف  دـنکیم  هک  یئاـهراک  هب  تبـسن  باوخ  هب  ناـسنا  جاـیتحا  هتبلا 

. دنکیم قرف  باوخ  تاعاس 
تسیب و رد  ملاس  ناسنا  هک  انعم  نیدب  دوش  میسقت  اهنیا  نایم  رد  دیاب  تسا و  طوبرم  باوخ  راک و  تاقوا  اب  مظنم  روط  هب  مه  مزال  هیذغت 

. دراد زاین  هداس  کبس و  ياذغ  هعفد  کی  لماک و  ياذغ  هعفد  ود  هب  تعاس  راهچ 
ياذغ دشاب ، مضه  دوز  بوخ و  یئاذغ  داوم  ياراد  لماک و  دیاب  تسا ، یمدآ  يارب  مزال  ياذغ  نیرتیلـصا  نیرتمهم و  هناحبـص  ياذـغ 

دیاب ناتسبات  لصف  رد  صوصخب  بش ، ياذغ  اما  دشاب ، يوقم  لماک و  دیاب  مه  رهظ 
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هحفص 54] ]
. دنکن زواجت  هویم  يرضاح و  ياهاذغ  ندروخ  زا  ینعی  دشاب  کبس  هداس و 

یگدنز هک  تسا  یلحم  وا و  یـصخش  تاداع  عبات  هک  تسا ، ناسنا  دوخ  هب  طوبرم  هدـعو ، هس  نیا  يارب  اذـغ  هیلوا  داوم  عون و  نییعت  اما 
هدنیآ رد  ام  هک  دشاب  شخب  ورین  لماک و  یئاذغ  رصانع  دیاب  هک  تسا  نیا  مهم  طرـش  اهنت  دراد ، یگتـسب  مه  صخـش  قوذ  هب  دنکیم و 
هرابرد دناهدرک و  نایب  لصفم  روط  هب  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  هزیکاپ  ياهیندیـشون  حرـش  لصف  رد  یلـصا  ياهاذغ  ندرمـشرب  ماگنه 

. درک میهاوخ  نایب  دومرف ، يدج  غیلب و  هیصوت  اهنآ 
تاداـمج یتـح  اـههویم و  تاـتابن ، رادـناج و  تادوجوم  يهمه  لـماش  هک  دراد  يداـیز  ياـه  تمکح  لاـس  رد  هناـگراهچ  لوصف  رییغت 

رد لوصف ، تارییغت  هک  تسا  نیا  دشابیم  مزال  نآ  رکذـت  هک  هچنآ  یلو  درک  هراشا  باتک  نیا  رد  اهنآ  يهمه  هب  ناوتیمن  هک  دـشابیم 
تارییغت نیا  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  تاریثأت  نیا  لیمکت  روظنم  هب  مه  درف  ره  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دـشابیم ، رثؤم  اهناسنا  یتایح  نوئش 

ار اهنآ  دوش و  دـنمهرهب  لوصف  نیا  ياهیبوخ  عفاـنم و  زا  مه  دـیامن و  ظـفح  تارییغت  نیا  ياهررـض  زا  ار  دوخ  مسج  مه  اـت  دـنک  هداـمآ 
. دنک رتلماک 

ار نارادناج  هاگآدوخان  اهورین  نآ  هک  هدرک  زهجم  یناهنپ  ياهورین  زا  یـضعب  اب  ار  رادناج  تادوجوم  شاهغلاب  تمکح  يور  زا  دنوادخ 
رد هدش  هدیرفآ  نارادناج  يدوجو  نامتخاس  اب  هک  تسا  يزیرغ  تبقارم  تظفاحم و  نیا  دـننکیم  ظفح  شجراخ  طیحم  ياه  رثا  رـش  زا 

ناسنا نایم ، نیا 
هحفص 55] ]

هک هداد  ناسنا  هب  يرثؤم  الاو و  يورین  کی  يزیرغ ، ياهورین  نآ  رب  هوالع  دـنوادخ  نوچ  دراد ، یـصاخ  زایتما  نارادـناج  همه  هب  تبـسن 
. تسا لقع  ورین  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  نارادناج  يهمه  لودج  يادتبا  رد  نآ  مان 

يرترب و نارادـناج  ریاس  رب  تسا و  هدـش  هتخانـش  نارادـناج  فرـشا  تاقولخم و  ياقآ  ناـسنا ، هک  تسا  لـقع  نیمه  دوجو  يهطـساو  هب 
هتفرشیپ تاناویح  هب  دنکن ، دشر  دشاب و  کچوک  شلقع  هک  یناسنا  تسا ، هدش  يرترب  ناحجر و  نیا  بجوم  وا  لقع  نوچ  دراد  تلیضف 

. لماکتم یقرتم و  ناسنا  هب  ات  تسا  رتکیدزن 
شیاسآ و هافر و  ندروآ  مهارف  رد  تامیلعت  نیا  هک  هتخومآ  یعیبط  مولع  زا  ار  يدایز  رایسب  لئاسم  لقع ، يورین  دوجو  هطـساو  هب  ناسنا 

. تسا هدرک  رایسب  يرای  ار  وا  یگدنز  نتخاس  ناسآ 
میدق رایسب  نامز  زا  هک  دشابیم  لاس  يهناگ  راهچ  لوصف  تامیسقت  نیمه  دراد ، رایسب  عفن  يرشب  تایح  ظفح  رد  هک  یـشزرااب  مولع  زا 

اه لصف  تالوحت  دب  تاریثأت  زا  ار  دوخ  هجیتن  رد  هدش ، انـشآ  تارییغت  نیا  دـیاوف  هب  هدرک و  قیقحت  لوصف  نیا  تالوحت  يهرابرد  ناسنا 
. تسا هتشادهگن  ظوفحم  شندب  رد  لوصف  رضم  میقتسم  تاریثأت  زا  صوصخ  هب 

باتک نیا  رد  ناوتیمن  هک  تادوجوم  همه  رب  هکلب  اهناسنا ، تایح  رب  اهنت  هن  دراد ، يرامـشیب  تارثا  دـیاوف و  هناگراهچ  لوصف  تارییغت 
نیا دیاوف  حرش  هب  طقف  اج  رد  ام  نیاربانب  دراد  ریثأت  دومن  هراشا  اهنآ  يهمه  هب 

هحفص 56] ]
. مینکیم نایب  دهد ، ماجنا  لصف  رییغت  ربارب  رد  ناسنا  دیاب  هک  ار  مزال  لامعا  میزادرپیم و  ناسنا  ندب  رد  تارییغت 

نیعم هطساو  هب  اهاذغ ، تیفیک  نایب  رد  دندش و  غراف  هناگراهچ  لوصف  رد  يرورض  ياهاذغ  نییعت  حرش  زا  مالسلاهیلع  ماما  هکنیا  زا  سپ 
دنداد حیـضوت  مه  زاب  دندومرف ، نایب  ار  تشادهب  طیارـش  نیرتقیقد  اهاذغ  نآ  ندروخ  رد  لادتعا  تیاعر  مزال و  ياهاذـغ  عاونا  نتخاس 

. دومن هدافتسا  مرگ  ياهاذغ  درس  ياهلصف  رد  دروخ و  درس  ياهاذغ  دیاب  مرگ  ياهلصف  رد  هک 
، نآ نمض  هدومن  نایب  لصف ، ره  يارب  رصتخم  فیصوت  زور و  دادعت  نییعت  ظاحل  زا  هناگراهچ  لوصف  يارب  یفاک  روط  هب  مه  نآ  زا  دعب 
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هک دـندومن  نییعت  هدرک و  نییعت  مه  ار  مامحتـسا  تحارتسا و  باوخ و  تاقوا  یتح  دـنداد ، حیـضوت  مه  ار  لـصف  ره  يرورـض  ياهاذـغ 
نیا هلیـسو  نیا  هب  تسا و  اه  لصف  نیرتهزیکاپ  هک  راهب  لصف  الثم  دشابیم  یعرف  کی  مادک  تسا و  يرورـض  لامعا  نیا  زا  کی  مادـک 

زا یمدآ  هک  تسا  دایز  يوج  تارییغت  لصف  نیا  رد  دنریگیم ، رـس  زا  ار  دوخ  تایح  یگدنز و  تادوجوم  دوشیم و  دیدجت  لاس  لصف 
لصف راهب  رـس  تشپ  رد  هک  صوصخب  دشاب ، يوج  تارییغت  نیا  هجوتم  دیاب  دوشیم و  لقتنم  راهب  لدتعم  ياوه  هب  ناتـسمز  يامرـس  وج 

ندروخ هطساو  هب  ناسنا  ندب  ياه  زاهج  هکنآ  زا  سپ  ناتسمز  رد  دسریم . ناتسبات 
هحفص 57] ]

دکار و ناتـسمز ، دـیدش  يامرـس  رثا  رد  اهندـب  هکنآ  زا  سپ  مه  زاب  هدـش ، لیقث  يدودـح  ات  اهتـشوگ  اهیبرچ و  دـننام  نیگنـس  ياهاذـغ 
هب هداد و  تاجن  امرس  لصف  ياهنایز  زا  ار  دوخ  رشب  هدرک ، تداع  دیدش  يامرس  زا  هدنرادهگن  تفلک و  ياهسابل  نآ  هب  هدنام و  شوماخ 

یترارح يورین  ياراد  هک  نیگنـس  ياهاذغ  ینعی  دـنک  ضوع  ار  دوخ  زیچ  همه  لصف  ندـش  ضوع  اب  اعبط  دـیاب  سپ  هدیـسر ، راهب  لصف 
دننام دیامن ، مضه  دوز  لدتعم و  کبـس و  ياهاذغ  هب  لیدبت  ار  ناتـسمز  صوصخم  ياهاذـغ  ریاس  راد و  یبرچ  ياهتـشوگ  دـندوب ، دایز 

اذـل دـنوشیم  ضوع  یتابن ) هاوخ  یناویح  هاوخ   ) زیچ همه  تعیبط  رد  رییغت  مکح  هب  راهب  لصف  رد  نوچ  اـههویم  تاـجیزبس و  تاـبوبح ،
دننک زییمت  كاپ و  ار  ارفص  يراجم  صوصخب  دوخ  همضاه  زاهج  هاگتسد  لهسم ، ندروخ  اب  البق  اهناسنا  هک  دننکیم  هیصوت  ءابطا  رتشیب 

تولخ و ياهاج  رد  دنوش و  لوغشم  برط  يداش و  هب  دننک و  مامحتسا  اهحبص  دنروخب و  تاتابن  هدناشوج  ياه  لهـسم  راک  نیا  يارب  و 
. دنوش ایهم  ناتسمز  زیئاپ و  اب  هلباقم  يارب  مه  دننکب و  ناتسبات  ترارح  لمحت  هدامآ  مه  ار  دوخ  ندب  اهراک  نیا  اب  ات  دننیشنب  مارآ 

ياهاذغ زا  رتشیب  دنروخب ، مک  یبرچ  تشوگ و  راهب  مود  هام  رد  دننک ، ضوع  مه  ار  اهاذغ  اهسابل و  عون  دیاب  ناتسبات  وج  اب  هلباقم  يارب 
ناربج ات  دنروخب  دایز  بآ  دنیامن و  هدافتسا  ترارح  ریثأت  ندرب  نیب  زا  يارب  تدورب  دیلوت  لیاسو  عون  همه  زا  دننک و  هدافتسا  جازم  درس 

هب هک  دشاب  یئاهبآ  نآ 
هحفص 58] ]

. دیآیم نوریب  ندب  زا  قرع  لکش 
دوخ هلاسر  رد  ار  نآ  ترضح  هک  یبارش  نامه  صوصخب  لالح  ياه  بارـش  عاونا  تاجیزبس و  ریـش و  هویم ، ناتـسبات ، رد  اهاذغ  نیرتهب 

. تفگ میهاوخ  امش  يارب  ار  نآ  هیهت  زرط  تابیکرت و  عفانم و  يدعب ، تمسق  رد  مه  ام  دشابیم و  دناهدومرف  فیصوت 
نیا نوچ  دباتب ، امـش  ندب  هب  موادم  روط  هب  غاد  باتفآ  رون  دـیراذگن  دـینک و  يراددوخ  باتفآ  يولج  رد  نتـسشن  زا  ناتـسبات ، لصف  رد 

. دراد يدایز  ررض  شبات 
یطرش هب  تسا ، دیفم  رصع  حبص و  درـس  بآ  اب  مامح  دینک ، يراددوخ  مه  نیگنـس  ياهـشزرو  یندب و  دایز  ياهـشالت  زا  دیاب  نینچمه 

ياه ضوح  رد  ناتـسبات و  لصف  رد  هناخدور  بآ  رد  ندرک  انـش  دـینکن ، مامحتـسا  اذـغ  ندروخ  زا  سپ  ای  راـک و  زا  سپ  هلـصافالب  هک 
نآ رد  دـیآیم  امرگ  زا  سپ  هلـصافالب  نوچ  دـشابیم ، لاس  زا  لدـتعم  لصف  نیمود  هک  زیئاپ ، لصف  رد  اما  تسا . دـیفم  رایـسب  یتشادـهب 

دنتـسه ترارح  دـلوم  هک  یبرچ  داوم  ندرک  هریخذ  هب  يرورـض  جایتحا  هرابود  هدرک ، بآ  ار  اهنآ  ياـهیبرچ  ناتـسبات  هک  اهندـب  تروص 
. دنک زهجم  ناتسمز  يامرس  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  ندب  ات  دنک ، هریخذ  ار  نآ  بسانم  ياهاذغ  ندروخ  اب  دیاب  دراد و 

عاونا هب  ندـب  نینچمه  درک ، شزرو  راک و  دـیاب  سپ  دراد  ار  دایز  جـنر  شالت و  لمحت  ندـب  تسا و  ناـسآ  ندرک  راـک  زیئاـپ  لـصف  رد 
یلصا و ياهاذغ 

هحفص 59] ]
. دراد زاین  روگنا  رانا و  دننام  بوخ  ياههویم 

زا هدافتسا  دراد و  دوجو  دنتـسه  يدایز  دیاوف  ياراد  دنـشابیم و  مه  اهنیماتیو  عاونا  زا  یـضعب  يوتحم  هک  هزات  ياه  رمت  لصف ، نیا  رد 
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. تسا دیفم  رایسب  دننکیم  تسرد  نآ  زا  هک  یئاه  یندیشون  عاونا  زا  اهنآ و 
رگا درک ، شالت  راک و  دایز  مرگ  ياهزور  رد  دیاب  تسه  مه  تحارتسا  لصف  لاح  نیع  رد  راک و  لصف  هک  ناتـسمز )  ) لصف نیرخآ  رد 

اه و ماکز  رش  زا  ار  دوخ  ات  دننک ، ترفاسم  يریسمرگ  ياج  هب  تسا  رتهب  ناتسمز  درس  ياهزور  رد  یلو  دنشاب  مه  تخـس  اهراک  نآ  هچ 
. دننک ظفح  ازنالولفنآ  هیرلا و  تاذ  ياهنیس ، ياههلزن  دننام  دنوشیم  رهاظ  لصف  نیا  رد  هک  یضارما  ریاس 

ياهتـشوگ اـهنآ  نیرتهب  هک  دـشاب  يوقم  داوم  ياراد  هک  تسا  نآ  يوقم  ياهاذـغ  زا  روظنم  دروخ ، يوقم  ياهاذـغ  دـیاب  لـصف  نیا  رد 
هب تبـسن  ناتـسمز  لصف  رد  مسج  نوچ  دنـشونب  هدش  هیفـصت  ياههباشون  فاص و  ياهبآ  دـعب  دـشابیم و  اهنان  عاونا  اهیبرچ و  نیگنس و 
هب ندب  یلومعم  ترارح  هک  تسنیا  يارب  لمع  نیا  دراد و  جایتحا  دایز  يرلاک  ترارح و  هدننک  دـیلوت  ياهاذـغ  هب  رتشیب  رگید  ياهلـصف 

. دنک هلباقم  ناتسمز  يامرس  اب  دناوتب  ندب  ات  دوش  ظفح  یمئاد  روط  هب  اهاذغ  نیا  هلیسو 
نییعت اب  هام  هب  هام  ار  لصف  ره  تایصوصخ  دناهتشون و  یطوسبم  حرش  دوخ  هلاسر  رد  لاس  هناگراهچ  ياهلصف  دروم  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

شیاهزور دادعت 
هحفص 60] ]

کبـس شزرو  دیاب  یهام  هچ  رد  هک  دناهدومرف  هیـصوت  انمـض  دناهدومن و  نیعم  مزال  ياهیندیـشون  اهاذغ و  هام  ره  يارب  دـناهدرک و  نایب 
تاقوا هراـبرد  رتمک و  لـصف  مادـک  رد  درک و  راـک  داـیز  دـیاب  یلـصف  هچ  رد  هکنیا  اـی  درک و  نیگنـس  ياهـشزرو  یهاـم  هچ  رد  دومن و 

. دناهدومرف هیصوت  زین  دوشیم  بوسحم  ندب  يرکف  ینالضع و  تیوقت  لماوع  زا  یکی  هک  مامحتسا 
رد ار  هدنرپ  عاونا  یهام و  هرب ، هلاسوگ ، تشوگ  الثم  دناهدرک  دیکأت  بسانم  عقاوم  رد  ار  مضه  دوز  هزات و  ياهتشوگ  ندروخ  هکنیا  ای  و 

هرخالاب دناهدومرف و  دیکأت  ناتـسمز  لصف  رد  ار  راد  یبرچ  نیگنـس و  ياهتـشوگ  ندروخ  نینچمه  دـناهدرک و  هیـصوت  بسانم  ياهلـصف 
تشادهب ظفح   ) ثحبم نیا  رد  ترضح  یلک  روط  هب  هداد و  ینیعم  تاقوا  رد  یحور  یندب و  ياهراک  هرابرد  یقیقد  لماک و  تاحیـضوت 

همادا قیقد  شور  هدرک و  نایب  ار  دب  بوخ و  ياهاذغ  ای  هدوب و  مزال  يرورض و  یندب  نامتخاس  ظاحل  زا  هک  هچنآ  هناگراهچ ) لوصف  رد 
. دناهدومن راذگاو  اهناسنا  دوخ  هب  ار  لامعا  نیا  باختنا  هداد و  دای  ار  يریگشیپ  تشادهب و 

یمور ياههام  رکذ 

راذآ

حرفم هزیکاـپ و  زور  بش و  ياوه  هاـم  نیا  رد  نیدرورف ) ات 24  دنفسا   23  ) دـشابیم زور  کی  یـس و  تسا و  راهب  لصف  هام  نیلوا  راذآ 
. دنوشیم مک  اه  مغلب  دنیآیم و  ناجیه  هب  اهنوخ  ددرگیم ، مرن  ینعی  دوشیم  تسس  نیمز  تسا و 

هحفص 61] ]
لهـسم هام  نیا  رد  دروخ ، یـشرت  هنوپ و  ناـحیر ، زاـیپ ، دـیابن  دروخ و  هتخپ  مین  دیفـس  تشوگ  دـننام  فیطل  ياهاذـغ  دـیاب  هاـم  نیا  رد 

. درادن یعنام  مه  تماجح  نتفرگ و  نوخ  تسبوخ  ندروخ 

ناسین

رتيوق اه  جازم  دوشیم ، رتینالوط  اهزور  هاـم  نیا  رد  تشهبیدرا ) ات 23  نیدرورف   25  ) دشابیم زور  یـس  هک  تسا  ناسین  راهب  مود  هام 
عامج دروخ ، راکش  تشوگ  هدش و  بابک  ياهاذغ  دیاب  هام  نیا  رد  دنزویم ، یقرـش  ياهداب  دنیآیم و  رد  تکرح  هب  اهنوخ  دندرگیم ،

. تسوکین نیحایر  اهلگ و  ندرک  وب  نینچمه  تسبوخ ، ندرک  یلام  نغور  ار  ندب  مامح  رد  تسبوخ ،
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زایا

هام نیا  رد  دـنوشیم ، فیطل  فاص و  هام  نیا  رد  اهداب  دادرخ ) ات 23  تشهبیدرا  24  ) دشابیم زور  کی  یـس و  تسا ، زایا  راهب  موس  هام 
. درک يراددوخ  نآ  ریش  واگ و  تشوگ  دننام  نیگنس  ياهتشوگ  روش و  ياهاذغ  ندروخ  زا  دیاب 

. درک شزرو  اذغ  ندروخ  زا  لبق  دیابن  یلو  تسبوخ  زور  لوا  رد  مامحتسا  هام  نیا  رد 

نازیرح

شالت زا  هام  نیا  رد  تسا ، رفـص  هبلغ  نامز  دوشیم و  مک  ندـب  هب  نوخ  مغلب و  طلـست  هام  نیا  رد  ریت ) ات 22  دادرخ   24  ) تسا زور  یس 
، دوش يراددوخ  اهنآ  رد  يورهدایز  راد و  یبرچ  ياهتشوگ  ندروخ  هدننک و  هتسخ 

هحفص 62] ]
رایخ دننام  زبس  ياههویم  ءاقمحلا و  هلقب  ءابدنه و  دننام  جازم ، درس  تابوبح  ندروخ  هام  نیا  رد  دننک ، وب  ار  ربنع  کشم و  دیابن  نینچمه 
دننام اههدـنرپ  تشوگ  هلاسوگ و  هلاغزب و  تشوگ  مه  اهتـشوگ  زا  تسا و  عفان  اه  یـشرت  رادـبآ و  ياههویم  تشخ و  ریـش  هچ و  رایخ  و 

. دنبوخ هزات  یهام  هدییاز و  هزات  نادنفسوگ  ریش  جارد و  وهیت ، غرم ،

زومت

تسبوخ درس  بآ  ندروخ  دنوشیم ، ریخبت  رتشیب  اهبآ  دباییم ، ادیپ  تدش  امرگ  هام  نیا  رد  دادرم ) ات 22  ریت   23  ) تسا زور  کی  یس و 
. تسا دیفم  میتفگ ) نازیرح  رد  هک   ) مضه دوز  ياهاذغ  یکبآ و  ياهزیچ  ندروخ  هام  نیا  رد  دشکب و  رس  هبترم  کی  هک 

بآ

داب دوشیم و  دایز  اهبـش  رد  ماکز  دنکیم و  ادیپ  تدش  یمـسوم  ياهداب  هام  نیا  رد  رویرهـش ) ات 22  دادرم   23  ) تسا زور  کـی  یس و 
. دومن حالصا  جازم  هدننک  درس  ياهاذغ  اب  دیاب  ار  جازم  دزویم ، لامش 

لهـسم دیابن  درک و  عامج  دیابن  هام  نیا  رد  تسبوخ  مه  هدش  هدیـشوج  ریـش  ندروخ  تسبوخ ، مضه  دوز  کبـس و  ياهاذغ  هام  نیا  رد 
. تسا دیفم  جازم  درس  ياهلگ  ندرک  وب  درک و  مک  دیاب  ار  شزرو  دروخ ،

لولیا

، دوشیم هزیکاپ  هام  نیا  رد  اوه  رهم ) ات 21  رویرهش   23  ) تسا زور  یس 
هحفص 63] ]

اه و ینیریـش  ندروخ  ، دنکیم حالـصا  ار  ادوس  هبلغ  لهـسم  ندروخ  دوشیم ) رتدایز  ندب  ترارح   ) دنکیم ادـیپ  هبلغ  اه  جازم  رب  ءادوس 
يورهدایز دروخ و  واگ  تشوگ  دـیابن  هام  نیا  رد  تسبوخ ، مه  هرب  تسبوخ و  هلاس  کی  هلاغزب  تشوگ  دـننام  لدـتعم  ياهتـشوگ  عاونا 

دیاـب راـیخ  هزبرخ و  ندروخ  زا  دوشیم و  هدافتـسا  لدـتعم  ياـهرطع  زا  هاـم  نیا  رد  دومن ، مامحتـسا  داـیز  اـی  درک و  باـبک  ندروـخ  رد 
. درک يراددوخ 

لوا نیرشت 
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نوخ ندـب  زا  دـیابن  هام  نیا  رد  دزویم  مه  ابـص  داب  دزویم ، فلتخم  ياهداب  هاـم  نیا  رد  ناـبآ ) ات 22  رهم   22  ) تسا زور  کـی  یس و 
هام نیا  رد  تسبوخ ، ماعط  زا  سپ  هویم  شرت و  راـنا  راد و  یبرچ  ياهتـشوگ  ندروخ  تسبوخ ، هاـم  نیا  رد  عاـمج  دروخ ، وراد  تفرگ و 

. تسبوخ هام  نیا  رد  شزرو  دروخ ، مک  دیاب  ار  بآ  تسبوخ ، بوانت  هب  تشوگ  ندروخ 

مود نیرشت 

مک عامج  تفر و  مک  دـیاب  مامح  دروخ ، بآ  دـیابن  بش  دوشیم ، عطق  هاـم  نیا  رد  یلـصف  ناراـب  رذآ ) ات 22  نابآ   23  ) تـسا زور  یس 
. دروخ دیابن  ریجرج  عانعن و  سفرک ، دیشک ، رس  مرگ  بآ  ناویل  کی  دیاب  حبص  ره  درک ،

لوا نوناک 

هام رد  هک  ار  یئاهزیچ  نآ  همه  دوشیم و  رتدایز  امرـس  دزویم  دـیدش  ياـهداب  هاـم  نیا  رد  يد ) ات 23  رذآ   23  ) تسا زور  کـی  یس و 
مود نیرشت 

هحفص 64] ]
دیاب هکلب  تفرگ ، نوخ  دـیابن  درک و  تماجح  دـیابن  دروخ و  بوطرم  ياهاذـغ  دـیابن  هاـم  نیا  رد  دـندنبیم ، راـک  هب  هاـم  نیا  رد  میتفگ 

. شعبط مه  دشاب و  مرگ  شرهاظ  مه  هک  دروخ  مرگ  ياهاذغ 

مود نوناک 

، دیـشک رـس  هبترم  کی  ار  مرگ  بآ  هام  نیا  رد  تسا  رتهب  دوشیم و  دایز  مغلب  هاـم  نیا  رد  نمهب ) ات 24  يد   24  ) تسا زور  کـی  یس و 
مه ار  ندب  تسبوخ و  حبص  رد  مامحتـسا  تسبوخ ، یهوک  زایپ  ریـس و  ریجرج و  سفرک و  مرگ و  تابوبح  ندروخ  تسا و  بوخ  عامج 

. دروخ دیاین  ریش  هزات و  یهام  تاج و  ینیریش  هام  نیا  رد  تسبوخ  نداد  شلام  وبشوخ  ياهنغور  اب 

طابش

ناراب شزیر  دزویم  یفلتخم  ياهداب  هام  نیا  رد  دنفـسا ) ات 22  نمهب   25  ) دشابیم زور  تشه  تسیب و  طابـش و  یمور  لاس  هام  نیرخآ 
مرن و ناتخرد  همه  تسوپ  ینعی   ) دوشیم يراج  بآ  دوع  ناتخرد  زا  دنروآیم  رد  كاخ  زا  رس  اهفلع  هام  نیا  رخاوا  رد  دوشیم و  دایز 

عامج دروخ ، رتمک  دیاب  ینیریـش  تسبوخ ، کشخ  هویم  راکـش و  هدنرپ ، تشوگ ، ریـس ، زایپ ، ندروخ  دـیآیم ) دـیدپ  بآ  ناشلخاد  رد 
. تسبوخ مه  شزرو  تکرح و  تسین ، دب  هام  نیا  رد  دایز 

لالح بارش 

زا لبق  تسا و  لالح  مالسا  رد  نآ  ندروخ  هک  تسا  یبارش  زا  ترابع 
هحفص 65] ]

ظفح قباطم  اهنآ  زا  کی  مادـک  هک  دـش ، هداد  حیـضوت  تابورـشم  دـیاوف  لاس  لوصف  نایب  رد  هتبلا  دوشیم ، هدروخ  نآ  زا  دـعب  ای  ماـعط 
. دوش لامعتسا  دیاب  تشادهب 

[. 7 . ] دننکیم هدامآ  بارش  يارب  ار  نآ  لطر  هد  هک  وحن  نیدب  ددرگیم ، هیهت  هدش  كاپ  روگنا  زا  بارش  نیا 
راهچ بآ ، هکیروطب  دنزیریم  فاص  بآ  نآ  يور  ردـقنآ  هتخیر و  یفرظ  لخاد  هتـسش ، ار  روگنا  هک  تسا  نینچ  بارـش  نیا  هیهت  زرط 
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ناراب ضرعم  رد  زور  هس  رد  ار  فرظ  یناراب  ياهزور  رد  ناتـسمز  ای  زیئاپ  لصف  رد  سپـس  دریگب ، رارق  روگنا  ياههناد  زا  رتـالاب  تشگنا 
هب همـشچ  بآ  زا  فرظ  نآ  لخاد  دـشابن ، فاص  ناراب  رگا  دزیرب ، لطر  کی  رادـقم  هب  نآ  لخاد  هب  ناراب  فاص  بآ  اـت  دـنهدیم  رارق 
بآ نیا  دشاب ، کبس  دیفس و  لالز ، دوش و  يراج  قرشم  تمس  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  همـشچ  بآ  تایـصوصخ  دنزیریم و  رادقم  نامه 
داب روگنا  ات  دننکیم  ربص  نآ  زا  دـعب  دـشابیم ، بآ  ندوب  فاص  رب  لیلد  تیـصاخ  نیمه  دـنکیم و  لوبق  ار  یمرگ  يدرـس و  يدوز  هب 

يرادقم ات  دنراذگیم  ناراب  ولج  هرابود  ار  بآ  نآ  مه  دعب  دوش  ادج  روگنا  زا  شبآ  ات  دـنراشفیم  فیظن  هچراپ  رد  ار  نآ  سپـس  دـنک 
کی طقف  دوش و  راخب  بآ  نآ  موس  ود  دروخب و  شوج  ات  دـنراذگیم  میـالم  شتآ  يور  ارنآ  دوع  اـب  سپـس  دراـبب ، نآ  رد  ناراـب  بآ 

کی كاپ  لسع  زا  مه  دعب  دنامب  یقاب  نآ  موس 
هحفص 66] ]

، لفنرق نارفعز ، لیبجنز ، زا  تسا  ترابع  هک  ریقاقع  مه  دعب  دوش  تفـس  یمک  ات  دـنناشوجیم  ار  نآ  هرابود  دـنزیریم و  نآ  يوت  لطر 
، نیچراد لفنرق ، مهرد - کی  نزو  هب  مادک  ره  نارفعز  لیبجنز و  ياهتبسن ، هب  هدومن  هیهت  ار  یکطصم  ابدنه و  بیطلا ، لبنس  نیچراد ،

مکحم ار  نآ  فارطا  دنزیریم و  فیظن  هچراپ  لخاد  هدیبوک  هناگادج  ار  مهرد  فصن  نزو  هب  مادک  ره  یکطصم  ابدنه و  بیطلا ، لبنس 
ات دنراشفیم  مه  ار  هچراپ  هداد  ترارح  تمیالم  هب  ار  فرظ  هکنآ  نمـض  دـنهدیم ، رارق  بارـش  نآ  لخاد  ار  هچراپ  نآ  دـعب  دـندنبیم 
ات دننزیمن  تسد  نآ  هب  هام  هس  نآ  ندش  درـس  زا  سپ  دننزیم و  مهب  ار  بارـش  مه  دعب  دـکچب  بارـش  لخاد  هب  اهاود  نآ  يهمه  ياوق 

. دننکیم فرصم  ار  نآ  دعب  دنوش  مه  لخاد  نآ  داوم  همه 
زا سپ  ینک  فرصم  بارش  نیا  زا  یتساوخ  هاگره  هفیلخ  يا  دشابیم  یندیـشون  بآ  ناویل  ود  ای  ناویل  کی  بارـش  نیا  فرـصم  رادقم 

نمزم یتبوطر  ياهدرد  زا  ار  تزور  بش و  دنوادخ  نذا  هب  یهد ، همادا  ار  راک  نیا  رگا  روخب ، بارش  نیا  زا  حدق  هس  مزال  ماعط  ندروخ 
. ياهتخاس نمیا  هدور  لاحط و  دبک ، ياهیرامیب  زا  یضعب  هدعم و  زغم و  باصعا ، ياهدرد  رگید و  ياهداب  سرقن و  دننام 

مدرم بلغا  هفیلخ و  ندب  يارب  بارـش  نیا  نوچ  روخب  يروخیم  هک  نیا  فصن  هزادـنا  هب  تبرـش  نامه  زا  يدرک  بآ  هب  لیم  ادـعب  رگا 
مه ندب  داسف  تسا و  اهیندیشون  ماعط و  هب  هتسب  ندب  یتمالس  نوچ  تسا  دیفم 

هحفص 67] ]
دـساف مه  تندب  دنـشاب  دساف  ود  نیا  رگا  دـنامیم و  ملاس  تندـب  يدرک  فرـصم  بوخ  ار  ود  نیا  رگا  سپ  دـشابیم ، ود  نیا  هلیـسو  هب 

. دوشیم

اهاذغ یلصا  عبانم 

نآ تاقتشم  ریش و  نغور ، اهیبرچ ، اهتشوگ ، دننام  یناویح -  عبنم   - 1
یتابن ياهنغور  تاجیزبس و  اههویم ، دننام  یتابن -  عبنم   - 2

میسلک و…  رفسف ، نهآ ، دننام  دنلخاد  اهاذغ  بیکرت  رد  هک  یئایمیش ، یندعم  داوم  لماش  هک  یندعم -  عبنم   - 3
. دشاب نیعم  ياه  تبسن  هب  ریز  داوم  لماش  دیاب  لماک  ياذغ  رد  یلصا  رصانع  تبسن 

[. 8 . ] تایرکس دنهد و  دشر  داوم  زا  دنترابع  هک  تاردیهوبراک   - 1
اهیبرچ  - 2

اه نیئتورپ   - 3
اهنیماتیو یندعم و  داوم   - 4

ناسنا ندب  هب  ینالوط  تدم  هب  داوم  نیا  رگا  دشاب ، نیعم  تبـسن  هب  داوم  نیا  يهمه  يواح  هک  تسا  یئاذغ  زا  ترابع  لماک  ياذـغ  سپ 
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ياهاذـغ رد  هکلب  دـشاب ، هیلوا  داوم  نیا  همه  ياراد  هک  تسین  یئاذـغ  چـیه  نوچ  دـنوشیم  اـهتلع  ضارما و  زورب  ببـس  دـنوشن ، لـخاد 
داوم نیا  همه  فلتخم 

هحفص 68] ]
بذج دوز  مه  مضه و  دوز  مه  اذـغ  نآ  نوچ  دـشاب ، داوم  نیا  رتشیب  لماش  هک  تسا  ندـب  يارب  بسانتم  بوخ و  یئاذـغ  دـنراد ، دوجو 

. دوشیم
ار غرممخت  دایز  ترارح  الثم  دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  رـصانع  ایازم و  دـنوشیم ، هیهت  ندروخ  يارب  هک  یماـگنه  اهاذـغ  رتشیب 

شتآ رد  هتخپ  مین   ) دوش هیهت  تسرد  شور  قبط  رگا  یلو  دربیم  نیب  زا  ار  نآ  ياهنیماتیو  زا  مه  يرادـقم  دـنکیم و  مضه  رید  تفس و 
. دوشیم مضه  دوز  دنکیم و  ظفح  ار  دوخ  یئاذغ  رصانع  رتشیب  میالم )

مه زورما  هک  دناهدرک  نایب  نآ  هیهت  دروم  رد  يدیفم  یساسا و  طورش  ام  يارب  نآ  هیهت  زرط  لالح و  بارش  فیصوت  رد  مالسلاهیلع  ماما 
مه یبط  دیاوف  دهدیم و  تسد  زا  ار  يرورض  داوم  دوشن ، مزال  تقد  بارـش  نیمه  هیهت  رد  رگا  اما  دومن  يوریپ  اهروتـسد  نامه  زا  دیاب 
نآ هب  هک  رگید  داوم  اـما  تسا  روط  نیمه  مه  لـسع  دـشابیم ، بذـج  دوز  مضه و  دوز  تارکـسم  يارب  عبنم  نیرتهب  زیوم  ـالثم  درادـن ،
دوز هک  یعیبط  رصانع  دننام  دنشابیم  مضه  دوز  رصانع  لماش  داوم  نآ  مظعا  تمسق  نوچ  هک  تسا  تهج  نیدب  دوشیم ، هفاضا  بارش 
راـک هب  هدور  يدـبک و  ضارما  همـضاه و  زاـهج  يراـمیب  اـهاود  رد  ینعی  دـنوشیم  لامعتـسا  اـهاود  رتـشیب  رد  هزورما  و  دنتـسه ، مـضه 

. دنوریم
املـسم هک  دندروخیم  ندناشوج  نودب  ار  اهنآ  ای  مدرم  دـنک  فشک  ار  اه  هراصع  نیا  هیهت  شور  فورعم ، فشاک  روتـساپ  هکنیا  زا  لبق 

فرصم رثا  رد 
هحفص 69] ]

هک دـندادیم  اهنآ  هب  ینالوط  دایز و  ترارح  ینعی  دـندناشوجیم  ینف  ریغ  شور  اب  ار  نآ  هکنیا  ای  دـندشیم  يواـگ  لـس  هب  ـالتبم  اـهنآ 
تدم نیعم و  هجرد  ات  داوم  نیا  دیاب  هک  درک  فشک  روتـساپ  هکنیا  ات  دادیم  تسد  زا  ار  دوخ  دـیفم  رـصانع  رتشیب  تلاح  نیا  رد  املـسم 

نیب زا  داوم  نآ  یبیکرت  رـصانع  مه  دـنوریم و  نیب  زا  اـهبورکیم  مه  شور  نیا  لاـمعا  اـب  دـندرگ و  طولخم  مه  اـب  دـنوش و  هتخپ  مولعم 
. دنوریمن

اب ار  نآ  دومرفیم  لالح  بارـش  هیهت  زرط  نایب  رد  میدـید  هکنانچ  تسا ، هدوب  مدقـشیپ  مه  روتـساپ  زا  شور  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  اما 
نآ دوشیم و  ظفح  بورـشم  نآ  یئاذـغ  داوم  شور  نیا  اب  هک  تسا  یهیدـب  دوش  کـشخ  نآ  بآ  موس  ود  اـت  دـنناشوجب  میـالم  شتآ 

