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ایند درم  نیرتهب  لّوا : 18لصف 

 ! میوگ یمن  دیشابن » هتسخ   » رگید 18نم 

؟  دنهدب وت  هب  هرمع  جح و  باوث  یهاوخ  22ایآ 

 ! هدب نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  26ایادخ ،

 ! مراد تتسود  مزیزع ، 28رسمه 

؟  هدرک يا فاکتعا  ربمایپ  دجسم  رد  لاح  هب  ات  31ایآ 

 ! نکن شومارف  ار  نداد  34هیده 

؟  ینک رود  دوخ  زا  ار  الب  یناوت  یم  دنخبل  37اب 

؟  مزاس داش  ار  ادخ  لوسر  42هنوگچ 

 ! هد رارق  ملد  رد  مرسمه  رهم  45ایادخ ،

؟  تسا هدش  رت  لماک  منامیا  ممهفب  اجک  49زا 

؟  دنا هدمآ  اجک  زا  هتشرف  رازه  51دون 

 ! نک دیرخ  ریگب و  ار  تسیل  55نیا 

 ! دوشن لوبق  تزامن  هک  ینکن  59يراک 

 ! دیشاب نابرهم  دوخ  رسمه  63اب 

 ! نک كرد  ار  نتفگ  نخس  هب  ترسمه  68زاین 

؟  دهد یم  زایتما  امش  هب  ناترسمه  71هنوگچ 

دنک یم  يدیما  ان  ساسحا  ترسمه  هک  76یتقو 
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نایاقآ يارب  داهنشیپ  81دنچ 

ایند نز  نیرتهب  مود : 87لصف 

87هراشا

؟  دنک رظن  وت  هب  ادخ  یهاوخ  یم  89ایآ 

دوب ادخ  رازگراک  هک  92یمناخ 

؟  تسا نادرم  يارب  اه  یبوخ  همه  94ارچ 

؟  یشاب هتشاد  ار  ناگدنمزر  باوث  یهاوخ  یم  96ایآ 

رهوش يارب  ندرک  99شیارآ 

؟  یهاوخ یم  دیهش  رازه  104باوث 

مناخ کی  يارب  عیفش  107نیرتهب 

 ! دیشخب ار  وت  ناهانگ  همه  111ادخ 

 ! تسا گرزب  یتدابع  هک  یبآ  114ناویل 

ناهانگ شزرمآ  هار  117نیرتهب 

 ! سانشب ار  ترهوش  ییاهنت  120قاتا 

 ! نک ینعم  تسرد  ار  ترهوش  123توکس 

دریگ یم  هلصاف  وت  زا  ترهوش  126یتقو 

اه مناخ  يارب  داهنشیپ  128دنچ 

اه تشون  132یپ 

142عبانم

زکرم 145هرابرد 
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ینتشاد تسود  رسمه 

باتک تاصخشم 

 - 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  هسانشرس : 

.ینارآ نایمادخ  يدهم  ینتشاد /  تسود  رسمه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 قوثو ، مق : رشن ؛ باتک  تاراشتنا  هسسوم  روشک ، یمومع  ياه  هناخباتک  داهن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 14×21س  .ص ؛  116 يرهاظ :  تاصخشم 

.ییوشانز هداوناخ و  لیاسم.هداوناخ  نز و  .هعلاطم  هاگتسیا  تسورف : 

 : لایر 9-18-6941-600-978  20000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.دینک هبرجت  رتهب  ار  ییوشانز  یگدنز  ینتشاد :  تسود  رسمه  دلج :  يور  ناونع  تشاددای : 

.116 .ص 112 -   : همانباتک تشاددای : 

.دینک هبرجت  رتهب  ار  ییوشانز  یگدنز  ینتشاد :  تسود  رسمه  دلج :  يور  ناونع 

ییوشانز عوضوم : 

درم نز و  طباور  عوضوم : 

طابترا ییوشانز --  عوضوم : 

رشن باتک  تاراشتنا  هسسوم  .روشک  یمومع  ياه  هناخباتک  داهن  هدوزفا :  هسانش 

HQ743/خ8�43 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

306/81 ییوید :  يدنب  هدر 

3086275 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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ینتشاد تسود  رسمه 

ینارآ نایمادخ  يدهم 
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تسرهف

ریوصت
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ریوصت
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همدقم

ِمیِحَّرلا -ِن  َمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب 

رپ ّتیمیمـص  قشع و  زا  ار  دوخ  هناخ  طیحم  دیناوت  یم  هنوگچ  دیناد  یم  ایآ  دیراد ؟ يا  همانرب  ندرک ، یگدـنز  رتهب  يارب  امـش  ایآ 
؟ دینک

؟ میتسه ییوشانز  یگدنز  هنیمز  رد  شزومآ  دنمزاین  ام  همه  هک  دیا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  لاح ، هب  ات  ایآ 

 ! مرهاوخ

؟ دینک یم  رکف  هچ  هب  دریگ  یم  هلصاف  امش  زا  ناتیگدنز  کیرش  هک  یماگنه  دیسانش ؟ یم  ار  دوخ  رهوش  ییاهنت  قاتا  ایآ 

هتـشاد ار  دیهـش  رازه  باوث  دیراد  تسود  ایآ  دنکب ؟ تمحرم  رظن  امـش  هب  ادخ  دیهاوخ  یم  ایآ  دیتسه ؟ يونعم  لامک  ناهاوخ  ایآ 
؟ دیشاب

 ! مردارب

یتقو دراد ؟ نتفگ  نخس  هب  زاین  امش  یگدنز  کیرـش  هک  دیناد  یم  ایآ  دهد ؟ یم  زایتما  امـش  هب  هنوگچ  امـش  رـسمه  دیناد  یم  ایآ 
؟ دیهاوخ یم  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ایآ  دینک ؟ یم  هچ  دریگ  یم  رارق  سأی  تلاح  رد  امش  رسمه 
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يرتشیب ّتیمیمـص  قشع و  دـهاش  شیوخ  ییوشانز  یگدـنز  رد  دـنهاوخ  یم  هک  ما  هتـشون  ینانز  نادرم و  همه  يارب  ار  باـتک  نیا 
.دنشاب

.مشاب هدرک  یکمک  امش  هب  ییوشانز  یگدنز  رتهب  تخانش  رد  ینید  ياه  هزومآ  هب  ون  یهاگن  اب  هک  ما  هدرک  شالت  نم 

نینچمه دنـشاب و  ناشرـسمه  يارب  يرتهب  درم  دـنناوت  یم  لّوا ، لصف  ندـناوخ  اب  نایاقآ  تسا ، هدـش  میظنت  لصف  ود  رد  باتک  نیا 
.دنشاب ناشرهوش  يارب  يرتهب  نز  دنناوت  یم  مود  لصف  ندناوخ  اب  اه  مناخ 

نتـشون ّتلع  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  طقف  اریز  دـنناوخب  ار  باتک  لصف  ود  ره  هک  مهاوخ  یم  منارهاوخ  ناردارب و  همه  زا  هّتبلا 
.دیرب یم  یپ  باتک  نیا 

.تسا هدومن  يرایسب  يراکادف  نم  تیقفوم  يارب  وا  هک  اریز  منک  یم  ادها  دوخ ، بوخ  رسمه  هب  ار  باتک  نیا 

ینارآ نایماّدخ  يدهم 

دادرخ 1386 مق ،
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ایند درم  نیرتهب  لّوا : لصف 

 ! میوگ یمن  دیشابن » هتسخ   » رگید نم 

.يورب دوخ  راک  لحم  هب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  تسا و  هدش  حبص 

.يوش یم  یسکات  راوس  ینک و  یم  یظفاحادخ  دوخ  هداوناخ  اب 

 ! دیشابن هتسخ  ییوگ : یم  وا  هب  ینک و  یم  مالس  هدننار  هب 

هتـسخ ییوگ : یم  زاب  یهد و  یم  تسد  هدرک و  مالـس  نانآ  هب  يوش  یم  ورب  ور  تناراکمه  اب  یـسر  یم  دوخ  هرادا  هب  هک  یتقو  و 
 ! دیشابن

.مییوگ یم  دیشابن » هتسخ  ، » تسا لوغشم  يراک  هب  هک  یسک  ره  هب  میا  هدرک  تداع  ام 

.میروآ نابز  هب  نارگید  هب  تبسن  ار  دوخ  بوخ  تاساسحا  ام  هک  تسا  يا  هدیدنسپ  راک  نیا 

 ! میوگ یمن  دیشابن » هتسخ  ، » نارگید راکمه و  هدننار و  هب  نم  یلو 

 ! ینک یم  بّجعت  امتح 

 !« لوبق تتدابع  : » میوگ یم  نینچ  دیشابن » هتسخ   » ياج هب  نم 
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؟ يا هتفرگ  هابتشا  بارحم  دجسم و  اب  ار  هرادا  یسکات و  لخاد  ارچ  هک  ییوگب  دیاش 

 ! ییوگب نینچ  هک  يراد  قح  يرآ ،

نافرع و هک  ینامز  نآ  زا  میدـش ، رود  یعقاو  نید  زا  هک  ینامز  نآ  زا  میتسناد ، هزور  زامن و  طـقف  ار  تداـبع  اـم  هک  یناـمز  نآ  زا 
رود یعقاو  مالسا  زا  میتفرگ و  هلصاف  نیتسار  تداعـس  لامک و  زا  رگید  میدرک ، وجتـسج  اوزنا  تولخ و  هشوگ  رد  طقف  ار  تیونعم 

.میدش

: میوگ یم  امش  هب  دنلب  يادص  اب  نم  دیتسه  ندرک  راک  لاح  رد  امش  رگا 

 ! ادخ هار  هدنمزر  يا 

 ! دهاجم يا 

 ! ینک یم  داهج  ادخ  هار  رد  يراد  وت 

دننامه دـنک  شالت  دوخ  هداوناخ  ِجراخم  ندرک  اـیهم  يارب  هک  سک  نآ  ره  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  هک  يا  هدینـش  اـیآ 
(1) «. دهد یم  ناگدنمزر  هب  هک  دهد  یم  وا  هب  ار  یباوث  نامه  ادخ  دشاب و  یم  ناگدنمزر 

(2) .تسا تدابع  لاس  لهچ  زا  رتالاب  ادخ  هار  رد  داهج  زور  کی  هک  یناد  یمن  رگم 

ادـخ هب  تداـبع  لاـس  لـهچ  هزادـنا  هب  يزیر ، یم  قرع  يور و  یم  راـک  رـس  هب  تدـنزرف  رـسمه و  یتخبـشوخ  يارب  هک  يزور  ره 
.يا هدش  کیدزن 

 ! مردارب

باوث وت  راک  نیا  يارب  ادـخ  هک  ینادـب  دـیاب  ینک ، شـالت  دوخ  هچب  نز و  جرخ  يارب  هک  تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  دـنوادخ  رگا 
.تسا هداد  رارق  یگرزب 

یم یقیقح  ناگدنمزر  هب  هک  ار  یباوث  نامه  سپ  ینک ، یم  شالت  تا  هداوناخ  تداعـس  هب  قشع  اب  وت  هک  دناد  یم  دـنوادخ  يرآ ،
.دنک یم  تیانع  مه  وت  هب  دهد 

: مراد یشهاوخ  وت  زا  یتسناد  ار  نیا  هک  الاح 
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راونألا ج 93 ص 324. راحب  لئاسولا ج 7 ص 378 ،  كردتسم  هعیشلا ج 17 ص 67 ،  لئاسو  ص 168 ، 
«: هنس نیعبرأ  هدابع  نم  هل  ریخ  ًادحاو  ًاموی  داهجلا  نطاوم  ضعب  یف  ملسملا  ربص  ّنإ  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 2 - 2

هغالبلا ج 10 ص 39. جهن  حرش  لئاسولا ج 11 ص 21 ،  كردتسم 
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کی لباقم  رد  ادـخ  يا و  هدرک  هلماعم  ادـخ  اب  وت  هک  نک  يروآ  دای  دوخ  هب  ار  هتکن  نیا  يدرگ  یم  زاب  هناخ  يوس  هب  هک  تقو  ره 
 ! تسا هداد  امش  هب  تدابع  لاس  لهچ  باوث  ندرک ، راک  زور 

 ! ینک بارخ  ار  دوخ  تدابع  ادابم  دشاب  عمج  تساوح  سپ 

 ! یشکب تا  هچب  نز و  خر  هب  ار  دوخ  یگتسخ  ادابم  يوش  هناخ  دراو  یهاوخ  یم  هک  الاح 

 ! تسوت رظتنم  ترسمه 

 ! ییآ یم  ادخ  ینامهم  زا  ییآ ، یم  هلاس  لهچ  هاگ  تدابع  زا  نونکا  يوش ، هناخ  دراو  هداشگ  يور  اب  دیاب 

 ! يا هدش  رت  کیدزن  ادخ  هب  نونکا  تسا و  هدرک  افص  اب  ار  امش  حور  تدابع ، لاس ، لهچ 

؟ يوش هناخ  دراو  یهاوخ  یم  تدابع  لاس  لهچ  زا  يراب  هلوک  اب  هک  يا  هدرک  رواب  ایآ 

 ! ینک رکف  يرادقم  مهاوخ  یم  الاح 

یم نیب  زا  مه  ار  دوخ  تدابع  ینک  یم  هدرزآ  ار  وا  هکنیا  زا  ریغ  یـشکب  ترـسمه  خر  هب  ار  دوخ  راک  یتخـس  هدرکاـن  يادـخ  رگا 
 ! يرب

 ! ناشنب دوخ  ياه  بل  رب  يدنخبل  و  تسیاب ، هظحل  کی  هناخ  ِرد  کیدزن  نونکا 

.تسوا هب  وت  هیده  نیرتهب  نیا  تسوت ، دنخبل  جاتحم  وا  تسوت ، هار  هب  مشچ  تزیزع  رسمه  تنابرهم ، رای 
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؟  دنهدب وت  هب  هرمع  جح و  باوث  یهاوخ  ایآ 

بلق ینک  یم  فاوط  هبعک  رود  رب  مارحا  ساـبل  اـب  نوچ  يوش و  یم  ادـخ  ناـمهم  يور  یم  ادـخ  هناـخ  تراـیز  يارب  هّکم  هب  یتقو 
.يوش یم  كاپ  ِكاپ  یهد و  یم  افص  ار  شیوخ 

هیام ار  نآ  دـناد و  یم  تسا  ایند  رد  هچنآ  ره  ایند و  زا  رتالابار  هرمع  رفـس  کـی  شزرا  هلآ ) هیلع و  یلـص  ) ربماـیپ هک  یناد  یم  اـیآ 
(1) .دنک یم  یفرعم  ناهانگ  همه  زا  ندش  كاپ 

.منک رفس  هّکم  هب  هک  دهد  نآ  قیفوت  دنوادخ  یعقوم  هچ  تسین  مولعم  ییوگ : یم  امتح 

؟ دشاب هتشاد  هرمع  جح و  باوث  هک  مهدب  امش  دای  ار  يراک  نم  ات  يراد  تسود  ایآ 

 ! یهدب ماجنا  ار  نآ  یناوت  یم  تدوخ  هناخ  لخاد  تسین و  تخس  دایز  نم  داهنشیپ 

 ! یسرب هرمع  جح و  باوث  هب  یناوت  یم  نآلا  نیمه  يورب ، ییاج  تسین  مزال 

.تسا يراک  هچ  نآ  هک  ینادب  يدش  لیام  امتح 

 ! مردارب

 ! زادنیب دوخ  فارطا  هب  یهاگن  راذگب و  رانک  ار  باتک  هظحل  کی 

ص:14

ریبکلا مجعملا  دئاوزلا ج 3 ص 74 ،  عمجم  ...اهیف :» امو  ایندلا  نم  ریخ  هرمعلا  ّنإ  ملـسو ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّلل  لوسر  . 3 - 1
هرضحی نم ال  باتک  ...بنذ :» ّلکل  هراّفک  هرمعلا  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّلل  لوسر  لاّمعلا ج 7 ص 601 . زنک  ج 9 ص 44 ، 
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 ! دنز یم  کمشچ  وت  هب  یقرب  وراج 

 ! ینک وراج  ار  هناخ  ات  مهاوخ  یم  وت  زا 

 ! يراد یم  رب  مدق  دنچ  ینک  یم  وراج  ار  هناخ  یتقو  ینک  باسح  مهاوخ  یم  وت  زا  نم 

یـسک هچ  رادرب ، تسد  رگید  میدرک ، لوبق  دنکـشن  تلد  هک  نیا  رطاـخ  هب  ار  ندرک  وراـج  اـم  هدنـسیون ، ياـقآ  ییوگ : یم  اـمتح 
؟ دراد یم  رب  مدق  دنچ  قاتا  ندرک  وراج  يارب  هک  دنک  باسح  دراد  هلصوح 

؟ دهد یم  هرمع  جح و  دنچ  باوث  امش  هب  دنوادخ  منادب  مهاوخ  یم  نم  هک  یناد  یمن  امش 

باوث وا  هب  دنوادخ  دراد ، یم  رب  هک  یمدق  ره  ددع  هب  دنک  تمدـخ  دوخ  هداوناخ  هب  هک  سک  ره  : » دومرف هلآ ) هیلع و  یلـص  ) ربمایپ
(1) «. دهد یم  هرمع  جح و 

 ! ینک یم  وراج  ار  هناخ  هبعک ، فاوط  قشع  اب  هک  منیب  یم 

 ! میرادن ربخ  نامدوخ  میراد و  یلماک  نید  هچ  ام  یتسار  هب 

 ! میتسه ینییآ  ینید و  هچ  وریپ  میمهفن  ات  دندرک  مرگرس  ار  ام  هک  سوسفا 

؟ دوش یمن  رت  نیریش  ام  ياه  یگدنز  ثیدح ، کی  نیمه  هب  ندرک  لمع  اب  ایآ  هدب  فاصنا  ادخ ، هب  ار  وت 

.منک لقن  تیارب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  یگدنز  زا  يا  هرطاخ  یتسه  قاتشم  ایآ 

؟ میا هدادن  رارق  دوخ  يوگلا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  ام  همه  رگم 

.میا هدرکن  ّتقد  ترضح  نآ  یگدنز  مامت  هب  زگره  میا و  هدرک  هّجوت  ترضح  نآ  یگدنز  زا  ییاه  هشوگ  هب  طقف  هنافسأتم  یلو 

يرادید دوخ  رتخد  زا  دورب و  هیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  هناخ  هب  هک  تفرگ  میمـصت  هلآ ) هیلع و  یلـص  ) ادـخ لوسر  زور  کی 
.دشاب هتشاد 

؟ دش وربور  يا  هرظنم  هچ  اب  دش  هناخ  دراو  ربمایپ  یتقو 

بایسآ اب  دنراد  مه  اب  هتسشن و  هیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  رانک  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هک  دید  وا 

ص:15
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(1) .دننک یم  بایسآ  مدنگ  یتسد ،

راک نیا  دـنتخپ و  یم  نان  دـندرک و  یم  بایـسآ  ار  مدـنگ  یتسد  بایـسآ  اـب  هنیدـم  ناـنز  تشادـن و  دوجو  ییاوناـن  هک  ناـمز  نآ 
یم کمک  ار  دوخ  رـسمه  هناخ ، ياهراک  رد  هنوگچ  هک  نک  هاگن  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  .دوب  راد  هناـخ  ناـنز  صوصخم 

 ! دنک

رهم و ات  مینک  کمک  ار  دوخ  رـسمه  هناخ  ياهراک  رد  یتسیاب  میا  هداد  رارق  وگلا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  رگا  مه  وت  نم و 
.دنزب جوم  ام  هناخ  رد  ّتیمیمص 

نییآ هک  ینادرم  رب  ادـخ  دورد  دزوـمآ و  یم  شنایعیـش  هب  ار  افـص  ّتبحم و  سرد  نـینچ  نـیا  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ترـضح  يرآ ،
.دنتفرگ ارف  شیوخ  نابرهم  ماما  زا  ار  يرادرسمه 