. دنامیم یقاب  دنوریم  نیب  زا  دوز  هک  يرصانع 
هیـصوت لمع  ماگنه  مه  داوم و  نیرتهب  باختنا  رد  مه  ار  تفاظن  تیاعر  اذغ ، ای  بارـش  ندرک  هدامآ  ماگنه  اج  دنچ  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

دـشابن ناراب  بآ  رگا  دیامرفیم  مه  دعب  دنیوشیم و …  الماک  ارنآ  دعب  دوش ، باختنا  لطر  هد  هزیکاپ  شمـشک  زا  دناهدومرف  دناهدرک و 
تعرس هب  هک  تسا  کبس  دیفس و  قارب ، اراوگ ، بآ  دنکیم  نایب  نینچ  اراوگ  بآ  تفـص  رد  مه  دعب  دینک ، هفاضا  نآ  هب  اراوگ  بآ  زا 

. دنکیم لوبق  ار  يدرس  یمرگ و  يورین 
، هداد زیمت  نیگنس  بآ  زا  یملع  ظاحل  زا  ار  نآ  هدرک و  یتسد  شیپ  کیزیف  ياملع  هب  کبس  بوخ و  بآ  فیصوت  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

تاقیقحت اریخا  هک 
هحفص 70] ]

. دناهدش ددعتم  تاشیامزآ  هب  لسوتم  هلئسم  نیا  تحص  تابثا  يارب  یملع 
هک یترارح  ياهورین  دیلوت  عبنم  اهنآ  همه  هک  دشابیم  يرایـسب  دیفم  رـصانع  يوتحم  اریز  تسه ، يدایز  یئاذغ  شزرا  بارـش  نیا  يارب 
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. دنشابیم دراد  جایتحا  درس ، ياهلصف  رد  صوصخ  هب  تایح  تدم  مامت  رد  مسج 
یهگناو دشابیم  رصانع  نیرتهداس  وزج  مضه  ثیح  زا  هک  تسا  يدنق  داوم  يوتحم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  بارش  نیا  مضه  تلوهس  اما 

. دنک زاینیب  رگید  ياهاذغ  رتشیب  زا  ار  صخش  تسا  نکمم  اهنآ ، زا  هدافتسا  هک  تسا  یئاذغ  رصانع  يوتحم  بارش  نیا 
يارب یطایتحا  ياذـغ  عون  کی  ینعی  ددرگیم  هریخذ  دـبک  رد  هک  دوشیم  نژوکیالک  يهداـم  هب  لیدـبت  یناـسآ  هب  داوم  نیا  همه  نوچ 

. دنکیم هدافتسا  نآ  زا  يرورض  عقاوم  رد  ندب  هک  تسا  مسج 
. تسا دیفم  ینوخ  مک  هجلاعم  يارب  دنکیم و  دیلوت  ار  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  هک  تسا  هدام  نیا  زا  يدایز  رادقم  ياراد  زیوم 

همـضاه و ءوس  دننام  يدایز  ضارما  ياوادم  يارب  هک  تسا  ریقاقع  نآ  دوجو  دنکیم  دـیفم  ندـب  يارب  ار  بارـش  نیا  هک  يرگید  لماوع 
دیفم ءاعما  یلبنت  ارفص و  يدبک ، ياهیرامیب  زا  یضعب  هجلاعم  هدور و  هدعم و  رد  يدیفم  ياهزاگ  دیلوت  هدعم و  باهتلا  تالاح  زا  یضعب 

. دشابیم
هحفص 71] ]

هلاسر نتم  همجرت  کنیا  و 
بـسح رب  فلتخم ، ياهناکم  رد  هک  دنتـسه  اوه  عبات  مه  اه  جازم  دراد و  نانآ  جازم  هب  یگتـسب  اهناسنا  یندـب  يورین  هک  هفیلخ  يا  نادـب 

جازم یمرگ  يدرـس و  رییغت  نیا  يهلیـسو  هب  مرگ ، رگید  هعفد  دوشیم و  درـس  هبترم  کی  اوه  هک  یتقو  الثم  دننکیم  ادیپ  رییغت  اوه  رییغت 
. دشابیم رثؤم  ندب  ياضعا  یکیناکم  لمع  رد  رییغت  نیا  دننکیم و  ادیپ  رییغت  مه  اه 

، مضه عامج ، دننام  رگید  یعیبط  تاکرح  میظنت  مضه و  يارب  اه  جازم  دنوشیم و  لدـتعم  مه  اه  جازم  دـشاب  لدـتعم  اوه  هک  یتقو  الثم 
. دندرگیم هدامآ  حلاص و  اهراک  ریاس  كرحت و  باوخ ،

: زا دنترابع  تعیبط  راهچ  نآ  هک  تسا  هداهن  انب  تعیبط  راهچ  يور  ار  اهناسنا  ندب  لاعتم  دنوادخ 
مغلب نوخ 2 -   - 1

ادوس ارفص 4 -   - 3
هب ود  یساسا ، رصنع  راهچ  نیا  نایم  دنشابیم ، یمدآ  ندب  نامتخاس  يانب  دشابیم  درـس  شیات  ود  مرگ و  شیات  ود  هک  رـصنع  راهچ  نیا 

، دنشابیم درس  رگید  رـصنع  ود  نآ  دنـشابیم و  کشخ  مرن و  ، دنتـسه مرگ  هک  رـصنع  ود  نآ  انعم ، نیدب  تسا  رارقرب  لماک  فالتخا  ود 
تمسق راهچ  نآ  دنتسه و  رصنع  راهچ  نیا  زا  یکی  تمسق  ره  رد  هک  دومن  تمـسق  راهچ  ار  ناسنا  ندب  دنوادخ  مه  دعب  دنکـشخ  درت و 

: زا دنترابع  هک  ندب 
هحفص 72] ]

رس  - 1
هنیس  - 2

( همضاه زاهج  هدور و   ) ندب یلخاد  ینایم و  ياهتمسق   - 3
. مکش نیئاپ  ياهتمسق   - 4

ینایم و ياهتمسق  دراد و  رارق  هنیس  رد  مغلب  یلو  دنراد  رارق  نوخ  هقطنم  رد  ینیب  ناهد و  اهمـشچ و  اهـشوگ و  رـس و  هک  هفیلخ  يا  نادب 
. دنشابیم طوبرم  ادوس  هب  ندب  نیئاپ  ياهتمسق  ارفص و  هب  ندب  یلخاد 

هب هفیلخ  هک  یماگنه  نیاربانب  دـشابیم  باوخ  هب  هتـسب  یندـب  ياهورین  ماود  ماوق و  تسا و  زغم  ناطلـس  باوخ  هک  دـنادب  هفیلخ  مه  زاـب 
مه زاب  یتدم  زا  سپ  دطلغب ، پچ  يولهپ  هب  تسار  يولهپ  زا  يدنچ  زا  سپ  دـباوخب و  تسار  يولهپ  رب  ادـتبا  تسا  رتهب  دوریم ، باوخ 

يادتبا رد  هک  روطنامه  دطلغب ، تسار  هب  پچ  يولهپ  زا  تسا  رتهب  دزیخرب ، باوخ  زا  دهاوخیم  هک  نادادماب  اما  دطلغب  تسار  يولهپ  هب 
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دشاب رادیب  تعاس  ود  ماش  ندروخ  زا  دعب  اهبش  هک  دهد  تداع  ار  دوخ  هفیلخ  هک  تسبوخ  دیآ و  نوریب  باوختخر  زا  سپس  دوب ، باوخ 
لیفلا ءاد  يرامیب  زورب  ببـس  حارتسم  رد  دایز  فقوت  اریز  دـنامن ، اجنآ  رد  تجاح  ياضق  نامز  زا  رتشیب  دوریم ، حارتسم  هک  یماـگنه  و 

. دوشیم

اهنادند ندز  كاوسم 

تسوپ دشابیم  دیفم  كاوسم  يارب  هک  يزیچ  نیرتهب  هفیلخ  يا  نادب 
هحفص 73] ]

خیب ندش  دساف  زا  كاوسم  نیا  دنکیم ، مکحم  ار  اههثل  وبشوخ و  ار  ناهد  فافش و  ار  اهنادند  كاوسم  اریز  دشابیم ، كارا  ياههخاش 
قارب ار  اهنادـند  دـنچ  ره  دایز  ندز  كاوسم  اریز  دومن  تیاعر  كاوسم  ندز  رد  ار  لادـتعا  شور  دـیاب  هتبلا  دـنکیم  يریگولج  اهنادـند 

اهنآ ظفح  اهنادـند و  نتـسش  يارب  یئاود  نونکا  نم  دـنکیم و  لش  تسـس و  زین  ار  نادـند  هشیر  نکیل  دـهدیم  الج  ار  اـهنآ  دـنکیم و 
. دنک هدافتسا  وراد  نیا  زا  دنامب ، نمیا  یبارخ  یگدوسرف و  تفآ  زا  شیاهنادند  دهاوخیم  هک  یسک  ات  مهدیم 

(. دحاو کی  رادقم  هب   ) دینک عمج  ار  شرتسکاخ  دینازوسب و  شتآ  يور  هتسب  رد  فرظ  رد  ار  یبآ ) هنایزار   ) لیالا نرق   - 1
(. دحاو کی  رادقم  هب  نآ  کچوک  ياههناد   ) زگ تخرد  هویم   - 2

(. دحاو کی  رادقم  هب   ) خرس لگ   - 3
(. دحاو کی  رادقم  هب   ) بیطلا لبنس   - 4

(. دحاو مراهچ  کی  رادقم  هب   ) تسا رولب  هیبش  هک  یناردنآ  کمن   - 5
ار انیم  مکحم و  ار  هثل  راـک  نیا  نوچ  دـیرب ، راـک  هب  نادـند  نتـسش  يارب  ار  درگ  نیا  دوش  مرن  ـالماک  اـت  دـیبوکب ، هدومن  طولخم  ار  همه 

. درادیم نوصم  یبارخ  تفآ و  زا  ار  نادند  دربیم و  نیب  زا  ار  اهنادند  درز  گنر  فافش و 
شمرن دبوکب و  يواسم  تبـسن  هب  ایرد  فک  زا  يرادقم  اب  ار  یناردنآ  کمن  زا  يرادقم  دشاب ، قارب  دیفـس و  شنادند  دهاوخب  سک  ره 

. ددرگیم اهنادند  ندش  دیفس  بجوم  راک  نیا  رارکت  دشکب  اهنادند  هب  كاوسم  هلیسو  هب  دنک و 
هحفص 74] ]

یتشادهب هقرفتم  ياهزردنا 

روتـسد کی  دننام  عونت  نتـشاد  نیع  رد  هک  هدش  هدیناجنگ  یتشادهب  یبط و  دـیفم  روتـسد  دـنچ  مالـسلاهیلع  ماما  همان  زا  تمـسق  نیا  رد 
. دشابیم یبلاج  تاکن  لماش  دیوگیم و  نخس  تشادهب  یتسردنت و  تابجوم  زا  دحاو 

نیا اریز  دیهدن  رارق  یناهگان  يامرگ  امرس و  ضرعم  رد  زگره  ار  ندب  هک  دیامرفیم  هیصوت  ترضح  تاروتسد  نیا  لوا  تمـسق  رد   - 1
روط هب  هک  ددرگیم  كانرطخ  ياهیرامیب  زورب  ببـس  یناهگان  روط  هب  امرـس  نایم  رد  ینآ  ياـمرگ  اـمرگ و  ناـیم  رد  یناـهگان  ياـمرس 

. تشاد دهاوخ  عیرس  رثا  صخش  سفنت  هاگتسد  يور  ندب و  مسیناگرا  همه  رد  مومع 
، هتخاس جراخ  ماحدزا  نیا  زا  ار  دوخ  همدـقمیب  رگا  هدرپس  دـیدش  يامرگ  هب  یتدـم  ار  شدوجو  ماـمت  هک  یناـسنا  رگا  رگید  تراـبع  هب 

. دمآ دهاوخ  وا  غارس  شعاونا  مامت  اب  هیر  مرو  ولگ و  باهتلا  نیتزول و  باهتلا  ماکز و  يرامیب  دراپسب ، دیدش  يامرس  هب  ار  دوخ 
نینچمه دندوجوم و  وج  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  یئاهبورکیم  دوجو  نازیم  هب  هتسب  صخـش  ندب  رد  ضارما  نیا  فعـض  تدش و  هتبلا 

ینالوط دـیدش و  يامرـس  زا  سپ  مه  یناهگان  دـیدش و  يامرگ  هک  تسا  یهیدـب  دراد  وا  یجازم  يورین  مسج و  تیلباق  اـب  لـماک  هطبار 
. دومن دهاوخ  رهاظ  صخش  دوجو  رد  یضراوع 
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دنیوگیم و نخس  باوخ  هرابرد  مالسلاهیلع  ماما  اهروتسد ، نآ  مود  تمسق  رد   - 2
هحفص 75] ]

باوخ يارب  مزال  تاعاس  دادعت  مدرک و  نایب  ار  باوخ  هب  صخش  ره  زاین  مداد و  روتسد  باوخ  هرابرد  نم  هتـشذگ  لصف  رد  دنیامرفیم 
رب دیکأت  هلاسر  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  هچنآ  اما  تسا ، توافتم  اه  لصف  اه و  نس  هب  تبـسن  باوخ  هک  مداد  حیـضوت  متفگ و  مه  ار 
هب تسار  يولهپ  زا  دـیاب  دورب  باوختخر  هب  رپ  هدـعم  اب  ناسنا  هک  یماگنه  دـنهدیم ، روتـسد  هک  دـشابیم  باوخ  تیفیک  دناهتـشاد  نآ 

، دـش یلاخ  هدـعم  یتقو  اما  دروآیمن  راـشف  بلق  هب  دوشیم و  مارآ  وا  نیگنـس  هدـعم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  نوچ  دـطلغب  پچ  يولهپ 
. دباوخب دهاوخب  هک  ولهپ  ره  هب  دناوتیم  صخش 

طابترا ناسنا  جازم  یتمالـس  اب  اریز  هدش ، یقلت  یمهم  هلئـسم  نتفر  حارتسم  هلئـسم  یبط  ياهباتک  رد  هک  تسا  نیا  موس  تحیـصن  اما   - 3
. دراد میقتسم  رایسب 

هب ترورـض  تقو  رد  عـقوم  هب  دـننکیم و  لاـمها  یتاـیح  هفیظو  نیا  ماـجنا  رد  يراگنالهـس  یلبنت و  رثا  رد  هک  دنتـسه  يداـیز  ناـمدرم 
زاـهج هب  عقاو  رد  دـنرادیم  زاـب  تیلاـعف  زا  ار  دوخ  ياـه  هدور  هجیتن  رد  دـننکیمن  هجوت  تـالوضف  جارخا  تهج  دوخ  جازم  تساوخرد 

: دوشیم رهاظ  ریز  ياهیتحاران  لکش  هب  يراک  لامها  نیا  هجیتن  هک  دنزومآیم  یلبنت  سرد  شیوخ  ینورد 
همضاه هاگتسد  یتحاران   - 1

ءاشحا ءاعما و  يدبک و  ياهیرامیب   - 2
. دوشیم اه  دیرو  رد  نوخ  نوکس  هب  رجنم  هک  اه ، دیرو  یلبنت  ریساوب و  يرامیب   - 3

هحفص 76] ]
. ددرگیم لیفلا  ءاد  ضرم  زورب  هب  یهتنم  هک  يوافنل  ياهگر  يراجم  ندش  هتسب   - 4

هک دناهدرک  هیصوت  هدومرف و  فوطعم  مئاد  روط  هب  اهنآ  نتشادهگن  هزیکاپ  اهنادند و  هب  هجوت  دوخ ، حیاصن  تمـسق  نیرخآ  رد  ترـضح 
اه و هثل  اهنادند و  هب  لماک  هجوت  دوش و  يراددوخ  دننکیم  هثل  ای  اهنادند و  رد  شارخ  دیلوت  هک  تفـس  داوم  زا  اهنادـند  ندرک  كاپ  رد 

دراو همطل  ناهد  یتمالـس  هب  هک  يداوم  ندروخ  زا  يراددوخ  دـننام  مومع  روط  هب  ناهد  تشادـهب  هب  تیاـنع  اـه و  هثل  ساـسح  ياـهتفاب 
كاپ رد  هدـش  شیامزآ  دـیفم و  ياه  هدـیبوک  زا  هدافتـسا  لباقم  رد  هدـنهد  شارخ  هدـننازوس ، داوم  مرگ ، یلیخ  ياهماعط  لـثم  دـنکیم 

. نادند يانیم  نتخاس  ناشخرد  ندرک و 
هناگراهچ تعیبط  نامه  ساسا  رب  ینتبم  ار  اهنآ  مالسلاهیلع  ماما  دشابیم ، يژولویزیف )  ) ءاضعالا فیاظو  هب  طوبرم  هک  يدعب ، تمسق  رد 

: زا دنترابع  هک  دناهتسناد  یلصف 
. دشابیم نآ  عباوت  سارکناپ و  لاحط ، هرهز ، دبک ، همضاه ، ياه  زاهج  رب  لمتشم  هک  ءارفص   - 1

. دشابیم نآ  عباوت  محر و  یلسانت ، تازاهج  راردا ، يراجم  اه و  هیلک  رب  لمتشم  هک  ءادوس   - 2
. تسا هریغ  يوافنل و  قورع  ینوخ ، قورع  اهگر ، بلق ، لماش  هک  نوخ   - 3
. تسا نآ  عباوت  هیر و  ياه  بصع  نیتیر ، یسفنت ، زاهج  لماش  هک  مغلب   - 4

هحفص 77] ]
تعیبط نیا  رگید  ترابع  هب  دـناهدرک ، میـسقت  کشخ  رت و  درـس ، مرگ ، هب  نانآ  تقلخ  بسح  رب  ار  تعیبط  راـهچ  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما 

رد هک  یلصا  رصنع  اریز  دنوشیم ، میسقت  رت ) کشخ و  مرگ ، درس ،  ) تمـسق راهچ  هب  دندربیم ، بآ  زا  هک  ياهرهب  بسح  رب  هناگراهچ 
راهچ هب  ار  یمدآ  ندـب  هفیظو ، ماجنا  ظاحل  زا  مالـسلاهیلع  ماما  مه  زاب  [ 9  ] تسا بآ  دراد  تلاخد  ناسنا  ندـب  يازجا  نیوکت  لکـشت و 

بـسح رب  ار  ناسنا  ندب  تازاهج  همه  مکـش و  نیئاپ  ياهتمـسق  مکـش و  هنیـس ، رـس ، زا  دنترابع  هک  تسا  هدومرف  میـسقت  گرزب  تمـسق 
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تحت دنتسه  رـس  هاگتـسد  رد  هک  ناهد  نیرخنم و  ینیب ، اهمشچ ، اهـشوگ ، هک : بیترت  نیدب  دناهدرک  شخب  هناگراهچ  تامیـسقت  نیمه 
یلـسانت و تازاهج  دـبک و  ارفـص -  هب  ار  مکـش  دـشابیم -  سفنت  زاـهج  زمر  هک  مغلب  هب  ار  هیر  هنیـس و  دـناهدش -  عقاو  نوخ  تموکح 

هدومرف میظنت  قیقد  روط  هب  ار  يژولویزیف )  ) ءاضعالا فیاظو  بیترت  میـسقت ، نیا  اب  دناهتـسناد  طوبرم  ادوس  هب  ار  یمدآ  هنت  نیئاپ  ياضعا 
. تسا

ناسنا رمع  فلتخم  ياهنارود 

فلتخم تلاح  راهچ  هب  جیردت  هب  شیوخ  رمع  نارود  رد  هداهن  انب  ار  نآ  دنوادخ  هک  شتقلخ  تایضتقم  هب  دازیمدآ  هک  دنادب  دیاب  هفیلخ 
. دنکیم ادیپ  لوحت  رییغت و 

ماود یگلاس  هدزناپ  نس  ات  دلوت  زاغآ  زا  تلاح  نیا  یکدوک  نارود   - 1
هحفص 78] ]

تردـق تلاـح  نیا  رد  تسین  هناـکدوک  ياـه  يرـسکبس  زیخ و  تسج و  یئاـبیز ، طاـشن ، زج  تسه  هچ  ره  رمع ، زا  هرود  نیا  رد  دراد 
. دراد طلست  عیابط  ریاس  هب  تبسن  ناسنا  ندب  رب  نوخ 

طلـست اب  تسا و  بلاغ  ندب  رب  ارفـص  جازم  هرود  نیا  رد  دراد ، همادا  یگلاس  جـنپ  یـس و  نس  ات  یگلاس  هدزناپ  زا  هک  یناوج  نارود   - 2
. دنکیم هرادا  ار  ندب  یفرگش 

، هرود نیا  دوشیم  هرادا  ادوس  طلـست  تحت  یمدآ  جازم  تایح  تسا و  یگلاس  تصـش  اـت  جـنپ  یـس و  نیب  هک  یگداـتفا  اـج  نارود   - 3
. دشابیم روما  بقاوع  رد  ندوب  رظن  بحاص  تایح و  روما  میظنت  تمکح ، شناد ، شمارآ ، يهرود 

رد تسا ، یگدرمژپ  تلذ و  یتسـس ، تبکن ، نارود  هک  دوشیم  رادـیدپ  یگلاس  کـی  تصـش و  زا  هرود  نیا  رد  هک  تلوهک  نارود   - 4
دوشیم و هدوسرف  رتشیب  ندب  ياوق  درذگب  یگلاس  کی  تصـش و  زا  هچ  ره  دنکیم و  تموکح  یمدآ  جازم  هب  یمغلب  تعیبط  هرود  نیا 

شباوخ دوریم  باوختخت  رب  یتقو  اما  دوریم  باوخ  هب  دـنزیم و  ترچ  ناتـسود  لفحم  رد  یمدآ  نارود  نیا  رد  دـیارگیم  یتوترف  هب 
. دربیمن

، هدیکشخ شناوختـسا  هدوسرف ، شنت  دنکیم  شومارف  ار  هنازور  ثداوح  اما  دروآیم  دای  هب  ار  رود  ياههتـشذگ  یمدآ ، زغم  مایا  نیا  رد 
دزیریم و شرس  ياهوم  دوشیم ، هتفر  ورف  شنامشچ  هدرمژپ و  شاهرهچ 

هحفص 79] ]
نآ ناوتیم  هک  ددرگیمرب  دوخ  تایح  هرود  نیتسخن  تروص  هب  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  ناسنا  دنکیمن ، دـشر  رگید  شیاه  نخان 

تدورب و اـب  مغلب  دوب ، دـهاوخ  ارقهق  دوکر و  لاـح  ناـمه  هب  دـنامب  هدـنز  یمدآ  هچ  ره  هرود  نیا  رد  دـیمان ، سوکعم » تاـیح   » هرود ار 
. تسا مادهنا  انف و  ساسا  تدورب  دومج و  دماج ، تسا و  درس  مغلب  اریز  دناشکیم ، مادهنا  انف و  يوس  هب  ار  ناسنا  دوخ ، ینوبز  فعض و 

منادرگیم رب  شنیتسخن  زور  هب  مهدیم  دایز  رمع  هک  ار  یسک 
میرک نآرق 

ود هب  ار  یمدآ  دنوادخ  تسوا  لثم  دیلوت  لسانت و  تیفیک  ناسنا و  تقلخ  وا  هداعلا  قراخ  تردـق  اناوت و  راگدرورپ  تایآ  زا  رگید  یکی 
. دهدیم شرورپ  اه  محر  رد  ار  اههفطن  هدرک و  میسقت  هدام  رن و  هتسد 

لماک هدش  یلها  ناویح  کی  تروص  هب  دسریم و  رمث  هب  محر  طیحم  رد  هک  تسا  یکچوک  مخت  طالتخا  هجیتن  محر  رد  هفطن  شرورپ 
. دیآیم رد 

باریـس زیخلـصاح و  نیمز  دننام  شیاه  نادمخت  دسریم  لامک  دح  هب  شاهچب  دیلوت  هاگتـسد  دـسریم و  دـشر  نس  هب  نز  هک  یماگنه 
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، دنایوریم مه  ار  مخت  کی  زا  شیب  یهاگ  یلو  دیآیم  دوجو  هب  مخت  کی  نادمخت  نیا  زا  يداع  روط  هب  ددرگیم  مخت  شرورپ  دعتسم 
. دزادنایم شوج  بنج و  هب  مه  ار  مخت  جنپ  یتح 

، دنکیم انش  تسوا  تایح  هیام  هک  ياهدام  نایم  محر ، لد  رد  هدام  هفطن 
هحفص 80] ]

اجنآ زا  دناریم و  یمحر  ياههلول  يوس  هب  محر  دازآ  ياضف  زا  ار  اههفطن  دـنکیم ، راک  هنامرحم  نیب  نیا  رد  هک  يزومرم  ناتـشگنا  نآ 
هچ ات  دنامیم ، هار  هب  مشچ  دوخ  تشونرـس  راظتنا  رد  دریگیم ، رارق  محر  رادج  رد  هفطن  هک  یتقو  دـناسریم ، یمحر  ياهرادـج  هب  مه 

. دزاس لدبم  لماک  ناویح  هب  ار  نآ  دسریم و  ارف  نآ  لیمکت  تابجوم  تقو 
رد یلسانت  هاگتـسد  نیا  زا  ماگنه  نیا  رد  دباییم  دشر  شایلـسانت  هاگتـسد  اههضیب و  دسریم ، دوخ  دشر  لامک  هب  هک  یماگنه  مه  درم 

تاتـسورپ زا  دوخ  صوصخم  ياههلول  زا  میراذـگب  هوقلاب  ار  ناویح  نآ  مان  تسا  رتهب  هک  داوم  نیا  دـنکیم  حـشرت  ینم  بسانتم  تاـقوا 
. دنک روبع 

هدام مخت  هب  ار  دوخ  دـنناوتب  اهنآ  ات  درادیم  او  شالت  تیلاـعف و  هب  ار  ینم  تارذ  هدـغ  نیمه  تاحـشرت  تسا و  یلـسانت  هدـغ  تاتـسورپ 
محر هلول  زا  دیئوزتامرپسا ) هدنزاس  ياهلولـس   ) ینم تاناویح  اهنویلیم  دریگب  تروص  درم  نز و  نایم  تبراقم  لمع  هک  راب  ره  دـنناسرب و 

نآ يوس  هب  دنوشیم ، قفوم  نانآ  زا  يات  جنپ  ات  یهاگ  یکی و  طقف  نایم  نیا  رد  یلو  دـنروآیم  هلمح  محر  رادـج  يوس  هب  هدـش  لخاد 
. دنیشنب نآ  شوغآ  رد  ات  دور  شیپ  هناقاتشم  تسا ، هدنام  هار  هب  مشچ  محر  رادج  رب  هک  یمخت 

هیام هفطن  ود  نیا  جازتما  زا  دـناشکیم و  محر  رادـج  يوس  هب  لبهم  لخاد  زا  ار  تناما  نیا  شیوخ  هبذاج  تردـق  نامه  اب  مه  هدام  مخت 
. دیآیم دوجو  هب  نینج  نیوکت 

هحفص 81] ]
. ددرگ دلوت  هدامآ  هدش  لماک  نینج  هام  هن  تشذگ  زا  سپ  ات  دریذپیم  تروص  يزیگنا  تفگش  تعرس  اب  محر  رادج  رد  هفطن  شرورپ 
هب نز  ضیح  نوخ  اب  هارمه  دنوشیم  هدنار  ياهداوناخ  میرح  زا  هک  ناگناگیب  دننام  ، دنسرب هدام  مخت  هب  دناهتسناوتن  هک  يرگید  ياهمخت 

. دنزیریم ورف  جراخ 
تـسا هدـش  هتخیوآ  نآ  هب  هک  ینیگنـس  يهسیک  زا  محر  رطاخ  هب  تسا  محر  یطاخم  هدرپ  راجفنا  هجیتن  هک  هناهام ) تداع   ) ضیح نوخ 

. دریگیم تروص 
. تسا یگدنز  قحتسم  دشر و  دعتسم  تهج  ره  زا  هدش و  هقلخلا  لماک  دوجوم  وا  نوچ  دوشیم  جراخ  ردام  محر  زا  نینج  تبقاع 

وا درادیم و  زاب  زین  یتایح  تیلاعف  نیرتهداس  نیرتکچوک و  زا  ار  وا  هک  يزجع  مه  نآ  تسوا ، یناوتاـن  زجع و  دراد ، وا  هک  یـصقن  اـهنت 
. دزادنایم جایتحا  تلذم و  هب  اپارس  ار 

هب زاین  نیا  عفر  يارب  دـیاب  شردام  هک  سب  تسا و  دـنمزاین  دوجوم  کی  دوخ  یگدـنز  زا  لصف  نیا  رد  دازون ، كدوک  هک  تسا  یهیدـب 
، دتفیب شناهد  زا  ناتـسپ  دـسرب و  نایاپ  هب  وا  مود  لوا و  لاس  دـشاب ، شرتسب  رانک  رد  زور  بش و  دـنک و  شکـشخ  رت و  دـهد ، ریـش  يو 

. دنک تیامح  اهیرامیب  دض  رب  ار  وا  يراکادف  لامک  اب  شردام  دراذگب و  یگدنز  نادیم  هب  اپ  دریگب و  قنور  دشر و  مکمک 
هحفص 82] ]

تخـس طیحم  رد  ار  دوخ  هار  تسا ، یعافد  لیاسو  عیمج  هب  زهجم  هک  لاعتم  راـگدرورپ  تیاـمح  هیاـس  رد  ملاـس  حیحـص و  كدوک  نیا 
دوخ رمع  لاس  نیمهدزناپ  هب  اپ  ینعی  دوش  زاغآ  شغولب  نارود  ات  دـنکیم ، ومن  دـشر و  جـیردت  هب  وا  یندـب  ياوق  دـنکیم و  زاب  تاـیح 

تـسا یناوج  لصف  شمان  هک  شرمع  زا  يدیدج  لصف  هب  دراذـگیم و  رـس  تشپ  ار  یکدوک  دـهع  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دراذـگیم ،
. دسریم لثم  دیلوت  لصف  هرخالاب  تیلاعف و  لصف  راک ، لصف  دشر ، لصف  ینعی 
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تاذ رد  يدوجو  لامک  نارود  هک  دوریم  رامـش  هب  تایح  لوصف  نیرتناشخرد  نیرتكراـبم و  نیرتاـبیز و  تهج  نیا  زا  یناوج  لـصف 
. دسریم ارف  یمدآ 

هب هتـشذگ  هرود  نیا  زا  هک  دـنمهفیم  یناسک  ار  نآ  توالح  دـنیوگیم و  اهرعـش  نآ  هرابرد  ارعـش  هک  دنتـسه  یئاهزور  نامه  مایا  نیا 
. دناهدیسر زیگنا  ترفن  يریپ  رصع 

ياهزور هک  تسا  یئالط  رـصع  نیا  رد  دریذـپیم ، نایاپ  یگلاش  جـنپ  یـس و  رد  دوشیم و  زاغآ  رمع  لاس  نیمهدزناپ  زا  یناوج  يهرود 
هدیـشک دوخ  ییاهن  دح  هب  شتماق  دـق و  دـنکیم و  ادـیپ  تماقتـسا  ماوق و  هرود  نیا  رد  یمدآ  درذـگیم و  دوخ  جاور  قنور و  اب  یناوج 

. دوشیم
. دهد ماجنا  ار  دوخ  يدوجو  فیلاکت  ات  دباییم  لماکت  یمدآ  زیچ  همه  هصالخ  دنکیم و  ومن  شرکف  دوشیم ، لماک  شلقع 

هحفص 83] ]
ررقم لاس  هد  ار  یناوج  هصح  هک  وحن  نیدب  دناهدومرف  میسقت  تمسق  راهچ  هب  ار  صخش  لماک  رمع  راودا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح 

. دوشیم متخ  لاس  جنپ  تسیب و  هب  عورش و  هدزناپ  نس  زا  هک  هدرک 
راـک و ءـالتعا  دـشر ، دـهع  هدـناوخ و  رگید  رـصانع  رب  نوخ  تموکح  هبلغ  دـهع  رمع ، ناـشخرد  يهرود  ار  هرود  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما 

یتح مسج ، ياج  همه  هب  نوخ  ياهـشدرگ  رد  تایح  مظن  ظفح  رطاـخ  هب  بلق  يورین  نوخ و  نارود  هب  ندـب  دـیدش  جاـیتحا  شـشوک و 
ات لاس  جنپ  تسیب و  زا  تسا  ارفص  تموکح  هرود  هک  ار  رمع  مود  هرود  مه  دعب  دننادیم  یئوم  ياهگر  اهنایرش و  اه و  دیرو  همه  لخاد 

زغم رد  جیردت  هب  یندب ، ياوق  هرود  نیا  رد  دشابیم  تلوهک  دهع  نیلوا  یناوج و  يهرود  نیرخآ  هک  دـناهدومن  یفرعم  لاس  جـنپ  یس و 
. دباییم ناوت  توق و  یمدآ  رکف  یمسج  يورین  ياج  هب  دوشیم و  زکرمتم 

هرود هک  دسریم  موس  هرود  هب  هک  نیا  ات  دربیم  دنمدوس  ياههبرجت  شاهتشذگ  ياههتخومآ  دنکیم و  راک  شرکف  اپ ، تسد و  ياج  هب 
یمدآ جازم  رب  يوادوس  رصنع  نس ، نیا  رد  هتسناد  یگلاس  تصش  ات  یگلاس  جنپ  یـس و  نایم  ار  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  دشابیم و  تلوهک 

. دنکیم تموکح 
يزغم ياوق  ماکحتـسا  ماـظتنا و  يرکف و  لـماکت  تیارد و  تفرعم و  نارود  تلیـضف و  تمکح و  نس  یگلاـس ، تصـش  نس  تقیقح  رد 

، شیدنا رود  يدوجوم  یمدآ  لاس ، نس و  زا  هرود  نیا  رد  دشابیم ،
هحفص 84] ]

طلـسم ناـسنا  دوجو  رب  مغلب  رـصنع  هرود  نیا  رد  دـسرب ، یتوترف  يریپ و  هب  تبون  ماجنارـس  اـت  دوـشیم  شیدـنا  تبقاـع  رظن و  بحاـص 
. دیسر دهاوخ  رمع  يریزارس  مسوم  دعب ، هب  خیرات  نیا  زا  دوشیم و 

اهتسد دوریم ، فعض  فرط  هب  وا  همـضاه  تازاهج  دوشیم و  رتمک  یمـسج  تیلاعف  دراذگیم و  یگدوسرف  هب  ور  یمدآ  یتایح  يورین 
. دنریگیم شیپ  رد  ارقهق  هار  شیندب  ياوق  همه  هرخالاب  وا و  نوخ  نارود  بلق و  اهاپ ، و 

مه ار  رگید  ياضعا  بلق  یناوتان  نیمه  دنـشابیم و  اههیر  بلق و  دوشیم  رهاـظ  نآ  رد  هرود  نیا  رد  یناوتاـن  مئـالع  هک  يزیچ  نیتسخن 
هیذغت رـصنع  هناگی  هک  نوخ  هک  یتقو  دیارگیم و  یتسـس  هب  ناسنا  ندـب  رد  نوخ  نایرج  تردـق  جـیردت  هب  هجیتن  رد  دـنکیم ، فیعض 

. دراذگیم شهاک  هب  ور  تایح  دش  مک  ندب  رد  دشابیم  ندب  يازجا  عیمج  هدننک 
يریپ رگید  تامالع  مه  اـهنیا  تشپ  دـنوشیم و  رهاـظ  وا  دوجو  رد  دنتـسه  مغلب  مئاد و  هفرـس  سفن ، یگنت  هک  يریپ  تاـمالع  نیرتمهم 

. دهدیم ناشن  ار  دوخ 
همادا گرم  ات  هطلـس  نیا  داتفا و  دـهاوخ  مغلب  تسد  هب  ندـب  تنطلـس  يریپ  نارود  رد  هدومرف : مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

. تفای دهاوخ 
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نآ مایا  رورم  هب  یبصع ، هاگتـسد  و  هناثم ) هیلک و   ) راردا هاگتـسد  رد  لالتخا  زورب  یـشراوگ و  تیلاعف  دوکر  اهلولـس و  ندـش  هدوسرف  اب 
روانت ناوج 

هحفص 85] ]
. دوشیم لیدبت  ریگنیمز  ناوتان و  يریپ  هب  دنمورب  و 

، هدرمژپ ياهرهچ  هدیکـشخ ، یناوختـسا  هدوـسرف ، ینت  دـیامرفیم : فیـصوت  نینچ  عیدـب  تاـملک  اـب  ار  هرود  نـیا  ماـیا  مالـسلاهیلع  ماـما 
دهع نیتسخن  تروص  هب  شتایح  ياهزور  نیرخآ  رد  دننکیمن و  دشر  رگید  شیاه  نخان  هتخیر و  شرـس  ياهوم  هدش ، دوگ  ینامـشچ 
نآرق رد  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  تهج  نیدب  تشاذگ  سوکعم ) تایح   ) ار تشگرب  نیا  مان  ناوتیم  هک  ددرگیم ، زاب  دوخ  یگدـنز 

. میزاسیم نوگژاو  ار  وا  تقلخ  میرادب  هدنر  يزارد  راگزور  هک  ار  نآ  دیامرفیم  میرک 

تماجح

اهیدنمزاین و تسیچ و  ناسنا  ندب  هک  متخاس  ناشن  رطاخ  هفیلخ ، هب  هتشذگ  تالمج  رد  دیامرفیم : نینچ  یلبق  نانخس  لابند  هب  ترـضح 
. تسا مادک  نآ  تاجلاعم 

نیمأت تشادـهب و  ظفح  رطاـخ  هب  دـیاب  هک  ناـسنا  یلمع  ياـههمانرب  اـه و  اود  اهاذـغ و  زا  دوخ  ياـههتفگ  لـیمکت  روظنم  هب  مه  نونکا ،
: مهدیم یئاه  روتسد  دهد ، ماجنا  شیتمالس 

ات هدزاود  زا  هک  تسا  مزال  دریگیم ، راک  نیا  هب  میمـصت  هفیلخ  هک  یتقو  سپ  دـشابیم  ناـسنا  ندـب  يارب  مزـال  لـمع  کـی  تماـجح » »
هب دراد ، رارق  ندب  رد  نوخ  دشاب  کیدزن  دوخ  ردب )  ) لماکت هب  هام  هک  یمایا  رد  نوچ  دنک  باختنا  تماجح  لمع  يارب  ار  هام  ره  هدزناپ 