ص:16

 ، شوراجلا یف  نانحطی  مالـسلااهیلع  همطافو  وه  هدجوف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  یلع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لخد  . 5 - 1
یف هاساوف  ّیلع  عم  اهعـضوم  ّیبنلا  سلجو  تماقف  .هینب  ای  یموق  اهل : لاقف  هّللا ، لوسر  ای  همطاف  ّیلع : لاقف  ییعأ ؟ امکّیأ  ّیبنلا : لاقف 

راونألا ج 42 ص 51. راحب  ّبحلا : نحط 
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 ! هدب نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ایادخ ،

.دناشک دهشم  هب  ار  وت  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترایز  قشع  هنوگچ  هک  تسه  تدای 

.يدرک تکرح  مرح  يوس  هب  مارآ  مارآ  هتخاس و  وضو  يدومن و  ترایز  لسغ  يدیسر  دهشم  هب  نوچ  و 

يدیـسر و حیرـض  يوربور  ات  یتفر  شیپ  عضاوت  بدا و  تیاهن  اب  يدش و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يافـص  اب  يارـس  نحـص و  دراو 
 «. هّللا یلو  ای  کیلع  مالسلا  : » يدرک همانترایز  دناوخ  هب  عورش 

.یتساوخ هچ  ادخ  زا  همان  ترایز  نیا  رد  هک  يراد  رطاخ  هب  دیاش 

 ! دنتفگ هچ  هک  دنمهف  یمن  دنناوخ و  یم  ار  ییاعد  راو ، یطوط  هک  یتسین  ینانآ  زا  وت 

یم هچ  ادـخ  زا  مییوـگ و  یم  هچ  هک  مـیدرک  یم  تـّقد  مـه  نآ  ياـنعم  رد  میدـناوخ  یم  ار  یبرع  ياـهاعد  یتـقو  اـم  هـمه  شاـک 
.میهاوخ

(1) «. امرفب مرک  نم  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  ایادخ ، راب  : » یتفگ نینچ  نیا  همانترایز  نآ  رد  لاح  ره  هب 

ص:17

...یبلق رّهطو  ینرّهط  ّمهّللا  لستغت : نیح  لقو  کلزنم  نع  کجورخ  دنع  لستغاف  سوطب  مالسلا  هیلع  اضرلا  هرایز  تدرأ  اذإ  . 6 - 1
...هّللا ّـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  لـقو : کـیفتک ،  نیب  هلبقلا  لـعجاو  کـهجوب ،  ههجو  لبقتـستومالسلا  هیلع  هربق  یلع  فقت  یّتـح  ّرـسو 

مالسلا ج 1 ص 302. هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  هرخآلاو :» ایندلا  ریخ  مهب  ینقزراو 
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.يدرک بلط  دنوادخ  زا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترایز  ماگنه  رد  هک  دوب  وت  هتساوخ  نیا 

 ! يدرگ یم  زاب  دوخ  راید  رهش و  هب  وت  دسر و  یم  نایاپ  هب  رفس 

: منک یم  ل�وس  وت  زا  یناوخ  یم  ار  باتک  نیا  هک  الاح 

؟ تسیچ نآ  هناشن  دش ؟ باجتسم  وت  ياعد  نآ  ایآ 

.ما هدرک  ادیپ  يرتشیب  کین  لامعا  قیفوت  هک  ییوگب  دیاش 

.تسین تسرد  وت  باوج  نیا  هنافسأتم  یلو 

.تسا هدش  رتشیب  متدابع  زامن و  هب  نم  هّجوت  هک  ییوگب  رگا 

.تسین حیحص  مه  باوج  نیا  هک  میوگ  یم  نم 

.تسا هدش  رتشیب  ارقف  هب  نم  یگدیسر  مدمآ  دهشم  زا  هک  نآ  زا  دعب  هک  ییوگ  یم 

.تسین حیحص  باوج  مه  نیا  یلو 

؟ تسیچ مهم  ياعد  نآ  ندش  باجتسم  هناشن  هک  ینادب  یهاوخ  یم  ایآ 

هب تمدخ  قیفوت  وا  هب  دـهدب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  یـسک  هب  دـهاوخب  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  یلـص  ) ربمایپ نخـس  نیا 
(1) .دهد یم  ار  شا  هداوناخ 

ماـما مرح  رد  وت  ياـعد  نآ  هک  تسا  موـلعم  يدرک ، کـمک  رتـشیب  دوـخ  رـسمه  هب  هناـخ  رد  رگا  یتـشگ  زاـب  دهـشم  زا  هک  یتـقو 
.تسا هدش  باجتسم  مالسلا ) هیلع  ) اضر

ص:18

«: هرخآلاو ایندـلا  ریخ  هب  هّللا  دـیری  لجر  وأ  دیهـش  وأ  قیّدـص  ّالإ  لایعلا  مدـخی  ال  : »... ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 7 - 1
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 ! مراد تتسود  مزیزع ، رسمه 

؟ ینک یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نادلگ  نآ  ایآ  يروآ ، یم  هناخ  هب  ینک و  یم  يرادیرخ  ار  ابیز  نادلگ  کی  یتقو 

.یهد یم  بآ  ار  نآ  بترم  ینک و  یم  تبظاوم  نادلگ  نآ  زا  زور  ره  هکلب  هن ،

.دوش یم  هدرمژپ  یتّدم  زا  دعب  یهدن  بآ  دوخ  نادلگ  هب  رگا  اریز 

؟ يا هدرک  شومارف  ار  دوخ  یگدنز  ِلگ  نیرتهب  ارچ  سپ 

.میوگ یم  ار  ترسمه 

 ! یتفر وا  يراگتساوخ  هب  یقشع  هچ  اب  تسه  تدای 

.دیدرک عورش  مه  اب  ار  كرتشم  یگدنز  امش  تشاذگ و  وت  هناخ  هب  مدق  وا  هک  دوب  يا  هظحل  وت  يارب  اه  هظحل  نیرتهب  يرآ ،

؟ يا هدش  لفاغ  دوخ  یگدنز  لگ  نیا  زا  تسا  يزور  دنچ  ارچ 

 ! يدرک تلفغ  تیگدنز  لگ  زا  تدوخ  هک  تسا  نیا  يارب  درادن  ار  افص  نآ  رگید  تیگدنز  هک  ینیب  یم  رگا 

ص:19
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؟ دوش ّتبحم  قشع و  زا  رپ  تیگدنز  هرابود  ینکب و  ار  هتشذگ  ناربج  یهاوخ  یم  ایآ 

.مراد تیارب  هداس  روتسد  کی  نم 

.دش دهاوخ  شوهدم  ّتبحم ، قشع و  رطع  زا  وت  بلق  هرابود  يدوز  هب  ینک  لمع  ار  روتسد  نیا  هک  یهدب  لوق  نم  هب  رگا 

 ! تسین نم  زا  روتسد  نیا  هک  ناهنپ ، هچ  امش  زا  هّتبلا 

.تسام نابرهم  ربمایپ  زا  روتسد  نیا 

 ! هد ارف  شوگ  سپ 

(1) «. دور یمن  نوریب  شرسمه  بلق  زا  هاگ  چیه  نخس  نیا  مراد ،» تتسود   » دیوگب دوخ  رسمه  هب  درم  یتقو  : » دومرف ترضح  نآ 

 ! وگب دوخ  رسمه  هب  ار  ربمایپ  هلمج  نیا  دنبب و  ار  باتک  نآلا  نیمه 

.دنهد ماجنا  ار  روتسد  نیا  هک  متساوخ  دندوب  اجنآ  هک  ینایاقآ  زا  یسلجم ، رد  هک  دور  یمن  مدای 

: تفگ درک و  ور  نم  هب  تیعمج  بقع  زا  رفن  کی 

 ! یناوخب ثیدح  ام  يارب  دیاب  وت  ییوگ !  یم  مدرم  يارب  هک  تسیچ  اه  فرح  نیا  اقآ ،

.تخادنا نییاپ  ار  شرس  یگدنمرش  اب  تسادخ ، لوسر  نخس  نیا  هک  متفگ  وا  هب  یتقو 

.دنور یم  ورف  گرزب  یمغ  رد  هک  منیب  یم  مناوخ  یم  مدرم  يارب  ار  ثیدح  نیا  یتقو  هک  تسا  هدمآ  شیپ  اهراب 

؟ دنا هدینشن  ار  هلآ ) هیلع و  یلص  ) ربمایپ روتسد  نیا  رتدوز  ارچ  هک  نیا  مغ 

ص:20

 ، یفاکلا ج 5 ص 569 ًادـبأ :» اهبلق  نم  بهذـی  کـّبحأ ال  ّینإ  هأرملل  لـجرلا  لوق  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 8 - 1
هعیشلا ج 20 ص 23. لئاسو 
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.دنوش یم  انشآ  روتسد  نیا  اب  نونکا  یلو  هتشذگ  اه  نآ  یگدنز  زا  يدایز  نایلاس  يرآ ،

 ! منکب یشهاوخ  وت  زا  نم  یهد  یم  هزاجا 

 ! ینک هیده  وا  هب  ار  ثیدح  نیا  يدید ، ار  يداماد  هزات  تقو  ره  مهاوخ  یم  امش  زا  نم 

 ! میدرک یمن  هصالخ  هزور  زامن و  رد  طقف  ار  مالسا  ام  شاک  يا 

.مینادب دوخ  ینید  همانرب  کی  ناونع  هب  مه  ار  مراد » تتسود  مرسمه !   » هلمج ام  همه  هک  دیایب  يزور  نآ  دوش  یم  ایآ 

؟ دونشب ار  هلمج  نیا  راب  هس  يزور  لقادح  هک  دراد  زاین  ینز  ره  هک  دیناد  یمایآ 

 ! نکم غیرد  ترسمه  زا  ار  ییوداج  زیمآرحس و  هلمج  نیا  هاگ  چیه  سپ 

 ! مراد تتسود 

 ! مراد تتسود 

 ! مراد تتسود 

.دوش یمن  هتسخ  هلمج  نیا  ندینش  زا  ترسمه  هاگ  چیه  هک  نک  رواب  ار  نیا  و 

یم باداـش  ار  وا  هیحور  ینک و  یم  زیربـل  قـشع  زا  ار  وا  بلق  مراد ،» تتـسود  : » ییوـگ یم  لد  میمـص  زا  ترـسمه  هب  هک  راـب  ره 
.يزاس

ص:21
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؟  يا هدرک  فاکتعا  ربمایپ  دجسم  رد  لاح  هب  ات  ایآ 

، بجر هام  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس و  ياهزور  رد  تسا و  هدرک  ادیپ  جاور  ام  هعماج  رد  فاکتعا  مسارم  هک  تسا  یلاس  دنچ 
.دنوش یم  فکتعم  هتفر و  دجاسم  هب  مدرم  هورگ  هورگ 

.یشاب تدابع  لوغشم  ینامب و  دجسم  رد  و  يریگب ، هزور  زور  هس  دیاب  فاکتعا  يارب 

.دراد يدایز  رایسب  باوث  تسا و  بوخ  یلیخ  یشاب  هنیدم  رد  هلآ ) هیلع و  یلص  ) ربمایپ دجسم  رد  یناوتب  رگا 

.دهدب وت  هب  ار  هنیدم  هب  رفس  قیفوت  ادخ  ات  ینک  ربص  دیاب  يوش  فکتعم  ربمایپ  دجسم  رد  یهاوخب  رگا  نک ! رکف 

؟ دشاب هتشاد  ار  ربمایپ  دجسم  رد  فاکتعا  باوث  هک  مهدب  امش  دای  ار  يراک  یهاوخ  یم  ایآ 

! یهد ماجناار  نآ  یناوت  یم  هشیمه  درادن و  يدایز  تمحز  راک  نیا 
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(1) «. تسا نم  دجسم  رد  فاکتعا  زا  رتهب  ادخ  دزن  شیوخ ، رسمه  دزن  درم  نتسشن  : » دومرف مالسا  ربمایپ 

؟ تسا یلماک  نید  هچ  ام  نییآ  نید و  هک  یتسار  هب 

 ! یبایب الاب  ردق  نیا  ار  رسمه  شیپ  نتسشن  شزرا  یناوت  یم  بتکم  مادک  رد 

 ! دیبایب تسا ، هداد  امش  هب  مالسا  هک  ار  یتّزع  نینچ  یناوت  یم  اجک  رد 

 ! دشاب هتشاد  فاکتعا  باوث  شرهوش  يارب  وا ، رانک  نتسشن  هک  تسا  هدش  هداد  شزرا  مارتحا و  همه  نیا  نز  هب  ایند  ياجک  رد 

.میا هتفرگ  هلصاف  یعقاو  نید  زا  ردقچ  ام  هک  سوسفا  دص  سوسفا و  و 

.دوب هدمآ  دجسم  هب  فاکتعا ، قشع  هب  دوب و  هدرک  اهر  هناخ  رد  ار  دوخ  رامیب  رسمه  هک  مدید  ار  یناوج  درم  هتشذگ ، لاس  نیمه 

یم دوب ، هدرک  ور  نافرع »  » هب یگزات  هب  هک  وا  اّما  تسا ، ترامیب  رسمه  هب  یگدیسر  رـضاح ، لاح  رد  وت  هفیظو  هک  متفگ  وا  هب  نم 
 ! موش ادج  وا  ریغ  زا  مسرب و  ادخ  هب  دیاب  نم  هک  تفگ 

؟ دنورب ههاریب  هب  نید  مهف  مدع  رطاخ  هب  دیاب  ام  ناناوج  یک  هب  ات  رخآ 

نخس دنتسشن و  یم  دوخ  رسمه  رانک  رد  یتعاس  زور ، ره  دندرک و  یم  لمع  ربمایپ  روتسد  کی  نیمه  هب  ام  هعماج  نادرم  همه  رگا 
؟ میتشاد یم  لکشم  همه  نیا  اه  هداوناخ  رد  رگید  ام  ایآ  دندرک ، یم  شوگ  وا  فطاوع  تاساسحا و  هب  دندینش و  یم  ار  وا  لد 

؟ دش یم  تفای  ام  هعماج  رد  هدرسفا  نانز  همه  نیا  رگید  ایآ 

باوث هب  اـهنت  هن  دونـشب  ار  وا  نخـس  دـنک و  شرـسمه  فرـص  ار  دوخ  تقو  زا  يرادـقم  زور  ره  تسا  هتفرگ  داـی  هک  يدرم  يرآ ،
.تسا هدرک  ریخست  هشیمه  يارب  ار  شیوخ  رسمه  بلق  هکلب  هتفای  تسد  یگرزب 
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؟ دیدنبب دوخ  یگدنز  يور  رب  ار  قالط  برد  دیناوت  یم  هنوگچ  دیناد  یم  ایآ 

 ! رگیدکی اب  نتفگ  نخس  نیمه  اب 

دندرک یم  شوگ  ّتقد  هب  رگیدـکی  نانخـس  هب  دـنتفگ و  یم  نخـس  مه  اب  هقیقد  تسیب  يزور  اـم ، هعماـج  ناـنز  نادرم و  همه  رگا 
.دش یم  ّلح  اهنآ  تافالتخا 
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 ! نکن شومارف  ار  نداد  هیده 

؟ دینک تباث  وا  يارب  يا  هلیسو  هب  دیراد  وا  هب  هک  ار  یقشع  مامت  دراد  راظتنا  امش  رسمه  هک  یناد  یم  ایآ 

.دیروآ نابز  هب  زور  ره  دیراد  دوخ  رسمه  هب  تبسن  دوخ  بلق  رد  هک  ار  یتّبحم  قشع و  دیاب  امش  يرآ ،

.دنک لاحشوخ  رایسب  ار  امش  رسمه  دناوت  یم  نآ ، ندرک  میدقت  کچوک و  ياه  هیده  دیرخ 

ّتبحم و امـش  ناـیم  هک  دوش  یم  ثعاـب  راـک  نیمه  دـنک و  یم  ندوب  شزرا  اـب  ساـسحا  وا  یهد  یم  هیدـه  دوـخ  رـسمه  هب  یتـقو 
.دیآ دوجو  هب  يرتشیب  ّتیمیمص 

(1) «. درب یم  لد  زا  ار  هنیک  دوش و  یم  ّتبحم  بجوم  هک  دیهدب  هیده  رگیدکی  هب  : » دومرف ادخ  لوسر 
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یم رت  نیریـش  امـش  كرتشم  یگدنز  عقوم  نآ  رد  ینک و  بذج  دوخ  يوس  هبار  وا  ّتبحم  یناوت  یم  ترـسمه  هب  نداد  هیده  اب  وت 
.دوش

: نک ترسمه  میدقت  تشاددای  نیا  اب  هارمه  نک و  يرادیرخ  وا  يارب  يا  هیده  زورما  نیمه 

 !«. یتسه میگدنز  باختنا  نیرتهب  وت  منابرهم ، رسمه  هب  میدقت  »

.دناوخ یم  راب  دنچ  ارنآ  هک  دناد  یم  ادخ  تسا و  شزرااب  ردقچ  ترسمه  يارب  وت  هتشون  نیا  هک  یناد  یمن  وت 

تسود رتشیب  یلیخ  دشاب  هدش  وداک  هک  ار  يا  هیده  اه  مناخ  هک  ارچ  ینک  يدنب  هتسب  ابیز ، ییوداک  اب  ار  هیده  امتح  هک  نک  یعس 
.دنراد

؟ دینک هولج  هداعلا  قوف  ییانثتسا و  درم  کی  ناونع  هب  ناترسمه  دزن  دیهاوخ  یم  ایآ 

سابل دمک  ای  هناخزپشآ و  زا  ییاج  رد  دیچیپب و  کچوک  يا  هتـسب  رد  ار  نآ  دـیرخب و  وا  يارب  ار  ابیز  سابل  لثم  بوخ  هیدـه  کی 
.دینک یفخم  دوخ  رسمه 

.دیراذگب نآ  يور  رب  مه  ابیز  تشاددای  کی  هّتبلا 

.دینک یم  هولج  هداعلا  قوف  يرهوش  شیارب  امش  دنک  یم  ادیپ  ار  هیده  نیا  ناترسمه  هک  یتقو 

 ! نم بوخ  ِتسود 

.ینک يرادیرخ  هیده  ترسمه  يارب  ًامتح  یتفر  رفس  رگا  دشاب  تدای 

: تسا ربمایپ  روتسد  نیا 
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یگنـس هعطق  هیدـه ، نآ  رگا  یتح  دـنک ، هیهت  يا  هیدـه  دوخ ، هداوناخ  يارب  تشگزاب  عقوم  تفر  ترفاـسم  هب  امـش  زا  یکی  یتقو  »
(1) «. دشاب

هک یناسر  یم  دوخ  رسمه  هب  ار  مایپ  نیا  يراد ، تسد  رد  ترـسمه  يارب  يا  هیده  هک  یلاح  رد  يدرگ  یم  رب  رفـس  زا  یتقو  يرآ ،
.مدرکن شومارف  ار  وت  زگره  نم  مدوب ، وت  رکف  هب  هشیمه  وت ، زا  يرود  ياهزور  رد  نم 

.دهد یم  شمارآ  وا  هب  تسا و  شزرا  اب  رایسب  وت  رسمه  يارب  هک  تسا  مایپ  نیا  و 

يارب هار  نیرتهب  نداد  هیدـه  يراد و  تسود  ار  وا  یتسه و  وا  دای  هب  هک  دـنک  ساسحا  یگدـنز  رد  ترـسمه  ات  نک  شـالت  هشیمه 
.دشاب یم  راک  نیا 
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«: هراجح ولو  مهفرطیلو  مهدهیلف  هلهأ ،  یلع  مدـق  ّمث  رفـس  یلإ  مکدـحأ  جرخ  اذإ  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 11 - 1
قالخألا ص 266. مراکم 

ینتشاد تسود  www.Ghaemiyeh.comرسمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9429/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟  ینک رود  دوخ  زا  ار  الب  یناوت  یم  دنخبل  اب 

.میهدب هقدص  الب ، عفر  يارب  هک  میا  هدرک  تداع  ام  همه 

.دزاس یم  رود  ار  یناهگان  گرم  هقدص ، هک  يا  هدینش  ار  ثیدح  نیا  ًامتح 

مینک و تکرـش  يراکوکین  نشج  رد  ات  دنک  یم  قیوشت  ار  ام  دهد و  یم  ماجنا  يدایز  تاغیلبت  نویزیولت  دوش  یم  هک  دیع  کیدزن 
.میباتشب تعاضب  یب  ياه  هداوناخ  کمک  هب  هقدص ، نداد  اب 