نوخ ببس  نیا 
هحفص 86] ]

ندب رد  نوخ  دوش  کچوک  هام  لاله  هچ  ره  نوچ  نکن  تماجح  دسرب  شرخآ  مایا  هب  هام  رگا  یلو  تسا  رتهتـسیاش  رت و  حـلاص  نتفرگ 
یجازم تایضتقم  هک  نیا  رگم  تسین  کیدزن  حالص  هب  نداد  نوخ  ندرک و  تماجح  تهج  نیمه  هب  دوشیم ، شورخ  شوجرپ و  ناسنا 

. درادن یعنام  تروص  نیا  رد  دنک ، باجیا  ار  تماجح  لمع  ناهگان  ناسنا 
، دنک تماجح  راب  کی  زور  تسیب  ره  دناوتیم  هلاس  تسیب  ناوج  کی  الثم  دوش ، تیاعر  دارفا  یناگدـنز  نینـس  دـیاب  تماجح  ماجنا  رد 

دور الاب  هچ  ره  راب و  کی  زور  لهچ  ره  اههلاس  لهچ  روط  نیمه  دننک و  رارکت  ار  تماجح  دـنناوتیم  راب  کی  زور  یـس  ره  اههلاس  یس 
. دوش ماجنا  تبسن  نیا  اب  دیاب 

یتسس و بجوم  ات  دوشیم  ماجنا  دنتسه  هدنکارپ  شخپ و  ندب  ياضعا  مامت  رد  هک  یئوم  ياهگر  يور  رب  تماجح  هک  دنادب  دیاب  هفیلخ 
يارب [ 10 « ] هرقن  » تماجح دـهدیم و  شهاک  ار  یندـب  ياوق  املـسم  دـهجیم ، نوخ  دـیرو  زا  هک  دـصف »  » لمع اـما  دوشن  ندـب  یناوتاـن 

رد نوـخ  ناـیرج  هب  دـنکیم و  فرطرب  ار  تروـص  مـشچ و  ياـهیتحاران  [ 11 « ] نیعدـخا  » تماـجح نینچمه  تسا و  عفاـن  رـس  ینیگنس 
. دشخبیم يداع  تلاح  رس  قورع  تالضع و 

يریگولج ضراوع  نیا  زا  اهتماجح ، نیا  ياج  هب  دصف  لمع  مه  یهاگ 
هحفص 87] ]

نامرد اه  هثل  داسف  ناهد و  ياهدرد  يارب  هناچ  ریز  تماجح  دنریگیم و  نوخ  هناچ  ریز  زا  هاگیب  هاگ و  [ 12 « ] عالق  » جالع يارب  دنکیم ،
ناقفخ و نیا  زا  روظنم  هتبلا  دـشخبیم  تاجن  باهتلا  ناقفخ و  زا  ار  ناـسنا  ندـب  دوشیم  فتک  ود  ناـیم  زا  هک  یتماـجح  تسا و  یبوخ 

. دیآ دوجو  هب  ندب  ترارح  يدایز  هدعم و  ینیگنس  زا  هک  تسا  یناقفخ  باهتلا 
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يویلک هنهک  ياهدرد  يارب  هوالع  هب  تسا  عفان  دـیآ ، دوجو  هب  ءالتما  زا  هک  یناقفخ  يارب  دوشیم  ماجنا  اپ  ياه  قاس  يور  هک  یتماجح 
قاس زا  يریگنوخ  هک  دومن  شومارف  دیابن  اما  تسا ، دـنمدوس  رایـسب  تماجح  نیا  ضیح » نوخ  شزیر   » هژیو هب  محر و  هناثم و  لالتخا  و 

. دزاسیم فیحن  فیعض و  ار  ندب  اپ 
نامرد تماجح  نیا  صاوخ  زا  رگید  یکی  دـهدیم و  تسد  ناسنا  هب  يدـیدش  ياه  شغ  تماجح  نیا  رثا  رد  هک  دـتفایم  قافتا  یهاـگ 

تماجح لحم  رب  هک  یخاش  هلیـسو  هب  ریگ  تماجح  دیاب  دوشن ، كاندرد  لمع  هک  نیا  يارب  تسا  هدـننک  تحاران  ياه  لمد  اه و  شوج 
غیت عضوم  ات  دیازفیب  شکم  تدش  رب  نانچمه  دزاس ، دیدش  ار  ندـیکم  لمع  دـعب  دـکمب و  یگتـسهآ  هب  ار  غیت  عضوم  ادـتبا  دراذـگیم ،

تیاعر دیاب  دنک و  مرن  نغور  ندز  شلام و  هلیسو  هب  ار  غیت  هک  دوش  تیاعر  دیاب  دوش و  هنوگ  خرس 
هحفص 88] ]

. دوش هدرب  راک  هب  تماجح  یگتسجرب  لحم  نیرت  مرن  رد  غیت  هک  دوش 
. دشابن روآدرد  تماجح  دصف و  ات  درک  تیاعر  دیاب  مه  لمع  رد  ار  طیارش  تامدقم و  نیا 

نآ رب  دیاب  دصف ، همتاخ  زا  سپ  اصوصخم  دوش  رارکت  یلام  نغور  شلام و  لمع  مه  زاب  دش  مامت  تماجح  لمع  دـصف و  هک  نآ  زا  سپ 
مهم هتکن  دـیآ  نوریب  فاکـش  نآ  زا  یناسآ  هب  نوخ  دوش و  مرن  دـیرو  فاکـش  ات  دـناکچب  نغور  هرطق  دـنچ  هتفر ، ورف  رتشیب  هک  عضوم 

مک ياهتمـسق  زا  هچ  ره  دـصف ، عضوم  دـشابیم و  دـصف  عضوم  باـختنا  دنراپـسب ، رطاـخ  هب  دـیاب  اههدـننز ) رتشین   ) اـهداصف هک  يرگید 
. دوب دهاوخ  رتناسآ  شجنر  رتمک و  شدرد  دوش ، باختنا  ندب  تشوگ 

یلو تسا  رتشیب  تشوگ  اـب  گر  ود  نیا  طاـبترا  اریز  تسا  رتکاـندرد  اـج  همه  زا  [ 14 « ] لاقیق  » و [ 13 « ] عارذلا لبح   » يور دـصف  لمع 
. دشابن تشوگ  گر  ود  نیا  يور  هک  یطرش  هب  هتبلا  دننکیم ، ساسحا  درد  رتمک  داصف ) شین   ) دصف ربارب  رد  لحکا »  » و [ 15 « ] قیلساب »

رتعیرـس نوخ  نایرج  ات  دـنهدب  ژاسام  مه  یمک  دـنیوشب و  مرگ  بآ  اب  ار  رتشین  عضوم  يریگنوخ  لـمع  ماـجنا  زا  شیپ  هک  تسا  لومعم 
يارب هک  وش  تسش و  نیا  ناتسمز  لصف  رد  اصوصخم  دزاس ، رتناسآ  ار  دصف  درد  ددرگ و 

هحفص 89] ]
. دوش تیاعر  دیاب  دیآ  لمع  هب  دصف  لحم  ندرک  مرن  مرگ و 

هدزاود مک  تسد  دـصف  ای  تماجح  عامج و  نایم  دـیاب  تسین و  بوخ  عامج  لمع  زا  سپ  تماـجح  دـصف و  هک  دـنک  هجوت  دـیاب  هفیلخ 
ینافوط يربا و  ياهزور  رد  ینعی  دشاب  مارآ  اوه  فاص و  نامـسآ  هک  دینک  باختنا  ار  يزور  تماجح  دصف و  يارب  دشاب  هلـصاف  تعاس 

دریگب و ار  يزیرنوخ  ولج  درک  ساسحا  ار  دوخ  جازم  شمارآ  یتقو  هک  منکیم  شرافس  هفیلخ  هب  تسین  هتـسیاش  دصف ، تماجح و  لمع 
دوجو هب  ییاهیرامیب  تماجح  لابند  هب  مامح  اریز  دریگن ، مامح  مه  تماجح  دصف و  زا  سپ  هلصافالب  نینچمه  دیایب  نوخ  رگید  دراذگن 

. دروآیم
هک يرامیب  نآ  دـنک ، مامحتـسا  ینعی  دـیوشب  مرگ  بآ  اب  ار  دوخ  يداـیز  اتبـسن  يهلـصاف  هب  تماـجح  زا  سپ  هفیلخ  هک  منکیم  هیـصوت 

دصف عضوم  دیاب  مامحتـسا  زا  سپ  دنام ، دهاوخ  ندب  رد  هشیمه  هک  تسا  تلام ) بت   ) كاندرد بت  دشابیم ، هلـصاف  نودب  مامح  مزالم 
قایرت زا  هبح  کی  مه  دعب  دناشوپ  دشاب ، تفاب  مرن  فیطل و  هک  یخن  لامتسد  ای  یمـشیربا  ای  یکرک  هچراپ  هلیـسو  هب  ار  تماجح  ای  ار و 

. دنک لیم  شام  يهزادنا  هب  [ 16  ] ربکا
ناتـسبات لصف  رد  یلو  دراد  ترورـض  ناتـسمز  لصف  رد  طقف  تسا  کچوک  سدـع  ای  شام  يهزادـنا  هب  شمجح  هک  بح  نیا  ندروخ 

زا سپ 
هحفص 90] ]

. دومن دهاوخ  تیافک  هدش  هیهت  لدتعم  تبرش  اب  هک  [ 17  ] یلصنع نیبجنکس  تماجح 

مالسلا هیلع  اضرلا  www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دنک ، فرـصم  گنلاب  تبرـش  زا  تسین  هویم  رگا  دـشونب و  هویم  لصف  رد  هویم  بآ  زا  دـصف  تماجح و  لمع  زا  سپ  دـناوتیم  هفیلخ 
زا امرـس  لصف  رد  اما  دشونب  مرگ  مین  بآ  ياهعرج  نآ  يور  دریگب و  شنادـند  ریز  زا  ار  گنلاب  درادـن ، دوجو  تاناکما  نیا  هک  یئاهاج 

دنوادخ يهدارا  هب  ماذج  و  [ 18  ] قهب صرب و  هوقل و  كانرطخ  ياهیرامیب  زا  ار  هفیلخ  تبرـش  نیا  هک  دوش ، هدافتـسا  لـسع  نیبجنکس و 
. تشاد دهاوخ  نمیا  لاعتم 

دهاوخ طاشن  اب  ار  نت  هدنز و  ار  نوخ  رانا  بآ  ندیکم  دیـشونب ، نآ  ندیکم  اب  ار  رانا  بآ  دـصف  ای  تماجح  زا  سپ  هک  منکیم  شرافس 
. تخاس

رگا نوچ  دینک ، زیهرپ  تعاس  هس  هلـصاف  ات  راد  کمن  ياهاذغ  ندروخ  زا  دصف ، تماجح و  زا  سپ  هک  منکیم  هیـصوت  هفیلخ  هب  مه  زاب 
. دوش راچد  برج »  » يرامیب هب  هدرک  تماجح  ای  هدش  دصف  ناسنا  هک  تسین  دیعب  دوشن  تاعارم  زیهرپ  نیا 

البق هک  تسا  لالح  بارش  نامه  مه  بارـش  دوش و  هدافتـسا  وهیت  اصوصخم  اهتـشوگ  زا  هک  تسا  نآ  بسانم  كاروخ  تماجح  زا  سپ 
دیامن و برچ  يریخ »  » رطعم نغور  هلیسو  هب  تماجح  زا  سپ  مه  ار  دوخ  ندب  متفگ و 

هحفص 91] ]
. دزیرب دوخ  رس  رب  دولآ  کشم  بآ  يرادقم  مه  دعب 

، لصف نیا  رد  هفیلخ  هک  تسبوخ  تسا و  بسانم  صوصم »  » و ماله »  » و جابکـس »  » كاروخ دوش ، ماجنا  ناتـسبات  رد  تماجح  لـمع  رگا 
. دننک هدافتسا  روفاک  بالگ و  هشفنب و  رطع  زا  تماجح  زا  سپ 

تاناجیه مشخ و  دایز و  تکرح  زا  هدش  تماجح  ناسنا  هک  تسا  ررقم  هوالع  هب  دـش ، کیدزن  نانز  هب  هلـصافالب  دـیابن  تماجح  زا  سپ 
: دنیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  الوم  دزیهرپب . یبصع 

«. تسا لقع  توق  ندب و  یتمالس  هیام  تماجح  »

هجلاعم اوادم و  نف 

رامیب یمومع  عضو  هرابرد  ریبدت 

ینعی دوش ، مهارف  رامیب  یتحار  شیاسآ و  لیاسو  هک  دهد  روتسد  مه  دعب  دنک و  هجوت  رامیب  یمومع  عاضوا  هب  ادتبا  جلاعم  کشزپ  ینعی 
. دریگب یگدیسر  تبقارم و  تحت  وا  باوختخر  سابل و  تفاطل  هاگباوخ ، يارب  هیوهت  بابسا  باوخ ، لحم 

یئاذغ نامرد 

تسالتبم دنق  ضرم  هب  هک  یـصخش  الثم  دنراد ، شحاف  توافت  مه  اب  يرامیب  عون  اه و  جازم  تیبرت و  بسح  رب  نارامیب  رد  هیذغت  شور 
هب هک  يرگید  رامیب  ای  دوش  مورحم  کمن  ندروخ  زا  دـیاب  هیلک  يرامیب  هب  التبم  صخـش  دروخب و  راد  هتـساشن  راددـنق و  ياهاذـغ  دـیابن 

هدش راچد  دبک  لالتخا 
هحفص 92] ]

. دروخب یبرچ  تشوگ و  دیابن 

ییوراد نامرد 

یعون يرامیب  عون  ره  يارب  هدومرف : تمـسق  نیا  هب  عجار  دوخ  هلاسر  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـشابیم ، اهوراد  فلتخم  عاونا  لماش  هک 
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. دوش تیاعر  ریز  حرش  هب  دیاب  هک  هدش  ررقم  اود  زا 

بسانم ياود  اب  يرامیب  ياوادم 

اب رادـقم  تیفیک و  رظن  زا  هک  دـنراد  صوصخم  ياود  عون  کـی  هورگ  ره  مینیبیم  مینکیم و  میـسقت  یعوـن  هورگ  هب  ار  اـهیرامیب  یتـقو 
الثم دـیامن ، تیاعر  دـهد و  قابطنا  یبط  نیزاوم  اب  ار  نآ  جـلاعم  کشزپ  دـیاب  هک  تسا  فالتخا  نیا  دـنراد و  توافت  اه  اود  رگید  عاونا 

. دشابیم سیلفس  يرامیب  يوراد  کینسرا )  ) روفلوس ایرالام و  یمومع  ياود  نینک » »

نارامیب هجلاعم  رد  مه  اب  یکیزیف  لماوع  طابترا  تیاعر 

هب ای  دنریگیم  مامح  یندـعم  ياههمـشچ  رد  الثم  دـنوشیم : نامرد  ریز  بیترت  هب  نارامیب  زا  ياهتـسد  هک  مینکیم  هدـهاشم  هبرجت  هب  ام 
. دشابیم اهنامرد  عون  نیمه  زا  مه  تماجح  یکیرتکلا و  ياهنامرد  دنهدیم ، ژاسام  ای  دننکیم  دامض  یصوصخم  ياهنغور  هلیسو 

یحور نامرد 

. دنزاسیم فرطرب  مزیتونپیه  ای  يراک ) ناور   ) زیلانآ کیسپ  شور  اب  ناکشزپ  ناور  ار  ناور  رعاشم و  ياه  لالتخا  امومع 
هحفص 93] ]

یحارج ياهنامرد 

. دشابن رودقم  اهنآ  قیرزت  اهوراد و  ندیشون  ندروخ و  اب  اهنآ  ياوادم  هک  دوریم  راک  هب  یئاهیرامیب  رد  تاجلاعم  عون  نیا 
تافاشتکا هیاس  رد  هداد و  رشب  یگدنز  هب  یگرزب  لوحت  بط ، ملع  رد  صوصخب  هدمآ ، دیدپ  مولع  رد  نرق  نیا  رد  هک  یفرگش  تفرشیپ 

هطـساو هب  یقرتم ، ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  ضارما  رتـشیب  ریخا  نرق  عبر  رد  یتـح  هدـش ، ضوع  یلک  هب  ناـمرد  شور  مولع ، روآتریح 
. تسا هتفر  نیب  زا  دیدج  تایفشک 

اهنآ نیرتمهم  هک  دناهدرک  هدافتـسا  نآ  زا  دوب  لکـشم  شجالع  هتـشذگ  رد  هک  یئاهیرامیب  هجلاعم  يارب  هدش و  فشک  يدایز  ياهوراد 
زا لس  يرامیب  عاونا  اب  هزرابم  يارب  نینچمه  هدمآ  اهیرامیب  اب  هزرابم  نادیم  هب  هک  دشابیم  اه  ینوفع  دض  اهمخز و  دض  اهبورکیم ، دـض 

. تسا هدش  نکهشیر  ابیرقت  دیدج ، تافاشتکا  اب  ایرالام  يرامیب  هدش و  هدافتسا  قرب  يورین 
اهنامرد لیبق  نیا  زا  یعون  تماجح  هک  یکیزیف  ياهنامرد  تسا  هدـنام  رادـیاپ  دوخ  ياج  هب  نانچمه  یکیزیف  تاجلاعم  شور  همه  نیا  اب 

ملع شیادیپ  خیرات  زاغآ  دـیاش  هک  دراد  ینالوط  يهقباس  یکـشزپ  خـیرات  رد  اهنامرد  عون  نیا  دـنوشیم  عقاو  هدافتـسا  دروم  زونه  تسا 
. دشاب بط 

يهدافتـسا هب  ار  مدرم  هتـشذگ  ناربمایپ  انایحا  ءامکح و  ناکـشزپ و  هک  میناوخیم  نانوی  رد  ار  یئاه  مامح  مه  میدق  یبط  ياهباتک  رد  ام 
اهنآ زا 

هحفص 94] ]
. دناهدرکیم هیصوت 

رما کی  دننام  ار  نآ  ناگتـشذگ  دوشیم و  هدافتـسا  زونه  میدق  رایـسب  هقباس  نتـشاد  اب  هک  تسا  اهنامرد  هتـسد  نآ  زا  زین  تماجح  لمع 
یلو تسوت  هدنب  نوخ ، دیوگیم : سونیلاج  هکنانچ  میباییم ، ناشخرد  تهبا و  اب  ار  تماجح  مان  میدـق  بط  رد  دـندرکیم  یقلت  بجاو 

نک هجوت  سپ  دمآ ، دهاوخ  رد  ياپ  زا  هدنب  نامه  تسد  اب  ماجنارـس  دراذگب ، دازآ  ار  شیوخ  هدنب  یئالوم  رگا ، هک  ینک  شومارف  دـیابن 
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( دنکیم روجنر  رامیب و  ار  وت   ) هتـسب رمک  وت  لتق  هب  يدید  رگا  رادب و  شهاگن  تندب  رد  تسا ، حلاص  وت ) نوخ   ) وت هدنب  نیا  يدید  رگا 
. نک رود  دوخ  زا 

یلع نینمؤملاریما  دشکب و  ار  امـش  نوخ  نایغط  دیراذگن ، دینک و  تماجح  هدومرف : هراب  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دشابیم لقع  يورین  نت و  یتمالس  هیام  تماجح  هدومرف : مالسلاهیلع 

تماجح امتح  دـش  راچد  هجیگ  رـس  هب  یـسک  رگا  تسا ، عفان  نوخ  شدرگ  يارب  تماجح  لمع  هدومرف : مالـسلاهیلع  قداصرفعج  ماما  و 
[. 19 . ] تسا طوعس  تماجح و  اهوراد  نیرتهب  اریز  دنک 

: دنشابیم عون  راهچ  رب  اهنامرد  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ترضح 
ندرک تماجح   - 1

هحفص 95] ]
نتشاد دامض   - 2

ندرک یق   - 3
ندرک هلاما   - 4

ار تماجح  مه  زاب  اهیرامیب  اب  هزرابم  يارب  تازیهجت  حالـس و  همه  نیا  نتـشاد  اب  دیدج  بط  هک  تسا  هزادنا  نآ  هب  تماجح  تیمها  اما 
. تسا هدربن  دای  زا 

یفرعم رثؤم  هجلاعم  کـی  ار  نآ  دـنادیم و  مزـال  يرورـض و  مه  یهاـگ  زیوجت و  ار  تماـجح  اـهیرامیب  زا  يرایـسب  هراـبرد  دـیدج  بط 
اروف کشزپ  دور ، شیپ  طارفا  دح  هب  نوخ  راشف  هک  یعقوم  رد  صوصخب  دهدیم  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  تماجح  دیدج ، بط  دـنکیم ،

. دشابیم يرورض  دص  رد  دص  هجلاعم  کی  تماجح  لمع  دوش  هراپ  يزغم  نایرش  هک  یماگنه  ای  دهدیم  تماجح  دصف و  روتسد 
ضارما زا  يرایـسب  رد  یعـضوم و  ياـهیرامیب  يویلک و  یبلق ، ياـهیرامیب  رد  دـناهدرک ، رکذ  ار  تماـجح  ماـن  ناـش  بلغا  یبط  ياـهباتک 

. دوشیم هدافتسا  تماجح  زا  مشچ ، ياهیرامیب  رتشیب  رد  و  صقان ) هتکس   ) صوصخم يهقطنم  کی  رد  نوخ  ندش  هتسب  دننام  يدیرو 
هلاسر نیا  يهتشذگ  ياهلصف  رد  ام  هک  دنراد  يرایسب  دیاوف  دوخ  يهبون  هب  دنتـسه  تماجح  تاقحلم  زا  هک  یبط  يریگ  نوخ  دصف و  اما 

= ندب راهب  مسوم  رد  هک  میدش  روآدای  یلصف  تالوحت  اب  بسانتم  یئاذغ  ياهروتسد  یط 
هحفص 96] ]

مـسوم رد  هک  هچنآ  عقوم ، نیا  رد  دراذگیم ، تکرح  تیلاعف و  نادیم  هب  مدـق  ناتـسمز  رد  دوخ  ههام  دـنچ  نوکـس  شیاسآ و  زا  یمدآ 
ینیگنـس زا  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  وا  يارب  سپ  دنکیم ، ینیگنـس  صخـش  هب  هدش ، عمج  ندـب  ياهگر  اه و  هدور  هدـعم و  رد  ناتـسمز ،

. دهد تاجن  دراد  دوخ  نورد  رد  هک  هچنآ 
دنمدوس رایـسب  ارفـص  هسیک  همـضاه و  زاهج  ندرک  كاپ  رد  هک  ار  یکمن  ياـه  لهـسم  زا  هدافتـسا  یلبق  تاروتـسد  نمـض  رد  نینچمه 

. مینکیم هراشا  تماجح  لمع  ترورض  هب  اج  نیا  رد  یلو  میدرک  نایب  دیکأت  اب  دنتسه 
رد دص  لمع  کی  تماجح  زا  هدافتسا  دنناهرب ، شتکرح  يدنک  تفاثک و  تظلغ و  زا  ار  نوخ  دنناوتن ، فلتخم  ياه  لهـسم  هک  یماگنه 

. میوش روآدای  ار  ینف  تماجح  تیمها  هک  تسا  مزال  کنیا  دوشیم و  بوسحم  بجاو  مزال و  دص 
زیر کیراب و  رایـسب  ياهگر  زا  هکلب  دنریگیمن  ینوخ  دیرو  زا  اریز  تسین ، يداع  دـصف  یلو  يریگ ) نوخ   ) تسا دـصف  یعون  تماجح 

. دنریگیم نوخ  دنوشیم ، هدید  پوکسورکیم  اب  طقف  هک  ندب 
. دروآیم نوریب  نوخ  تالضع ، رد  هدنکارپ  کیراب و  ياهگر  زا  تماجح  هک  دنادب  هفیلخ  هدومرف : دوخ  هلاسر  رد  مالسلاهیلع  ماما 

نآ ياهدوس  هدرک و  ادج  مه  زا  نوگانوگ ، ياهترورض  یجازم و  تایضتقم  اب  ار  تماجح  یصاخ  طایتحا  تقد و  اب  مالسلاهیلع  ماما  اذل 
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زا مادک  ره  يارب  ار 
هحفص 97] ]

. دزاسیم نمیا  داسف  زا  ار  اه  هثل  دنکیم و  نامرد  ار  ناهد  ياهدرد  ولگ  ریز  زا  تماجح  لمع  الثم  هک  دیامرفیم  نایب  اهوضع 
نیرتمهم هک : هدومرف  نایب  فیصوت و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تماجح  دیاوف  لماوع و  دوخ ، ناشخرد  رایـسب  تانایب  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

، اه هیلک  لمع  لالتخا  بلق ، ناـقفخ  اـه ،  هثل  داـسف  اهنادـند ، درد  زا : دـنترابع  دـنوشیم  ناـمرد  تماـجح  لـمع  رثا  رد  هک  یئاـه  ضرم 
. اه لمد  يدلج و  ياهشوج  لگر ،)  ) ضیح هدعاق  یگدروخ  مه  هب  محر ، ياهیتحاران  هناثم ، نمزم  ياهیتحاران 

هدامآ ار  تماجح  بابسا  تالآ و  دیاب  هنوگچ  هک  دیامرفیم : تسا و  هتخادرپ  لمع  نیا  ماجنا  طیارش  تماجح و  لمع  حیرشت  هب  مه  دعب 
تروص هب  ار  هتفرگ  نوخ  صخـش  تلاح  بیترت  هچ  هب  دـننک و  جالع  هنوگچ  ار  دـصف  تماجح و  عضوم  لمع ، ماـجنا  زا  سپ  دـنزاس و 

. دننادرگزاب يداع 
. تسا ریذپان  راکنا  رامیب  یمومع  عضو  میظنت  رد  ناشرثا  هک  هدرب  مان  یئاه  نغور  اهرطع و  زا  دروم ، نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما 

عارذـلا لبح  دـننام : دـنهدیم ، ناشن  ریگنوخ )  ) داصف هب  ار  ندـب  ياـهگر  نیرت  هدولآ  نیرتراکـشآ و  دـصف ، دروم  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 
. دنیامرفیم حیضوت  ار  دصف  زا  دعب  دصف و  زا  لبق  مزال  روتسد  مه  دعب  لاقیق ، قیلساب و  وزاب ،) ریز  ياهگر  )

اهاذغ و هب  تاروتسد  نیا  لابند  هب  دنیامرفیم و  نایب  ار  لیخد  لماوع  ریاس  یجازم و  طیارش  یئاضف ، طیارش  یمسوم ، طیارش  هرابرد 
هحفص 98] ]

اراوگ و ياهتبرـش  ندیـشون  سلم ، رانا  ندیکم  دننام  دننکیم ، هراشا  دشابیم  دیفم  تماجح  دـصف و  زا  سپ  رامیب  يارب  هک  یئاه  هباشون 
نتـشادهگن رود  تاـکرح و  تیلاـعف و  زا  نتـسج  يرود  یمـسج و  یحور و  تحارتـسا  دـعب  مضه و  دوز  یلو  يوقم  ياهاذـغ  ندروـخ 

. تاناجیه زا  باصعا 
دناهتسناوتن ناهج  ناکشزپ  زونه  هک  اجنآ  ات  تساراد  ار  یخماش  ماقم  بط  ملع  رد  مه  زورما  دش ، هداد  هک  یحیضوت  اب  ینف  تماجح  نآ 

یـسرد ياههمانرب  رد  هک  تسا  زورما  یبط  ياهباتک  نخـس ، نیا  هاوگ  دـننادب و  زاینیب  تماجح  زا  ار  دوخ  اـهدرد  زا  یـضعب  ناـمرد  رد 
. دراد رارق  یکشزپ  نایوجشناد 

دوخ ياج  رد  نخـس  نیا  هتبلا  دزاسیم » التبم  ینوخ ) مک   ) هب ار  رامیب  اریز  تسا ، شخب  نایز  یلمح  تماجح  لمع   » هدش هتفگ  هکنیا  اما 
يرورـض یـضتقم  ياه  جازم  رد  ار  تماجح  لمع  مالـسلاهیلع  ماما  اریز  درادن  فالتخا  مالـسلاهیلع  ماما  ياههدومرف  اب  اما  تسا ، تسرد 

: دنیامرفیم هک  دناهدرک  هراشا  دوش  ماجنا  اپ  قاس  يور  هک  تماجح  ضراوع  هب  لاح  نیع  رد  هدرمش و 
اه تماجح  نیا  هجیتن  رد  هک  دـیآیم  شیپ  یهاگ  دزاـسیم و  فیحن  فیعـض و  ار  ندـب  اـپ  قاـس  زا  يریگنوخ  هک  درک  شومارف  دـیابن  »

«. دهدیم تسد  ناسنا  هب  یلاحیب ) یتسس و   ) دیدش ياه  شغ 
یضتقم و طیارش  رد  ار  تماجح  لمع  مالسلاهیلع  ماما  هک  دیدرک  هظحالم  سپ 

هحفص 99] ]
ینوخ و مک  هب  هک  یهورگ  لماش  روتـسد  نیا  املـسم  هک  تسا  هداد  روتـسد  لومعم  لیاسو  اب  نیعم  تاـقوا  بساـنتم و  ياـه  جازم  يور 

. دش دهاوخن  دنتسه  التبم  جازم  فعض 

بکرم ياه  كاروخ 

هراشا
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منکیم دیکا  شرافس  هفیلخ ، هب  نم  دنیامرفیم : مالسلاهیلع  ماما  هراب  نیا  رد  دشابیم  رضم  صخش  يارب  هک  یفلتخم  ياه  كاروخ  ینعی 
دهاوخ جنر  راچد  ار  همـضاه  ياه  زاهج  مه  اب  هدعم  رد  اذغ  ود  نیا  بیکرت  اریز  دـنک ، زیهرپ  رابکی  رد  غرممخت  یهام و  ندروخ  زا  هک 

. دروآ دهاوخ  مهارف  ار  نادند  درد  ریساوب و  جنلوق ، سرقن ، يرامیب  تامدقم  درک و 
سرقن و ذیبن ، برـش  اریز  دشونن ، اج  کی  دنرادن  كاب  شندروخ  زا  ذیبن  لها  هک  يذـیبن »  » اب ار  ریـش  هک : منکیم  شرافـس  هفیلخ  هب  نم 

طاشن گنر  دایز  زایپ  فرـصم  اریز  دنک  يراددوخ  زایپ ، ندروخ  رد  طارفا  زا  هک  منکیم  هیـصوت  هفیلخ  هب  مه  زاب  دروآیم  راب  هب  صرب 
زا سپ  روش  ياـهیهام  روش و  هدـش  همروق  ياهتـشوگ  ندروخ  زا  دـناشنیم و  امیـس  رد  زیگنا  مغ  ياهیاـس  دربیم و  هرهچ  زا  ار  يداـش  و 

. دنوشیم تسوپ  يور  ياه  كدیفس  صرب و  ياهیرامیب  بجوم  اریز  دنک  يراددوخ  تماجح  دصف و  لمع 
شخب ناـیز  هناـثم  يارب  اـه  كاروخ  عون  نیا  نوچ  تسین ، تسرد  نادریـش  یباریـس و  دـننام  دنفـسوگ  ینورد  تازاـهج  هولق و  ندروخ 

. دشابیم
ببس نوچ  دریگن  مامح  ریس  مکش  اب  هک  موشیم  روآدای  هفیلخ  هب  نم 

هحفص 100] ]
. تسا مأوت  ندش  جلف  رطخ  اب  راک  نیا  نوچ  تسین ، زیاج  درس  بآ  اب  یهام  تشوگ  ندروخ  زا  سپ  مامحتسا  دوشیم و  جنلوق  دیلوت 

( ینیب رود   ) لوح هضراع  هب  ار  هدـید  کمدرم  دراذـگیم و  بولطمان  رثا  اهمشچ  يور  بش  رد  گنلاب  اریز  دـیروخن  گنلاب  ماگنه  بش 
. دنکیم دیدهت 

سبح اریز  دینک  راردا  دیدش  غراف  عامج  لمع  زا  یتقو  دروآ  دهاوخن  راب  هب  یملاس  دنزرف  لمع  نیا  نوچ  دـیوشن  کیدزن  ضئاح  نز  هب 
. دنکیم هناثم  گنس  دیلوت  ارجم  رد  راردا  ینم و 

، طارفا نیا  اریز  دیزیهرپب  غرممخت  ندروخ  رد  طارفا  زا  دـناشکیم ، نونج  هب  ار  امـش  دـنزرف  لمع  نیا  نوچ  دـینکن  عامج  مه  رـس  تشپ 
. دروآیم دوجو  هب  یشخب  نایز  ياهداب  هدعم  رس  رد  درادیم و  زاب  مظنم  لمع  زا  ار  دبک 

روآ نایز  ریجنا  ندروخ  رد  طارفا  دـیوشن  راچد  مکـش ) ندرک  داب   ) خـفن هضراع  سفن و  یگنت  هب  ات  دـینکن  رپ  هتخپ  غرممخت  زا  ار  مکش 
. داد دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ياهنادند  يدوز  هب  دنشونیم  درس  بآ  مرگ  ياهاذغ  ای  ینیریش  ندروخ  زا  سپ  هک  نانآ  تسا ،

صاخشا نیا  دش و  دنهاوخ  راچد  یگدز  تهب  رعاشم و  لالتخا  هب  دننکیم ، يورهدایز  راکـش  واگ و  تشوگ  فرـصم  رد  هک  یناسک  و 
. دش دنهاوخ  التبم  ینهذ  دنک  یشومارف و  ضرم  هب 

هحفص 101] ]

راگزاسان ياهاذغ 

لعف و نیا  هجیتن  هک : دیامنیم  لالدتسا  نینچ  دنکیم و  ثحب  اهنآ  ییایمیـش  رثا  زا  اهنآ و  بیکرت  داوم و  تالاعفنا  لعف و  زا  یمیـش  ملع 
رد موس  مسج  کی  تروص  هب  دنهدیم و  تسد  زا  ار  شیوخ  یلصا  صاوخ  هدش  طولخم  داوم  زا  مادک  ره  هک  تسا  ییایمیـش  تالاعفنا 

رگید هدام  کی  اب  ار  نآ  میتفرگ و  ار  ییایمیـش  یـشرت  کی  ام  رگا  الثم  دنتـسین ، هیبش  دوخ  یلومروف  داوم  زا  کـی  چـیه  هب  هک  دـنیآیم 
ای یـشرت و  تافـص  نآ  اب  هدام  نیا  هک  دوشیم  یکمن )  ) يدـیدج هدام  کی  هب  لیدـبت  درپیم و  نآ  ياهزاگ  زا  یـضعب  میدرک ، طولخم 

. دراد فالتخا  طولخم 
عوضوم دـیوگیم  نخـس  يزاـس ، وراد  روتـسد  یئوراد و  ییایمیـش  تاـبیکرت  وراد و  زا  هک  یملع  ینعی  بط ، ملع  تادرفم  زاغآرـس  رد 

. دشابیم داوم » نیب  یبیکرت  قفاوت  مدع   » عوضوم نآ  دراذگیم و  نایم  هب  زاس  وراد  کشزپ و  اب  ار  یمهم 
. دوشیم میسقت  تمسق  هس  هب  ییایمیش  داوم  زا  یهورگ  نایم  رد  قفاوت  مدع  نیا 
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ییایمیش داوم   - 1
يژولویزیف  - 2
یئوراد  - 3

هدومن و يروآ  عمج  یباتک  رد  دراد  یبولطمان  ای  هدنشک  كانرطخ و  تارثا  نارامیب  يور  هک  ار  يداوم  ییایمیش  رطخ  بط  تادرفم  ملع 
ررقم

هحفص 102] ]
وراد نآ  نداد  زا  دـندرک  دروخرب  يداوم  اهوراد و  نینچ  هب  ناکـشزپ  ياههخـسن  رد  انایحا  رگا  ناشورف  وراد  نازاـس و  وراد  هک  درادیم 

. دوشن یهابتشا  نینچ  بکترم  هرابود  ات  دننک  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مه  ار  کشزپ  دنیامن و  يراددوخ  ادیکا 
گرم و مه  یهاگ  نوگانوگ و  ياهرطخ  ییایمیـش  داوم  دننام  دنکیم و  قدص  مه  یئاذـغ  داوم  نایم  رد  داوم  يراگزاسان  هدـعاق  نیمه 
ار نآ  كانرطخ  هجیتن  هدرب و  مان  دوخ  هلاسر  رد  ار  ییاذغ  داوم  نیا  زا  یمهم  تمـسق  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  ریم 

. دناهدومرف نایب  لماک  تاصخشم  مان و  اب  مه 
نایب یئاذـغ  مومـسم  تابیکرت  دولوم  ار  دنتـسه  هتخانـشان  اهنآ  تلع  هک  یئاهیرامیب  زا  یهورگ  دوخ  هاـتوک  تاـنایب  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 

. دناهدرک
ملـسم هچنآ  یلو  دـناهدومن  یتواـفتم  ياـه  لالدتـسا  دـناهتفگ و  یفلتخم  نانخـس  اـهیرامیب  هنوگ  نیا  نوـماریپ  یبـط  ياـهباتک  رد  هچرگ 

لالتخا و هک  تسین  ءابطا  زا  یسک  دنکیم و  لالتخا  صقن و  راچد  ار  همضاه  تازاهج  یئاذغ  راگزاسان  تابیکرت  هک  تسا  نیا  دشابیم 
. دنادن مهم  ار  همضاه  تازاهج  تنوفع 

اما دسانـشب  ار  صرب  سرقن و  دـننام  ضارما  زا  ياهتـسد  ءاشنم  تسا  هتـسناوتن  قیقحت  هب  زونه  شتایقرت  همه  نیا  اـب  زورما  بط  ملع  یتح 
. دشابیم ریذپان  راکنا  همضاه  زاهج  هاگتسد  اب  ضارما  نیا  طابترا 

هحفص 103] ]
تیمها تشادـهب  بط و  رد  املـسم  هک  دـننکیم  نومأم  هب  یتشادـهب  شزرااب  ياهـشرافس  هلـسلس  کی  مالـسلاهیلع  ماما  لـصف  ناـیاپ  رد 

. دشابیم زئاح  ار  یناوارف 
هب دراد و  رایسب  نایز  فرط  ود  ره  يارب  تبراقم  نیا  اریز  دنکن  یکیدزن  گر  ماگنه  نانز  اب  دننکیم  شرافس  نومأم  هب  مالـسلاهیلع  ماما 

. تسا هدش  میرحت  یکیدزن  نیا  ینامسآ  ياهنید  يهمه  رد  هک  تسا  تهج  نیمه 
اصوصخم اهتـشوگ  عون  نیا  هک  هدش  ملـسم  یبط  قیمع  تاقیقحت  اب  زورما  هک  دنهدیم  زیهرپ  هتخپان  تشوگ  ندروخ  زا  مالـسلاهیلع  ماما 

ندب رد  دـناهتخپن ) ياهتـشوگ  لوصحم  هک   ) اهمرک نیا  هدرکان ، يادـخ  رگا  هک  دـشابیم  لگنا  مرک و  عون  نیدـنچ  يواح  واگ  تشوگ 
شرافـس اهنادـند  هرابرد  يروآ  سرت  نحل  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دروآ . دـنهاوخ  رابب  ار  اـهرطخ  نیرتگرزب  دـنبای  هار  زغم  دـبک و  هب  ناـسنا 

نادند قح  رد  اهیزیهرپان  نیا  هک  تسا  نشور  دنرادیم  رذـحرب  ار  نومأم  ناهد ، رد  مه  اب  اه  یمرگ  اه و  يدرـس  نتخیمآ  زا  دـننکیم و 
. دنهدیم زیهرپ  ار  نومأم  ینیریش  ندروخ  رد  طارفا  زا  نینچمه  و  درک ؟ دنهاوخ  هچ 

دننکیم و هیصوت  تفاظن  هب  ار  ناهج  ناناملسم  مومع  هکلب  نومأم و  هیبنت ، دیدهت و  زاربا  نمض  دیفم  ياهروتسد  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
بیترت نیدب  ات  دیهد  رارق  هلصاف  ار  لسغ  کی  عامج  ود  نایم  رد  دیرادهگن و  زیمت  كاپ و  هشیمه  ار  یلـسانت  تازاهج  دنیامرفیم : نینچ 

ياه عامج  نایز  زا 
هحفص 104] ]

. تسین ناهنپ  هدیشوپ و  سک  چیه  رب  تشادهب  بط و  رد  یتشادهب  میلاعت  هنوگ  نیا  تازایتما  هک  دینامب  رود  هب  مه  رس  تشپ 
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مامحتسا

رگا یشاب ، هتشادن  یتحاران  دوخ  ندرگ  رس و  تمـسق  رد  ات  شاب  بقارم  يوش  لخاد  مامح  هب  هکنآ  زا  شیپ  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما 
. نک رظنفرص  مامحتسا  زا  اتقوم  یتفای  دوخ  رد  یساسحا  نینچ 

بیسآ زا  ار  امش  لاعتم  يادخ  هدارا  اب  راک  نیا  يزیرب  دوخ  رب  مرگ  بآ  زا  رپ  فک  جنپ  هک  تسا  نیا  وت  مامحتسا  همانرب  زا  هدام  نیتسخن 
دوش هتـشادرب  مرگ  بآ  زا  تشم  جـنپ  تسیب و  اـعومجم  ینعی  دوش ، رارکت  لـمع  نیا  راـب  جـنپ  هدـش ، هتفگ  تشاد  دـهاوخ  نمیا  دردرس 
هدش انب  رـصنع  راهچ  جازم  يور  رب  مه  ناسنا  ندـب  هک  يروط  نامه  هتفای ، لیکـشت  قاطا  راهچ  زا  مامح  نامتخاس  هک  دـنادب  دـیاب  هفیلخ 

تسا و مرگ  یموس ، رت -  تسا و  درس  یمود ، دننکیم  نوریب  نت  زا  ار  اهـسابل  هک  یئاج  تسا  کشخ  درـس و  مامح  قاتا  نیتسخن  تسا :
[. 20 . ] کشخ تسا و  مرگ  یمراهچ  رت - 

نیکرچ ياهیبرچ  مه  دـیادزیم و  ندـب  زا  ار  خوش  كرچ و  مه  دـنکیم و  لدـتعم  ار  جازم  ياوه  مه  هک  تسا ، دایز  رایـسب  مامح  عفانم 
ندب ياهشیر  ياضعا  هب  دزاسیم و  مرن  ار  اهگر  باصعا و  دنکیم  بآ  ار  ندب  تسوپ  يور 

هحفص 105] ]
. دیوشیم ار  نت  ياهتنوفع  هرخالاب  دشخبیم و  ورین  یلصا ) ياضعا  )

اب اپ  ارس  ار  دوخ  ندب  مامحتـسا  زا  شیپ  دوشن  التبم  رگید  ياه  یگتخوس  شوج و  هب  ناتندب  تسوپ  مامحتـسا  هجیتن  رد  دیهاوخیم ، رگا 
شیادیپ زا  لاح  نیع  رد  دینک و  كاپ  ندب  زا  هرون  هلیسو  هب  ار  ندب  ياهوم  ات  دیداهن  اپ  هناخ  هرون  هب  هک  یماگنه  دیئالایب و  هشفنب  نغور 

ار دوخ  ندب  درـس  بآ  اب  ینعی  دیریگب ، درـس  مامح  البق  تسا  رتهب  دنکانـشیدنا  هرون )  ) گنر یهایـس  تسوپ و  یگدروخ  كاچ  مخز و 
. دیئوشب

اب ار  هرون  مهد  هی  دنک و  زیهرپ  عامج  لمع  زا  لماک ) زور  کی  ینعی   ) تعاس هدزاود  دیاب  دنک ، هدافتسا  هرون  زا  دراد  میمـصت  هک  یـسک 
سپـس دنبوکب  اج  کی  ار  همه  ای  دوش  هیهت  ادـج  ادـج  داوم  نیا  هک  درادـن  قرف  دـنک  طولخم  ایقاقا »  » و [ 21 « ] ضـضح  » و ربص »  » یکدنا

. دننک طولخم  دناهدروآ  لمع  ار  نآ  البق  هک  هرون  اب  ار  هدیبوک  نآ  زا  یتمسق 
. دننک طولخم  نآ  هب  ار  يرگید  هدام  دیابن  دنرواین  لمع  هب  ار  هرون  ات  الوصا 

نیا اـب  ار  هرون  دـنزیرب و  غاد  بآ  رد  يرادـقم  خرـس  لـگ  اـی  کـشخ  يهشفنب  شوگنزرم ، هنوباـب ، زا  دـننک : هیهت  بیترت  نیا  اـب  ار  هرون 
. دنک رطعم  ار  غاد  بآ  هک  دشاب  ینازیم  هب  اهنیا  رادقم  دننک و  ریمخ  رطعم  هدناشوج 

هب تبسن  مشش  کی  نازیم  زا  خینرز  هک  دوش  تیاعر  دیاب  مه  هرون  داوم  تبسن  رد 
هحفص 106] ]

يداوم اب  ار  هدش  ریونت  لحم  ندب  نتـسش  راک و  همتاخ  زا  سپ  دنراذگب و  ندب  راد  وم  ياهتمـسق  يور  سپـس  دنکن ، زواجت  داوم  ریاس 
. دهدب اهلگ  ریذپلد  رطع  هب  ار  دوخ  ياج  هرون  هدننز  يوب  ات  دنلامب  لبنس  لگ و  انح و  و  رفصعلا » ریجث   » ولاتفش و گرب  زا  بکرم 

ور ریز و  رتمک  ار  نآ  لامعتـسا ، زا  سپ  دیاب  دشاب ، ناما  رد  هرون  شزوس  زا  لاح  نیع  رد  دشکب و  ریونت  هب  ار  شندب  دـهاوخب  هک  یـسک 
. دهد شلام  لگ  نغور  اب  ار  هدیشک  هرون  ياج  دیوشب و  رتدوز  هچ  ره  دنک و 

بالگ و اب  ار  شدرآ  دعب  دنبوکب و  ار  هدـنک  تسوپ  سدـع  هک  تسا  نیا  شا  هراچ  دـید  بیـسآ  هرون  قارتحا  هجیتن  رد  ناسنا  ندـب  رگا 
. تفای دهاوخ  مایتلا  مخز  نآ  گرزب  دنوادخ  تساوخ  اب  دنهد  ژاسام  ریمخ  نیا  اب  ار  یگتخوس  ياج  دننک و  طولخم  هکرس 

هب لگ  نغور  یفقث و  روگنا  هکرـس  اب  ار  نآ  عضوم  هرون  لامعتـسا  زا  لبق  دـیاب  دنـشاب ، ناما  رد  هرون  شزوس  زا  دـنهاوخیم  هک  یناـسک 
. دید دهاوخن  ینایز  دشاب  يوق  هک  مه  ردق  ره  ریونت  هدنزوس  داوم  زا  رگید  لحم  نآ  دنهد ، شلام  یبوخ 
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ندب تشادهب 

هراشا

یندب نامتخاس  هک  درک  هجوت  دیاب  اما  دنتـسه  ندب  ریمعت  ندرک و  انب  لوئـسم  هک  دـناهدش  هدراذـگ  تعیدو  هب  یئاه  ورین  ناسنا  ندـب  رد 
ياهورین اب  هارمه  مه  يرگید  ياهورین  هکلب  دوشیمن ، هرادا  اوق  نیا  ببس  هب  اهنت  دازیمدآ 

هحفص 107] ]
. دنراد لاغتشا  ندب  حالصا  تفاظن و  راک  هب  هدننک  تمرم  دلوم و 

داوم هک  تسا  رومأم  دبک  نیمه  مه  زاب  دهدب  لیوحت  بلق  هب  ار  نآ  دنک و  هیهت  كاپ  نوخ  یئاذـغ  داوم  زا  تسا  رومأم  ناسنا  دـبک  الثم 
تـشادهب زا  فارحنا  نت و  ندش  مومـسم  تابجوم  ات  دنک  نوریب  ندب  زا  يوحنب  دنک و  ادـج  نوخ  زا  ار  اهاذـغ  فیثک  یبوسر و  دـئاز و 

. ددرگن مهارف  یناگمه 
هک دنوشیم  ادیپ  لکلا ، دننام  كانزوس  مومـسم و  ياهاذغ  زا  یهورگ  اریز  دیآیمنرب ، دوخ  راک  ماجنا  هدـهع  ار  هشیمه  دـبک  نیمه  اما 

ناسنا ندب  رد  اه  هیلک  دننزیم ، مه  هب  ار  نآ  تیلاعف  لمع  تبقاع  دـننکیم و  هناخ  نآ  ياهزیلهد  رد  دـنرادیمنرب و  دـبک  ناج  زا  تسد 
نوگانوگ ياهتیلاعف  رثا  رد  هاوخ  دنـشاب و  طوبرم  ناسنا  ندـب  دوخ  هب  تالوضف  نآ  هک  نیا  هاوخ  ار  ندـب  تالوضف  هک  دـنراد  تیلوئـسم 

. دننک عفد  دشاب  هدمآ  دوجو  هب  ندب 
زا رگا  دشاب و  نیعم  تبسن  هب  دیاب  داوم  نیا  یلو  تشاذگ  نوخ » يدوجو  هیام   » ار نآ  مان  دیاب  هک  دنوشیم  تفای  يداوم  یمدآ  نوخ  رد 

. دروآیم دوجو  هب  ار  نوخ  نتسب  هملد  ضرم  ددرگیم و  نوخ  ندش  دساف  ببس  نوخ ، يدوجو  يهیام  نیمه  دنک ، زواجت  تبسن  نآ 
هک یتقو  اما  دشاب  نوخ  رد  نیعم  تبسن  کی  هب  دیاب  دینک ، هجوت  دشابیم  ناسنا  ندب  نوخ  ناگدنهد  لیکـشت  زا  یکی  هک  يدنق  داوم  هب 
زا ار  دنق  دـئاز  داوم  دوخ ، موادـم  تیلاعف  اب  اه  هیلک  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دوب ، دـهاوخ  كانرطخ  نوخ  يارب  دـنک ، زواجت  دـح  نآ  زا 

. دننکیم عفد  هتخاس ، جراخ  نوخ 
هحفص 108] ]

رد هروا  رگا  دـش ، دـهاوخ  لداعتم  اه  هیلک  شـالت  هلیـسو  هب  دـشاب ، شنیعم  دـح  زا  شیب  نوخ  رد  یتقو  هک  هروا ، عضو  تسا  روط  نیمه 
دهاوخ هچ  هک  تسا  نشور  رامیب  فیلکت  تروص  نیا  رد  دوشیم  مومـسم  نوخ  دـننک  لیدـعت  ار  نآ  دـنناوتن  اه  هیلک  دوش و  داـیز  نوخ 

. دش
ار كاپ  ياوه  اه  هیر  هک  وحن  نیدب  دنریگیم ، کمک  ندب  تسوپ  اه و  هیر  زا  مه  ناشدوخ  اما  دننکیم ، کمک  دـبک  بلق و  هب  اه  هیلک 

. درادن اه  هیر  زا  یمک  تسد  ندب ، يارب  نژیسکا  هیهت  رد  مه  یمدآ  ندب  تسوپ  دنناسریم و  نوخ  هب  دنریگیم و  اضف  زا 
هک درک  شومارف  دـیابن  یلو  دـشابیم  مه  نوخ  زا  نبرک  زاگ  ندرک  جراخ  نوخ ، يارب  نژیـسکا  بذـج  رب  هوالع  اه  هیر  تیلاـعف  هچرگ 

. تسا رتعفان  رتهدیچیپ و  اه  هیلک  زا  مه  شلمع  تسا و  عیسو  نهپ و  رایسب  ندب  تسوپ  سفنت  هقطنم 

تسیچ ندب  تسوپ 

رب هوالع  شوپنت  نیا  هک  میئوگب  میراذـگب و  خاروس  خاروس  شوپ  نت  کی  ار  شمان  هک  تسا  نیا  ندـب  تسوپ  يارب  فیرعت  نیرتهداس 
نآ تاحشرت  نآ ، هفیظو  نیرتمهم  هک  دنراد  هدهع  هب  مه  ار  يرگید  مهم  فیاظو  یجراخ ، طیحم  تارثا  ربارب  رد  تالضع  زا  يرادهگن 

. تساراد ار  یگرزب  مهس  یمدآ  ندب  تشادهب  نیمأت  تایح و  همادا  رد  هک  تسا 
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همه زا  ار  ناسنا  ندب  تسوپ ،)  ) فیطل مرن و  سابل  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هحفص 109] ]

یمک ناسنا  ندـب  رد  تسوپ  تیلاعف  یگنوگچ  هک  تسناد  دـیاب  سپ  هدرک ، نهپ  ندـب  ياج  همه  هب  ار  شتیلاـعف  هنماد  هتفرگ و  ارف  فرط 
سنج کی  عون و  کی  زا  نآ  هت  رـس و  هدیناشوپ ، یمدآ  رکیپ  رب  ار  نآ  شنیرفآ  ياناوت  تسد  هک  ینهاریپ  نیا  اریز  تسا ، مهم  هدیچیپ و 

. دشابیمن
هنیـس و يور  رب  هک  یئاه  تسوپ  اب  تسوپ  ود  نیا  نینچمه  دـنراد و  توافت  مه  اب  یتایح  ظاـحل  زا  رـس  تسوپ  اـب  تروص ، تسوپ  ـالثم 

سپ دراد  هدهع  هب  ار  یصاخ  تیلوئسم  ندب  زا  تمـسق  ره  تسوپ  زا  ياهعطق  ره  ینعی  دنراد  قرف  تیلاعف  عون  رد  دناهدش ، هدیـشک  مکش 
دوجو هب  ناسنا  ندب  رد  هک  یمـس  داوم  زا  یتمـسق  ندب  تسوپ  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  دراد ، یگرزب  قح  ام  ندرگ  رب  ام  ندـب  تسوپ 
. تسا یمتح  صخش  گرم  دنامب ، ندب  رد  یهاتوک  تدم  دنکن و  عفد  ار  مس  نآ  ندب  تسوپ  هکیتروص  رد  دنکیم  عفد  ار  دیآیم 

دیآیم و نوریب  ندب  صوصخم  ياههدغ  زا  تسا و  هدنبـسچ  برچ و  يهدام  کی  هک  دشابیم  قرع  ندـب  تسوپ  تاحـشرت  نیرتمهم  زا 
ام ندب  تسوپ  رد  هک  يزیر  رایسب  ياهخاروس  تاماسم و  دشابیم  اهوم  توارط  يرادهگن  ندب و  تسوپ  يافص  توارط و  ظفح  شراک 

رگید دنوش  هتـسب  یلماوع  رثا  رد  اهخاروس  نیا  هک  یتقو  دنـشابیم و  ندب  یلخاد  تاحـشرت  نامه  ندروآ  نوریب  يارب  طقف  دناهدش  هیبعت 
زا دنرادن  تسوپ  زیر  ياهخاروس  زج  ندب  زا  جورخ  يارب  یهار  هک  ندب  لخاد  روآ  نایز  تالوضف  نآ 

هحفص 110] ]
ریز ياهخاروس   ) تاـماسم زا  هک  یقرع  دـش . دـنهاوخ  تیمومـسم  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  هاوخاـن  هاوخ و  دـش و  دـنهاوخن  جراـخ  ندـب 

نیاربانب دننکیم ، عفد  جراخ  هب  اه  هیلک  هک  تسا  يراردا  هلزنم  هب  الماک  ندب  فیظنت  هیزنت و  ثیح  زا  دیآیم  نوریب  یمدآ  ندب  تسوپ )
. دشابیم زارط  مه  اه ، هیلک  اب  ناسنا  ندب  تسوپ  هفیظو 

زا ار  دوخ  ياههیلک  دبک و  هیر ، بلق ، مینکیم  یعـس  هک  يروطنامه  ام  دشابیم و  ندب  ياضعا  ریاس  دننام  يوضع  مه  ندـب  تسوپ  سپ 
. میشوکب دوخ  ندب  تسوپ  ظفح  رد  دیاب  مه  روط  نیمه  مینک ، ظفح  ثداوح  بیسآ 

. دشابیم نتفرگ  ندش و  هتسب  رطخ  زا  نآ  تاماسم  ظفح  تسوپ و  یگزیکاپ  تفاظن و  تیاعر  ندب ، تسوپ  ربارب  رد  ام  هفیظو  نیرتمهم 
طـسوت هک  تسوپ  زا  تمـسق  نآ  اما  دنامیم  نوصم  یجراخ  تارطخ  زا  ياهزادنا  ات  تسا و  سابل  ریز  رد  ام  ندب  تسوپ  زا  یتمـسق  هتبلا 

رارق تبقارم  تحت  رتشیب  دیاب  دنتسه  جراخ  تالمح  ضرعم  رد  هک  ولگ  ندرگ و  اهتـسد ، تروص ، تسوپ  دننام  دوشیمن  هدناشوپ  سابل 
. دنریگب

رب ام  هجوت  مدع  تلفغ و  ضحم  هب  هک  دشابیم  نیمز  اوه و  رد  هدـش  دـیلوت  ياه  تفاثک  اه و  كرچ  ندـب  تسوپ  يارب  رطخ  نیرتگرزب 
. دننکیم لتخم  ار  حشرت  لمع  دندنبیم و  ار  تسوپ  ياهخاروس  ولج  دنیشنیم و  ام  ندب  تسوپ  يور 

هحفص 111] ]
ار درـس ) مرگ و  بآ  اب   ) مامحتـسا موزل  هدومرف ، هجوت  یتایح ، مهم و  هتکن  نیا  هب  رثؤم  رایـسب  تاملک  اب  دوخ  هلاسر  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

. دنیامرفیم هیصوت 
لصف تیاعر  دناهتـشاد و  ررقم  ندب  تسوپ  یباداش  توارط و  رطاخ  هب  ار  درـس  مامح  ندب و  تفاظن  يارب  ار  مرگ  مامح  مالـسلاهیلع  ماما 
یمدآ ندب  رد  مامح  اریز  تسا  هجوت  لباق  رایسب  ندب  يارب  مامح  عفن  دنیامرفیم : هدرک و  ناشن  رطاخ  مامحتـسا  عون  ود  نیا  رد  مه  ار  اه 

ورین ندـب  ياـضعا  هب  دـیامنیم ، مرن  ار  اـهگر  باـصعا و  دـنکیم ، نوریب  ندـب  زا  ار  اـه  خوش  اـه و  كرچ  دروآیم ، دوـجو  هب  لادـتعا 
. دنکیم كاپ  ازتنوفع  داوم  اهتنوفع و  زا  ار  ندب  تسوپ  دنکیم و  بآ  ار  تالوضف  دشخبیم ،

یبط تروص  هب  اه  كرچ  زا  ندـب  ندرک  كاپ  تشادـهب و  ظفح  ظاحل  زا  ار  مامح  تیعقوم  عفان ، رایـسب  هلاسر  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 

مالسلا هیلع  اضرلا  www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدرک فیصوت  حیرشت و  ار  مامح  دیاوف  هدومرف و  هیصوت  مه  ار  تقو  تایضتقم  یتح  هدومرف و  نایب 
هیهت لومرف  یتح  هدرک و  دای  دنراد ، تلاخد  ندب  تشادهب  رد  هک  يرگید  مزاول  زا  مامح ، مزاول  نایب  نمـض  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـیدید 

زا ناوتیم  يوحن  هچ  هب  دومن و  لامعتـسا  ار  نآ  دـیاب  روـطچ  درک و  هیهت  هروـن  دـیاب  هنوـگچ  ـالثم  تسا  هدوـمرف  ناـیب  مه  ار  مزاوـل  نآ 
زا هک  یـشارخ  هراـبرد  مالـسلاهیلع  ماـما  یتح  دومن  هلباـقم  رطخ  نآ  اـب  دـیاب  یهار  هچ  زا  دـش  رهاـظ  يرطخ  رگا  دوب ، نمیا  نآ  تارطخ 

نحل اب  دیآیم ، دیدپ  ندب  تسوپ  رب  هرون  ندنازوس 
هحفص 112] ]

هک دـنوش  راچد  فلتخم  ياهیرامیب  هب  هجیتن  رد  دـننک و  یقلت  تیمهایب  ار  اه  شارخ  نیا  اهناسنا  ادابم  اـت  دـناهتفگ  نخـس  يروآ  ساره 
. تشاد دنهاوخن  یبوخ  تبقاع 

تشادهب يارب  یناگمه  ياهروتسد 

. دشاب هدش  راوس  یبسا  تشپ  هچ  رگا  دراد  هاگن  ار  شراردا  مه  هظحل  کی  دیابن  یتح  دلانب ، هناثم  درد  زا  دهاوخیمن  هک  یسک  - 
، دنشونیم بآ  ندروخ  اذغ  اب  مأوت  هک  نانآ  دشونن  بآ  دشکب  اذغ  زا  تسد  ات  دنیبب  بیسآ  رازآ و  شاهدعم  دهاوخیمن  هک  سک  نآ  - 

اریز دش  دنهاوخ  التبم  یـشراوگ  هاگتـسد  فعـض  تبوطر و  هضراع  هب  اهنیا  دنرادیم ، زاب  راک  زا  شراک  يادـتبا  زا  ار  همـضاه  هاگتـسد 
. دروآیم دیدپ  هدعم  يداشگ  هضراع  دنکیم و  زاب  مه  زا  ار  هدعم  ماعط ، لوا  رد  بآ  ندیشون 

تذل ياوه  هب  عامج  ماگنه  رد  دراد و  هگن  شیارجم  رد  ار  نآ  ینم  لازنا  ماگنه  دیابن  دسرتیم ، دنب  شاش  ارجم و  گنس  زا  هک  یسک  - 
. دنکب رتینالوط  شیداع  تدم  زا  رتشیب  ار  راک  نیا  تدم  رتشیب 

يامرخ هناد  هد  بشره  دنـشاب . ناما  رد  ندـب  لفاسا  تمـسق  درد  و  طـالغ )  ) ياهدور جـنر  ریـساوب و  يراـمیب  زا  دـنهاوخیم  هک  ناـنآ  - 
. دنلامب صلاخ  قبنز  نغور  اب  ار  دوخ  ياه  هضیب  نایم  دنروخب و  واگ  نغور  اب  هدش  هتشادرب 

رد لیبجنز  هکت  هس  مه  هنازور  دنروخب و  اتشان  هایس  شمـشک  لاقثم  تفه  هزور  همه  تسا  رتهب  دنراچد ، هظفاح  فعـض  هب  هک  یناسک  - 
لسع

هحفص 113] ]
هزور همه  تسبوخ  يرکف  يورین  تیوقت  يارب  نینچمه  دنروخب ، دوخ  هنازور  ياذـغ  نمـض  لدرخ  یمک  اب  هدرورپ ) لیبجنز   ) هدـناباوخ

. دنروخب هدیبوک  تابن  اب  هلیله  هس 
هک دنک  تداع  دیاب  دوشیم  دـساف  شیاه  نخان  فارطا  هک  نیا  ای  دفاکـشیم  مه  زا  دـنوشیم و  درز  شیاه  نخان  دـنیبیم  هک  یـسک  - 

یسک رگا  درک - . دهاوخ  يریگولج  اهتشگنا  رس  رود  یبارخ  اهنخان و  داسف  زا  راک  نیا  هب  تداع  دنیچب ، هبنـشجنپ  ره  رد  ار  شیاه  نخان 
. دراذگب شیاهشوگ  رب  هبنپ  یکدنا  باوخ  ماگنه  بش  ره  دوشن ، راتفرگ  شوگ  درد  هب  هک  دهاوخیم 

ره هک  دـنادب  دـیاب  هفیلخ  دروخب ، لسع  قشاق  کی  هزور  همه  دـنامب ، ناما  رد  ماکز  يرامیب  زا  ناتـسمز  لصف  رد  دـهاوخیم  سک  ره  - 
او هسطع  هب  ار  امـش  شدنت  يوب  يریگیم  غامد  يولج  یتقو  هک  اه  لسع  زا  هتـسد  نآ  دنراد ، یتامالع  دساف  حلاص و  ياهلـسع  زا  مادـک 

یبوخ ياهلـسع  دننازوسیم ، ار  مدآ  نابز  هک  یئاه  لسع  نآ  دزادنایم و  یتسـس  رکـس و  هب  ار  مدآ  شندیـشچ  هک  یلـسع  ای  درادیم و 
. دنشابیم یمدآ  ناج  لتاق  اه  لسع  نیا  دنتسین 

مامشتسا نینچمه  دینامب  ناما  رد  ماکز  رـش  زا  ات  دینک  تیاعر  رارمتـسا  روط  هب  لگ  نیا  ندیئوب  دیئوبب ، سگرن  لگ  ناتـسمز  لصف  رد  - 
. درادیم نمیا  ماکز  زا  ار  یمدآ  هناد  هایس 

هحفص 114] ]
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. دراد ناوارف  دوس  رایخ  ددع  کی  يزور  ندروخ  باتفآ و  زا  زیهرپ  ناتسبات ، ياهزور  رد  ماکز  زا  يریگولج  يارب  - 
ناتسمز و لصف  رد  مه  ار  لمع  نیا  دنروخب  هزات  یهام  دنشاب ، ناما  رد  [ 23  ] هصوش و  [ 22  ] هقیقش ياهدرد  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  - 

. دشابیم دنمدوس  رایسب  اهدرد  هنوگ  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  هزات  یهام  نوچ  دنهد ، ماجنا  ناتسبات  لصف  رد  مه 
. دنورب باوختخر  هب  رابکبس  اهبش  دنهاکب و  بش  ماش  زا  دنناوتیم  ات  دنشاب ، طاشن  اب  غامد و  رس  هشیمه  دنهاوخیم  هک  نانآ  - 

شفان هب  مه  یمک  نغور  نآ  زا  دنکیم  یلام  نغور  ار  شرـس  هک  تقو  ره  دـیاب  دـنامب ، ناما  رد  فان  درد  زا  دـهاوخیم  هک  سک  ره  - 
. دهد شلام  دلامب و 

. دننک برچ  مه  ار  اهبل  دننکیم ، برچ  ار  دوخ  رس  هک  ینغور  اب  دنزیم ، شوج  ای  دروخیم ، كاچ  ناشنابل  هک  نانآ  - 
، دنتـسه كانمیب  دوخ  نیتزول  ندش  گرزب  نداتفا و  زا  هک  نیا  ای  دشاب و  هتخیوآ  ورف  تسـس و  ناشیاهـشوگ  دـنهاوخیمن  هک  یناسک  - 

. دننک هرغرغ  هکرس  یکدنا  شلابند  هب  دنروخیم ، ینیریش  هک  تقو  ره  تسا  رتهب 
لصف رد  دننامب ، ناما  رد  ناقری  ضرم  هب  التبا  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  - 

هحفص 115] ]
ياوه هب  مرگ  قاطا  زا  هبترم  کی  ناتسمز  لصف  رد  نینچمه  دنوشن و  دراو  لماک  هیوهت  زا  شیپ  هدرک  مد  هتـسب و  رد  ياهقاتا  هب  ناتـسبات 

. دوش سونأم  هزات  ياوه  هب  ناشندب  ات  دننک  ربص  هکلب  دنورن ، درس 
. دنروخب ریس  راب  کی  ياهتفه  دنسرتیم ، دوخ  ندب  رد  دیدش  كاندرد و  ياهداب  زا  هک  نانآ  - 

[. 24 . ] دنروخب نان  یمک  ینیریش  ندروخ  زا  لبق  دندنمقالع  دوخ  نادند  هب  هک  یناسک  - 
اب دنهاوخیم  هک  تقو  ره  دهد ، ماجنا  یناسآ  هب  ار  دوخ  راک  ناش  همـضاه  هاگتـسد  دورب و  لیلحت  دوز  ناشیاذغ  دـنهاوخیم  هک  نانآ  - 
. دنور ورف  تحار  باوخ  هب  دنطلغب و  پچ  هب  تسار  يولهپ  زا  یتدم  زا  سپ  دنباوخب و  تسار  يولهپ  هب  دنورب ، باوختخر  هب  ریس  مکش 

رودقم رادقم  هب  دـنزیمایب و  شراوج »  » زا یمک  اب  ار  دوخ  ياذـغ  هزور  همه  هدـش ، دایز  ناش  جازم  رد  مغلب  دـننکیم  ساسحا  هک  نانآ  - 
جیردتب ات  دننک  زیهرپ  درـس  ياهاذغ  ندروخ  زا  و  دنریگب ) باتفآ  مامح   ) دننیـشنب باتفآ  ولج  رد  دنوش و  رتسبمه  نانز  اب  دـنریگب ، مامح 

. دوش يداع  ناشلاح  دورب و  نیب  زا  دزوسب و  ناش  جازم  رد  مغلب 
دننک یعس  دنتسه ، كانشیدنا  ناش  جازم  رد  ارفص  نایغط  زا  هک  نانآ  - 

هحفص 116] ]
دننک هاگن  دنراد  تسود  هک  یـسک  يور  هب  و  رتمک ، راک  دننک و  حیرفت  رتشیب  دننک ، هدافتـسا  یباعل  هزات و  درـس و  ياهاذغ  زا  هزور  همه 

اهگر و دـصف  یق و  لمع  اب  دـنناوتیم  دـننادرگرب  لداعت  لاح  هب  ار  نآ  دـنهاوخیم ، دنتـسه و  يوادوس  ياه  جازم  ياراد  هک  یناسک  اما 
. دنناشن ورف  دوخ  جازم  رد  ار  ادوس  نایغط  دنسرب و  دوخ  فده  هب  هرون  لامعتسا 

یئاه نغور  ندیلام  مرگ و  بآ  رد  نتسشن  هلاما و  فاش و  زا  دنفظوم  دنراد ، هوکش  دوخ  ياضعا  رد  درـس  ياهداب  شدرگ  زا  هک  نانآ  - 
. دشابیم رثؤم  کچوک » لیفرطا   » لاقثم کی  ندروخ  مغلب  يدایز  اب  هزرابم  يارب  اما  دنیامن  هدافتسا  دنکیم  مرن  ار  تسوپ  هک 

یصوصخ تشادهب  هرابرد  یتاروتسد 

هراشا

یمومع تشادهب  ظفح  يارب  هک  یئاهراک  نتسب  راک  هب  ینعی  یمومع ، تشادهب  یکی  تسا  مسق  ود  هب  یکـشزپ  ملع  رد  تشادهب  نیناوق 
دهدیم رارق  ثحب  دروم  وضع  هب  وضع  ار ، ناسنا  ندب  ياضعا  تشادهب  نیناوق ، زا  تمـسق  نیا  یـصوصخ ، تشادهب  يرگید  تسا  مزال 
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. دیامنیم لیلحت  قیقحت و  اهنآ  زا  مادک  ره  نیناوق  تحص  يهرابرد  و 
ندـب قیقد  فیطل و  ياه  وضع  هب  تبون  هک  یماگنه  اما  دوشیم  هداد  یتاحیـضوت  ندـب  ياـضعا  همه  هب  تبـسن  یـصوصخ  تشادـهب  رد 

. دنکیم هجوت  رتشیب  طایتحا ، تقد و  هب  دسریم ،
ندب ياضعا  ریاس  زا  رتدوز  ثداوح  ربارب  رد  هک  اهمشچ  اهشوگ و  الثم 

هحفص 117] ]
. دناهتفرگ رارق  یصوصخ  تشادهب  هجوت  دروم  رتشیب  دننیبیم ، همطل 

. مینکیم عورش  ناهد  زا  تسخن  میزادرپیم و  ندب  یصوصخ  تشادهب  هب  کنیا 

ناهد تشادهب 

، دنراد یساسا  ریثأت  ندب  یتمالس  رد  هک  اهنادند  نایم  ياهفاکش  اهنادند و  اه ،  هثل  بل و  دننام  نآ  تاقحلم  زا  نخـس  ناهد ، تشادهب  رد 
. دشابیم جراخ  يایند  هب  یمضه  تازاهج  هار  اهنت  هک  دراد  یمهم  رثا  ندب  یمومع  تحص  رد  تهج  نیا  زا  ناهد  دیآیم  شیپ 

ندب یـسفنت  هاگتـسد  همـضاه و  تازاهج  تشادـهب  ظفح  رطاخ  هب  تسا و  ناهد  هزاورد  زا  لومعم  قبط  اه  هیر  ءاعما و  هدـعم و  تادراو 
ياههیصوت میتفگ و  نخـس  نآ  يرادهگن  هار  نادند و  تشادهب  ظفح  زا  باتک ، نیا  یلبق  ياهلـصف  رد  ام  دوش و  لرتنک  هزاورد  نیا  دیاب 

هک مینکیم  نایب  ار  ترضح  ياههیصوت  زا  یتمـسق  مه  زاب  میداد . حیـضوت  يدودح  ات  اهنادند  هرابرد  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح 
: دیامرفیم

ندروخ زا  دیهد و  رارق  طایتحا  تبقارم و  تحت  ار  اه  هثل  دـیرادهگن ، كاپ  هشیمه  ار  ناهد  دـینک و  كاوسم  هزور  همه  ار  اهنادـند  دـیاب 
تارذ ادابم  ات  دینک  طایتحا  اهینیریش  ندروخ  رد  دینک و  زیهرپ  نادند  اب  نازوس  تفس و  ياهزیچ  نینچمه  مه و  اب  درس  مرگ و  ياهاذغ 

، دنک مهارف  ار  نادند  ناهد و  داسف  تابجوم  دنامب و  اهنادند  يانیم  يور  اه و  هثل  يال  ینیریش 
هحفص 118] ]

. دیرادهگن نوصم  غاد  ياهیندیشون  يوق و  ياه  یشرت  ریثأت  زا  ار  ناهد  ششوپ  ياه  طاخم )  ) رثکا دیاب  نینچمه 

اهمشچ تشادهب 

: دشابیم تاروتسد  نیا  ندرب  راک  هب  تیاعر و  لماش  اهمشچ  یمومع  تشادهب  ظفح 
. هریغ و  کیروب ) دیسا  دننام   ) یبط ياهلولحم  هلیسو  هب  اهمشچ  قیقد  يوش  تسش و   - 1

دح زا  شیب  ياـشامت  داـیز ، نتـشون  داـیز ، هعلاـطم  يوق ، رون  دـننام  دروآیم  مهارف  ار  دـید  فعـض  تاـبجوم  هک  یلاـمعا  زا  زارتحا   - 2
. نویزیولت

. دیشروخ هدنزوس  هعشا  شبات  زا  يریگولج  روظنم  هب  یباتفآ  ياهکنیع  زا  هدافتسا   - 3
نامرد رد  عیرـس  مادـقا  يارب  صـصختم  ناکـشزپ  مشچ و  کشزپ  هب  هعجارم  ینیب و  کیدزن  دـننام  دـید ، یگنوگچ  هب  لـماک  هجوت   - 4

. دیآیم دیدپ  ناگدید  رد  هک  ياهضراع  نیرتکچوک 

اهشوگ تشادهب 

كاخ و درگ و  زا  ار  اهنآ  یجراخ  تاماسم  یچیپرام و  ياهتمـسق  رایـسب  تقد  اـب  تشادـهگن و  هزیکاـپ  ملاـس و  هشیمه  ار  اهـشوگ  دـیاب 
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نات شوگ  لخاد  دیهاوخیم  رگا  دینکن ، شوگ  لخاد  تفس  زیر و  ياه  خیم  ای  قاجنس و  ای  تیربک  بوچ  هاگچیه  درک و  كاپ  تافاثک 
لیاسو زا  دینک  كاپ  ار 

هحفص 119] ]
شوگ ياهادص  هب  دیروآ و  نوریب  نک ) كاپ  شوگ   ) هزیکاپ هدرک  هلول  هچراپ  اب  ار  شوگ  ياهیبرچ  كرچ و  دیئامن  هدافتسا  ملاس  مرن و 

. دیهدن شوگ  دایز  شارخ و 
ساسحا دوخ  شوگ  رد  یللخ  نیرتکچوک  هک  نیا  ضحم  هب  دوشن ، ناتیاهـشوگ  لخاد  بآ  هک  دـینک  طایتحا  مامحتـسا  انـش و  ماگنه  هب 

. دینک هعجارم  کشزپ  هب  اروف  دیدرک 

ینیب تشادهب 

ددرگیم جزل  یلخاد  تاحـشرت  اب  هدش  رابغ  درگ و  هب  هدولآ  اوه ، قاشنتـسا  هجیتن  رد  هک  هدیـشوپ  يزیر  ياهوم  زا  ینیب  یلخاد  شـشوپ 
. دشابیم ررکم  قاشنتسا  قیرط  زا  بآ  اب  وش  تسش و  نامه  هلیسو  نیرتهب  هکلب  تشگنا  اب  هن  اما  درک  كاپ  ار  ینیب  زور  ره  دیاب  اذل 