.دوش یم  يدایز  ياه  لد  یلاحشوخ  ثعاب  تسا و  یبوخ  رایسب  راک  نیا 

(1) .دنک شوماخ  ار  ادخ  بضغ  نداد  هقدص  اب  دناوت  یم  دشاب ، هدش  عقاو  ادخ  بضغ  دروم  تیصعم ، هانگ و  رطاخ  هب  یسک  رگا 

(2) .دنک یم  رود  ناسنا  زا  ار  یناهگان  گرم  ددنب و  یم  ناسنا  يور  رب  ار  يراتفرگ  الب و  ِرد  داتفه  هقدص ، يرآ ،

؟ دنک یم  دایز  ار  يزور  هقدص ، هک  يا  هدینش  ایآ 

: دومرف ادخ  لوسر 
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(1) «. دوش یم  دایز  نداد ، هقدص  اب  امش  يزور  هک  دیهدب  هقدص  دایز  »

(2) .دوش دایز  امش  یگدنز  تکرب  ات  دوش  یم  ثعاب  هقدص  يرآ ،

 ! مرتحم ردارب 

 ! مهدب دای  امش  هب  یبلاج  هقدص  اج  نیا  رد  مهاوخ  یم  نم 

؟ دوش یم  باسح  هقدص ، کی  ناونع  هب  دنوادخ  دزن  ناترسمه ، يور  هب  امش  دنخبل  هک  دیناد  یم  ایآ 

 ! نکن بّجعت 

 ! دشاب یم  هقدص  عون  کی  دنخبل ، يرآ ،

(3) .تسا هقدص  دنخبل ، هک  تسا  ادخ  لوسر  زا  نخس  نیا 

 ! ینزب دنخبل  دوخ  ناتسود  همه  يور  هب  هک  ریگب  میمصت  نونکا 

.میتشاد یباداش  هعماج  هچ  ام  دندرک  یم  لمع  هداس ، روتسد  نیمه  هب  ام  هعماج  رگا  يا  هدرک  رکف  ایآ 

 ! میا هدرک  ییامن  گرزب  ار  مغ  ياه  هبنج  رتشیب ، ام  هک  سوسفا 

هقدص ِقودنـص  لخاد  لوپ  يرادـقم  میورب ، نوریب  هناخ  زا  ات  میوش  یم  هدامآ  میزیخ و  یم  رب  باوخ  زا  هک  حبـص  میراد  تداع  ام 
 ! مینزب دنخبل  دوخ  رسمه  يور  هب  هک  مینک  یم  شومارف  اّما  میزیرب ، 

.میا هدرک  هصالخ  نتخادنا ، قودنص  هب  لوپ  رد  طقف  ار  هقدص  ام  ارچ 

.تفگ یم  نخس  دنخبل ، هقدص  دروم  رد  مه  يرادقم  ام ، يامیس  ادص و  شاک  يا 

 ! میرب یم  راک  هب  اه  هبیرغ  يارب  ار  اه  یبوخ  همه  ام  ارچ 

، میهد یم  هیده  دراد  هلصاف  ام  زا  رتمولیک  اهدص  هک  هراچیب  كدوک  نآ  يارب  ام 
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 ! مینک یم  مورحم  مه  دنخبل  کی  زا  ار  دوخ  یگدنز  درف  نیرتزیزع  یلو 

هک دوش  ورب  ور  يا  هرهچ  اب  هک  تسین  نیا  زا  رت  نیـشنلد  امـش ، رـسمه  يارب  زیچ  چـیه  يوش  یم  هناخ  دراو  هک  یتقو  یناد  یم  اـیآ 
؟ دراد بل  هب  دنخبل  لگ 

؟ ینک یم  مورحم  تمعن  نیا  زا  ار  دوخ  رسمه  ارچ 

دوش و یم  باسح  هقدص  ناونع  هب  ادخ  دزن  وت  راک  نیا  هک  نادب  ینزب و  دنخبل  يوش  یم  هناخ  دراو  تقو  ره  ریگب  میمصت  زورما  زا 
.دوش دایز  تیگدنز  تکرب  هک  دوش  یم  ثعاب  دنک و  یم  دایز  ار  وت  رمع 

(1) .دهد یم  افش  ار  اهرامیب  هک  ییوراد  تسا ، هدش  یفرعم  اهدرد  يوراد  نیرتهب  ناونع  هب  هقدص  يرآ ،

نیا اب  ار  تدوخ  ندب  ینیبن و  مه  يرثا  ینک و  فرصم  وراد  صرق و  همه ، نیا  هکنیا  ياج  هب  يا  هدش  یگدرسفا  راچد  وت  رگا  لاح 
.نک لمع  ار  روتسد  نیا  ایب و  ینک ، مومسم  ییایمیش  داوم 

 ! نک هیده  وا  هب  ار  دنخبل  ِلگ  يدش ، وربور  شیوخ  رسمه  اب  هک  هاگ  ره 

.دروخ دنهاوخ  ار  وت  یگدنز  يافص  ِترسح  نایانشآ ، همه  دوش و  یم  افص  اب  ردقچ  وت  یگدنز  هک  نیبب  تقو  نآ 

 ! مردارب

طقف ییآ  یم  هناـخ  هب  نوچ  اـّما  ینز ، یم  دـنخبل  اـهنآ  يور  هب  يوـش  یم  وربور  دوـخ  ناتـسود  اـب  یتـقو  امـش  هک  تسا  هدـش  هچ 
؟ يروآ یم  هناخ  هب  ار  یگتسخ 

 ! دنبب يدهع  دوخ  اب  ایب 

هناخ ِرد  ِکیدزن  هظحل  کی  يوش ، هناخ  دراو  یتساوخ  تقو  ره  دعب  هب  زورما  زا 

ص:30

ملاعم روتسد  هغالبلا ج 4 ص 4 ،  جـهن  يدنوارلل ص 181 ،  تاوعدلا  حجنم :» ءاود  هقدـصلا  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  . 17 - 1
مکحلا ص 16.
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 ! تسیاب

 ! موش یم  دراو  دوخ  یگدنز  شخب  نیرتمهم  هب  نم  وگب : دوخ  اب 

 ! وش هناخ  دراو  ناشنب و  دوخ  تروص  هب  ار  دنخبل  لگ  و 

؟ یهد یم  ّتیمها  دوخ  هداوناخ  رسمه و  هیحور  هب  یهد  یم  ّتیمها  یبساک  راک و  هب  هک  ردق  نامه  ایآ 

 ! راذگب ترسمه  ياج  ار  تدوخ  نک ، رکف  نیشنب 

؟ دنک دروخرب  وت  اب  مخا  اب  ترسمه  يوش  یم  هناخ  دراو  یتقو  هک  يراد  تسود  وت  ایآ 

 ! دنسپن زین  ترسمه  يارب  يدنسپ  یمن  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ 

ص:31
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؟  مزاس داش  ار  ادخ  لوسر  هنوگچ 

: مدرک لاؤس  ادخ  زا  زور  کی  نم 

 ! گرزب يادخ  يا 

؟ يراد تسود  اهراک  همه  زا  شیب  ار  يراک  هچ 

.مهد ماجنا  هدش ، روط  ره  ار  مهم  راک  نآ  متساوخ  یم  نم  رخآ 

.مدنام باوج  راظتنا  رد  و 

.دمآ نم  لاؤس  باوج  يراظتنا ، مشچ  یتّدم  زا  دعب  و 

زیچ همه  زا  شیب  ار  زاـمن  ادـخ  تسا و  نید  نوتـس  زاـمن  هک  ارچ  دوب ، زاـمن  لاؤس ، نیا  باوج  تسا  موـلعم  بوـخ  ییوـگب : دـیاش 
.دوبن نیا  نم  باوج  یلو  دراد ، تسود 

.مدیسر دوخ  باوج  هب  هنوگچ  نم  دیناد  یم  امش  ایآ 

(1) «. تسا ناملسم  کی  ندومن  لاحشوخ  ادخ ، دزن  لامعا  نیرتهب  : » دومرف هک  مدرک  دروخرب  ربمایپ  زا  ینخس  هب 

؟ تسا ندومن  لاحشوخ  هتسیاش  ام  رسمه  زا  شیب  یناملسم  هچ  یتسار  هب  و 

ماجنا يراک  وت  نادب  يزاس ، لاحشوخ  ار  دوخ  رسمه  ات  يریگ  یم  میمصت  وت  هک  یتقو 

ص:32

 ، دانسإلا ص 145 برق  ملسملا :» رورس  عابّتا  : » لاق هّللا ؟ یلإ  ّبحأ  لامعألا  ّيأ  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لئُس  . 18 - 1
هعیشلا ج 16 ص 356. لئاسو 
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.دراد تسود  ار  نآ  یلیخ  ادخ  هک  یهد  یم 

(1) «. ییامن داش  ار  ینمؤم  بلق  هک  تسین  نیا  دننامه  یتدابع  چیه  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

 ! يا هدرک  لاحشوخ  ار  ادخ  لوسر  ینک  لاحشوخ  ار  وا  رگا  نادب  سپ  تسا ، نامیا  لها  زا  وت  رسمه  هک  يا  هدرک  شومارف  ایآ 

(2) «. تسا هدومن  لاحشوخ  ارم  دنک  لاحشوخ  ار  نمؤم  کی  سک  ره  : » دومرف هک  يا  هدینشن  ار  ادخ  لوسر  نخس  نیا  رگم 

 ! مردارب

داش وا  ات  هدب  ماجنا  يراک  دوش  یم  ادخ  لوسر  یلاحشوخ  ثعاب  تنمؤم ، رسمه  ندومن  لاحشوخ  هک  داقتعا  نیا  اب  زیخرب و  نونکا 
.دوش

 ! هدب ماجنا  گرزب  یقشع  اب  ار  راک  نیا  اّما  کچوک ، دنچ  ره  يراک 

 ! نم تسود 

 ! دش یم  رتابیز  ردقچ  اه ، یگدنز  دندرک  یم  رکف  هنوگ  نیا  ام  هعماج  ياه  جوز  همه  رگا 

ار ینمؤـم  امـش ، زا  یکی  هک  یتـقو  : » دوـمرف هک  یهد  ارف  شوـگ  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  نخـس  نیا  هـب  دـهاوخ  یم  مـلد  یلیخ 
(3) «. تسا هدومن  لاحشوخ  مه  ار  ام  مسق  ادخ  هب  تسا ، هدرک  لاحشوخ  ار  وا  طقف  هک  دنکن  رکف  دنک  یم  لاحشوخ 

؟ يراد لد  هب  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  قشع  هک  یسک  يا 

 ! ینک لاحشوخ  ار  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  یهاوخ  یم  ایآ 

وت هک  یتقو  یناد  یم  اـیآ  ینک !  لاحـشوخ  ار  دوخ  نمؤم  رـسمه  هک  تسا  نیا  مالـسلا ،) هیلع  ) ناـمز ماـما  یلاحـشوخ  هار  نیرتـهب 
 ! ینک یم  تحاران  ار  ادخ  لوسر  یهد ، یم  هصغ  ار  وا  ینک و  یم  تحاران  ار  شیوخ  نمؤم  رسمه 

(4) «. تسا هتخاس  كانهودنا  ار  ادخ  لوسر  عقاو  رد  دنک ، كانهودنا  ار  ینمؤم  سک  ره  هک  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

ص:33

ص 188؛ یفاکلا ج 2  ...نمؤملا :» یلع  رورـسلا  لاخدإ  نم  هّللا  یلإ  ّبحأ  ءیـشب  هّللا  دـبُع  ام  : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا  ماـمإلا  . 19 - 1
راونألا ج 71 راحب  نساحملا ج 2 ص 388 ،  ...نمؤملا :» یلع  رورسلا  لاخدإ  هّللا  یلإ  لامعألا  ّبحأ  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  رقابلا  مامإلا 

تارایزلا ص 277. لماک  ...نمؤملا :» یلع  رورسلا  لاخدإ  هّللا  دنع  لامعألا  لضفأو  مالسلا ...« : هیلع  قداصلا  مامإلا  ص 289 ؛
مالسلا ص هیلع  اضرلا  هقف  ینّرس :» دقف  ًانمؤم  ّرس  نم  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  مالـسلا : هیلع  رقابلا  مامإلا  . 20 - 2
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هعیشلا ج 16 ص 349. لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 188 ،   ، 374
هّللا لوسر  یلع  هّللاو  لب  طقف ،  هلخدأ  هیلع  ّهنأ  ًارورـس  نمؤم  یلع  لخدأ  اذإ  مکدـحأ  يری  ال  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  . 21 - 3

راونألا ج 71 ص 290. راحب  هعیشلا ج 16 ص 350 ،  لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 189 ،  ملسو :» هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
...ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  هلخدأ  دـقف  نمؤم ،  یلع  رورـسلا  لـخدأ  نم  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  . 22 - 4
لئاسولا ج 17 ص 395. كردتسم  هعیشلا ج 16 ص 350 ،  لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 192 ،  ًابرک :» هلع  لخدأ  نم  کلذکو 

ینتشاد تسود  www.Ghaemiyeh.comرسمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! هد رارق  ملد  رد  مرسمه  رهم  ایادخ ،

 ! يدروآ دوخ  لزنم  هب  ار  شیوخ  رسمه  يداش ، روش و  هچ  اب  يدوب ، هتفرگ  یسورع  مسارم  یتقو  دیآ  یم  تدای 

 ! يدوب هدرک  رازگرب  یهوکشاب  نشج  هچ  دندوب و  هدش  عمج  لیماف  همه 

.دوب هراتس  ود  دنویپ  دننام  امش  سّدقم  دنویپ  دوب و  امش  یگدنز  تاظحل  نیرتهب  زا  هظحل  نآ 

؟ يداد ماجنا  ار  ندروآ  هناخ  هب  سورع  بادآ  ایآ  يدرک ؟ مه  اعد  هظحل  نآ  مناد  یمن 

؟ دراد بادآ  مه  ندروآ  سورع  هک  یتشادن  ربخ  عقوم  نآ  دیاش 

: میوگب تیارب  ار  بادآ  نیا  مهاوخ  یم  نم  نونکا 

يزاس یم  وضو  دراذگب  هناخ  هب  اپ  سورع  هکنیا  زا  لبق  مه  تدوخ  دوش و  امش  هناخ  دراو  وضو  اب  هک  یهاوخ  یم  مناخ  سورع  زا 
!

 ! یناوخ یم  زامن  تعکر  ود  و 

ص:34
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 ! یتسرف یم  تاولص  مالسلا ) مهیلع  ) دّمحم لآ  دّمحم و  رب  يروآ و  یم  اج  هب  ار  ادخ  رکش  و 

.دوش یم  وت  هناخ  دراو  سورع  هاگنآ 

.دنیوگب نیمآ »  » وت ياعد  هب  ات  یهاوخ  یم  نانامهم  همه  زا  يراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  وت  نونکا 

؟ ینکب ییاعد  هچ  دیاب  وت  لاح 

.تسا مهم  یلیخ  اعد  نیا 

يدنویپ ار  ام  دـنویپ  امن !  مرک  نم  هب  ار  وا  یلاحـشوخ  تیاضر و  نک !  ینازرا  نم  بلق  هب  ار  مرـسمه  ّتبحم  ایادـخ ،  : » نک شوگ 
(1) «. هدب رارق  هتسیاش 

 ! ینکب دیاب  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  ییاعد  نیا 

؟ منک اعد  عقوم  نآ  رد  ارچ  رخآ  هک  ییوگب  دیاش 

؟  دوش یم  زاب  نامسآ  ياهرد  عقوم  نآ  رد  هک  یناد  یم  ایآ 

هک یماگنه  دراب ، یم  تمحر  ناراب  هک  یماگنه  دوش : یم  زاب  عقوم  راهچ  رد  نامـسآ  ياـهرد  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
(2) «. دریگ یم  تروص  یجاودزا  هک  یماگنه  دوش ، یم  زاب  هبعک  رد  هک  یماگنه  دنک ، یم  هاگن  ردام ، ردپ و  تروص  هب  دنزرف 

.دنک تساوخرد  دنوادخ  زا  دیاب  داماد  هزات  هک  تسا  ییاعد  نیا  لاح ، ره  هب 

؟ تسا هداد  رارق  ار  اعد  همانرب  نیا  رهوش  هناخ  هب  سورع  دورو  هظحل  يارب  مالسا  ارچ  هک  مدرک  رکف  یلیخ  نم 

؟ يا هدرک  بلط  دنوادخ  زا  ار  هتساوخ  نیا  تیاهاعد  رد  راب  دنچ  یتسار  هب 

ص:35

أّـضوتت یّتح  اهیلإ  لصت  تنأ ال  ّمث  هئّـضوتم ، نوکت  نأ  کیلإ  لصت  نأ  لـبق  مهرمف  تلخد  اذإ  : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا  ماـمإلا  . 23 - 1
ّمهّللا لقو : کئاعد ،  یلع  اونّمؤی  نأ  اـهعم  نم  ّرمو  هّللا ،  ُعدا  ّمث  دّـمحم ،  لآو  دّـمحم  یلع  ّلـصو  هّللا  دّـجم  ّمث  نیتعکر ،  یّلـصتو 

مالسإلا مئاعد  یفاکلا ج 3 ص 481 ،  ...فالتئا :» ّرسأو  عامتجا  نسحأب  اننیب  عمجا  ّمث  اهب ،  ینضرو  اهاضرو ،  اهّدوو  اهفلُأ  ینقزرا 
هعیشلا ج 8 ص 144. لئاسو  ج 2 ص 211 ، 

دلولا رظن  دنعو  رطملا ،  لوزن  دنع  عضاوم : عبرأ  یف  همحرلاب  ءامـسلا  باوبأ  حـتفی  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 24 - 2
راونألا ج 56 ص 354. راحب  لئاسولا ج 14 ص 152 ،  كردتسم  حاکنلا :» دنعو  هبعکلا ،  باب  حتف  دنعو  دلاولا ، هجویف 
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 ! یبایب ییابیز  نیا  هب  ییاعد  یناوت  یم  نییآ ، مادک  رد 

 !«. نک يزور  نم  هب  ار  مرسمه  هب  قشع  ایادخ  »

.دش یم  نیریش  ابیز و  ردقچ  اه  یگدنز  دندرک ، یم  ار  اعد  نیا  لد ، میمص  زا  ام  هعماج  نادرم  همه  رگا 

؟ دهد رارق  ناترسمه  قشاع  ار  امش  هک  دیا  هتساوخ  ادخ  زا  لاح  هب  ات  ایآ  هک  ما  هدرک  لاؤس  رفن  اهدص  زا  نم 

 ! دنا هدرک  بّجعت  نم  فرح  زا  نانآ 

؟ یناوخب دیاب  دوش  یم  تا  هناخ  دراو  سورع  هک  يا  هظحل  نامه  ار  اعد  نیا  ارچ  يا  هدرک  رکف  ایآ 

 ! دنراد تسود  ار  دوخ  رسمه  همه  درادن و  دوجو  یلکشم  هک  یگدنز  لّوا  ياهزور  رد 

.هد رارق  نم  بلق  رد  ار  مرسمه  هب  قشع  ایادخ ، هک  درک  هنوگ  نیا  ییاعد  دیاب  هظحل  نیا  ارچ  سپ 

 ! تسا لبمس  کی  تسا ، زمر  کی  نیا 

 ! تسا كرتشم  یگدنز  زاغآ  هظحل  وت ، هناخ  هب  سورع  دورو  هظحل 

 ! يریگب کمک  ادخ  زا  دیاب  اجنیا  تسا ، یساسح  مهم و  هظحل 

 ! یشاب هتشاد  تسود  ار  وا  رمع ، نایاپ  ات  دزیرب و  تبلق  رد  ار  ترسمه  هب  ّتبحم  وا  هک  یهاوخب  وا  زا 

؟ دنیوگب نیمآ »  » داماد ياعد  هب  ات  هاوخب  سورع  ناهارمه  زا  هک  دیامرف  یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  ارچ  یتسار 