ندب تسوپ  تشادهب 

بآ اـب  نتـسش  اـی  مامحتـسا  هلیـسو  نیرتـهب  صخا ، روط  هب  تروص  تسوپ  مومع و  روط  هب  هرـشب )  ) ندـب تسوـپ  تشادـهب  ظـفح  يارب 
اهنآ هشیمه  تروص  ندب و  تسوپ  تفاظن  ظفح  نوچ  دشابیم ، يرورـض  ندب  تسوپ  تشادـهب  دروم  رد  سابل  ندوب  فیظن  دـشابیم و 

. دهدیم ناشن  ناوج  باداش و  ار 

اهوم تشادهب 

رد دیرادهگن و  كاپ  یبرچ  كرچ و  یگدولآ و  زا  هشیمه  دیاب  ار  اهوم 
هحفص 120] ]

. دیرواین راشف  اهوم  هب  دایز  ندز ، هناش  ماگنه  دینک ، هدافتسا  سرب  هناش و  زا  وم  ياههتشر  تفاظن 

اهتسد تشادهب 

تیاعر نیاربانب  دـشابیم  ندـب  ياضعا  ریاـس  ناـهد و  ینیب ، مشچ ، اـب  یجراـخ  طـیحم  طاـبترا  هلیـسو  هناـگی  اهتـسد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
تافاثک كرچ و  زا  تسد  ياهتـسوپ  طوطخ  نایم  اهنخان و  يال  دوشن و  هجوت  اهنآ  تفاظن  هب  رگا  تسا ، يرورـض  الماک  اـهنآ  تشادـهب 

مه مامحتسا  زا  ثحب  رد  دوشیم ، هیـصوت  هدش  دنلب  ياه  نخان  نتفرگ  دش ، دهاوخ  ندب  رد  يرامیب  زورب  ثعاب  روصق  نیا  ددرگن ، كاپ 
. دش هداد  یتاحیضوت  یلگنا  ياهبورکیم  زا  نانآ  نتشادهگن  رود  اهاپ و  تسد و  تفاظن  هرابرد 

همضاه زاهج  تشادهب 

دنت داوم  مضه و  رید  ياهاذغ  ندروخ  زا  يراددوخ  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدومرف ، يدیکا  ياههیصوت  هاگتسد  نیا  تشادهب  هرابرد  ترـضح 
اذـغ تاقوا  تاعارم  اهنیا  رب  هوالع  دـشابیم  هدـعم  هدـننک  کیرحت  ياه  كاروخ  تایناخد و  لکلا و  دـننام  هدـننک  مومـسم  هدـنزگ و  و 
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. دراد ترورض 

یسفنت هاگتسد  تشادهب 

هتـسب و رد  ياههناخ  رد  هدولآ  ياوه  قاشنتـسا  زا  دـیاب  نیاربانب  دـشابیم  دازآ  ياوه  تسا ، دـیفم  ناسنا  ياههیر  يارب  هک  یئاوه  هناـگی 
= ار سفنت  لباق  ياوه  دیاب  یصخش  ره  دوش  يراددوخ  راب ، تنوفع  غولش و  قطانم 

هحفص 121] ]
اوه هیفصت  هلیسو  هک  ار  نیتزول  ولگ و  ناهد ، هار  زا  هن  دنک  سفنت  غامد  هار  زا  اهنت  دیاب  درادهگن  ملاس  هشیمه  ار  یسفنت  زاهج  دسانشب و 

. داد تداع  ینالوط  قیمع و  ياه  سفن  ندیشک  هب  ار  هیر  تشادهگن و  هزیکاپ  یگدولآ  هنوگره  زا  دیاب  دنتسه 

اه دیرو  اهنایرش و  بلق و  تشادهب 

زا سپ  رگا  اصوصخم  دنامب  ظوفحم  یتحاران  یگتسخ و  زا  ندب  ياضعا  یتقو  دراد ، مات  طابترا  ندب  شمارآ  اب  بلق  شمارآ  شیاسآ و 
. دوب دهاوخ  هدوسآ  مه  بلق  دنک ، تحارتسا  ندب  اذغ  فرص 

هب دراد ، زاـین  اهبارطـضا  هرهلد و  داـیز ، ياـهمغ  زا  زیهرپ  هب  ندـب  شمارآ  تحارتـسا و  رب  هوـالع  اـه  دـیرو  نیئارـش و  بـلق و  تشادـهب 
لتخم ار  هاگتـسد  نیا  یلـصا  لامعا  اـهنیا  نوچ  تشادـهگن ، ظوفحم  ردـخم  داوم  تارکـسم و  تاریثأـت  زا  ار  اـضعا  نیا  دـیاب  صوصخ 

. دننکیم

راردا یلسانت و  هاگتسد  تشادهب  ظفح 

يارب دـینک  زیهرپ  هاگتـسد  نیا  یگتـسخ  زا  تعماجم  ماگنه  دـینک و  راردا  عقوم  هب  دـیهدن ، رارق  راشف  تحت  ار  راردا  یلـسانت و  هاگتـسد 
. دینک هدافتسا  بسانم  تاعیام  زا  راردا ، لماک  جورخ 

یبصع هاگتسد  تشادهب 

امـش يزغم  ياهتیلاعف  يرکف و  ياهراک  ردق  ره  دراد ، امـش  زغم  شیاسآ  يرکف و  شمارآ  هب  یگتـسب  امـش  باصعا  تحـص  تشادـهب و 
دشاب رتمک 

هحفص 122] ]
هک مینکیم  هفاضا  مه  الاح  میاهتفگ و  نخس  لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  دوب ، دهاوخ  رتملاس  رتهدوسآ و  امـش  باصعا 
زا يرود  تحارتسا و  باوخ و  باـصعا ، تیوقت  يارب  لـماع  نیرترثؤم  لـماک و  ملاـس و  ياذـغ  ندـب ، یلک  تیوقت  يارب  هلیـسو  نیرتهب 

. دشابیم هدوهیب  ياه  مشخ  يرکف و  یناشیرپ  بارطضا و  هنوگره 

لصافم تالضع و  تشادهب 

نیعم و تاقوا  رد  دیاب  شزرو  هک  تسناد  دیاب  یلو  لصافم ، تالضع و  يارب  مه  تسا و  دیفم  بلق  يارب  مه  کبس  ياهشزرو  هب  تداع 
ار نوخ  شدرگ  نینچمه  دراد  رایـسب  هدـئاف  لصافم  تالـضع و  تشادـهب  يارب  مه ، هنازور  يور  هدایپ  دوش  ماـجنا  صوصخم  هماـنرب  اـب 

مالسلا هیلع  اضرلا  www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم مظنم 
نیا اب  دشاب  بسا  رب  راوس  هچ  رگا  دنکن  سبح  ار  دوخ  راردا  دشابن  یکاش  هناثم  يرامیب  زا  دـهاوخیم  سک  ره  هدومرف : مالـسلاهیلع  ماما 

. دنوشیم روآدای  ار  ندرک  راردا  تاقوا  قیقد  تیاعر  مه  دنهدیم و  هجوت  ار  یلسانت  هاگتسد  تشادهب  تیاعر  مه  روتسد 
اذغ نایم  دنشاب ، باذع  جنر و  هدعم  درد  زا  دنهاوخیمن  هک  نانآ  دنیامرفیم : همضاه  تازاهج  تشادهب  هرابرد  مالـسلاهیلع  ماما  مه  زاب 

. دروآیم همضاه  ءوس  دنکیم و  فیعض  ار  هدعم  جازم و  یبوطر  ار  ندب  اذغ  طسو  رد  بآ  ندیشون  دنشونن ، بآ 
هحفص 123] ]

سبح زا  توهـش  نایغط  ماگنه  دـیآ ، دوجو  هب  گنـس  شراردا  يارجم  رد  دـهاوخیمن  هک  یـسک  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  مه  زاـب 
هداد همادا  دوخ  یتشادهب  ياهروتـسد  هب  مه  زاب  مالـسلاهیلع  ماما  دهدن  لوط  يداع  دح  زا  رتشیب  ار  عامج  لمع  دـنک و  زیهرپ  ینم  ندرک 

زا مه  دـعب  دـنزن  ینیریـش  هب  بل  دروخب ، نان  همقل  کی  ات  دـنامب  نمیا  داسف  بیـسآ  زا  شیاهنادـند  دـهاوخیم  هک  سک  نآ  دـنیامرفیم 
ادتبا تسا  رتهب  دنک ، تحارتسا  اذغ  ندروخ  زا  سپ  دهاوخیم  هک  یـسک  دنیوگیم : نخـس  اذغ  ندروخ  اذـغ  زا  سپ  باوخ ، یگنوگچ 

. دورب تحار  باوخ  هب  هاگنآ  دطلغب  پچ  يولهپ  هب  تسار  يولهپ  زا  یتدم  زا  سپ  دباوخب و  تسار  يولهپ  يور 
: دنیامرفیم دنهدیم و  همتاخ  یکیزیف  تاجلاعم  همضاه و  زاهج  تشادهب  دروم  رد  دیفم  ياهزردنا  هلسلس  کی  اب  ار  لصف  نیا  سپس 

مرگ و بآ  رد  نتـسشن  هلاما و  ای  فاش  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ياهیتحاران  دناوتیم  دربیم  جنر  شندب  رد  درـس  ياهداب  شدرگ  زا  هک  یـسک 
. دزاس فرطرب  اه  لصفم  تسوپ و  رب  هدننک  مرن  ياهنغور  ندیلام 

ترفاسم رد  یتمالس  ظفح 

هراشا

شاهدعم هک  یتقو  دزیهرپب ، دایز  یگنسرگ  دیدش و  يریس  زا  رفـس  ماگنه  رفاسم  صخـش  هک  دنک  هجوت  دیاب  هفیلخ  دنیامرفیم : ترـضح 
درادهگن لداعت  لاح  رد  یگنسرگ  يریس و  نایم  ار  دوخ  دنک و  ترفاسم  دیابن  دیدش  يامرگ  رد  تسا ، یلاخ  الماک  ای  تسا و  اذغ  زا  رپ 

مزال رفاسم  رب 
هحفص 124] ]

. دنک هدافتسا  درس  ياهاذغ  ریاس  هروغبآ و  یتابن ، نغور  هکرس ، [، 26  ] ماله [، 25  ] ضیرع دننام  جازم  درس  ياهاذغ  زا  هک  تسا 
مأوت مه  هنسرگ  مکش  اب  هک  صوصخب  تسین ، هدیدنسپ  فیعض  مادنا و  رغال  صاخـشا  يارب  دیدش  يامرگ  رد  ینالوط  دیدش و  تکرح 

. تسا دیفم  قاچ  ياهندب  يارب  لامعا  نیا  یلو  دشاب 
دیاب دوش و  هتشادرب  لحم  ره  قرـشم  تمـس  ياههمـشچ  زا  هک  تسا  یبآ  لحم ، رد  ندروخ  يارب  هاوخ  ترفاسم  يارب  هاوخ  بآ  نیرتهب 

نآ يالاب  زا  ناتسبات  لصف  رد  دیشروخ  هعـشا  نیتسخن  هک  تسا  یبآ  ندیـشون  يارب  اهبآ  نیرتهب  دشاب ، کبـس  لالز و  دشونیم  هک  یبآ 
هک تسنآ  اهبآ  نیرت  اراوگ  دباتیم و  اهنآ  هب  امرگ  تدـش  هب  ندیـسر  زا  لبق  باتفآ  هک  یقرـش  تمـسق  ياههمـشچ  نامه  ینعی  درذـگب 

دنوشیم هدعم  یمرن  تنیل و  بجوم  ناتسبات  لصف  درس و  ناتسمز  لصف  رد  اهبآ  لیبق  نیا  اریز  دوش  ریزارس  یکاخ  ياههوک  زا  شنایرج 
. تسا دیفم  رایسب  مرگ  ياه  جازم  يارب  بآ  نیا  و 

ندب يارب  دساف و  اقلطم  خی  فرب و  ياهبآ  دنوشیم  جازم  تسوبی  ببس  دنشابیم و  نیگنس  مجح  ياراد  هک  دینک ، زیهرپ  روش  ياهبآ  زا 
. دشاب هدنامن  دایز  اهلادوگ  رد  هک  طرش  نیا  اب  اهتنم  تسا ، دیفم  اراوگ و  کبس و  ناراب ، بآ  اما  دننکیم  داسف  دیلوت  یمدآ 

رد ینالوط  تدم  نوچ  دنراد ، رارق  لیس  هاگرذگ  رد  هک  یئاه  بادرم  بآ 
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هحفص 125] ]
ررض لاحط  هرهز و  هب  دنک ، ادیپ  همادا  اهبآ  نیا  ندیشون  رگا  درادن  ندب  يارب  يدوس  تسا ، دکار  هشیمه  دنامیم و  دیـشروخ  هعـشا  ریز 

. دناسریم

بآ فاصوا 

یمهم ماقم  مه  ناسنا  یندب  هاگتسد  تالضع و  بیکرت  رد  دراد ، یساسا  تلاخد  تادوجوم  رتشیب  دوجو  بیکرت  رد  هک  لاعف  رصنع  نیا 
هب بآ  نودـب  ناسنا  ندـب  دراد و  هار  نوخ  دـننام  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  هب  هک  تسا  يدوجو  ناشخرد  يهیاـم  ناـمه  بآ  تساراد  ار 

همه يارب  بآ  هرخالاب  و  یتایح ) داوم  ندیکم   ) اذغ بذج  اذغ ، مضه  يارب  بآ  تسین  رداق  دوخ  یگدنز  فیاظو  زا  مادـک  چـیه  ماجنا 
. ددرگیم بوسحم  یساسا  هدام  کی  ندب  ياهراک  همه  زیچ و 

هرمزور یگدـنز  رد  ناسنا  ندـب  اریز  تسا  مهم  مه  تیمک  ظاحل  زا  زاین  نیا  دراد و  یعطق  زاین  بآ  هب  دوخ  تاـیح  ریـسم  همادا  رد  ندـب 
. دنامب هدنز  ات  دراد  مزال  بآ  يرادقم  هب  دوخ 

بآ زا  رترثؤم  رتهب و  تراهط  تفاظن و  هب  طوبرم  لامعا  ریاس  یگزیکاـپ و  تفاـظن و  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ياهلیـسو  دوخ  ناـهج  رد  اـم 
: زا دنترابع  هک  دوشیم  میسقت  عونتم  ياههورگ  هب  دراد  هک  يرودص  لحم  عبانم و  ثیح  زا  بآ  میسانشیمن 

. دزیریم ورف  نیمز  يور  رب  اهربا  نماد  زا  هک  تسا  یتشرد  فافش و  تارطق  ناراب : بآ   - 1
هحفص 126] ]

نش كاخ و  ياه  هیال  زا  رذگ  زا  سپ  دنتـشگ ، ناهنپ  نیمزریز  ياهگر  رد  هتخیر و  ورف  نیمز  هب  هک  یئاه  ناراب  نامه  همـشچ : بآ   - 2
. دندرگیمزاب نیمز  حطس  هب  اهتانق  اههمشچ و  تروص  هب  بسانم  ياهاج  رد  هدش  فاص 

نآ هب  نیمز  ندنک  هلیـسو  هب  دناهدنام ، نکاس  دکار و  دوخ  لحم  رد  هک  اهنرق  لوط  رد  نیمز  لد  رد  هتفر  ورف  ياهبآ  نامه  هاچ : بآ   - 3
. میباییم تسد 

يراج اـج  ره  هب  اـههوک و  اـههرد و  لد  رد  هدـمآ و  دوجو  هب  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـه  خـی  اـهفرب و  ناراـب ، بآ  زا  هک  هناـخدور : بآ   - 4
. دنوشیم

. دنوشیم میسقت  هتسد  ود  هب  دراد  هک  يریثأت  يدوجو و  تیفیک  ظاحل  هب  بآ  يدنبمیسقت  نیا  هب  هجوت  اب 
ياهبآ زا  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  ام  هک  دـشابیم  اراوگ  ان  نیگنـس و  ياهبآ  مود  هتـسد  و  اراوگ ، مضه و  دوز  کبـس و  ياهبآ  لوا ، هتـسد 

. میدومن نایب  مه  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  تیصاخ  میتفگ و  یبلاطم  لالح  بارش  هیهت  ثحبم  رد  نیگنس ، کبس و 
هدومرف صخشم  نیگنس ، بآ  زا  ار  کبس  بآ  اهناسنا  ندمت  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  دوخ ) هلاسر  رد   ) بآ لصف  رد  مالسلاهیلع  ماما 

نیرتمهم زا  هک  تبـسن  نامه  هب  بآ  هصالخ  غیلب ، رـصتخم و  اویـش و  رایـسب  تارابع  اب  مه  نآ  دناهدومرف  نایب  ار  نیگنـس  بآ  طیارـش  و 
ندب زا  رگید و  ناکم  هب  یناکم  زا  اهیرامیب  لاقتنا  يارب  مه  هلیسو  نیرترثؤم  دوشیم ، بوسحم  یتایح  رصانع 

هحفص 127] ]
. دشابیم ملاس  ندب  هب  یضیرم 

اج ار  زوس  نامناخ  كانرطخ و  تادوجوم  نیا  دناوتیم  یناسآ  هب  هک  دشابیم  نیمز  ياهلگنا  اهبورکیم و  يارب  بکرم  نیرت  وردـنت  بآ 
. دنک اجهب 

ام دیآیم ، دوجو  هب  اهراتـشک  التبا و  نیرتگرزب  تدـم  نیرتهاتوک  رد  دوش  هدولآ  ابو  بورکیم  هب  يرهـش  بآ  عبنم  هدرکان ، يادـخ  رگا 
. مینک شومارف  کیدزن  ياههتشذگ  رد  ار  ابو  زیگنا  ترسح  تافلت  میناوتیمن 
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ورف نیمز  لد  هب  نیمز  يور  زا  یهاتوک  تدـم  یط  هدـنز  ناسنا  نارازه  اـب  راـمیب و  تـالمح  زا  هلمح  ره  رد  هک  میاهدـید  یتح  هدـینش و 
ندـب هب  يرامیب  زا  رگید و  هقطنم  هب  ياهقطنم  زا  هک  دـناهدولآ  ياهبآ  كانرطخ  ياهبورکیم  نیا  راشتنا  دوجو و  عبنم  دـناهدرم )  ) دـناهتفر

. دنراد نایرج  بآ  هلیسو  هب  رگید ، ملاس 
، یمومع تشادهب  رد  بآ ) هیفـصت   ) لمع نیا  راثآ  دیآیم  رامـش  هب  رـشب  ندـمت  تایلمع  نیرتناشخرد  زا  یکی  زورما  بآ  هیفـصت  لمع 

. درادن نایب  حیضوت و  هب  يزاین 
لاح نیع  رد  نیرتمهم و  دـناهداد  ماجنا  ینهآ  ياـههلول  يهلیـسو  هب  نآ  عیزوت  بآ و  هیفـصت  دروم  رد  اـیند  یقرتم  لود  هک  ار  یتامادـقا 

هب یتقو  ایند  يهدنز  ياهتلم  هک  میربیم  رـس  هب  ینامز  رد  نونکا  ام  ددرگیم  بوسحم  یمومع  تشادهب  ظفح  هار  رد  مادـقا  نیرتیعیبط 
نوچ دننکیم  هبساحم  تقد و  نآ  عیزوت  لیاسو  بآ و  عبنم  هرابرد  همه  زا  شیپ  دنتفایم  يرهش  داجیا  رکف 

هحفص 128] ]
یگدنز دناوتیم  مه  دشخب و  یگدنز  رـشب  هب  دناوتیم  مه  بآ  هک  دناهدرب  تقیقح  نیا  هب  یپ  ینالوط  ياههبرجت  رثا  رد  ایند  هدـنز  للم 

. دزاس هابت  ار  وا 
هک ینیرفاسم  يارب  هدومرف و  حرطم  ار  ترفاسم  همانرب  دـننک  ثحب  بآ  هرابرد  هک  نآ  زا  لبق  شیوخ ، هلاـسر  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
اب رفاسم  دیابن  دناهدومرف  هدومن و  هئارا  يرورـض  مزال و  ياهـشرافس  تسا  ناتـسبات  لصف  رد  ناشرفـس  دنیامیپیم و  زارد  رود و  ياههار 

الماک هن  ریـس و  الماک  هن   ) دریگ شیپ  رد  ار  یلدـتعم  عضو  تلاح  ود  نیا  نایم  رد  هکلب  دـنک ، ترفاسم  هنـسرگ  رایـسب  مکـش  رپ و  مکش 
هدعم رپ و  مکش  اب  رفس  اریز  دشکن  یگنشت  دایز  ترفاسم  لوط  رد  ات  دنک ، هدافتسا  جازم  درس  کبـس و  ياهاذغ  زا  دیاب  و  دشاب ) هنـسرگ 

نوگانوگ ياهیرامیب  راتفرگ  هجیتن  رد  دشونب ، دنیبب  هک  بآ  ره  زا  ینیمزرس  ره  رد  هک  دنکیم  راداو  ار  رفاسم  دروآیم و  شطع  نیگنس 
امتح ار  بورشم  بآ  هک  دنیامرفیم  دیکأت  هتفگ و  نخس  بورشم  بآ  تیفیک  زا  یتشادهب  ياهزردنا  نیا  لابند  هب  مالسلاهیلع  ماما  دوش 

اهیرامیب بورکیم  اب  دربن  رد  دیـشروخ  رون  دنرادروخرب و  باتفا  شبات  زا  بآ  ياههمـشچ  تمـس  نآ  رد  اریز  دیرادرب ، یقرـش  تهج  زا 
. دوب دنهاوخ  رت  دنمدوس  رتملاس و  اهبآ  لیبق  نیا  تهج  نیمه  هب  تسا  دنمورین  رایسب  لماع 

نکاس دـکار و  اـهلادوگ  رد  هک  ار  یئاـه  ناراـب  بآ  همه ، زا  شیب  هدومرف و  یهن  نیگنـس  هدولآ و  ياـهبآ  ندیـشون  زا  مالـسلاهیلع  ماـما 
مالسلاهیلع ماما  اههیصوت  نیا  اب  تسا  رتشیب  اهبآ  نیا  یگدولآ  رطخ  اریز  هداد ، رارق  ریذحت  دروم  دننامیم ،

هحفص 129] ]
رون هنوگچ  هک  دیامرفیم  مه  تحارـص  هب  دـیامنیم و  یـشک  هلول  داجیا  زهجم و  لقتـسم و  عبنم  داجیا  هب  راداو  ار  اهناسنا  یمتح  روط  هب 

. دزاسیم میقع  رثایب و  ار  بآ  رد  روانش  ياهبورکیم  دیشروخ 
رب داهج  يارب  هلیسو  نیرتیعیبط  روتـسد  نیمه  هداد و  رارق  هزیلرتسا  هلیـسو  ار  دیـشروخ  رون  ترجه  موس  نرق  هدیپس  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

هداد رارق  رـشب  رایتخا  رد  ناگیار  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسه  مه  هلیـسو  نیرتنازرا  لاـح  نیع  رد  دـشابیم  كاـنرطخ  ياـهبورکیم  دـض 
. تسا

ندش رتسب  مه  بادآ 

هراشا

بادآ يرتسب و  مه  رکذ  هب  نونکا  هدش و  هتفگ  هفیلخ  يارب  دوب  نتفگ  قیال  هک  هچنآ  دیامرفیم  هلاسر  زا  تمسق  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
رد هاوخ  دشاب  ناتسمز  لصف  رد  هاوخ  تسین ، یبوخ  راک  بش  هیلوا  ياهتعاس  رد  عامج  لمع  هک  دنک  تیانع  دیاب  هفیلخ  میزادرپیم ، نآ 
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اهگر نیگنس و  هدعم  بش  لوا  رد  اریز  دوش ، ماجنا  حبص  ای  بش و  رخآ  ياهتعاس  رد  يرتسب  مه  هفیظو  هک  تسا  نآ  رتهب  ناتـسبات  لصف 
سلس هناثم ، گنس  سرقن ، جلف ، جنلوق ، ياهیرامیب  دیلوت  ببس  نز ، هب  یکیدزن  یطیارش  نینچ  رد  دنتسه ، زاس  تخوس و  تیلاعف  لوغشم 
هدعم عقوم  نآ  رد  هک  دزادـنیب ، بش  نایاپ  هب  ار  یکیدزن  لمع  دـیاب  هفیلخ  سپ  دـش . دـهاوخ  ینیب ، کیدزن  مشچ و  فعـض  قتف ، لوبلا ،

. دشابیم هدامآ  تعیبط  مرن و  اهگر  مارآ ، جازم  کبس ،
ظفح يارب  رتهدننک و  راودیما  لفط  دلوت  يارب  ناهاگرحس ، رد  عامج 

هحفص 130] ]
دیاب هفیلخ  دوب  دهاوخ  رگید  ناکدوک  زا  رت  دنمـشوه  دیآ ، دوجو  هب  یکیدزن  نیا  زا  هک  یکدوک  یفرط  زا  تسا  رت  حـلاص  ندـب  یتمالس 

. دوش ماجنا  تبراقم  زاغآ  زا  شیپ  اهنآ  دیاب  هک  دراد  یتاررقم  تامدقم و  عامج  لمع  هک  دنک  هجوت 
شتوهـش ات  هدـب  راشف  یمارآ  هب  ار  شیاهناتـسپ  نکن  عامج  هب  مادـقا  ياهدرواین  ناجیه  هب  ار  وا  هدرکن و  يزاب  تاهباوخ  مه  نز  اب  ات  اذـل 

ماگنه نیا  رد  زادرپب . عامج  هب  دـش  رهاظ  شنامـشچ  تروص و  رد  دـیدش  لیم  راثآ  دـش و  بیغرت  نز  هک  ماگنه  نآ  رد  دوش ، کـیرحت 
تسا هنانز  یگدعاق  لاح  رد  هک  ینز  هب  هفیلخ  دش  دهاوخ  عانقا  ود  ره  توهـش  درب و  دیهاوخ  تذل  عامج  لمع  زا  امـش  ود  ره  هک  تسا 
دطلغب دوخ  تسار  يوس  هب  هکلب  دزیخن  رب  هراب  کی  لمع ، ماجنا  زا  سپ  دوش و  رتسب  مه  كاپ  نانز  اب  طقف  یلک  روط  هب  دوشن ، کـیدزن 

زا ار  امـش  ندرک ، لوب  هلیـسوب  ینم  راردا و  يراجم  يوش  تسـش و  شمارآ و  نیا  دنک  راردا  دزیخرب و  دعب  دنامب  تلاح  نیا  رد  یتدم  و 
هب ار  لسغ  هضیرف  دـیورب و  مامح  هب  مه  دـعب  دزاسیم  نمیا  ددرگیم  ارجم  گنـس  دـیلوت  بجوم  هک  ارجم  رد  یبوسر  داوم  ندـنام  یقاب 

لسع زا  هک  نیا  ای  دیشکب و  رس  ار  تبرش  بآ  دینک و  لح  لسع  تبرـش  رد  ار  یئایموم  دیـشونب ، یئایموم  یکدنا  مه  دعب  دیروآ و  ياج 
. دینک هدافتسا  فاص 

هب ون  زا  دنادرگیم و  زاب  ار  امش  هتفر  تسد  زا  ياوق  یئایموم  لسع و 
هحفص 131] ]

رد هام  هک  یئاه  بش  نآ  رد  تسین  رثایب  عامج  لمع  رد  رمق  یموجن  عضاوم  هک  دنادب  دیاب  هفیلخ  دیـشخب ، دهاوخ  تیلاعف  طاشن و  امش 
تـسا تشهبیدرا )  ) روث جرب  جرب ، ود  نیا  زا  رت  هدوتـس  تسا ، رتهب  نانز  اب  یکیدزن  دریگیم ، رارق  نمهب )  ) ولد ای  نیدرورف )  ) لـمح جرب 

نم دشخبیم  رثؤم  تایح  تردق و  محر  رد  نینج  هب  هفطن  نیوکت  هب  روث  جرب  رد  رمق  نتفرگ  رارق  دـنمانیم  [ 27 « ] رمق فرش   » ار نآ  هک 
تحت ار  دوخ  ناج  نت و  دننک و  لمع  نم  راتفگ  هب  هک  نانآ  مدرک و  نایب  دوب  ندب  یتمالس  تحص و  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  هلاسر  نیا  رد 

یتمالـس و تمعن  زا  هشیمه  دنام و  دـنهاوخ  نمیا  اهیرامیب  اهدرد و  زا  وا  تساوخ  لاعتم و  راگدرورپ  هدارا  اب  دـنهد ، شرورپ  همانرب  نیا 
يارب ساپـس  دـمح و  دـهدیم و  تیفاع  دـهاوخیم  هک  ره  هب  اناوت  دـنوادخ  اریز  یهلا ، يهوق  لوح و  هب  دوب ، دـنهاوخ  رادروخرب  تحص 

. نطاب رهاظ و  رخآ و  لوا و  زا  تسا  دنوادخ 

يرتسب مه  هلئسم 

راک هنوگچ  دنورب و  هار  هنوگچ  دنباوخب ، هنوگچ  دنروخب ، هنوگچ  هک  دننادیم  ینعی  دـننادیم  ار  زیچ  همه  مدرم  رـساشت » ساتـسا   » رتکد
دنرادن عالطا  تسا  یگدنز  هلئسم  نیرتمهم  هک  یسنج  لیاسم  زا  یلو  دننک ،

هحفص 132] ]
. دنکیم اوسر  ار  نارگید  مه  ار و  دوخ  مه  هک  تسا  ياهدننک  اوسر  لهج  یسنج ، لئاسم  هب  تبسن  مدرم  لهج 

ار دوخ  ياهزاین  همه  مدرم  دننکیم ، نیقلت  دوخ  هب  قالخا  مان  هب  هک  تسا  یهاو  رایـسب  هشیدـنا  یـسنج ، لئاسم  زا  مدرم  يربخیب  ءاشنم 
ناش یسنج  تاوهش  هک  اجنآ  رد  اما  دننادیم  زیاج  ار  رازبا  نیا  مهاوخیم و  راک  ای  متسه  هنـشت  ای  متـسه  هنـسرگ  الثم  دنیوگیم  هنادازآ 
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مینادیم و موسر  بادآ و  ام  دنیوگب  دنهاوخیم  اریز  دننکیم  راکنا  ار  یعیبط  يانمت  نیا  یتح  دندنبیم ، ورف  بل  دـنکیم ، زاین  ساسحا 
. هدننک اوسر  حضتفم و  لهج  تسا  نیا  تسا  تیبرت  بدا و  فالخرب  زاین  نیا  راهظا 

هدـننک اوسر  لهج  نیا  هب  التبم  ار  دوخ  شنامزاس  مامت  اب  هعماج  هکلب  تسین ، هقبط  هتـسد و  کی  هب  صوصخم  تشز  لهج  نیا  هنافـساتم 
قالخا مانب  ار  دوخ  زار  نیا  دننکیم  یعس  همه  دنکیرش و  ینادان  نیا  رد  همه  اهدرم  اهنز و  نارگناوت ، نانادان ، نادنمـشناد ، تسا ، هدومن 

. دننک نفد  دوخ  ریمض  رد 
زا رتمک  ياهدع  یتح  دننکیم ، هجوت  رهوش  نز و  نایم  مهافت  قفاوت و  تیمها  تمظع و  هب  هک  دنتسه  یمک  رایـسب  ياهدع  مدرم  نایم  رد 

دصرد ار 75  اههداوناخ  یتخبدـب  یناشیرپ و  هک  نیا  هب  دـنراد  دـیکأت  دـناهتفایرد و  اههداوناخ  رد  ار  لهج  نیا  موش  راثآ  هک  دنتـسه  نیا 
یئوشانز رد  ار  یمهم  هفیظو  نینچ  هک  يرهوش  نز و  نآ  درک  وج  تسج و  اهنز  اهدرم و  یسنج  هطبار  رد  دیاب 

هحفص 133] ]
. دنبای تسد  یتخبشوخ  هب  تسا  لاحم  دنسانشن 

. دش دهاوخن  یضار  شیوخ  یگدنز  زا  تسا  ملسم  دوش  هچیزاب  ای  لاح  سحیب و  یتلآ  شرهوش ، يهنایماع  ینارتوهش  يارب  هک  ینز 
زا دهاوخیم  شلد  هک  اجنآ  ات  دنک و  هدافتـسا  دوخ  یـسنج  تیـصخش  زا  درم ، هک  دنکیم  باجیا  نینچ  يرـشب  صقان  ندمت  تایـضتقم 

یگدنز رد  لهج  نیا  ساسا  رب  نز  بیصن  اعبط  دربب  ياهرهب  يرتسب  مه  ظح  زا  هک  دهدن  تصرف  شنز  هب  یلو  دربب  تذل  شیوخ  رـسمه 
. درمش کچوک  ار  تیمورحم  نیا  هجیتن  دیابن  یلو  تسین  يرگید  زیچ  تیمورحم  زج  یئوشانز 

هک تسا  يدـیمون  نیمه  دـنوریم  يدوبان  داسف و  هاگنابرق  هب  هانگیب  ناکدوک  دـنوشیم و  ناشیرپ  اههداوناخ  یماکان  يدـیمون و  رثا  رد 
دراذـگیم اـج  هب  دوخ  زا  تیمورحم  نیا  هک  يرثا  نیرتهداـس  اـهنیا ، يهمه  زا  هتـشذگ  دروآیم  دوـجو  هب  یقـالخا  حـیبق  ياـه  فارحنا 

. تسا نانز  رد  یبصع  دیدش  ياهنارحب 
لمع دننام  لماک  يژولویزیف  ترورض  کی  راک  نیا  هکلب  تسین  یسنج  زئارغ  لامعا  يارب  یتامدقم  هلئسم  زورما  یسنج ، یگدامآ  هلئسم 
تسا يرتسب  مه  همدقم  نیا  هک  دنک  رکف  دیابن  دریگب  یخوش  يزاب و  هب  يرتسب  مه  زا  لبق  ار  دوخ  رسمه  درم  رگا  ینعی  دشابیم  یـسنج 

. تسا یتایح  مهم  ترورض  کی  القتسم  شدوخ  سوب  يزاب و  نیا  دنک ، لوبق  دیاب  هکلب 
شیپ رد  ار  شور  نیا  شیوخ  رسمه  اب  يرتسب ، مه  زا  لبق  هک  سک  نآ 

هحفص 134] ]
. تسا هدرک  مورحم  یگباوخمه  ذئاذل  زا  ار  وا  هتفرن و  دوخ  رسمه  رتسب  هب  اساسا  هک  تسا  یسک  دننام  دریگن 

: دیوگیم نینچ  لاسروک  رتکد 
عاعـشلا تحت  نانز  رد  تلاح  نیا  اهتنم  تسه  یتلاح  نینچ  مه  نانز  رد  دـیآیم ، شیپ  ظوعن  درم  یـسنج  هزیرغ  ماگنه  هک  يروط  نامه 

اریز تسا ، لئاق  یئازـسب  تیمها  باصعا  يارب  ناـیرج  نیا  رد  یملع  تاـفاشتکا  هک  دریگیم  رارق  یناـسفن  یفطاـع و  یـسنج و  تاـیلمع 
نیا زکرم  هک  فالتخا  نیا  اـب  دوشیم  نز  دوجو  رد  یـسنج  ناـجیه  داـجیا  ببـس  دوخ  یعیبط  تیلاـعف  اـب  اـهنومروه  یبصع و  تازاـهج 

، اهناتـسپ يرگید  هورگ  رد  تسا و  یتایح  يهفیظو  نیا  رادهدـهع  یلـسانت  ياضعا  اهنز  زا  یهورگ  رد  تسین  تباث  نز  ندـب  رد  اـهناجیه 
هاگتـسد اریز  تسا ، رتشیب  ناش  تیمها  اهناتـسپ  نایم  رد  دـنهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناهد  اهبل و  شوگ ، يهمرن  اهمـشچ ، کـلپ  ناـبز ،

. دراد میقتسم  هطبار  اهناتسپ  اب  اهنز  زا  ياهدع  دوجو  رد  ظوعن 
تاکن نیا  دوبن ، یناشن  مه  سفن  ملع  زا  دوب و  هدشن  مولع  هگرج  لخاد  زونه  رـصع  نآ  رد  بط  ملع  هک  ینامز  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 

هب میقتـسم  ریغ  ار  نادرم  ریاـس  میقتـسم و  روط  هب  ار  هفیلخ  نومأـم  تماهـش  تحارـص و  اـب  هدوـمرف و  ناـیب  دوـخ  تاـمیلعت  یط  ار  قـیقد 
. تسا هداد  هجوت  ناشیگدنز  هفیظو  نیرتساسح 
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دروم رد  دـنکیم و  نایب  لـماک  اـنعم  ظـفل و  ثیح  زا  لاـح  نیع  رد  زجوم و  تـالمج  نآ  اـب  ار  نز  یـسنج  يژولویزیف  مالـسلاهیلع  ماـما 
هفیظو يافیا  رد  نز  کیرحت 

هحفص 135] ]
. دیامرفیم دیکأت  یئوشانز 

نآ هب  يرگید  ناونع  توهش  ناجیه  يافطا  زج  ار  نآ  اهناسنا  يرایسب  زونه  نامدوخ  یلعف  رصع  رد  یتح  ار  عامج  لمع  مالـسلاهیلع  ماما 
لوصف و نیرتهب  اه  لصف  نایم  رد  دـننکیم و  نایب  یتشادـهب  یبط و  تایـضتقم  تامدـقم و  اهطرـش و  نیوانع و  نیرتیلاع  اب  دـنهدیمن ،

گرزب سب  راـک  نیا  ماـجنا  طرـش  ار  اـه  تیفیک  نیرت  حـلاص  یمدآ  یجازم  تاـیفیک  دروـم  رد  تاـعاس و  نیرتـهب  بـش  تاـعاس  ناـیم 
. دننادیم

نارود یط  رد  دـنیوگیم : دـنیامرفیم و  نایب  نآ  زا  دـعب  عامج و  زا  شیپ  ار  درم  فیاظو  دوخ  نشور  نیتم و  راتفگ  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما 
. تسا روآ  نایز  نانز  يارب  مه  دراد و  ررض  درم  يارب  مه  راک  نیا  اریز  دینکن ، یکیدزن  نانز  اب  یگدعاق 