نونکا هدرک و  تیبرت  ار  يرتخد  ات  دنا  هدیـشک  اه  یباوخ  یب  هچ  دنا ، هدیـشک  تمحز  ردقچ  سورع ، ردام  ردپ و  هک  ینادن  دـیاش 
.دنهد یم  رارق  امش  رایتخا  رد 

هنوگچ هک  دنونشب  ار  دوخ  داماد  ياعد  سورع ، ردام  ردپ و  ات  دهاوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

ص:36
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 ! درادب تسود  ار  دوخ  رسمه  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا 

؟ دنک یم  لاحشوخ  ار  رتخد  کی  ردام  ردپ و  اعد ، نیا  ندینش  هزادنا  هب  يزیچ  ایند  نیا  رد  مناد  یمن 

 ! نک ّتقد  مه  ار  اعد  يدعب  تمسق 

«. دشاب یضار  نم  زا  هراومه  مرسمه  هک  نک  يراک  ایادخ !  »

.مدرکن ار  اعد  نیا  ندروآ ، سورع  عقوم  متسناد و  یمن  ار  بادآ  نیا  نم  هک  يروخب  هصغ  نآلا  دیاش  و 

 ! تسا هزات  يریگب  بآزا  تقو  ره  ار  یهام  فورعم ، لوق  هب  یلو 

ارم دیناوخب  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  ناوخب ، ار  اعد  نیا  لد  میمـص  زا  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  زاسب و  وضو  زیخرب ، نآلا  نیمه 
«. ار امش  منک  تباجا  ات 

ص:37
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؟  تسا هدش  رت  لماک  منامیا  ممهفب  اجک  زا 

هدرک ادـیپ  يرتشیب  شیارگ  تیونعم  هب  میا و  هدـش  رت  کیدزن  ادـخ  هب  مینک  یم  ساسحا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یتاظحل  اـم  همه  يارب 
.میا

.مینک یم  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ار  نامیا  رون  دوش و  یم  نشور  ام  ياهلد  ردق ، ياه  بش  ناضمر و  هام  رد  ًالثم 

؟ تسیچ نامیا  ندش  دایز  هناشن  نیرتمهم  نیلّوا و  یتسار  هب 

؟ تسا هدش  رت  لماک  ام  نامیا  هک  میمهفب  اجک  زا  ام 

؟ مییامنب مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ار  لاؤس  نیمه  یقفاوم  ایآ 

(1) «. دوش یم  رتشیب  ترسمه  هب  امش  ّتبحم  دوش  رتشیب  امش  نامیا  هچ  ره  : » تسا ترضح  نآ  خساپ  نیا 

لبق زا  رتشیب  ار  دوخ  رـسمه  ایآ  ینیبب  دیاب  دش ، رتشیب  تتدابع  زامن و  يدرک و  ادیپ  لیم  ادخ  يوس  هب  وت  رگا  دـشاب ، تساوح  ینعی 
؟ هن ای  يراد  تسود 

 ! يا هدرک  دشر  تیونعم  رد  هک  اریز  تلاح !  هب  اشوخ  سپ  دوب  تبثم  باوج  رگا 

ص:38

نم ال باتک  یفاکلا ج 5 ص 32 ،  ءاسنلل :» ًاّبح  دادزا  ّالإ  ًاریخ  نامیإلا  یف  دادزی  ًالجر  ّنظأ  ام  : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  . 25 - 1
هعیشلا ج 20 ص 22. لئاسو  هیقفلا ج 3 ص 384 ،  هرضحی 
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ینادب دیاب  يدش  توافت  یب  وا  هب  تبـسن  هکلب  دشن ، رتهب  ترـسمه  هب  تبـسن  وت  قالخا  اّما  دش ، لبق  زا  رتشیب  وت  ندـناوخ  زامن  رگا 
 ! تسین شیب  یبارس  يا  هتفر  شلابند  هک  ینافرع  نآ  هک 

 ! دنا هدومن  اه  يرهم  مک  دوخ  رسمه  هب  دنا  هتشادرب  مدق  نافرع  يداو  رد  نوچ  هک  ما  هدید  ار  يدارفا  ردقچ  نم 

 ! دشاب یم  یسک  هچ  ام  يوگلا  رخآ 

؟ درادن تقباطم  ترضح ، نآ  نخس  اب  ام  راتفر  ارچ  سپ  میتسه  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هعیش  اعقاو  ام  رگا 

هب تقـشع  ّتبحم و  هک  يا  هتفر  شیپ  ناـفرع  حیحـص  ریـسم  رد  هک  ینک  نیقی  ینزب و  ادـخ  هب  قشع  زا  مد  یناوت  یم  یناـمز  يرآ ،
.دوش رتشیب  ترسمه ،

 ! دنک یم  رارقرب  هطبار  رسمه  هب  قشع  ادخ و  هب  قشع  نیب  هنوگچ  ار  هعیش  بتکم  نیا  مزانب 

 ! میا هدنام  لفاغ  قیاقح  نیا  زا  ردقچ  ام  هک  سوسفا  و 

مهیلع ) تیب لها  ام  هب  شقشع  ّتبحم و  هک  سک  ره  : » دیامرف یم  رگید  نخس  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  ینک  بّجعت  دیاش  و 
(1) «. دوش یم  رتشیب  نانز  هب  شتّبحم  دوش ، رتدایز  مالسلا )

؟ دراد دوجو  رسمه  هب  قشع  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب  قشع  نیب  یطابترا  هچ  یتسار  هب  نک ، رکف  يرادقم 

مهیلع ) تیب لها  ّتبحم  اـب  تناـج  حور و  رفـس ، نیا  تکرب  هب  ینک و  یم  تراـیز  ار  فجن  اـی  يور  یم  ـالبرک  رفـس  هب  رگا  يرآ ،
.دوش رتشیب  ترسمه  هب  تتّبحم  قشع و  دیاب  دریگ  یم  افص  مالسلا )

ص:39

مامإلا یفاکلا ج 5 ص 321 ؛ ءاسنلل :» ًاّبح  دادزا  ّالإ  ًاریخ  رمألا  اذـه  یف  دادزی  ًالجر  ّنظأ  ام  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  . 26 - 1
راونألا ج 63 ص 287. راحب  رئارسلا ص 636 ،  تافرطتسم  ...ًاّبح :» ءاسنلل  ّدتشا  ًاّبح  انل  ّدتشا  نم  ّلک  : » مالسلا هیلع  قداصلا 
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؟  دنا هدمآ  اجک  زا  هتشرف  رازه  دون 

؟ تسا هدش  ربخ  هچ 

؟ تسا هدمآ  رد  هزرل  هب  ادخ  شرع  ارچ 

.دنیآ یم  نیمز  هب  نامسآ  زا  هتشرف  همه  نیا  ارچ 

.دشاب هتشرف  رازه  دون  اهنآ  ادعت  منک  یم  رکف 

.دنور یم  تمس  نآ  هب  ناگتشرف  نک !  هاگن  ار  فرط  نآ 

؟ تسا ربخ  هچ  مینیبب  میورب  اجنآ  مه  ام  ایب 

(1) .دنا هدمآ  ّتیم  زامن  ِندناوخ  يارب  ناگتشرف  نیا  دناوخب و  زامن  يا  هزانج  رب  دهاوخ  یم  ربمایپ 

.تسا هتفر  ایند  زا  ذاعم » نب  دعس  »

.دنا هدمآ  وا  مارتحا  هب  هتشرف  همه  نیا  هک  دش  مولعم  الاح 

؟ تسا هدش  هنهرباپ  ادخ  لوسر  ارچ 

.دنک ادیپ  روضح  مسارم  نیا  رد  هنهرب  ياپ  اب  دهاوخ  یم  وا 

ياپ اب  ابع و  نودب  ربمایپ  هک  هدوب  یبوخ  یلیخ  مدآ  دعس ، دوش  یم  مولعم 

ص:40

نوعست هکئالملا  نم  یفاو  لاقو : ذاعم  نب  دعس  یلع  یّلص  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  . 27 - 1
یسوطلل ص 437. یلامألا  ...لیئربج :» مهیفو  کلم  فلأ 
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.دنک یم  تکرش  وا  هزانج  عییشت  رد  هنهرب 

؟(1) تسا هدمآ  رد  هزرل  هب  وا  گرم  رد  ادخ  شرع  هک  هتشاد  یماقم  هچ  دعس  نیا 

 ! دعس يا  تلاح  هب  اشوخ 

.دریگب ار  يا  هزانج  مارتحا  يروط  نیا  ادخ  لوسر  هک  ما  هدینشن  لاح  هب  ات  نم 

.دور یم  هزانج  پچ  تمس  هب  هاگ  دریگ و  یم  ار  هزانج  تسار  تمس  هاگ  ربمایپ 

.مینک لاؤس  ربمایپ  زا  ار  راک  نیا  ّتلع  ایب 

 !«. مور یم  وا  هارمه  زین  نم  دور ، یم  لیئربج  هک  اجک  ره  تسا ، لیئربج  تسد  رد  نم  تسد  : » دهد یم  باوج  نینچ  ترضح  نآ 

.دنرب یم  ربق  کیدزن  ار  دعس  رکیپ 

.دناشوپ یم  ار  دعس  ربق  دنیچ و  یم  ار  دحل  گنس  دراذگ و  یم  ربق  لخاد  ار  دعس  هزانج  دوش و  یم  ربق  دراو  ربمایپ 

؟ دراذگب ربق  لخاد  ار  وا  رکیپ  ربمایپ  هک  تسا  هتشاد  تداعس  لاح ، هب  ات  یسک  هچ  یتسار  هب 

.دیآ یم  شرسپ  ربق  رانک  مارآ  مارآ  هک  نک  هاگن  ار  مناخ  نآ 

.تسا دعس  ردام  وا 

.دنیشن یم  دعس  شرسپ  ربق  رانک  دیآ و  یم  وا  دنور و  یم  رانک  همه 

، مرسپ : » دیوگ یم  رایتخا  یب  نیمه  يارب  تسا و  هتشاذگ  مامت  گنس  شرسپ  هزانج  عییشت  رد  ربمایپ  هک  تسا  هدید  دوخ  مشچ  اب  وا 
 !«. داب تیاراوگ  تشهب 