دوش و عمج  وا  بآ  دـیراذگب  دـینک و  يزاب  نز  زیگنارب  توهـش  ياهلحم  اهناتـسپ و  اب  تبراقم  لمع  ماجنا  زا  شیپ  دـنیامرفیم : مه  زاـب 
. دوش دعتسم  هدامآ و  هفطن  لوبق  يارب  شجازم 

نیا دنکیم و  کمک  نز  یلسانت  تاراهج  ینومروه و  ياههدغ  کیرحت  هب  يژولویزیف ، یحیرشت و  تاکن  اب  مأوت  یتشادهب  روتـسد  نیا 
. دراد مات  تلاخد  هفطن  لماک  نیوکت  رد  یگدامآ 

رخآ لصف 

. تسا هدمآ  هلاسر  همان  نایاپ  مانب  اههخسن ، زا  یضعب  رد 
ار هلاسر  نیا  هک  رگید  مدرم  هفیلخ و  دنیامرفیم : لصف  نیا  رد  ترضح 

هحفص 136] ]
دنام و دـنهاوخ  نمیا  اهدرد  اهالب و  زا  لاعتم  دـنوادخ  نذا  هب  دـننک  لمع  هدـمآ  اههتـشون  نیا  رد  هک  نم  تاروتـسد  هب  رگا  دـنناوخیم ،

دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسوا  دروآ ، دـنهاوخ  تسد  هب  گرزب  دـنوادخ  هوق  لوح و  هب  ار  دوخ  نت  ناج و  تیفاع  یتمالـس و  مه  تبقاع 
. دنکیم اطع  تیفاع 

دننک و تیاعر  ار  طایتحا  یتشادهب  تاروتسد  بسک  رد  دیاب  دنتسه  دنمقالع  شیوخ  یتمالس  تحص و  هب  هک  يرگید  صاخشا  هفیلخ و 
دیونـشیم هکنانچ  دنهدن ، شوگ  دناهتخودنا  یلامک  سفن ، تضایر  هیاس  رد  هن  دـناهدناوخ و  سرد  بتکم  رد  هن  هک  یناسک  نانخـس  هب 

. مدیدن ینایز  مدرک  ار  يراک  نالف  هک  نیا  ای  دناسر و  ررض  نم  هب  مدروخ  ار  یئاذغ  نالف  دنیوگیم : صاخشا  نیا  زا  یضعب 
کین هتـسناوتن  تسین و  هاگآ  شدوخ  نایز  دوس و  هب  زونه  هک  تسا  يرکف  هتوک  نادان و  ياپراهچ  يهلزنم  هب  نانخـس ، لیبق  نیا  هدنیوگ 

. دهدب صیخشت  دب  زا  ار 
بیقعت و هب  هناخ  بحاص  رگا  دننزیم ، دربتـسد  ياهناخ  هب  راب  کی  هک  دننامیم  ینادزد  هب  دنتـسه ، ناسنا  نت  ناج و  تافآ  هک  اهیرامیب 

. دننکیم عورش  ار  شیوخ  یئاهن  هلمح  ماجنارس  دننزیم و  هناخ  نآ  هب  رتنیگنس  دربتسد  هب  رگید  راب  تشادنرب  یماگ  نانآ  شنزرس 
دسرب و شاهلمح  نامز  ادابم  ات  دروخ ، بیرف  نآ  یکچوک  ای  یکبـس و  زا  دیابن  تسکـش و  مه  رد  ندمآ  دوجو  هب  زا  لبق  دیاب  ار  يرامیب 

یمدآ راگزور 
هحفص 137] ]

. دنک هابت  ار 
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اهراک دشاب ، هتشادن  دربتـسد  يارای  دعب  راب  يارب  هک  دینک  بدا  نانچ  دنزیم ، تنایخ  هب  تسد  هک  راب  نیتسخن  رد  ار  كانرطخ  دزد  نیا 
وا يرای  انامه  میهاوخیم ، يرای  وا  زا  میدرگیمرب و  وا  يوس  هب  همه  تسام و  يـالوم  رورـس و  نیرتهب  وا  تسا  دـنوادخ  تسد  رد  همه 

. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دشابیم . ام  يارب  لیکو  نیرتهب  تسا و  یفاک  ام  يارب 

اهامن کشزپ 

. دنناسرب نایاپ  هب  ار  دوخ  یئالط  هلاسر  مالسلاهیلع  ماما  هک  نآ  زا  شیپ 
. دنوشیم روآدای  ار  اهامن  کشزپ  لیبق  نیا  دوجو  رطخ  دناهتشاد و  رذحرب  موق  نیا  رش  زا  ار  مدرم 

دنناـم اـهناسنا  یگدـنز  لـحارم  ماـمت  رد  ناـنیا  دـنهدیمن ، تیمها  یکـشزپ  ملع  هب  دنرامـشیم و  ریقح  ار  بط  خـماش  ماـقم  هک  یمدرم 
توهـش هک  نیا  ای  دـناهدرب و  دوس  مدرم  تقامح  ینادان و  زا  دـناهدوب و  مدرم  ناج  يالب  نیمز  يور  زا  ياهطقن  ره  رد  كانلوه  ياـهلگنا 

. دناهداد نیکست  رگید  ياهناسنا  ناج  تمیق  اب  ار  دوخ  تقامح 
دنراپـسیم و نایـشان  نآ  تسد  هب  ار  دوخ  رمع  هشیـش  هاگآدوخان  دـننکیم ، دامتعا  اهامن  کـشزپ  لـیبق  نیا  هب  هک  یناـسک  تسا  ملـسم 

. دنتسه اهنآ  دوخ  لوئسم 
تریح هلئسم  يرشب ، تایح  راودا  رد  ینادان  تقامح و  هلئسم  هتبلا 

هحفص 138] ]
تریح یتفگـش و  هیام  هک  هچنآ  اما  تسا  هدوب  هدرتسگ  يرـشب  عماوج  رب  شیب  مک و  لهج  هیاس  لاح  همه  رد  هشیمه و  اریز  هدوبن  يروآ 

دوخ ياپ  اب  لابتوف ، پوت  دـننام  ار  نارگید  یتمالـس  تایح و  هک  تسا  يدرمناوجاـن  دارفا  تفارـش و  زا  رود  ياـهناسنا  دوجو  دـشابیم ،
. دننزیم

. دنناسریم یفورعم  بیبط  هب  مه  ار  دوخ  تبسن  هلسلس  هک  دنکانرطخ  هتسد  نآ  همه  زا  شیب  لگنا ، ناکشزپ  نایم 
عویش هعسوت و  مدرم  تاقبط  نایم  رد  يرامیب  نیا  دنتسه  التبم  دننادیمن » يزیچ  نآ  زا  هک  يروما  رد  تلاخد  يرامیب ؛ هب  مدرم  زا  یضعب 

ار دوخ  دـهدیم و  رظن  هدرک ، اهنآ  نایب  لخاد  ار  دوخ  دـنیوگیم  نخـس  یعوضوم  هرابرد  ياهدـع  دـنیبیم  يدرم  هک  یتقو  دراد  يدایز 
مهم نتـسنادن  وا  يارب  درادـن ، راک  نآ  زا  ياهتـشر  رـس  نیرتکچوک  دـنادیم  مه  شدوخ  هک  نیا  اب  دـنکیم ، یفرعم  راـک  نآ  صـصختم 

. دنامب تکاس  دناوتیمن  هدش و  التبم  راک  نیا  ضرم  هب  نوچ  تسین 
اروف دنیوگیم ، نخـس  شجلاعم  کشزپ  وا و  ضرم  ندش  ینالوط  هب  عجار  دننزیم و  فرح  یـضیرم  صخـش  هرابرد  ياهدع  هک  نیا  ای 

هداوناخ دنهدیم و  رظن  دـننک  هنیاعم  دـننیبب و  ار  وا  هکنیا  نودـب  صخـش  نآ  هرابرد  یتح  هدرک  تلاخد  هراب  نیا  رد  صاخـشا ، لیبق  نیا 
دوب ضیرم  هک  ملیماف  زا  یکی  يارب  ار  هیودا  اهفلع و  نیا  نم  دنیوگیم  دننکیم و  هیصوت  هیودا  ای  تایفلع  نالف  لامعتسا  يارب  ار  ضیرم 

دش و بوخ  وا  مدرک و  لامعتسا 
هحفص 139] ]

ناش ضیرم  دـننکیم و  لمع  امن  کشزپ  نآ  روتـسد  هب  هلـصوح ، ربص و  نتـشادن  رثا  رد  ای  تلاهج و  رثا  رد  ای  مه  ضیرم  نآ  هداوناخ  و 
گرم لوئسم  یناسک  هچ  هنالهاج  دراوم  نیا  رد  دریمیم ، دبای  افش  هک  نیا  ضوع  هب  اود  نآ  لامعتسا  زا  تعاس  نیدنچ  نتشذگ  زا  سپ 

. دندرک لمع  دامتعا و  وا  نانخس  هب  هک  یناسک  ای  امن  کشزپ  صخش  نآ  ایآ  دنتسه ؟ رامیب  نیا 
ناشردپ نوچ  دبال  دناهدرب ، ثرا  هب  ناشردپ  زا  ار  اهنآ  دناهدیشکن و  تمحز  ملع  نیا  يریگارف  هرابرد  هک  دنتسه  یناسک  رگید ، يهتسد 

لیبق نیا  اب  ات  تسا  بجاو  و  دشابیم ، یلوا  هتسد  زا  رتشیب  هتسد  نیا  رطخ  دنتسه !!! کشزپ  مه  اهنآ  دوخ  سپ  هدوب  کشزپ  ناشدج  ای  و 
لیبق نیا  هک  دنتـسه  فظوم  یعقاو  ناکـشزپ  نیاربانب  دـننکیم ، يزاب  مدرم  ناج  اب  یئور  رپ  لاـمک  اـب  اـهنآ  اریز  دوش ، هزراـبم  صاخـشا 
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زا ار  مدرم  دوخ  يهلاسر  نایاپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  يروط  نامه  دتفیب  نانآ  ماد  هب  مدرم  دنراذگن  دنک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  صاخـشا 
عفن و دـنرت و  نادان  مه  نایاپراهچ  زا  هک  دنتـسه  یئاه  ناسنا  اهنآ   » هک مان  نیدـب  ار  اهنآ  هدومرف و  عنم  اهامن  کشزپ  لـیبق  نیا  هب  عوجر 

. تسا هدومرف  یفرعم  دنهدیمن » صیخشت  ار  دوخ  ررض 
هلاسر نتم  نایاپ 

هحفص 141] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  یئالط  هلاسر  نیا  باستنا  دنس و  هلسلس  نایب 

هراشا

هب روهمج  نب  دمحم  نب  نسح  طسوت  ار  هلاسر  نیا  ینیز ) رتکد   ) ام تسا و  هدیـسر  رتاوت  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  هلاسر  نیا  لقن 
لاجر باتک  رد  هک  شدج  زا  تفگیم  مه  یهاگ  یلو  هدیـسر  يو  هب  یمع ) روهمج  نب  دمحم   ) شردـپ زا  تفگیم  هک  میدروآ  تسد 

. تسا هدرک  لقن  يرصب  یمیمت  زا  مه  وا  هک  تسا  هدیسر  يوب  هدوب  فورعم  روهمج ) نب  دمحم   ) مانب
نیدنچ يرصب ، میمت  هک  هدش  تیاور  تسا  هدرک  لقن  هدوب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  رـصاعم  هک  شمع ، رـسپ  زا  مه  يرـصب  یمیمت 

: زا دنترابع  هک  هدرک  فیلأت  باتک 
یبرع ملع  بدا  باتک   - 1

( جع  ) نامزلا بحاص  باتک   - 2
هحفص 142] ]

( جع  ) نامزلا بحاص  روهظ  تقو  باتک  - 3
مالسلاهیلع اضر  ماما  ترضح  زا  یبهذ  هلاسر  رضاح » باتک   - » 4

یبا زا  هک  هدوب  هلاـسر  نیا  یطخ  هخـسن  هرماـس  رد  يرکـسع  هللا  تیآ  هناـخباتک  رد  تسا و  هدرک  رمع  لاـس  زا 90  شیب  يرـصب  میمت  و 
. تسا هدش  تیاور  یلفون  دمحم  نب  نسح  دمحم 

یصخش دیوگیم : وا  هرابرد  یـشاجن  هک  دشابیم  بلطملادبع  نب  ثرح  نب  لفون  نب  دیعـس  نب  بوقعی  نب  لضف  نب  نسح  صخـش ، نیا 
زا هلادبع و  یبا  زا  نینچمه  هدرک و  تیاور  ار ، هلاسر  يهخـسن  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  تسا  دامتعا  دروم  ردـقلا و  لیلج  ملاع ،

. خلا یسوم )  ) نسحلاوبا
ماما بناج  زا  هلاسر  نیا  یتقو  تفگ  یمق  نب  دمحموبا  دسیونیم ، هلاسر  نیا  حرش  نایاپ  زا  سپ  هحفص 567 ، راحب  دلج 14  رد  یسلجم 

یضعب رد  و  یبهذم » هلاسر   » ار شمان  دنتشون و  الط  بآ  اب  ار  نآ  داد  روتسد  دش و  داش  دناوخ و  ار  نآ  دیسر  نومأم  هب  مالـسلاهیلع  اضر 
. خلا دندراذگ  هیبهذ » هلاسر   » خسن

هرابرد هک  نیا  ای  دـشاب  ناناملـسم  فـالتخا  دروم  لـئاسم  ضرعتم  هک  هدـشن  هتـشون  نآ  عورف  لوصا و  اـب  ینید  مولع  هراـبرد  هلاـسر  نیا 
. درک کش  مالسلاهیلع  ماما  هب  نآ  تبسن  رد  ناوتب  ات  هدشن  هتشون  ياهداعلا  قراخ  عوضوم 

هب هدرک  هبرجت  ار  نآ  اصخـش  نم  هک  تسا  يزیچ  بط  زا  نم  دزن  رد  دومرف : نومأم  سلجم  رد  ترـضح  دـیدرک ، هظحالم  البق  هک  نانچ 
شتحص

هحفص 143] ]
دنک كرت  ار  اـهنآ  رگا  دـشاب و  لـهاج  اـهنآ  هب  ناـسنا  دـیابن  هک  تسا  يزیچ  لـماش  هلاـسر  نیا  ناـمز ، رورم  هب  مه  نآ  ماهدـش  نئمطم 
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نارگید زا  نم  هک  تسا  یلئاسم  زا  تفگ  هک  هدومرف ، دـیکأت  نومأم  هب  دوخ  باوج  اـب  ترـضح  ار  هلئـسم  نیا  تسین و  هتفریذـپ  شرذـع 
. ماهدرک شیامزآ  مدوخ  ماهدینش و 

. میدرگیمرب همئا  لوق  هب  مه  دعب  هک  ءامدق  لوق  زا  تشادهب  ظفح  تیفیک  هدومرف  یمور  ياههام  همدقم  رد  هک  نانچ 
زا هک  هچنآ  هفاـضا  هب  ناـشیا  یـصخش  براـجت  هعوـمجم  مالـسلاهیلع  ماـما  رظن  زا  هلاـسر  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  بلاـطم  نیا  هـمه  سپ 

. دشابیم تسا  هدومن  طابنتسا  ءامدق  ياههتفگ  زا  هدینش و  شناردپ 

هلاسر نیا  هرابرد  دیدج  بط  رظن  نینچ  مه  شنایفارطا و  نومأم و  رظن 

رد ار  نآ  دنـسیونب و  الط  بآ  اب  ار  نآ  داد  روتـسد  دـید ، يرد  الط و  ره  زا  رتمهم  اهبنارگ و  رایـسب  ار  نآ  هعلاطم  زا  سپ  نوچ  نومأم  اما 
رتـالاو ار  شردـق  فیرعت و  ار  هلاـسر  نیا  اـهنآ  همه  رـصع ، نآ  ناکـشزپ  نومأـم و  ناـیفارطا  رظن  اـما  دـننک ، يرادـهگن  شتمکح  هنازخ 

. دناهتشاد
دنامیم یقاـب  سپ  میدرک ، هظحـالم  ءاـضعالا  فئاـظو  حیرـشت و  هب  عجار  هلاـسر  نیا  لوا  تمـسق  هراـبرد  مه  ار  دـیدج  بط  رظن  زا  اـم 

. تسا هدرکن  فشک  ار  اهنآ  نونکات  دیدج  بط  هک  یبلاطم 
، تسود ناسنا  ناکشزپ  زا  ياهدع  هک  مینکیم  داهنشیپ  ام  هراب  نیا  رد 

هحفص 144] ]
دـشابیم میدق  بط  شزرااب  سیفن و  رثا  کی  هلاسر  نیا  هک  دوش  نشور  ات  دنهد  ماجنا  هدـمآ  هلاسر  نیا  رد  هک  هچنآ  هرابرد  یتاشیامزآ 

نیا اب  املـسم  هک  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  هلاسر  رد  هک  دـنوش  بط  ملع  ضماغ  قیاقح  فشک  هب  قفوم  ناگدـننک  شیامزآ  نیا  دـیاش  ات 
. دوشیم طبض  گرزب  نیفشتکم  وزج  نانآ  مان  مه  دننکیم و  تمدخ  تیناسنا  هب  تبسن  دوخ ، راک 

تسا هدش  هتشون  هلاسر  نیا  رب  هک  یئاه  حرش 

«: يوضر بط  يارب  يولع   » همجرت  - 1
. دشابیم يرجه  لاس 548  هب  یفوتم  يدنوار  یلع  نب  هلا  لضف  اضرلا  یبا  نیدلا  ءایض  دیس  هب  قلعتم  هلاسر ، نیا  يارب  حرش  نیرتیمیدق 

[. 28 «: ] هیبهذ  » همجرت  - 2
لاس 1078 یلاوح  رد  رتست  رد  شتموکح  نامز  ناخ و  یلعحتف  رـصع  رد  موجن  بط و  ملع  رد  رهام  يرتست ، هراـصع  هللا  ضیف  یلوم  هک 

. دشابیم يرجه  شخاسنتسا 1133  خیرات  تسا و  دوجوم  نارهت  هاگشناد  رد  ةاکشم  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن  هک  هتشون  يرجه ،
«: هیبهذ  » همجرت  - 3

. تسا دوجوم  نیمظاک  رد  ردص  روفغم  هللا  تیآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن  هک  يرجه ، لاس 1110  هب  یفوتم  یسلجم  رقاب  دمحم 
هحفص 145] ]

«: هیبهذ حرش  رد  یناسنا  تیفاع   » باتک  - 4
نآ یطخ  هخسن  هدرک و  فیلأت  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  رصع  رد  ار  نآ  هک  يزاریـش  حلاص  دمحم  ازریم  نبا  يداه  دمحم  ازریم  فیلأت 

. تسا دوجوم  فرشا  فجن  رد  ینادمه  دیس  هناخباتک  رد 
(«: ع  ) اضرلا بط   » حرش  - 5

. تسا هتشون  ار  نآ  يرجه  لاس 1120  رد  هک  يدابآ  نوتاخ  فیرش  دمحم  ياقآ  فیلأت 
«: هیبهذ  » همجرت  - 6
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خیش هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هدرک و  فیلأت  يرجه  لاس 1105  رد  هک  يدهشم  يوضر  عیدب  نبا  دمحم  نیدلا  سمش  دیـس  فیلأت 
(«: ع  ) اضرلا بط   » حرش  - 7 تسا . دوجوم  ناسارخ  رد  يدنواهن  ربکایلع 

. يرجه لاس 1242  هب  یفوتم  ینیسحلا  ربش  هللادبع  دیس  فیلأت 
(«: ع  ) اضرلا بط   » حرش  - 8

. يرجه لاس 1257  هب  یفوتم  يدهشم  نیسح  دمحم  جاح  نبا  دمحم  جاح  فیلأت 
(«: ع  ) اضرلا بط   » حرش  - 9

. یماطسب یلع  زورون  فیلأت 
«: هیدومحم  » حرش  - 10

يرجه لاس 1292  هب  یفوتم  یناجنز  يوسوم  مظاک  ازریم  جاح  فیلأت 
هحفص 146] ]

. تسا دوجوم  شاهداوناخ  دزن  نآ  یطخ  هخسن  هک 
(«: ع  ) اضرلا بط   » حرش  - 11

. دشابیم فرشا  فجن  رد  يراسناوخ  یلعدمحم  ياقآ  هنازخ  رد  هک  ییحی  نب  دمحم  الوم  زا 
«: يوضر بط   - » 12

. تسا هدرک  حرش  هیمورا  يوسوم  هللارصن  دیس  ياقآ  نیرصاعم ، زا  یکی  ار  نآ  هک 
«: یبط مولع  رارسا  رد  هیبهذ   » باتک  - 13

. تسا هدش  پاچ  دابآردیح  رد  هک  ودرا  نابز  هب  حرش  لوبقم  دمحا  فیلأت 
: رضاح حرش   - 14

. قارع یبط  هدکشناد  تاراشتنا  زا  ینیز  بحاصلا  دبع  دیس  رتکد  فیلأت 

تسا هدش  رکذ  هلاسر  نیا  رد  هک  یناسک  مان 

اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما 

ترـضح نآ  دالوا  دادعت  رد  دوب  لاس  تسیب  شتماما  تدم  دوب  همجن  شردام  مان  دش  دلوتم  يرجه  لاس 148  هدعقیذ  هعمج 11  زور  رد 
. تسا فالتخا 

رخاوا رد  یـسایس  لماوع  درک ، هثحابم  نومأم  سلجم  رد  رگید  للم  ياملع  رتشیب  اب  دوب ، دوخ  ناـمز  صخـش  نیرت  لـضاف  نیرتیلاـع و  وا 
مود نرق 

هحفص 147] ]
رخآ رد  ار  ترضح  نآ  هک  دومن  باجیا  یسایس  لماوع  مه  زاب  دنک  باختنا  دوخ  يدهعیلو  هب  ار  ناشیا  هک  دومن  راداو  ار  نومأم  ترجه 

. دناسرب تداهش  هب  مس  اب  يرجه  رفص 203 

دیشرلا نوراه  دنزرف  نومأم  هللادبع 

رتخد هدیبز  نیما  ردام  دوب  هدش  دـلوتم  نیما  شردارب  زا  لبق  هام  شـش  دوب ، زینک  شردام  دـش ، دـلوتم  لاس 170  لوالا  عیبر  بش 14  رد 
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هتـسیاش ار  وا  رما  نیمه  تـشادیم ، تـسود  رتـشیب  شردارب  زا  ار  وا  دیـشرلا  نوراـه  دوـب و  رتـگرزب  نـیما  زا  نومأـم  دوـب ، روـصنم  رفعج 
. دش راک  نیا  عنام  دندوب  سابعینب  زا  هک  نیما  ياه  یئاد  ياه  ذوفن  نکیل  درکیم ، دیشرلا  نوراه  زا  دعب  يدهعتیالو 

دوب هدـش  قـفوم  ناـسارخ  بـالقنا  هنتف  شتآ و  ندرک  شوماـخ  رد  هک  یکمرب  ییحی  نب  لـضف  هب  روـصنم ، رفعج  نب  یـسیع  نیما ، یئاد 
دنزرف دـش  راـچان  نوراـه  درک و  نیما  يارب  تعیب  نتفرگ  هب  مادـقا  مه  وا  دریگب ، تعیب  نیما  يدـهعتیالو  يارب  مدرم  زا  هـک  درک  هیـصوت 

نیما اب  يرجه  لاس 175  رد  مدرم  دننک و  تعیب  يو  اب  هک  تشون  ناملـسم  للم  همه  هب  درادـب و  مدـقم  شگرزب  دـنزرف  رب  ار  شکچوک 
میـسقت رفن  ود  نایم  ار  یمالـسا  رواـنهپ  روشک  تفرگ و  تعیب  مه  نومأـم  يارب  مدرم  زا  يرجه  لاس 183  رد  نوراه  یلو  دـندرک  تعیب 

. دشیم ناسارخ  هطقن  نیرخآ  ات  هاشنامرک  نیسمرق  لماش  هک  دومن  ناسارخ  یلاو  ار  نومأم  درک ،
هحفص 148] ]

لبق تفر و  جح  رفس  هب  يرجه  لاس 186  رد  نوراه  داد  نیما  هب  مه  ار  دالب  هیقب  دوب ، نومأـم  ماـنب  هقطنم  نیا  روما  هرادا  جارخ و  نتفرگ 
هبعک لـخاد  درب و  هکم  هب  دوـخ  اـب  ار  تعیب  نآ  دـننکن و  ماـیق  رگیدـکی  هیلع  شگرم  زا  سپ  هـک  تـفرگ  تـعیب  ردارب  ود  زا  تـمیزع  زا 

. دومن نازیوآ 
دابانـس رد  تفای و  تافو  اجنآ  رد  دومن و  تمیزع  ناسارخ  دودح  هب  ثیل  نب  عفار  هنتف  ندرک  شوماخ  يارب  نوراه  يرجه  لاس 193  رد 

. دش نوفدم  سوط 
ار همان  اهنآ  هک  یتقو  دنوش و  قحلم  يو  هب  هک  داتـسرف  سابعینب  لاجر  نایهاپـس و  هب  یئاههمان  دینـش ، ار  شردـپ  گرم  ربخ  یتقو  نیما 

. دشن نانآ  ندینادرگزاب  هب  قفوم  نومأم  دندرک و  رارف  ناسارخ  زا  دنتشاد  تفایرد 
. تشادرب اجنآ  زا  دوب  هدرک  نازیوآ  هبعک  رد  دیشرلا  نوراه  هک  ار  نیما  دهعت  هخسن  نآ  نیما  ریزو  عیبر  نب  لضف  يرجه  لاس 194  رد 

نب یلع  نیما ، تشون و  شردـپ  زا  سپ  نیما  دـمحم  نب  یـسوم  يارب  توعد  شیاج  هب  تشادرب و  ار  نومأـم  ماـن  يرجه  لاس 195  رد  و 
. دوب رهاط  شمان  هک  تشک  ار  وا  نومأم  هاپس  هدنامرف  یلو  دشکب  ار  نومأم  ات  داتسرف  ير  هب  ار  یسیع 

. دش هتفرگ  تعیب  نومأم  يارب  مدرم  زا  یمالسا  ياهروشک  مامت  رد  هرابود  دش و  هتشک  نیما  يرجه  لاس 198  رد 

ار نومأم  يدهعیلو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ندرک  لوبق  رس 

ماما مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  فارطا  رد  اهنآ  نارادتسود  تیب و  لها  يهعیش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تافو  زا  سپ 
دندش عمج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  نسح 

هحفص 149] ]
حلـص اهنآ  هک  ره  اب  دـندرکیم و  گنج  دـندیگنجیم ، اهنآ  هک  ره  اب  دـندشیم ، كانمغ  نانآ  هودـنا  اب  دـندوب و  داش  نانآ  يداـش  اـب  و 

زا اهنآ  هکلب  دندرکن  مایق  تیب  لها  همئا  نآ  زا  دعب  دندش ، دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  نیا  ات  دندومنیم  حلـص  دندرکیم ،
هب دندرک و  تعانق  ناناملـسم  نایم  یمالـسا  فراعم  رـشن  هب  طقف  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ات  هتفرگ  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح 

ترفن زاربا  اهنآ  متـس  ملظ و  هیلع  هک  ار  یناسک  تقو ، ياـهتموکح  اـهتنم  دـننک  يرود  لاـتق  گـنج و  زا  هک  دـنداد  روتـسد  دوخ  ناوریپ 
. داتفا قافتا  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 62  رد  هرح  هعقاو  هک  دوب  نیا  دنتخاسیمن  اهر  دندرکیم 

نیسح ماما  نوخ  بلط  يارب  دندرک و  هبوت  دوخ  لمع  زا  دندوب ، هدرک  يراددوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرای  زا  هک  ینایعیـش  نآ  زا  دعب 
. دندومن مایق  مالسلاهیلع 

. درک دوبان  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیلتاق  هک  دمآ  شیپ  راتخم  مایق  مه  دعب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ترتع  زا  دندوبن و  یسک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  اهمایق  نیا  زا  مادک  چیه  سأر  رد  یلک  روط  هب 
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تشگ و بولصم  لاس 122  رد  دش و  دیهـش  هفوک  رد  درک و  مایق  ماشه  هیلع  هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دننام  دـندوب  ملس 
[. 29 . ] دنتخادنا تارف  بآ  هب  دندنازوس و  ار  وا  دسج  هک  درک  مایق  دیز  نب  ییحی  وا  زا  دعب 

هحفص 150] ]
هللادبع نب  هیواعم  نب  هللادبع  صقان ،)  ) دیلو نب  دـیزی  مایا  رد  دوب و  [ 30  ] ناجزوج هزاورد  رد  ندیـشک  راد  لتق و  مه  ییحی  جورخ  هجیتن 

. دومن توعد  مالسلاهیلع  ماما  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  درک و  مایق  هفوک ، رد  رفعج  نب 
ير و مق ، نادمه ، هرصب ، هفوک ، رد  هفیلخ  ياهورین  هب  دومن و  تکرح  ناهفصا  فرط  هب  درک  بوکرس  گنج  رد  ار  هفوک  لها  هک  یتقو 

. مالسلاهیلع اضر  ماما  تعیب  يارب  هن  درک  توعد  دوخ  اب  تعیب  يارب  ار  مدرم  دومن و  هبلغ  سراف 
وا هیلع  یمادقا  اهنآ  زا  سک  ره  سپ  دـندوب ، روصنم  حافـس و  دـندمآ  وا  دزن  هب  هک  یناسک  زا  دـندش و  عمج  وا  درگ  هب  مشاهینب  يهمه 

، رامح ناورم  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  دادیم  هلـص  يو  هب  تساوخیم  هلـص  وا  زا  سک  ره  دیـشکیم و  ریجنز  هب  ار  وا  درکیم ،
. درک رارف  ناسارخ  هب  وا  هجیتن  رد  دندرک  کمک  گنج  رد  ناورم  هب  ناهفصا  لها  داتسرف ، وا  یبوکرس  يارب  دایز  یهاپس 

يارب ار  مدرم  هک  دوب  نیا  رگید  تسا  هدوب  شقـالخا  یتشز  یقلخ و  دـب  هطـساو  هب  وا  يراـی  زا  ناهفـصا  مدرم  عاـنتما  هک  دوشیم  مولعم 
. دومنیم توعد  دوخ  اب  تعیب  يارب  هکلب  درکیمن  توعد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  اب  تعیب 

لها زا  يدرم  هب  هار  رد  دومن و  تمیزع  ناسارخ  هب  ناهفـصا  زا  هیواعم ) نب  هللادـبع   ) صخـش نیا  هک  هتفگ : نیبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا 
دش و دراو  ورم 

هحفص 151] ]
ناسارخ رد  هک  یتسه  ماما  میهاربا  نامه  وت  ایآ  تفگ : هن ، تفگ : يربمایپ ؟ دالوا  زا  وت  ایآ  تفگ : يو  هب  درم  نآ  درک ، يرای  بلط  وا  زا 

يرجه لاس 127  رد  هیواـعم  نب  هللادـبع  ماجنارـس  منک ، کـمک  وت  هب  مناوتیمن  نم  تفگ  درم  نآ  هن : تفگ : دوشیم  توعد  وا  ماـیق  هب 
. دش هتشک  يرمق 

اه یسابع  هب  اه  يولع  زا  توعد  لاقتنا 

روصنم رفعجوبا  دمحم  نب  میهاربا  اهنآ  نایم  رد  دندش و  عمج  مه  رود  [ 31  ] هاوبا رد  مشاهینب  زا  ياهدع  دش ، هتشک  دیزی  نب  دیلو  یتقو 
نیرخآ دنتفگیم ، نخـس  تفالخ  هرابرد  دندوب و  مه  میهاربا ) دمحم و   ) وا نادنزرف  نسحلا و  نب  نسحلا  نب  هللادبع  یلع و  نب  حـلاص  و 

هک یـصخش  هناگی  دیتسنادیم  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دـیهدیم ، بیرف  ار  ناتدوخ  ارچ  تفگ : هک  دوب  روصنم  رفعجوبا  دز  فرح  هک  يرفن 
ادـخ هب  دـنتفگ  همه  دـیدرکیم ، دـییأت  ارم  فرح  هللادـبع ) نب  دـمحم   ) ینعی تسا ، ناوـج  نیا  دـنریذپیم ، ار  وا  توـعد  يدوز  هب  مدرم 

. مینادیم ار  نیا  ام  یتفگ و  تسار  دنگوس 
رد هک  یتقو  دنداتـسرف ، مالـسلاهیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  دزن  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  وا  تسد  دـندرک و  تعیب  دـمحم  اـب  اـهنآ  همه  سپ 

فـالخرب تاهدـیقع  وت  تفگ : دـش و  كانمـشخ  هللادـبع  درادـن ، تبقاـع  نوچ  نکن  ار  ماـیق  نیا  دومرف ، ترـضح  دوب  ترـضح  روـضح 
دنگوس ادخ  هب  دومرف : ترضح  درک ، یتاملک  نینچ  نتفگ  هب  راداو  ار  وت  نم  نادنزرف  هب  وت  دسح  دشابیم و  تاهتفگ 

هحفص 152] ]
يوس هب  درک  هراشا  تسا ، صخش  نیا  تمـسق  هکلب  تسوت  نادنزرف  تمـسق  هن  تسوت و  تمـسق  هن  راک  نیا  نوچ  درکن  راداو  ارم  دسح 
نایم رد  يدایز  تدم  صخـش  نآ  هک  وا ، دنزرف  يارب  مه  دعب  روصنم  هب  درک  هراشا  دشابیم  صخـش  نیا  تمـسق  مه  وا  زا  دـعب  حافس و 

« تیز ياهگنس   » یکیدزن رد  ار  دمحم  يدوز  هب  رفعجوبا ، دنکیم  تمدخ  مدرم 
اب هبترم  ود  روصنم  دنوشیمن . عمج  رگید  دنوشیم و  هدـنکارپ  اهنیا  عقوم  نآ  دـشکیم ، هئطوت  اب  ار  دوخ  ردارب  مه  دـعب  دـشکیم ، [ 32]
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ار وا  بسا  باکر  روصنم  دش ، جراخ  شاهناخ  زا  دمحم  هک  یماگنه  ینعی  مارحلا ، دجـسم  رد  يرگید  هکم و  رد  یکی  درک  تعیب  دمحم 
. نکم شومارف  ارم  لمع  نیا  میهاربا ) دمحم و   ) دوش ضیوفت  رفن  ود  امش  هب  تفالخ  رما  رگا  تفگ : تفرگ و 

هب ار  دوخ  هجوت  اـهنآ  اریز  تشگرب  ساـبعینب  هب  تفـالخ  توعد  دـنداد و  هعـسوت  دـمحم  لآ  يارب  ار  دوخ  توـعد  ساـبعینب  مه  دـعب 
رد اریز  دیوش ، ناسارخ  هجوتم   » دوب هتشون  دوخ  باتک  رد  یلع  نب  دمحم  هراب  نیا  رد  دنتشاد  فوطعم  ناسارخ )  ) یمالسا دالب  نیرترود 

دش و قفوم  سابعینب  توعد  هجیتن  رد  دراد » دوجو  سوه  يوه و  زا  غراف  ياهلد  میلـس و  ياهبلق  اجنآ  رد  دنتـسه و  يدایز  يهدع  اجنآ 
. دوب اهنآ  یلصا  تردق  سرتسد  زا  رود  ناسارخ  اریز  دریگب  ار  نآ  ولج  تسناوتن  هیماینب 

هحفص 153] ]
مـس اب  نارحب  نادـنز  رد  ار  وا  ناورم  هک  دـیدرگ  تفالخ  رادهدـهع  شردـپ  تیـصو  هب  میهاربا  شدـنزرف  یلع  نب  دـمحم  تاـفو  زا  سپ 

لآ يارب  رما  يادتبا  رد  سابعینب  دـش ، عقاو  لاس 132  رد  تعیب  نیا  دندرک و  تعیب  حافـس  شردارب  يارب  مدرم  وا  گرم  زا  دـعب  تشک ،
ار یناسارخ  ملسموبا  و  [ 34  ] تشاد دـمحم  لآ  ریزو  بقل  لالخ ، هملـسوبا  مانب  هفوک  رد  نانآ  ریزو  یتح  [ 33  ] دندرکیم توعد  دمحم 

. دنتفگیم دمحم  لآ  هاپس  هدنامرف 
ناشیا رب  تفالخ  رما  دـندرک و  هبلغ  هیماینب  هب  اهنآ  هک  یتقو  [ 35  ] درکیم توعد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  يارب  ادتبا  رد  ملـسموبا 
تعیب وا  اب  البق  هک  تشک  تیز  راجحا  رد  ار  دمحم  روصنم  هکنانچ  دندومن ، دوخ  کیدزن  ياهومع  رسپ  ندرک  درط  هب  عورش  دش ، ملسم 

. تشک لاس 105  [ 37  ] يرمخاب رد  ار  میهاربا  دمحم  ردارب  مه  دعب  [ 36  ] دوب هدرک 
دندوب هدراذگ  هقیـضم  رد  ار  تیب  لها  هنیدـم  رد  نالماع  هک  دوب  یعقوم  نیا  درک ، مایق  [ 38  ] خف بحاص  نیسح  يداه  یـسوم  مایا  رد  و 

، دش هتشک  خف  رد  هک  نیا  ات  درکیم  توعد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  يوس  هب  ار  مدرم  نیسح 
هحفص 154] ]

. دندرک تراغ  مه  ار  شلاوما  دندنازوس و  ار  شلیماف  وا و  هناخ 
يو اب  گنج  يارب  ار  ییحی  نب  لضف  دیشرلا ، نوراه  تفرگ  تردق  ملید  رد  درک و  مایق  هللادبع  نب  ییحی  دیشرلا ، نوراه  تفالخ  مایا  رد 

دادـغب هب  ار  وا  هجیتن  رد  تفرگ  نیمأت  شیارب  دیـشرلا  نوراه  زا  دـنک ، بولغم  ار  وا  تسناوتن  گـنج  اـب  لـضف  هک  یماـگنه  یلو  داتـسرف 
يارب مدرم  تفر و  رود  برغ  رد  سات  هجنط و  هب  هللادبع  نب  سیردا  تشک ، ار  وا  درک و  ضقن  ار  دوخ  نامیپ  دیشرلا  نوراه  یلو  دندرب ،

. دندرک تعیب  يو  اب  تفالخ 
یسیردا تفالخ  ناکرا  یلو  تشک  مس  اب  ار  يو  مه  وا  درک  سیردا  لتق  رومأم  ار  ییحی  سیردا ، مایق  زا  یهاگآ  زا  سپ  دیشرلا ، نوراه 

شردپ مانب  ار  وا  دیئاز  ار  دنزرف  وا  هک  یتقو  دندوب ، وا  لمح  عضو  راظتنا  رد  برغ  مدرم  دوب و  هلماح  سیردا  نز  اریز  دشن  هدیشاپ  مه  زا 
اـضر ترـضح  ینعی  تیب ، لآ  همئا  هک  دوش  طابنتـسا  نینچ  دیاب  ثداوح  همه  زا  دـندرک . تعیب  يو  اب  تفالخ  يارب  دـندیمان و  سیردا » »

مایق هک  ار  دوخ  ياهومع  نادنزرف  یتح  دـندرک ، عانتما  ندیـشک  ریـشمش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  سپ  شناردـپ  مالـسلاهیلع و 
. دندشیم عنام  دندرکیم 

دالب رد  اهنآ  دش ، دایز  ناش  نارادتـسود  نایم  رد  ار  نانآ  تبالـص  تیمها و  هکلب  درکن  ریثأت  نانآ  تیقفوم  رد  دـیعبت ، نادـنز و  راتـشک ،
رد يولع  سیردا  تفالخ  هک  نیا  ات  دندرک  توعد  تیب  لها  هب  ار  مدرم  هدش  دنکارپ 

هحفص 155] ]
هتـشک نیما  یتقو  درک ، کمک  يولع  تفالخ  لیکـشت  هب  مه  نومأم  رـصع  رد  سابعینب  تردق  ندش  میـسقت  دمآ و  دوجو  هب  رود  برغ 

. تشگیمرب تیب  لها  هب  تفالخ  دوبن  نومأم  گنرین  تسایس و  رگا  دش ،
هفوک رد  يرگید  صخش  لاس 199  رد  دوش ، هدوسآ  وا ، تضهن  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  نتشک  هطـساو  هب  نومأم  هک  نآ  زا  لبق 
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زا یکی  ایارـسلا » وبا   » ار صخـش  نیا  شترا  یهدـنامرف  دـنداد و  دـمحم  لآ  ياـضر  بقل  وا  هب  مدرم  میهاربا و  نب  دـمحم  ماـنب  درک  ماـیق 
تعیب دـیز  نب  دـمحم  اب  مدرم  تفاـی  تاـفو  میهاربا  نب  دـمحم  هک  یتقو  درک . هبلغ  نومأـم  شترا  هب  تشاد و  هدـهعرب  قیـال  ناهدـنامرف 

میهاربا درک ، میـسقت  شنانارمکح  نایم  ار  دوخ  ذوفن  تحت  قطانم  دیز ، دمحم  نب  دمحم  دندیمان  تیب  لآ  ياضر  بقل  هب  ار  وا  دندرک و 
. دندرک تعاطا  يو  زا  مدرم  دیسر  نمی  هب  وا  هک  یتقو  داتسرف ، نمی  هب  ار  رفعج  نب  یسوم  نب 

ار میهاربا  نب  نسح  دیز و  نب  دـمحم  نب  رفعج  دومن و  هماقا  هکم  رد  ار  جـح  لاس  نامه  رد  تشاد ، مازعا  هکم  هب  مه  ار  نسح  نب  نسح 
رد صخـش  نیا  داتـسرف ، زاوها  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـیز  دـندش و  هکم  لخاد  هناحتاف  دـندرک و  گنج  هب  مادـقا  اـهنآ  تشاد  مازعا 

. دش زورفا ) شتآ   ) يران دیز  هب  فورعم  دنازوس و  ار  سابعینب  ياههناخ  دش و  زوریپ  درک و  گنج  سابعینب  اب  هرصب 
رب ینبم  دمحم  نب  دمحم  هب  نیملسم  دالب  فارطا  زا  ددعتم  ياههمان 

هحفص 156] ]
وبا ياهراک  دـننک ، تعاطا  وا  زا  ات  دنتـسه  وا  هداتـسرف  ندیـسر  راظتنا  رد  هک  دنتـشون  شیارب  ریازجلا )  ) هریزج ماش و  لها  دـمآیم ، حـتف 

هک نیا  اـت  درکیم ، بولغم  ار  اـهنآ  همه  داتـسرفیم ، وا  گـنج  هب  هک  ار  یهاپـس  رادـقم  ره  نوچ  دـمآ ، نارگ  لهـس  هب  نسح  هب  ایارـسلا 
. دندش زوریپ  هفوک  لها  هک  نیا  ات  تفرگ ، رد  اهنآ  نایم  گنج  داتسرف و  ار  نیعا » نب  همثره  »

گنج رگا  تهجیب ، مه  نآ  دنزیریم  ار  امـش  ام و  نوخ  ياهدع  هفوک ، مدرم  نیا  : » تفگ دنلب  يادـص  اب  تیعمج  نایم  رد  همثره  سپس 
رگا مینکیم و  تعیب  يو  اـب  میتـسه و  یـضار  يدـهم  نب  روصنم  نیا  هب  اـم  دـیهاوخیمن ، ار  اـم  ماـما  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـم  اـب  اـمش 

مینیـشنب هبنـشود ، زور  هک  دینک  تقفاوم  ام  اب  ای  دینک و  نییعت  ار  دوخ  ماما  امـش  دوش ، جراخ  سابع  نادنزرف  زا  تموکح  رما  دیهاوخیم 
گنج زا  تسد  همثره  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  هفوک  لـها  دیـشکن » ار  ناـتدوخ  اـم و  تهجیب  یلو  مینک ، هرکاذـم  امـش  اـب  هراـب  نیا  رد 

ار وا  دـینک و  هلمح  تسا ، گـنرین  هلیح و  درم  نیا  نانخـس  امـش  رب  ياو  : » تفگ هداد و  رارق  بطاـخم  ار  اـهنآ  ایارـسلا  وبا  یلو  دندیـشک 
زا هنابـش  دش و  كانمـشخ  ایارـسلا  وبا  هجیتن  رد  تسین  زیاج  ام  يارب  نانآ  نتـشک  دنقفاوم  اهنآ  هک  یتقو  دـنتفگ  هفوک  لها  یلو  دیـشکب »
مه دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  دندش و  هتشک  هاشداپ  نایهاپـس  زا  رفن  رازه  اهگنج 200  نیا  رد  دش  هفوک  لخاد  همثره  دـش و  جراخ  هفوک 

مس تبقاع  دوب ، هدنز  ورم  رد  زور  لهچ  وا  دش و  هداتسرف  نومأم  دزن  ورم  هب  دش و  ریگتسد 
هحفص 157] ]

[. 39 . ] دنتشک ار  وا  هنوگنیا  دنداد و  وا  هب  دندرک و  تبرش  لخاد 
يو اب  هنیدم  لها  دومن ، توعد  شدوخ  اب  تعیب  يارب  ار  مدرم  درک و  مایق  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  نب  دمحم  هنیدم  رد  هثداح  نیا  زا  لبق 

هب ار  مالـسلاهیلع ) مظاک  یـسوم  ماما  ینعی   ) دـمحم هدازردارب  نوراه  دـندیگنج ، دوب  هکم  رد  هک  بیـسم  نب  نوراه  اـب  و  دـندرک ، تعیب 
تافو ورم  رد  دش و  هداتسرف  نومأم  دزن  هب  دش و  ریـسا  مه  دمحم  یلاوتم  ياهگنج  زا  سپ  اذل  درکن ، لوبق  دمحم  داد  رارق  حلـص  هطـساو 

[. 40 . ] درک نفد  تشاذگ و  ربق  هب  ار  وا  يهزانج  اصخش  نومأم  دندرکیم ، عییشت  ار  وا  يهزانج  هک  یماگنه  تفای ،
نوراه نامز  زا  رود  برغ  دـننیبیم و  رایـسب  ررـض  نایز و  يولع  رامـشیب  ياـهتضهن  رد  یمالـسا  ياـهروشک  هک  دـش  هجوتم  نومأـم 

اه يولع  عبات  نمؤم  صاخشا  روتسد  هب  مه  هنیدم  هدش ، جراخ  شتردق  هبـصق  زا  مه  نمی  تسا ، هدوب  يولع  تلود  زکرم  هشیمه  دیـشرلا 
یئاه رطخ  اهنیا  همه  دوشیم ، هتخوس  نایـسابع  ياههناخ  هرـصب  رد  دننکیم ، باختنا  اه  يولع  زا  يریما  جح  يارب  ار  مدرم  تسا و  هدش 

. دروآ رد  ادص  هب  ار  سابعینب  تفالخ  ضارقنا  سوقان  هک  دوب 
؟ دنک دامتعا  هک  هب  اهتضهن  اهمایق و  نیا  همه  ندناشن  ورف  زا  سپ 

دوخ هدازرهاوخ  ماقتنا  دنهاوخیم  اهنآ  هک  یلاح  رد  سابعینب  لاجر  هب 
هحفص 158] ]
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نیا زا  يریگولج  يارب  ناناملـسم  ریاس  هب  ای  دـندوب  ناساره  یلبق  ياهتیعقوم  نامه  هطـساو  هب  نومأـم  زا  اـساسا  دـنریگب و  وا  زا  ار  نیما 
؟ دوش لسوتم  اهمایق 

نیا ای  دراد ؟ ناکما  تفرگیم  همـشچرس  نامیا  زا  هک  یئاهتـضهن  نیا  ندرک  شوماخ  ایآ  یهگناو  اهنآ ، نارادتـسود  اه و  يولع  هب  ینعی 
؟ دش دهاوخ  يدوبان  ضارقنا و  هب  یهتنم  نایوما  تفالخ  رامح و  ناورم  دننام  مه  سابعینب  تفالخ  وا و  تبقاع  هک 

تالکـشم نیا  همه  رب  تسناوت  هک  دوـب  تهج  نیمه  هب  [ 41  ] دوب سابعینب  یلبق  يافلخ  زا  رت  طاتحم  رت و  لـقاع  يراـک ، ره  رد  نومأـم 
. دیآ قئاف 

تیـصخش نیرتگرزب  اهمایق ، تالکـشم و  نیا  همه  رب  ندـش  زوریپ  يارب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ینـالوط  رکفت  هشیدـنا و  زا  سپ  نومأـم 
رب مه  دنک و  مارآ  ار  مدرم  مه  دـناوتب  ات  [ 42  ] دش مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هجوتم  هک  دوب  نیا  دـنک  باختنا  يدـهعیلو  هب  ار  يولع  هداوناخ 

دهعیلو اب  [ 44 ( ] تشک ار  وا  سپـس  دومن  ناسارخ  یلاو  ار  وا   ) دوب هدرک  رهاط  اـب  هک  ار  يراـک  ناـمه  و  [ 43  ] دوش زوریپ  ناگدـننک  مایق 
. دهد ماجنا  مالسلاهیلع ) اضر  ماما  )

هحفص 159] ]
هیلع مایق  ترضح ، نوچ  دیدن ، راک  نیا  هتسیاش  ار  یسک  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  ریغ  تفرگ : راک  نیا  هب  میمـصت  هک  یتقو 
لتق همه  نآ  راتفرگ  دندینـشیم  ار  وا  نخـس  اه  يولع  هچنانچ  تشادیم ، زاب  تضهن  زا  مه  ار  اه  يولع  درکیم و  عنم  ار  تقو  تموکح 

. دندشیمن راتشک  و 
ترـضح هب  ياهمان  تفرگ ، يراک  نینچ  ماجنا  هب  میمـصت  نومأم  هک  یتقو  دروآ ، ناسارخ  هب  ارابجا  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  نومأم 

رادرب تسد  وا  یلو  درک  يراددوخ  نومأم  توعد  لوبق  زا  دایز  ياهرذع  اب  ترضح  دیایب ، ناسارخ  هب  هک  درک  شهاوخ  يو  زا  تشون و 
هک داد  ربخ  اهنآ  هب  درک و  عادو  دوخ  تیب  لها  اب  دید و  راچان  ار  دوخ  ترـضح  هک  نیا  ات  درکیم  اضاقت  تشونیم و  همان  بترم  دوبن و 

. تشگ دهاوخن  رب  ملاس  رفس  نیا  زا 
تکرح سراف  زاوها و  هرـصب ، قیرط  زا  دـندوب و  ترـضح  باـکر  رد  مداـخ  رـسای  و  كاحـض ) « ) كاحـض یبا  نبا  ءاـجر   » رفـس نیا  رد 

. دشاب ترضح  بقارم  مه  زور  بش و  دروایب و  هفوک  قیرط  زا  ار  ترضح  هک  دوب  هداد  روتسد  كاحض  هب  نومأم  و  دندرک ،
عاـنتما نآ  لوبق  زا  ترـضح  [ 45  ] تشاد هضرع  ناـشیا  هب  ار  تفـالخ  رما  نومأـم  دـندش ، ورم  دراو  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  هک  یتقو 

، تلـص یبا  زا  هر )  ) یـسلجم تیاور  قبط  تشذگ ، مالـسلاهیلع  ترـضح  دورو  زا  هام  ود  دش ، يدایز  ياهوگتفگ  ود  نآ  نایم  دـندرک و 
: دندومرف نومأم  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح 

هحفص 160] ]
رگا تسادـخ و  لاـم  هکلب  تسین  وت  لاـم  نوچ  یهدـب  نم  هب  ار  نآ  یناوـتیمن  وـت  هتخاـس  ردـقم  وـت  يارب  ار  تفـالخ  نیا  دـنوادخ  رگا 

. یهدب نم  هب  تسین  وت  لام  هک  يزیچ  یناوتیمن  مه  زاب  تسوت  ریغ  لام  تفالخ 
ناشیا هب  دـش  سویأم  ترـضح  بناج  زا  تفالخ  لوبق  زا  هکنیا  زا  دـعب  دـشن  قفوم  دروم  نیا  رد  یلو  درکیم  شـالت  زور  بش و  نومأـم 

[. 46 . ] دسرب وت  هب  تفالخ  نم  زا  دعب  ات  نک  لوبق  ار  يدهعتیالو  ینکیمن ، لوبق  ار  تفالخ  رگا  تفگ :
ناما میوگب  تسار  رگا  دومرف  ترضح  تسیچ ؟ نم  دصق  تفگ  نومأم  تسیچ ؟ وت  دصق  منادیمن  نم  دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترـضح 

رود ار  ایند  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  دـنیوگب  مدرم  راک ، نیا  اب  یهاوخیم  وت  تفگ : ترـضح  یتسه  ناما  رد  وت  تفگ : نومأـم  یهدیم ؟
؟ تسا هدرک  لوبق  تفالخ  عمط  هب  ار  نومأم  يدهعتیالو  هنوگچ  دینیبیمن  هتخادنا  رود  ار  وا  ایند  هکلب  دناهتخدنا 

ادخ هب  يدش  نمیا  نم  توطس  زا  وت  ینکیم ، راتفر  ملیم  فالخرب  نم  اب  هشیمه  وت  تفگ  دش و  كانمشخ  ترضح  نخس  نیا  زا  نومأم 
. منزیم ار  تندرگ  يدرکن  لوبق  رگا  مه  زاب  منکیم  راک  نیا  هب  روبجم  ار  وت  هنرگ  چیه و  يدرک  لوبق  ار  يدهعتیالو  رگا  مسق 
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هحفص 161] ]
هب یلو  منکیم  لوبق  نم  تسا  نینچ  عضو  رگا  مزادـنایب ، تکاله  هب  ار  دوخ  دوخ  تسد  اـب  هک  هدرک  یهن  ارم  دـنوادخ  دومرف : ترـضح 

یضار طرش  نیا  هب  نومأم  مشاب ، روما  رظان  رود  زا  منکشن و  ار  یمـسر  تنـس و  چیه  منکن و  تلاخد  یـسک  بصن  لزع و  رد  هک  یطرش 
[. 47 . ] دومن دوخ  دهعیلو  شاینطاب  لیم  فالخرب  ار  ترضح  دش و 

زا دریگیم  میمـصت  لهـس  یبا  نبا  لضف  دـنکیم  راکـشآ  ام  يارب  ار  نومأم  تین  یتخبون ، لهـس  یبا  نب  لضف  زا  دوخ  تیاور  هب  یلوص ،
ار راک  نیا  یعنـصت  ای  دشاب  وا  دهعیلو  مالـسلاهیلع  ماما  دراد  تسود  اعقاو  ایآ  هک  دوش  هاگآ  مالـسلاهیلع  ماما  يدهعیلو  رد  نومأم  فده 
، دنوش هتـسب  جرب  نیا  رد  هک  یئاه  نامیپ  تسا ، بلقنم  هدش  هتـسب  نآ  رد  يدهعتیالو  نامیپ  هک  یجرب  هک  تشون  نومأم  هب  اذل  دـنکیم ؟

يرطخ رد  وت  دوش ، هاگآ  وت  هیضق  نیا  زا  یسک  رگا  تشون  شباوج  رد  نومأم  دراد  هدش  هتسب  وا  عفن  هب  نامیپ  هک  یـسک  نایز  رب  تلالد 
[. 48 . ] يدرگرب تدوخ  مزع  زا  دیاب  و 

اهنآ نایم  رد  هک  دروآ  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  بلاطیبا  لآ  زا  ياهدـع  نومأم  دـیوگیم  هحفص 369  نیبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
رد مه  ار  اهنآ  داد ، اج  ادج  هناخ  رد  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  [ 49  ] دروآ هرصب  قیرط  زا  ار  اهنآ  دوب  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

هب نومأم  مه  دعب  هناگادج  هناخ 
هحفص 162] ]

نآ رد  لهـس  نب  نسح  شردارب  اب  مه  لضف  داد  روتـسد  ددنب و  نامیپ  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  اب  دهاوخیم  هک  تفگ  لهـس  نب  لضف 
. دنوش رضاح  سلجم 

لهـس نب  نسح  هب  نومأـم  ینکیم  راذـگاو  شلها  هب  ار  راـک  تفگیم  درکیم و  فـیرعت  ار  رما  نیا  لهـس  نب  نسح  دـندش ، عـمج  همه 
( مالسلاهیلع اضر  ماما   ) صخش نیا  زا  نم  مهدب و  بلاطیبا  نادنزرف  نیرت  لضفا  هب  ار  تفالخ  هک  ماهدرک  دهع  دوخ  يادخ  اب  نم  تفگ 

ترضح دنتفگ ، ترضح  هب  ار  عوضوم  اهنآ  داتسرف ، مالسلاهیلع  اضر  ترضح  بقع  ار  ردارب  ود  نآ  نومأم  سپـس  مرادن ، غارـس  رت  ملاع 
رما نم  هب  نومأم  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : ردارب  ود  نآ  زا  یکی  هک  نیا  ات  دومنیم  راکنا  ترـضح  دـندرکیم  رارـصا  اـهنآ  درک ، عاـنتما 

. منزب ار  تندرگ  يوشن  وا  هدارا  میلست  رگا  هدرک 
: تفگ ترضح  هب  دیدهت  اب  مأوت  نومأم  درکن  لوبق  ترـضح  مه  زاب  تفگ  نخـس  يو  اب  درک و  راضحا  ار  ترـضح  نومأم  دوخ  مه  دعب 

درک تفلاخم  رفن  شـش  نیا  زا  سک  ره  تفگ  رمع  دوب و  یلع )  ) وت دـج  اـهنآ  زا  یکی  هک  درک  میـسقت  رفن  شـش  ناـیم  رد  ار  اروش  رمع 
. مهاوخیم تلهم  هبنشجنپ  زور  ات  تفگ  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  يراچان ، نم  داهنشیپ  لوبق  زا  وت  سپ  دینزب ، ار  شندرگ 
يدـهعتیالو هب  ار  وا  نومأم  تفگ  درک و  مالعا  مدرم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هرابرد  ار  يار  هدـمآ  نوریب  هسلج  زا  لهـس  نب  لـضف 

. دیمان اضر  ار  وا  هدرک  نییعت  دوخ 
هحفص 163] ]

راک نیا  ات  تساوخیم  وا  اریز  دوب  وا  دـصق  رب  نشور  لـیلد  دز ، رـس  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هراـبرد  نومأـم  زا  هک  یلاـمعا  نیا 
. دنک رود  مق ) هفوک و   ) شناراد تسود  دوخ و  روشک  زا  ار  وا  دریگب و  رظنتحت  زور  بش و  ار  ترضح 

لوبق يارب  ار  وا  مه  دـعب  دـهدب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  ترـضح  هب  ار  تفـالخ  تین  نسح  اـب  دـهاوخیم  هک  تسا  یـسک  لـمع  نیا  اـیآ 
درکیمن دنوادخ  هب  برقت  يارب  ار  اهراک  نیا  نومأم  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  لیلد  رابجا  دیدهت و  لمع  نیمه  دنک و  دیدهت  يدهعتیالو 

[. 50 . ] دومنیم اضتقا  شتسایس  هکلب 
دهع دوخ  يادـخ  اب  نم  تفگیم  لهـس  نب  نسح  لـضف و  هب  هک  نک  بجعت  نومأـم  نانخـس  زا  سپ  ینکیم ، بجعت  ینخـس  زا  وت  رگا 

. دشاب تفالخ  زا  مدوخ  علخ  اب  هچ  رگا  مهدب  بلاطیبا  نادنزرف  نیرت  لضفا  هب  ار  تفالخ  هک  ماهدرک 
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ایآ دهدب ، مالسلاهیلع  اضر  ماما  هب  ار  تفالخ  دهاوخیم  تقو  نآ  [ 51  ] دشکیم تفالخ  هب  ندیسر  رطاخ  هبار  نیما  شردارب  صخش  نیا 
؟ تسا تین  نسح  قدص و  نیا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تعیب  تیفیک 

نومأم فرط  هب  شتـسد  فک  دوخ و  يوس  هب  شتـسد  تشپ  هک  یلاح  رد  درک  دـنلب  ار  دوخ  تسد  تعیب  يارب  ترـضح  هتفگ : جرفلاوبا 
نومأم دوب ،

هحفص 164] ]
[. 52 . ] تفرگیم تعیب  مدرم  زا  روط  نیا  هللا  لوسر  هک  تفگ : يو  هب  ترضح  هدب ، نم  هب  ار  دوخ  تسد  تعیب  يارب  تفگ 

اب فلاخم  نوچ  هدوبن ، عورشم  هفیلخ  تعیب  هک  دهدیم  ناشن  لمع  نیمه  تشاذگ و  ءوس  رثا  هفیلخ  رب  یتعیب  نینچ  هک  دینکیم  هظحالم 
. تسا هدوب  ادخ  لوسر  اب  تعیب  تیفیک 

تسین رادیاپ  تعیب  نیا  هک  دهدیم  ربخ  مالسلا  هیلع  ماما 

. مدرک لوبق  رما  لاثتما  رطاخ  هب  نم  تشون : شریز  رد  ار  نامرف  نآ  مه  ماما  [ 53  ] تشون مالسلاهیلع  ماما  يدهعتیالو  يارب  ینامرف  نومأم 
[. 54]

تعیب زا  دعب  عیاقو 

مکاح اهرهـش  يارب  ینادیم  نیما  دامتعا و  لـباق  ار  هک  ره  تفگ : ماـما  هب  نومأـم  هک  هدرک  تیاور  اـضرلا  راـبخا  نویع  زا  هر )  ) یـسلجم
طرـش نیا  اب  نم  نک  اـفو  مه  وت  منکیم  اـفو  دوخ  دـهع  هب  نم  داد : خـساپ  ترـضح  دـننکیم  ماـیق  اـم  هیلع  اهرهـش  نیا  نوچ  نک  نییعت 

. منکیم افو  مدهع  هب  مه  نم  تفگ  نومأم  منکن ، بصن  لزع و  هک  مدرک  لوبق  ار  يدهعتیالو 

یهن رما و 

، دوش رضاح  رطف  دیع  زامن  رد  تساوخ  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  نومأم  دیـسر  رطف  دیع  دش ، ماجنا  ناضمر  هام  رد  تعیب  هک  یماگنه 
عانتما ترضح 

هحفص 165] ]
نامه موش ، روبجم  رگا  یلو  موشیم  لاحـشوخ  ینک  فاعم  لمع  نیا  زا  ارم  رگا  تفگ : ترـضح  درک  رارـصا  دومنن و  نومأـم  یلو  درک 
رـضاح زامن  رد  دهاوخیم  تلد  هک  يروط  ره  تفگ : نومأم  تفریم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  موریم  رطف  زامن  هب  روط 

ار دوخ  ياهسابل  نیرتهب  دنشاب و  حلسم  دنوش ، عمج  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هناخ  رود  تروکـسا  مدرم و  درک  رما  نومأم  مه  دعب  وش ،
رس هدوب  هبنپ  زا  هک  دیفس  ياهمامع  دندوب ، هدز  الاب  اپ  فصن  ات  ار  ناش  راولش  دندش ، جراخ  هنهرباپ  هناخ  زا  مالسلاهیلع  ترضح  دنـشوپب ،
هب مه  ناشناتـسود  نامالغ و  همه  دـنداد و  رارق  ناش  فتک  تشپ  ار  شرگید  هشوگ  هدروآ و  نیئاـپ  هنیـس  هب  اـت  ار  نآ  هشوگ  دنتـشاذگ ،

شنایلاوم دنتفگ و  ریبکت  راهچ  رد  هناتـسآ  رد  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  دوب  دنلب  ياهزین  مالـسلاهیلع  ماما  تسد  رد  دندش ، جراخ  وحن  نیمه 
. دنداتفا بسا  يور  زا  نازابرس  دندرک و  مر  اهبسا  تیعمج  ریبکت  يادص  زا  دنتفگ ، ریبکت  يو  اب  مه 

اب ترـضح  لاح  نیا  هدهاشم  زا  نومأم  دنتفگیم ، ریبکت  ناشیا  اب  مه  مدرم  دـنتفگیم  ریبکت  دنداتـسیایم و  دـنتفریم  مدـق  هد  هک  نیمه 
اـضر ماما  ترـضح  رگا  تفگ ، نومأـم  هب  لـضف  دـندش ، بارخ  شرـس  رب  اـهنامتخاس  نیمز و  نامـسآ و  یئوگ  درک  هیرگ  دـنلب  يادـص 
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ترـضح زا  داتـسرف و  ار  یـسک  نومأـم  سپ  دـننکیم ، شروش  وت  هیلع  مدرم  دـسرب  زاـمن ) هاـگیاج   ) یلـصم هب  عضو  نیا  اـب  مالـسلاهیلع 
، دورن زامن  هاگیاج  هب  ددرگرب و  هک  درک  شهاوخ 

هحفص 166] ]
[. 55 . ] تشگرب دیشوپ و  ار  اهنآ  تساوخ و  ار  دوخ  ياهشفک  ترضح 

ءاملع اب  ترضح  هثحابم  هرظانم و  سلاجم 

ياملع گرزب ، دـبریه  نیبئاص ، ياسؤر  تولاجلا ، سأر  قیلثاج ، دـننام  نیفلؤم  املع و  زا  یعمجم  داد  روتـسد  لهـس  نب  لـضف  هب  نومأـم 
دندش یئامنهار  نومأم  دزن  هب  دندش و  رضاح  اهنیا  هک  یتقو  دوش ، لیکـشت  مالک ) ياملع   ) نیملکتم زا  ياهدع  یمور و  یـضاق  تشترز ،
رضاح اج  نیا  رد  ناتهمه  دش  هک  حبص  ادرف  تفگ  میرضاح ، دنتفگ  اهنآ  دینک ؟ هرظانم  نم  یندب  مع  رسپ  اب  دیرـضاح  ایآ  تفگ : نومأم 

لها تالاقم و  باحصا  دیوگب ، يو  هب  هک  داتسرف  مالـسلاهیلع  ماما  دزن  ار  یـسک  دعب  دنک ، فلخت  روضح  زا  ادرف  دیابن  سک  چیه  دیوش 
. درادن یعنام  یتسین  لیام  مه  رگا  نک  هرظانم  اهنآ  اب  يراد  تسود  رگا  ایب ، ام  دزن  حبـص  ادرف  دـناعمج ، نم  شیپ  رد  یمالـسا  ریغ  نایدا 

[. 56]
نومأم تفگ  یلفون  تسیچ ؟ هدرک  عمج  ام  هیلع  ار  اهنیا  تمع  رـسپ  هک  هراب  نیا  رد  ناـترظن  [ 57  ] تفگ نومأم  دصاق  هب  مالسلاهیلع  ماما 

نم دید  نومأم  یتقو  ینادب  یهاوخیم  ایآ  دومرف  دیدنخ و  مالـسلاهیلع  ماما  مسرتیم ، نایرج  نیا  رد  نم  دنک و  ناحتما  ار  وت  دهاوخیم 
. دش دهاوخ  نامیشپ  شراک  نیا  زا  منکیم  لالدتسا  جاجتحا و  شدوخ  نید  اب  نید  ره  لها  اب 

هحفص 167] ]
قداـص رفعج  نب  دـمحم  دـش  هدـنکارپ  سلجم  دـش و  زوریپ  اـهنآ  هـمه  رب  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  دـش و  لیکـشت  سلجم  هـک  یتـقو 

مالـسلاهیلع ماما  هب  دروایب ، شرـس  هب  يرگید  يالب  ای  دنک  مومـسم  ار  وا  درب و  دـسح  اضر  ترـضح  هب  هک  دیـسرت  نومأم  زا  مالـسلاهیلع 
. ینک ظفح  ار  دوخ  مراد  تسود  دراد ، تهارک  راک  نیا  زا  تیومع  هک  درک  شرافس 

شیارب دعب  داد ، هلص  درک و  مارکا  ار  وا  نومأم  دش ، دراو  نومأم  هب  مالک ) ملع  هب  ملاع   ) ناسارخ ملکتم  يزورم  نامیلس  هک  هدش : تیاور 
[58  ] هیورت زور  ات  وت  هک  درادن  یعنام  درادیم ، تسود  ار  مالک  ياملع  ار و  مالک  ملع  وا  هدمآ ، نم  دزن  زاجح  زا  نم  يومعرـسپ  تفگ :

تعامج نایم  رد  وت  سلجم  رد  مراد  هارکا  نم  نومأم ) هب  باـطخ   ) نینمؤملاریما اـی  تفگ  نامیلـس  ینک ؟ هرظاـنم  وا  اـب  اـت  یناـمب  اـم  دزن 
. دیایب نیئاپ  شماقم  مدرم  نایم  هاگنآ  دهد  باوج  دناوتن  منک و  لاوئس  ياهلئسم  وا  زا  مشاهینب 

یتجح دناوتب  وا  يراذگن  هک  تسین  نیا  زج  نم  دوصقم  مهاگآ ، وت  یملع  ماقم  هب  هک  مدـش  لسوتم  وت  هب  تهج  نیدـب  نم  تفگ  نومأم 
ماما دزن  ار  یـسک  نومأم  شاب ، بقارم  راذـگن و  اهنت  ار  ام  یلو  نک  عمج  اج  کی  رد  ار  ام  نینمؤملاریما ، ای  دـشاب  تفگ  نامیلـس  درواـیب 
رگا دشابیم  ناسارخ  رد  مالک  باحصا  زا  یکی  وا  هدمآ ، ام  دزن  یـسک  ورم  لها  زا  هک  دیوگب  ترـضح  هب  هک  داتـسرف  مالـسلاهیلع  اضر 

هجیتن فلؤم   ) ایب ینک  هرظانم  وا  اب  یهاوخیم 
هحفص 168] ]

(. هدوب هچ  هجیتن  دنادن  هک  تسیک  اما  هدرکن  رکذ  ار  هرظانم 

ناناملسم هفیلخ و  هب  ترضح  تحیصن 

يو هب  و  [ 59  ] داد ربخ  نومأم  هب  ار  دادغب  شروش  هنتف و  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  هک  دنراد  قافتا  هلئسم  نیا  رد  یمالـسا  نیخروم  همه 
ار حیحص  رابخا  لهس  نب  لضف  هک  داد  ربخ  نومأم  هب  ترـضح  مه  زاب  دناهتـشگرب ، وا  زا  دادغب  مدرم  شردارب  لتق  زا  سپ  هک  درک  مالعا 
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اهنآ و  تسا » هناوید  هدش و  رحس  هفیلخ  نومأم   » دنیوگیم مدرم  شدوخ و  تیب  لها  درک ، مالعا  نومأم  هب  مه  زاب  و  دنکیم ، یفخم  وا  زا 
. دناهدرک تعیب  تفالخ  يارب  يدهم  نب  میهاربا  شیومع  هب  دناهتفر و 

دناهدرک دوخ  موق  ریما  ار  وا  هکلب  دـناهدرکن  تعیب  میومع  اب  تفالخ  يارب  دادـغب  لها  هداد ، ربخ  نم  هب  لضف  هک  يروط  هب  تفگ : نومأم 
. دنک هرادا  ار  سابعینب  موق  راک  هک 

یماقم رطاخ  هب  مدرم  هتفرگ و  رد  لهس  نب  نسح  میهاربا و  نایم  گنج  نونکا  اریز  هداد  بیرف  ار  وت  هتفگ و  غورد  لضف  دومرف : ترضح 
. دناهدش نادرگور  وت  زا  [ 60  ] ياهدرک باختنا  يدهعیلو  هب  دوخ  زا  دعب  ارم  وت  هک  نیا  هطساو  هب  دنراد و  وت  دزن  رد  شردارب  لضف و  هک 

هحفص 169] ]
دزن ار  اهنآ  دندوب و  نایهاپس  لاجر و  زا  هک  درب  ار  ياهدع  مان  ترضح  دنهاگآ ، عوضوم  نیا  زا  یناسک  هچ  نم  نایهاپس  زا  تفگ : نومأم 

فارطا ار و  دادغب  مدرم  شروش  نایرج  نانآ  دشکن ، ار  اهنآ  هک  تشون  ًابتک  داد و  نیمأت  اهنآ  هب  نومأم  هکنآ  زا  سپ  درک ، رضاح  نومأم 
داد روتـسد  درک و  ینادنز  ار  یـضعب  دز ، هنایزات  لاجر  نآ  زا  یـضعب  هب  دش ، هاگآ  هیـضق  نیا  زا  لضف  هک  یتقو  دـندرک ، نایب  شیارب  ار 

نایرج مه  ترـضح  دنتفگ ، شیارب  ار  لضف  تایدـعت  هتـشگرب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  دزن  اهنآ  دـندنک ، ار  اهنآ  زا  یـضعب  شیر 
. تفگ نومأم  هب  ار  لضف 

لضف ترازو  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  نایاپ 

. دناهتـساخرب وا  ینمـشد  هب  سابعینب  زا  رفن  رازه  دناهدرک و 33  مایق  وا  هیلع  یـسابع  تفالخ  زکرم  دادـغب  هک  دـش  ملـسم  شیارب  نومأم 
[. 61]

هب ار  لهـس  نب  لـضف  نینچمه  دوب و  هدومن  نیعم  يدـهعتیالو  هب  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  وا  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  اـه  ینمـشد  نیا 
میهاربا  » نومأم يومع  اب  هتشادرب و  نومأم  زا  ار  دوخ  تعیب  نانآ  هجیتن  رد  دوب  هدومن  بوصنم  یهدنامرف  هب  ار  لهـس  نب  نسح  ترازو و 

. دنک یشیدنا  هراچ  دیاب  نومأم  هک  تساجنیا  دندرک ، تعیب  يدهم » نب 
هحفص 170] ]

دوـجو هب  هک  ار  ینمـشد  نیا  ببـس  دـشکب و  نوریب  اـهنآ  لد  زا  ار  ینمـشد  نیا  دورب و  دادـغب  هب  هـک  نـیا  رگم  تـسین  ياهراـچ  دـید  وا 
يو هب  تشون و  ار  روما  هرادا  تاروتـسد  شریزو  يارب  هکنآ  زا  سپ  دربب ، نیب  زا  دوب ، لـضف  ترازو  مالـسلاهیلع و  اـضر  ماـما  يدـهعیلو 
ریزو نومأم  يهناخ  مامح  رد  سخرس  هب  دندیـسر  ات  دندوب ، وا  اب  مه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  لضف و  داتفا  هار  هب  داد ، دهعت  نانیمطا و 

. دندرک رارف  نالتاق  دنتشک و  ار 
همه درکن و  ياهجوت  اهنآ  نانخـس  هب  نومأم  يدومن  وا  لتق  رومأم  ار  ام  وت  دنتفگ : دندروآ  نومأم  دزن  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  اهنآ  هک  یتقو 

هب ار  وا  شردارب  ياج  هب  تشون و  وا  يارب  یتیلست  يهمان  انمض  داتسرف  لهـس ) نب  نسح   ) ریزو ردارب  يارب  ار  اهنآ  رـس  تشک و  ار  نالتاق 
. دیسر سوط  دابانس  هب  ات  درک  تکرح  سخرس  زا  مه  دعب  درک  بوصنم  ترازو 

يرجه لاس 203  رفـص  رخآ  رد  لمع  نیا  [ 62  ] دناسر تداهـش  هب  مس  اب  ار  مالـسلاهیلع ) اضر  ماما   ) دوخ دهعیلو  دومن و  فقوت  اجنآ  رد 
. درک هیرگ  هلان و  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  گرم  رد  نومأم  دعب  داتفا ، قافتا 

( مالسلاهیلع اضر  ترضح  ینعی   ) درم دوب  هدش  نم  رب  امـش  مشخ  ببـس  هک  یـسک  نآ  تشون  دادغب  یلاو  سابعینب و  همه  هب  نآ  زا  سپ 
[. 63 . ] دیئآ رد  نم  تعیب  تعاطا و  هب  دیدرگرب و  الاح  سپ 

هحفص 171] ]
دادـغب لخاد  نومأم  یتقو  دـش ، جاودزا  هب  لسوتم  لهـس  نب  لضف  مالـسلاهیلع و  اضر  ترـضح  لتق  ءوس  تارثا  ندرب  نیب  زا  يارب  نومأم 
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ولج دروآ و  تسد  هب  ار  لضف  مالسلاهیلع و  اضر  ترضح  هداوناخ  لد  تفرگ  میمـصت  تشادرب ، شهار  يولج  زا  ار  عناوم  همه  تشگ و 
اـضر ترـضح  دـنزرف  مالـسلاهیلع ) داوج  ماما   ) دـمحم هب  ار  لضفلا » ما   » شرتخد تهج  نیمه  هب  دریگب ، شدوخ  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  هنیک 

. دومن جاودزا  لهس  نب  نسح  رتخد  ناروپ  اب  مه  شدوخ  داد و  مالسلاهیلع 

نومأم رب  مالسلا  هیلع  ترضح  ریثأت 

رکذ نومأم  دوخ  زا  یئاه  ناتـساد  هراب  نیا  رد  دوب ، فورعم  دوخ  یلاوم  ناـیفارطا و  اـب  قـالخا  نسح  هب  نومأـم  هک  دنـسیونیم  نیخروم 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  زا  ار  رگید  قالخا  نکل  ماهتخومآ  كرابم » نب  ییحی   » مداتسا زا  ار  عضاوت  لادتعا و  هچ  رگا  هتفگ  هک  دناهدرک 

. ماهتفرگ
نوچ تسین  تسرد  هتفرگ  ارف  روصنم  يدهم و  نوراه و  شدادجا  زا  ار  قالخا  نسح  نآ  میئوگب  رگا  اریز  دراد  تحـص  هلئـسم  نیا  هتبلا 

نایـسراف اریز  تسین  حیحـص  مهنآ  هتفرگ ، دای  شیناریا  ياه  یئاد  زا  میئوگب  رگا  دـناهدوبن و  قـالخا  نیا  هب  فصتم  اـهنآ  زا  مادـک  چـیه 
. دندرکیم هدجس  ار  دوخ  ناهاشداپ 

دزن ترضح  هک  یتقو  نوچ  میورب  نومأم  دهعیلو  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  غارس  هب  دیاب  میسانشب  ار  قالخا  نیا  ءاشنم  میهاوخب  رگا  سپ 
درکیم و دـیدجت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـهع  درکیم و  راتفر  ینتورف  لامک  اب  دوخ  نامالغ  یلاوم و  اب  درکیم  یگدـنز  نومأم 

رطف دیع  زامن  يارب  هک  یتقو  دندیدیم  همه 
هحفص 172] ]

دزن رد  وا  ردق  ندروآ  نیئاپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يدهعیلو  زا  شفده  نومأم  هک  مینیبیم  تروص  نیا  رد  درک ، ار  راک  نیمه  دش  جراخ 
رثا نومأم  رد  ترـضح  نکل  دـشن ، قفوم  راک  نیا  رد  نومأم  یلو  دادیم  ناشن  نارابج  رهظم  ار  وا  يدـهعتیالو ، ماقم  اریز  دوب ، ناناملـسم 

. تشادن دوجو  عضاوت  قالخا و  نآ  ءافلخ  ریاس  رد  هک  تخاس  قلخ  شوخ  عضاوتم و  ار  وا  تشاذگ و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  قالخا 

درکیمن زارد  مدرم  يولج  ار  شیاهاپ  شنخس ، اب  یتح  دنک  متس  یسک  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مدیدن  نم  هتفگ : سابع  نب  میهاربا 
اب هن  یلو  دـیدنخیم  ترـضح  تفگیمن ، ازـسان  شحف و  دوـخ  ناـمالغ  زا  مادـک  چـیه  هب  دزیمن  هیکت  يزیچ  هـب  نارگید  روـضح  رد  و 

ياهبـش رد  و  نانابرد ، یتح  دنتـسشنیم  هرفـس  رـس  رد  وا  اب  نامالغ  همه  دشیم  نهپ  اذغ  هرفـس  دوب و  اهنت  هک  یتقو  هقهق ، دنلب و  يادص 
[. 64 . ] دادیم مدرم  هب  دایز  هقدص  هنایفخم  کیرات 

یلاوم تسوپ و  هایـس  نامالغ  همه  دننکیم  نهپ  هرفـس  هک  یتقو  دنکیم  ماعط  هب  توعد  ار  وا  دـنیبیم ، ناسارخ  رفـس  ماگنه  ار  وا  یخلب 
: دیامرفیم ترضح  میدرکیم ؟ ادج  ار  اهنیا  هرفـس  دوبن  رتهب  ایآ  موش ، تیادف  دیوگیم  ناشیا  هب  یخلب  دننیـشنیم ، يو  اب  هرفـس  رـس  رد 

، تسا یکی  مه  نامردام  ردپ و  تسا و  یکی  ام  يهمه  يادخ  هک  یتسرد  هب  شاب  تکاس 
هحفص 173] ]

[. 65 . ] تسا درومیب  ضیعبت  سپ  دشابیم  لامعا  اب  مه  شاداپ 
ام يالوم  دنتفگ ، دناهدروخ ؟ يزیچ  مدرم  ایآ  دومرف : تشاد ، فعض  تلاح  رهظ ، زامن  زا  سپ  دیسر ، تداهش  هب  ترـضح  هک  يزور  رد 
داد روتسد  همه  هب  دیروایب ، اذغ  تفگ : دش و  دنلب  شیاج  زا  ترـضح  دیـشاب ، تلاح  نیا  رد  امـش  دنروخب و  اذغ  دنناوتیم  هنوگچ  مدرم 
اذغ مه  نانز  يارب  تفگ  دش  مامت  اذغ  هک  یتقو  دیسرپ ، ناشلاح  زا  درک و  تبحص  اهنآ  درف  درف  اب  دنروخب  اذغ  وا  اب  دننیشنب و  هرفس  رس 

هب یتقو  ام  دش و  عورش  نیرضاح  نویش  داتفا و  ءامغا  لاح  هب  ترضح  دندش ، غراف  اذغ  زا  مه  اهنآ  هک  یتقو  دندرب  اذغ  نانز  يارب  دیربب ،

مالسلا هیلع  اضرلا  www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـهاشم مه  نومأم  لامعا  زا  بلطم  نیا  دـنکیم  هلباقم  قح  ای  هشیمه  قحاـن  دوشیم و  رارکت  تسایـس  مینیبیم ، مینکیم  هاـگن  هتـشذگ 
. دیامنیم وا  رب  هبدن  نویش و  هب  عورش  دنکیم  دوبان  ار  دوخ  راکش  هک  نیا  زا  سپ  هک  دوشیم 

. درادب ناهنپ  مدرم  زا  اهتدم  ار  دوخ  ینطاب  تشز  تریس  قالخا و  تسناوت ، هک  دوب  اهبیرف  اهگنرین و  نیمه  اب  یلب 
دادغب رد  دندید  هک  یتقو  مه  دعب  دندش  روبجم  نآ  لوبق  يارب  هکلب  يدهعتیالو ، هن  دنتساوخیم و  تفالخ  هن  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
ناشناج تمیق  هب  راک  نیا  دنتـسنادیم  هک  نیا  اب  دورن ، دادغب  هب  هک  دندرک  تحیـصن  نومأم  هب  هدش ، شروش  ناشیا  يدـهعیلو  هطـساو  هب 

راک نیا  اذهعم  دوشیم  مامت 
هحفص 174] ]

دلوتم هک  يزور  داب  وا  رب  دنوادخ  دورد  مالس و  سپ  يرب ، گنرین  هعدخ و  زا  دندوب و  نشور  حیرص و  قح  رهظم  ناشیا  نوچ  دندرک  ار 
. همایقلا موی  یلا  تفای . تافو  هک  يزور  دش و 

نومأم نامز  نامجرتم 

: زا دنترابع  نومأم  نامز  نامجرتم 
رد دـنام ، اجنآ  رد  نیما  دیـشر و  تایح  نامز  رد  تفر و  دادـغب  هب  هک  روپاش  يدـنج  ناکـشزپ  سیئر  سیجرج  نب  عوشیتخب  نب  لیئاربج 

تافو يرجه  لاس 213  هب  يو  لهس ، نب  نسح  تعافش  هب  رگم  دشن  دازآ  درک و  ینادنز  ار  وا  نومأم  نیما ، نتـشک  زا  سپ  هدمآ  یتیاور 
. تفای

كرد یسابع  لکوتم  تفالخ  ات  ار  وا  زا  دعب  يافلخ  ریاس  دیشرلا و  نوراه  تفالخ  نامز  دوب و  نایرس  نایحیـسم  زا  هک  هیوسام  نب  انحوی 
. دومن ترفاسم  یبرع  نابز  هب  باتک  همجرت  يارب  مور  نیمزرس  هب  يو  درک 

نامز دوب و  يدنه  ياملع  زا  هک  تسا  هلهب  نب  حلاص  نآ  حیحـص  اما  هملهـس  نب  حلاص  ای  هملهب  نب  حلاص  هدـمآ  راحب  رد  هلهب  نب  حـلاص 
. درک كرد  ار  نومأم  دیشرلا و  نوراه  تفالخ 

. دوب نومأم  نامز  نامجرتم  زا  زین  غابصلا  نبا 
مجارت باتک  زا  مالسلاهیلع  ماما  هلاسر  دانسا  حرش  نایاپ  »

«. نایملاع راگدرورپ  هاگرد  هب  ساپس  رکش و  تفر  نآ  رکذ  هک 
« يرکسعلا یضترم  »

هحفص 175] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  همان  یگدنز 

لاس يهدعقیذ  مهدزای  زور  رد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دنزرف  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ام ، متـشه  ماما 
نآ دیسر  ناناملسم  یئاوشیپ  تماما و  هب  مالـسلاهیلع  متفه  ماما  تلحر  زا  سپ  دعب ، لاس  جنپ  یـس و  تفای و  دلوت  هنیدم  رد  يرجه   148

. دوب فورعم  یمالسا  روانهپ  تکلمم  رسارس  رد  یناسنا  یلاع  قالخا  تلیضف و  ملع و  رد  ترضح 
رد ترـضح  نآ  رهطم  دقرم  يوقت ، ملع و  تماما و  ماقم  زا  هتـشذگ  نوچ  دـنراد ، یـصوصخم  هقالع  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ناریا  مدرم 

ترـضح نآ  یگدـنز  ياهـشخب  نیرتـفورعم  دـندرگ  فرـشم  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  دـنناوتیم  یناـسآ  هب  مدرم  تسا و  ناریا  نیمزرس 
رد هک  نیمزرس  نیا  هب  ترضح  نآ  ترفاسم  تلع  تسا  هدرب  رس  هب  ناریا  رد  هک  تسوا  رمع  نایاپ  ياهلاس 

هحفص 176] ]
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تموکح هب  ردارب  ندش  هتـشک  نیما و  شردارب  اب  گنج  زا  سپ  نومأم  هک  دوب  نینچ  داتفا ، قافتا  یـسابع  يهفیلخ  نیمـشش  نومأم  نامز 
. تفای تسد  یمالسا  روانهپ  روشک 

يهقباس زین  وا  ردپ  نوراه  یفرط  زا  دوب  هدرک  شردارب  هب  تبسن  هک  يراتفر  اما  دزاس ، مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياههیاپ  تساوخیم  يو 
نیا زا  دوب و  هدرک  يراتفردب  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اب  اصوصخم  مالـسلاهیلع  یلع  نادناخ  اب  نوچ  تشاد ، یموش  رایـسب 

. دوش ناربج  یعضو  هب  موش  هقباس  نیا  دوب  مزال  دندوب و  هدش  نامگدب  تدش  هب  شنادناخ  وا و  هب  تبسن  یلع  لآ  نایعیش و  ور ،
زابرید زا  مالـسلاهیلع  یلع  نادـناخ  هب  تبـسن  ناریا  مدرم  داد و  رارق  یمالـسا  تفالخ  زکرم  ناونع  هب  ار  ناریا  نیمزرـس  نومأم ، یفرط  زا 

رثا رد  نومأـم  دوـب و  یناریا  نومأـم  رداـم  زین  دـندوب و  ناوارف  یمالـسا  روـشک  رـسارس  رد  نایعیـش  رگید  فرط  زا  دنتـشاد ، هقـالع  رهم و 
. دهد رثا  بیترت  نایناریا  هتساوخ  هب  دوب  مزال  دوب و  هتفرگ  یناریا  گنر  يو  تیبرت  تشاد ، ناریا  ناناگرزاب  اب  هک  يدایز  ترشاعم 

اـضر ماـما  ترـضح  اـت  درک  مادـقا  تشاد ، دوـجو  وا  دوـخ  رد  هک  یگداـمآ  لهـس و  نب  لـضف  قـیوشت  تروـشم و  اـب  نومأـم  ور  نیا  زا 
یلع و لآ  هدرک و  ار  هتشذگ  ناربج  دیامنیم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  یناوارف  مارتحا  لیلجت و  اب  دنک و  توعد  ورم  هب  ار  مالـسلاهیلع 

. دیامن بلج  دوخ  هب  ار  نایناریا  نایعیش و 
هحفص 177] ]

يو يهقالع  تبحم و  راهظا  هب  ترـضح  درک ، توعد  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  ناوارف  مارتحا  تبحم و  راـهظا  اـب  نومأـم  یتقو 
یتح رارـصا و  رثا  رد  نیا ، دوجو  اب  دـندرکیمن ، ساسحا  ییافـص  صولخ و  وا ، يرادـبناج  تیامح و  نیا  زا  دنتـشادن و  یفاک  ناـنیمطا 

مالـسا و میلاعت  رـشن  يارب  یتیعقوم  ره  زا  ام  ناماما  هک  نیا  اصوصخم  دـندش ، رفـس  مزاع  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  نومأـم  راـبجا 
. دندرکیم هدافتسا  قلخ  داشرا  يربهر و 

زا دنتفر و  زاوها  هب  اجنآ  زا  رهشمرخ و  هب  هرصب  زا  دنتفگ و  كرت  قارع  مزع  هب  ار  زاجح  هکم ، هب  یترفاسم  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دندش ورم  مزاع  ير  مق و  كارا و  قیرط 

یهاگ دندراذگیم ، ياج  هب  یتاکرب  راثآ و  دوخ  زا  دنتفرگیم و  رارق  ناوارف  مارتحا  دروم  دندشیم  دراو  هک  ینیمزرس  ره  هب  هار  نیب  رد 
رد دندادیم و  یمامح  نتخاس  روتـسد  ینامز  دندادیم و  يراکتخرد  يدابآ و  روتـسد  دندناشنیم و  ار  یتخرد  يهملق  شیوخ  تسد  اب 

. دش لیدبت  هسردم  هب  اهدعب  دندوب ، هدش  دراو  نآ  رد  هک  ياهناخ  يرگید  دروم 
. دندرک یبیجع  ماحدزا  مدرم  دیسر  روباشین  هب  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  بکوم  یتقو 

لیلجت اب  ترضح  نآ  رهش ، نیا  رد  دوب  هدش  یمالسا  ءاملع  نادنمشناد و  عمجم  دوب و  یتیعمج  رپ  گرزب و  رهش  راگزور  نآ  رد  روباشین 
رفن رازه  دنچ  ات  یهاگ  ار  نانآ  هرامش  هک  ثیدح  ءاملع  دندش و  وربور  یناوارف 

هحفص 178] ]
. دننک لقن  یثیدح  ناشیارب  ترضح  نآ  هک  دندرک  تساوخرد  دنیوگیم 

دنوادـخ هک  دـندرک  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  شناردـپ ، لوق  زا  وا  شردـپ و  لوق  زا  یتیاور  ترـضح 
: تسا هدومرف 

ره تسا ، نم  راوتـسا  ژد  هللا  الا  هلا  يهملک ال  یباذـع . نم  نما  ینـصح  لخد  نم  ینـصح و  لخد  اهلاق ، نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ۀـملک ال 
. تسا ناما  رد  یهلا  باذع  زا  دوش  دراو  ژد  نیا  رد  سک  ره  تسا و  هدش  مکحم  راصح  نیا  لخاد  دیوگب  ار  نآ  سک 

دنیامن و عوشخ  عوضخ و  وا  هاگشیپ  رد  دنشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  ماقم  ره  لاح و  ره  رد  دنـشاب و  تسرپ  اتکی  یتسار  هب  نانآ  ینعی 
. دیسر دنهاوخ  ناهج  ود  تداعس  یتخبشوخ و  هب  دوب و  دنهاوخ  نمیا  باذع  جنر و  زا  دننک  يوریپ  وا  زا  دنشاب و  راودیما  ادخ  هب 

مشاهینب و ناگرزب  نادنمشناد و  مومع  وا و  مظعا  ریزو  لهس  نب  لضف  یسابع و  هفیلخ  نومأم  دوب ، هدنام  ورم  رهـش  هب  خسرف  دنچ  یتقو 
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. دندرک ناوارف  مارتحا  دندمآ و  لابقتسا  هب  سابعینب 
اب ترـضح  اما  دـنک  راذـگاو  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هب  ار  تموکح  اـت  تشاد  رارـصا  نومأـم  ورم  هب  دورو  زا  سپ 

رطاخ يارب  ار  تموکح  ام  ناـماما  زین  دـشیمن و  ساـسحا  صولخ  قدـص و  داهنـشیپ  نیا  رد  نوچ  دـندرک  در  ار  وا  داهنـشیپ  یئاـنتعایب 
نآ يرهاظ  قرب  قرز و  ندرک و  تسایر 

هحفص 179] ]
تلادـع و قـح و  يارجا  يارب  دـنتفریذپیم  ار  نیملـسم  تفـالخ  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نوـچ  مـه  یهاـگ  رگا  دنتـساوخیمن و 
تسین و شیب  ییایر  يور و  داهنشیپ  نیا  هک  دندرکیم  ساسحا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  اذل  دوب  اهمتـس  تازواجت و  زا  يریگولج 

. درادرب نآ  زا  تسد  تسین  رضاح  یناسآ  نیا  هب  دوب ، هتشک  ار  دوخ  ردارب  تموکح  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یسک 
وخ تالمجت  يزودنا و  لام  اب  سابعینب  ناگتسباو  نایلاو و  نایفارطا و  نانچنآ  هک  دومرفیم  هظحالم  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یفرط  زا 

ار ترـضح  نآ  لدـع  لـمحت  ناـنآ  تسین و  یناـسآ  راـک  تلادـع  قح و  تموـکح  داـجیا  ناـنآ و  عاـضوا  ندز  مه  رب  هک  دـندوب  هتفرگ 
. دنتفریذپن ار  داهنشیپ  نیا  هجو  چیه  هب  ور  نیا  زا  درک  دنهاوخن 

تموکح نومأم  گرم  زا  سپ  هک  بیترت  نادب  دنریذپب ، ار  وا  يدهعتیالو  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  درک  رارـصا  ماجنارـس  نومأم 
. دوش لقتنم  مالسلاهیلع  یلع  نادناخ  ترضح و  نآ  هب 

نایلاو و بصن  لزع و  يراج و  عاـضوا  رد  هک  طرـش  نادـب  اـما  دـندش ، يدـهعتیالو  نتفریذـپ  هب  روبجم  هارکا  اـب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
یـشوپرس ترـضح  نآ  تقفاوم  بیوصت و  ای  دوش و  هدراذگ  ناشیا  باسح  هب  نانآ  تازواجت  مئارج و  ادابم  دننکن ، یتلاخد  نایاورنامرف 

. ددرگ نانارمکح  ياه  ینارسوه  تافلخت و  يور  رب 
هحفص 180] ]

اب دوخ  ینیـشنمه  نارود  مامت  رد  اما  دـندوب ، رتکیدزن  نومأم  هب  سک  همه  زا  يدـهعتیالو  ماقم  رد  هک  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
. دندزن زاب  رس  قح  نایب  زا  وا  رطاخ  هب  دندرکن و  اضما  ار  یفالخ  لمع  ای  دنتفگن و  دمآ  شوخ  نومأم  هب  هاگ  چیه  نومأم ،

زامن يارب  نومأم  رارصا  هب  یتقو  هک  نانچ  دشیم  هدوزفا  مدرم  نیب  رد  ناشتیعقوم  تیبوبحم و  زور  هب  زور  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح 
ار رهش  رـسارس  یبیجع  يهجـض  نویـش و  دنداتفا و  هار  هب  ناشیا  لابند  هب  رهـش  مدرم  زا  رفن  نارازه  دندرک ، تکرح  نابایب  تمـس  هب  دیع 
زا هک  درک  اضاقت  ترضح  زا  ور  نیا  زا  دیـسرت  شیوخ  تیعقوم  رب  تخادنا و  تشحو  هب  ار  نومأم  مدرم ، ناجیه  روش و  نیا  تفرگارف و 

. دندرگرب هناخ  هب  هدش و  فرصنم  دیع  زامن  ندرازگ  رب 
دوب هدمآ  دوجو  هب  يدایز  شوج  بنج و  یمالـسا  قیوشت  تیبرت و  اب  تشاد و  یناوارف  قنور  یملع  سلاجم  لفاحم و  نومأم  راگزور  رد 

نایدا ناگرزب  ءاملع و  دنتـشاد ، ینامـسآ  نایدا  رگید  ناوریپ  هک  يدازآ  اب  دـندوب و  هدـمآ  درگ  تموکح  زکرم  رد  يدایز  نادنمـشناد  و 
. دندادیم لیکشت  هرظانم  ثحب و  لفاحم  فلتخم 

. دندوب فورعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملاع  ناونع  هب  دنتشاد و  یمیظع  یملع  تیصخش  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح 
زا هک  گرزب  يهرظانم  هسلج  کی  رد  ترضح  نآ  ات  درک  اضاقت  نومأم  يزور 

هحفص 181] ]
. دننک ثحب  نانآ  اب  نوگانوگ  نایدا  دیاقع و  يهرابرد  دنیامن و  تکرش  دوب  هدش  لیکشت  فلتخم  نایدا  نادنمشناد  نیرتگرزب 

زا کی  ره  اب  دومرف و  تکرش  دوب  هدش  لیکشت  وا  روضح  اب  نومأم و  رابرد  رد  هک  گرزب  سلجم  نیا  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح 
، دندومنیم داهشتسا  ناشدوخ  راثآ  اهباتک و  فلتخم  ناوریپ  زا  کی  ره  يارب  هک  دوب  نیا  مهم  دندرک  یعیسو  بلاج و  ثحب  نادنمـشناد 

. دندنام تفگش  رد  دنراد  هطاحا  نانآ  دوخ  زا  شیب  ناشراثآ  اهباتک و  هب  ترضح  نآ  هک  نیا  زا  دندش و  هدز  تهب  همه  هک  يروط  هب 
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گرزب ماقم  هب  یگمه  داد و  رارق  ریثأـتتحت  ار  نادنمـشناد  ءاـملع و  ناـگرزب ، يهمه  دـیماجنا  لوط  هب  تعاـس  نیدـنچ  هک  سلجم  نیا 
. دندرک فارتعا  ترضح  نآ  یملع 

. تسا هدنام  یقاب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  مانب  يددعتم  راثآ  اهباتک و  زورما 
. مینکیم لقن  ار  ناشیا  يهدنزومآ  تاملک  زا  هلمج  دنچ  میئامنب ، يرتشیب  هدافتسا  ترضح  نآ  ماقم  زا  ثحب  نیا  رد  هک  نآ  يارب 

. دینک يرای  ار  فیعض  هک  تسا  نآ  دیزادرپب ، ادخ  هار  رد  دیناوتیم  هک  ياهقدص  نیرتهب  دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح 
: دراد تفلاخم  ینمشد و  راک  هس  اب  ادخ  دومرف : زین  و 

لاق لیق و  هلداجم و  ثحب و  اب  ار  دوخ  تقو  دـنک ، لمع  نادـب  دـشاب و  یهلا  نوناق  قح و  لابند  هب  هکنآ  ياـج  هب  صخـش  هک ، نیا  یکی 
. دنارذگب

هحفص 182] ]
. دربب نیب  زا  ار  نآ  هدوهیب  ياه  جرخ  يراک و  فارسا  اب  دهد و  داب  رب  ار  دوخ  تورث  هکنیا ، مود 

. دنک شهاوخ  لاؤس و  رایسب  نآ  نیا و  زا  هک ، نیا  موس 
. دناهداد مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح  هب  هک  تسا  یئاه  روتسد  ترضح  نآ  تاشیامرف  زا  رگید 

رد هک  تسا  هدوب  راوگرزب  دنمشناد و  یصخش  دوخ  تسا و  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ياههداون  زا  مالـسلاهیلع  میظعلادبع  ترـضح 
. تسا نوفدم  ير 

: دندومرف نم  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  دیوگیم  مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح 
. دبای هار  نانآ  راتفر  رادنپ و  رد  ناطیش  هک  دننکن  يراک  وگب  نانآ  هب  ناسرب و  مالس  مناتسود  هب  نم  لوق  زا 

اب دنزادرپن ، وگتفگ  ثحب و  هب  دنوشن و  دراو  درادن  هدیاف  ناشیارب  هک  ییاهراک  رد  دنـشاب و  راد  تناما  دنیوگب و  تسار  هک  وگب  نانآ  هب 
نابرهم کیدزن و  نانآ  هب  نم  هلیـسو  نیدب  اریز  دنروآ ، يور  رگیدکی  هب  دنیامن و  یتسود  دنـشاب و  هتـشاد  ترـشاعم  دـمآ و  تفر و  مه 

. دش مهاوخ 
مدرم ینمـشد  فالتخا و  ثعاب  هک  ار  یناسک  ادخ  دننکن ، هزیتس  ینمـشد و  مه  اب  دنتفین و  رگیدکی  ناج  هب  دوخ  هک  دنـشاب  هجوتم  وگب ،

. دنشاب ناراک  نایز  وزج  زیخاتسر  زور  رد  دنک و  تازاجم  باذع ، نیرتتخس  هب  دنوشیم ،
هحفص 183] ]

. تسوا ینادان  وا  نمشد  تسوا و  شناد  لقع و  سک  ره  تسود  دومرف : زین  و 
ترضح نآ  رود  هک  نامز  ره  دنکیم : لقن  ترضح  نآ  مداخ  رسای  دندوب ، قالخا  شوخ  نابرهم و  رایسب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح 

نوچ دنتفرگیم و  سنا  دنتفگیم و  نخـس  نابرهم  تسود  کی  دننام  نانآ  اب  دندرکیم و  عمج  ار  دوخ  ناراکتمدخ  مامت  دشیم  تولخ 
. دندناشنیم هرفس  رس  رب  دوخ  اب  گرزب  کچوک و  زا  ار  نانآ  مامت  دشیم  هدرتسگ  هرفس 

. دینک ادج  ار  اهنیا  يهرفس  تسا ، بوخ  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  يزور 
. دراد یگتسب  نانآ  لامعا  هب  مه  صاخشا  شاداپ  یکی ، مه  همه  ردام  ردپ و  تسا ، یکی  همه  يادخ  دومرف :

يونعم تیبوبحم  یملع و  ذوفن  اب  دوب و  هدرک  دنمقالع  ار  مدرم  هزادنایب  ترضح  نآ  یتسود  عون  ینتورف و  ینابرهم و  راتفر و  قالخا و 
یلع لآ  هب  یعنام  چـیه  نودـب  تموکح  تفالخ و  نومأم  زا  سپ  دروآ و  دـهاوخ  تسد  هب  ار  ذوفن  تیعقوم و  نیرتیلاـع  هک  دوب  ملـسم 
اـضر ماما  ترـضح  هیلع  هک  دنداتفا  رکف  هب  نومأم  دوخ  دیاش  سابعینب و  نایوجدوس  زا  یعمج  ور  نیا  زا  دش  دهاوخ  لقتنم  مالـسلاهیلع 

. دش ترضح  نآ  تداهش  هب  رجنم  هئطوت  نیا  دنهد و  بیترت  ياهئطوت  مالسلاهیلع 
. دش دیهش  شیکاپ  قالخا و  ملع و  تلیضف و  رطاخ  هب  ماجنارس  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  يرآ 
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یقرواپ

. تسا هدوب  لومعم  لبق  لاس  دنچ  ات  هک  خاش  کی  هلیسو  هب  تشپ  زا  نوخ  نتفرگ  [ 1]
. مامح رد  هریغ  خینرز و  زا  يریمخ  هلیسو  هب  راهز  تشپ  ياهوم  ندودز  [ 2]

. دندوب ماما  تمدخ  رد  اهنیا  ود  ره  نوچ  دشابیم  نامعن  نب  دمحم  نب  یلع  ای  یلفون  دمحم  نب  یلع  دمحم  روظنم  [ 3]
نیا زا  هدش  هداد  دوش ، يراددوخ  دیاب  هچنآ  ددرگ و  ارجا  دـیاب  تسا و  مزال  تشادـهب  يارب  هک  یتاروتـسد  همه  هلاسر  نیا  رد  نوچ  [ 4]

(. مجرتم . ) تسا هدش  هتفگ  هدننک  یهن  هدننک و  رما  ظاحل 
. تسا ملاس  ندب  رد  ملاس  لقع  دناهتفگ : هکنانچ  [ 5]

. دیئامن هعجارم  رویرپ  یلع  رتکد  فیلأت  یمدآ ) یتمالس  زار   ) باتک هب  اهلودج  نیا  دروم  رد  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  [ 6]
«. مجرتم . » ولیک کی  هب  کیدزن  دشابیم ، مرگ ) ریس 75   ) هیقو اب 12  يواسم  لطر  [ 7]

. دـینک هعجارم  رویرپ  رتکد  فیلأت  یمدآ ، یتمالـس  زار  باتک  ات 132  ياهلودـج 130  هب  اهاذـغ  رد  داوم  نیا  نازیم  زا  یهاـگآ  يارب  [ 8]
«. مجرتم »

. مجرتم دهدیم -  لیکشت  بآ  ار  یمدآ  ندب  تابیکرت  دصرد   90 [ 9]
تشگنا راهچ  تارقف  نوتس  ات  هرفح  نیا  هلصاف  دراد  رارق  ندرگ  تشپ  رد  تارقف  نوتـس  ياهتنا  رد  هک  تسا  یکچوک  يهرفح  هرقن  [ 10]

. تسا
. دناهدش هدیشک  تسار  پچ و  هب  ندرگ  تشپ  رد  هک  دنیوگ  ار  گر  ود  نآ  نیعدخا  [ 11]

«. مجرتم . » دندرگیم دایز  هتفر  هتفر  دنوشیم و  رهاظ  نابز  ناهد و  رود  رد  هک  تسا  یکچوک  ياهشوج  عالق  [ 12]
. تسا هدش  هدیشک  نیئاپ  هب  وزاب  يالاب  زا  نامسیر  نوچمه  تسا  یگر  [ 13]

. دوشیم راکشآ  قفرم  يور  رد  هک  تسا  يدیرو  لاقیق  [ 14]
. تسادیپ قفرم  يور  هشیمه  هک  تسا  يدیرو  [ 15]

. دنیوگیم قوراف  قایرت  ار  نآ  هک  تسا  یمیدق  يوراد  کی  مان  [ 16]
. یئایرد ای  یئارحص و  زایپ  لصنع  [ 17]

. تسین صرب  یلو  تسا  صرب  هیبش  هک  دشابیم  ندب  تسوپ  يور  رد  یکچوک  دیفس و  هکل  یعون  قهب  [ 18]
. دننکیم هدافتسا  صوصخم  ياه  ناکچ  هرطق  هلیسو  هب  هزورما  دنناکچیم و  ینیب  رد  هک  تسا  یئاود  طوعس  [ 19]

«. مجرتم . » تسا هتشاد  فلتخم  قاطا  راهچ  هفیلخ  مهم و  صاخشا  ياه  مامح  نامز  نآ  رد  هک  دوشیم  طابنتسا  روتسد  نیا  زا  [ 20]
. دشابیم ایقاقا  هب  هیبش  رادراخ  فلع  ضضح  [ 21]

. دوشیم رهاظ  تروص  رس و  فصن  رد  هک  تسا  يدرد  هقیقش  [ 22]
. دوشیم عمج  یمکش  ياهزاگ  رثا  رد  اههدند  تشپ  رد  تسا  يداب  هصوش ، [ 23]

همدص اهنآ  هب  نیریـش  داوم  دنراذگیمن  دـنکیم و  رپ  ار  اههشیر  اهنادـند و  نایم  نان  ریمخ  ياه  هزیر  هک  تسا  نیا  راک  نیا  هفـسلف  [ 24]
. دنزب

. هزات تشوگ  [ 25]
. یبرچ نودب  تشوگ  [ 26]

شباحصا نومأم و  هک  تسا  روهشم  اریز  هدوب ، یحلاصم  يور  زا  دیاش  دشاب ، ماما  زا  نانخـس  نیا  رگا  دیوگیم : راحب  رد  یـسلجم  [ 27]
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. دندرکیم لمع  ناسانش  هراتس  ءامکح و  ءارآ  هب 
«. مجرتم . » دناهتشون هلاسر  نیا  يارب  یبرع  نابز  هب  یخرب  صاخشا  نیا  هک  تسا  حرش »  » اجنیا رد  همجرت »  » هملک زا  روظنم  [ 28]

«. فلؤم . » میاهدرکن لقن  لتاقم  زا  ار  دمحم  نب  نیسح  تضهن  اما  نیبلاطلا  لتاقم  زا  لقن  [ 29]
«. مجرتم . » هفوک فارطا  رد  یلحم  مان  [ 30]
. هنیدم رهش  یکیدزن  رد  تسا  یلحم  [ 31]

. هنیدم هموح  رد  تسا  یلحم  تیز » راجحا  [ » 32]
هحفص 81. دلج 3  یبوقعی  خیرات  [ 33]

هحفص 194. دلج 5  ریثا  نبا  خیرات  [ 34]
. تسا هتشون  هحفص 142  رد  ار  تعیب  صن  هک  لاس 129  ثداوح  هرابرد  هحفص 139 . دلج 5  ریثا  نبا  زا  لقن  [ 35]

هحفص 221. دلج 5  ریثا  نبا  زا  لقن  [ 36]
. دراد رارق  هفوک  یخسرف  هلصاف 16  رد  يرمخاب  [ 37]

. هنیدم هکم و  نایم  تسا  یلحم  [ 38]
ات 361. هحفص 338  نیبلاطلا  لتاقم  زا  لقن  [ 39]

هحفص 355. نیبلاطلا  لتاقم  زا  لقن  [ 40]
صاـعورمع يراـی  هب  هیواـعم  دوـب  هتفگ  نومأـم  هک  هدـش  رکذ  هحفـص 190  دـلج 1  بیطخ  فیلات  دادـغب » خـیرات   » باـتک زا  لـقن  [ 41]

. منکیم تموکح  مدوخ  نانیمطا  اب  نم  یلو  فسوی  نب  جاجح  کمک  هب  کلملادبع  درک و  تموکح 
. دوش هاگآ  مه  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یئاهن  فده  زا  هک  دوب  نیا  نومأم  روظنم  [ 42]

. دوب نومأم  زا  رتگرزب  لاس  ماما 22  [ 43]
. تشک مس  اب  زین  ار  رهاط  [ 44]

هحفص 26. دلج 12  راونالا  راحب  زا  لقن  [ 45]
دشکب و مس  اب  ار  وا  تسا  تفالخ  هب  لیام  رگا  هک  تسا  هدوب  ماما  فده  نتخانـش  اهداهنـشیپ  نیا  زا  شدوصقم  نومأم  هک  دـنیبیم  [ 46]

. دنک داهنشیپ  يو  هب  ار  يدهعتیالو  هنرگ ،
. اضرلا رابخا  نویع  عیارشلا و  للع  هحفص 37 ، راونالا  راحب  زا  لقن  [ 47]

. اضرلا رابخا  نویع  هحفص 38 و  دلج 12  راونالا  راحب  زا  لقن  [ 48]
هحفص 87. یتخبون  خیرات  زا  لقن  [ 49]

. دشابیم هلئسم  نیا  رد  یتخبون  رظن  همه  اهنیا  [ 50]
نومأم داتـسرف ، نومأم  دزن  ناسارخ  هب  ار  نیما  رـس  رهاط  هک  یتقو  دـنکیم  لقن  هحفص 432  دـلج 10  هیاهن » هیادـب و   » رد ریثک  نبا  [ 51]

. دنداد رس  هدنروآ  هب  يدایز  لوپ  داد  روتسد  درک و  هدجس 
هحفص 369. نیبلاطلا  لتاقم  زا  لقن  [ 52]

هحفص 362. دلج 9  یشعا » حبص   » رد يدنشقلق  زا  لقن  [ 53]
هحفص 162. یناطلس  بادآ  زا  لقن  [ 54]

. تسا هدرک  لقن  راحب  رد  یسلجم  دیحوت ص 428 و  رد  قودص  ار  عوضوم  نیا  [ 55]
. دوب هدیسر  دوخ  دوصقم  هب  نومأم  دومنیم  عانتما  هسلج  نیا  رد  روضح  زا  ماما  رگا  [ 56]
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. دشابیم یلفون  دمحم  نب  نسح  نامه  [ 57]
هحفص 408. قودص  دیحوت  زا  لقن  [ 58]

دلج 12 یـسلجم  راونالا  راحب  هحفص 147 و  دـلج 7  يربط  هحفص 116 و  دـلج 6  ریثا  نیا  هحفـص 163 و  یناطلـس  بادآ  زا  لقن  [ 59]
هحفص 49.

، دندوب هخرک  دادغب و  رد  هک  یناسک  یبزح و  ناقـساف  دناهدروآ : هحفص 110  دـلج 6  رد  ریثا  نبا  هحفص 132 و  دلج 7  رد  يربط  [ 60]
ایرد رد  اههار و  رد  مدرم  دنتفرگیم ، ینلع  روط  هب  ار  مدرم  ياهنز  اههچب و  دندرکیم ، عطق  ار  اههار  دندرکیم ، تیذا  تدش  هب  ار  مدرم 
دوبن یسک  دنتفرگ ، تعیب  مدرم  زا  هدش  دراو  دادغب  هب  دندومن و  تراغ  ار  اجنآ  هدرک و  هلمح  لیوطق » يدابآ   » هب نایشروش  دندوبن ، نمیا 

. دندرکیم هاشداپ  روتسد  هب  ار  اهراک  نیا  همه  اهنآ  اریز  دریگب  ار  اهنآ  ولج 
هحفص 332. دلج 3  بهذلا  جورم  زا  لقن  [ 61]

. تخاس مومسم  روگنا  اب  ار  ترضح  نومأم  هحفص 37  نیبلاطلا  لتاقم  هحفص 119 و  دلج 6  ریثا  نبا  زا  لقن  هب  [ 62]
هحفص 119. دلج 6  ریثا  نبا  هحفص 150 و  دلج 7  يربط  زا  لقن  [ 63]

هحفص 26. دلج 12  راونالا  راحب  زا  لقن  [ 64]

هحفص 29. دلج 12  راونالا  راحب  زا  لقن  [ 65]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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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 

 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 
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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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