(2) «. نک ربص  دعس !  ردام  : » دیوگ یم  دعس  ردام  هب  ربمایپ 

.دنک یم  نامسآ  هب  یهاگن  هاگنآ  و 

؟ تسا هدش  ربخ  هچ 

.دنک یم  يا  همزمز  دراد  ربمایپ 

ص:41
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حیحص يراخبلا ج 2274 ،  حیحـص  ذاـعم :» نب  دعـس  تومل  ناـمحرلا  شرع  ّزتها  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 28 - 1
ریدغلا ج 10 ص 43. یلعی ج 5 ص 329 ،  یبأ  دنسم  ملسم ج 7 ص 150 ، 

ءاذح الب  هعبتف  ...دعس  لسغب  رمأف  هباحصأ ،  ماقو  هّللا  لوسر  ماقف  تام ،  دق  ذاعم  نب  دعـس  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  . 29 - 2
يّوس نأ  اّملف  ...هدحل  یّتح  هّللا  لوسر  لزنف  ربقلا ،  یلإ  یهتنا  یّتح  هّرم ،  ریرسلا  هرسیو  ًهّرم ،  ریرـسلا  هنمی  ذخأی  ناک  ّمث  ...ءادر  الو 
هباصأ دـق  ًادعـس  ّنإف  ّکبر ، یلع  یمزجت  ال  هم ! دعـس  ّمُأ  ای  هّللا : لوسر  لاقف  هّنجلا ، کل  ًائینه  دعـس ، اـی  دعـس : ّمُأ  تلاـق  هیلع  هبرتلا 
راونألا ج 79 ص 49. راحب  یسوطلل ص 428 ،  یلامألا  قودصلل ص 468 ،  یلامألا  ءوس :» هلهأ  عم  هقلخ  یف  ناک  ّهنإ  ...هّمض 
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.»؟ دنیبب ربق  راشف  دیاب  دعس  لثم  ایآ  ایادخ !   : » نک شوگ 

«. دراد ربق  راشف  دعس  نآلا ، : » دیوگ یم  دنک و  یم  دعس  ردام  هب  ور  دعب 

؟ تسا هدش  هچ  یتسار ، هب 

؟ دنیبب ربق  راشف  هنوگ  نیا  ماقم  نآ  اب  دعس  دیاب  ارچ  ربق ؟ راشف  دعس و 

؟ میسرپب ربمایپ  زا  ار  لاؤس  نیا  یقفاوم  ایآ 

(1) «. دوب نآ  رطاخ  هب  ربق  راشف  نیا  دوب و  قالخا  دب  شا  هداوناخ  اب  دعس  : » تسا نیا  ربمایپ  باوج 

 ! تسا باتک  باسح و  يور  ادخ  ياهراک  همه  اّما  تشاد ، ربمایپ  دزن  یگرزب  ماقم  دعس ، هک  تسا  تسرد  يرآ ،

(2) .دنیبب ربق  راشف  دیاب  نیمه  يارب  دوب و  قالخا  دب  دوخ  رسمه  اب  یلو  تشاد  ار  اه  یبوخ  همه  دعس 

.دش راتفرگ  دعس  هک  میوش  راچد  یتشونرس  هب  هناخ  رد  یقالخا  دب  اب  ادابم  هک  میشاب  بظاوم  یلیخ  دیاب  ام 

ص:42

یلإ هسأر  هّللا  لوسر  عفرف  کلم ،  فلأ  نوعبس  هعّیش  دقو  دعس  هزانج  یف  جرخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ  . » 30 - 1
: مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  یفاکلا ج 3 ص 236 ؛ ...هلهأ :» یلع  هقلخ  یف  هراعز  نم  ناک  اّمنإ  ّمضی ...؟ دعـس  لثم  لاق : ّمث  ءامـسلا 

هیلع هبرتلا  يّوس  نأ  اّملف  ...ءادر  الو  ءاذـح  الب  هعبتف  ...دعـس  لسغب  رمأف  هباحـصأ ،  ماقو  هّللا  لوسر  ماقف  تام  دـق  ذاعم  نب  دعـس  ّنإ 
ّهنإ ...هّمض  هباصأ  دق  ًادعس  ّنإف  ّکبر ،  یلع  یمزجت  ال  هم ! دعـس  ّمُأ  ای  هّللا : لوسر  لاقف  هّنجلا ،  کل  ًائینه  دعـس ،  ای  دعـس : ّمُأ  تلاق 

راونألا ج 79 ص 49. راحب  یسوطلل ص 428 ،  یلامألا  قودصلل ص 468 ،  یلامألا  ءوس :» هلهأ  عم  هقلخ  یف  ناک 
لاجرلا ج 1 ص دـقن  دوواد ص 168 ،  نبا  لاـجر  یسوطلا ص 40 ،  لاجر  دینک : هعجارم  ذاعم  نب  دعـس  لاح  حرـش  يارب  . 31 - 2
لامکلا ج بیذهت  ناّبح ج 3 ص 147 ،  نبال  تاقثلا  بیذهتلا ج 1 ص 345 ،  بیذهت  ثیدحلا ج 9 ص 94 ،  لاجر  مجعم   ، 382

هباصإلا ج 3 ص 70. 10 ص 300 ، 
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 ! نک دیرخ  ریگب و  ار  تسیل  نیا 

 ! نک يرادیرخ  تشوگ  يرادقم  ورب  هدش ، مامت  لزنم  رد  تشوگ  هک  تسا  هتفگ  وت  هب  ترسمه  هک  تسا  هدمآ  شیپ  تیارب  ًامتح 

اذغ ماش ، يارب  دـهاوخ  یم  امـش  رـسمه  یلو  ینک ، تحارتسا  يرادـقم  یهاوخ  یم  ینک ، هچ  یناد  یمن  يا ، هتـسخ  یلیخ  هک  وت  و 
.يورب نوریب  دیرخ  يارب  يریگ  یم  میمصت  ماجنارس  دنک ، هیهت 

؟ دراد مه  شاداپ  باوث و  ادخ  دزن  وت  راک  نیا  هک  ینک  یم  رکف  ایآ 

؟ دوش یم  هتشون  وت  يارب  یباوث  هچ  هک  ینادب  دیاب  ینک و  دیرخ  هناخ  يارب  يور  یم  وت  يرآ ،

؟ دهد یم  يزایتما  هچ  دیرخ  نیا  يارب  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هک  مینیبب  یقفاوم  ایآ 

کی ندرک  دازآ  زا  ار  راـک  نیا  منک ، یم  يرادـیرخ  تشوگ  دوخ ، هداوناـخ  يارب  مور و  یم  رازاـب  هب  یتـقو  : » دومرف ترـضح  نآ 
(1) «. مناد یم  رتهب  هدنب ،

ص:43

قتعأ نأ  نم  َّیلإ  ّبحأ  هیلإ ،  اومرق  دـقو  یلایعل  ًامحل  هب  عاتبا  مهرد  یعمو  قوسلا  لخدأ  نأل  : » مالـسلا هیلع  داّجـسلا  ماـمإلا  . 32 - 1
راونألا ج 21 ص 534. راحب  یفاکلا ج 4 ص 12 ،  ...همسن :»
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نخس ناضمر  هام  تمظع  دروم  رد  مدرم  يارب  درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  ناضمر  هام  زا  لبق  زور  دنچ  ربمایپ  هک  يا  هدینـش  امتح 
.تفگ

یم هدنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  وت  هب  ادخ  یهدب  يراطفا  ار  ینمؤم  هام  نیا  رد  یناوتب  وت  رگا  تسا و  زیزع  رایسب  ناضمر  هام  يرآ ،
(1) .دهد

 ! يدیمهف ارم  روظنم  منک  یم  رکف 

 ! ناضمر هام  رد  نداد  يراطفا  هک  دراد  باوث  ردقنامه  وت  راک  نیا  ینک  دیرخ  تدوخ  هداوناخ  يارب  يورب و  رگا 

.دزاس مکحتسم  ار  هداوناخ  نوناک  دنک  یم  شالت  ابیز  ردقچ  هک  ار  بتکم  نیا  مزانب 

 ! تسا تخس  یلیخ  وت  يارب  نداتسیا  ییاونان  فص  رد  هک  مناد  یم  نم  يرآ ،

تدابع لاح  رد  هک  نادـب  شاب و  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  نخـس  نیا  دای  هب  يداتـسیا  نان  فص  رد  هک  تقو  ره  دـعب ، هب  زورما  زا 
 ! یتسه

یهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  تبغر  لیم و  اب  وت  دنکب ، هناخ  يارب  ار  يزیچ  دیرخ  شرافس  وت  هب  ترسمه  تقو  ره  رگید  مناد  یم  نم 
 ! یبای یم  تسد  یگرزب  يونعم  لامک  هب  راک  نیا  اب  وت  هک  ارچ 

.مرادن باوث  هب  راک  نم  دنیوگ  یم  هک  دنتسه  يدارفا  باتک ، نیا  ناگدنناوخ  نایم  رد  دیاش 

يوـنعم لاـمک  هب  یهاوـخ  یم  رگا  وـت  هک  تسا  نیا  نم  نخـس  هکلب  تسین ، هدـنب  کـی  ندرک  دازآ  باوـث  دروـم  رد  مه  نم  ثحب 
 ! ینک دیرخ  دوخ  هداوناخ  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ياه  هار  زا  یکی  یسرب ،

؟ يراد ادخ  شیپ  یشزرا  هچ  يدرگ  یمرب  دیرخ  زا  هک  یتقو  یناد  یم  ایآ 

هقدص ادخ  هار  رد  هک  دـهد  یم  وت  هب  ار  یـسک  نآ  باوث  دـنوادخ  يرب ، یم  هناخ  هب  ار  ...و  هویم  تشوگ و  دوخ  ياهتـسد  اب  یتقو 
.تسا هداد 

 ! تسا نداد  هقدص  اب  يواسم  مالسا  بتکم  رد  هناخ  يارب  ندرک  دیرخ  يرآ ،

زا ار  یناهگان  گرم  دوش و  یم  دنوادخ  یلاحشوخ  هیام  و  دنک ، یم  الب  عفر  هقدص  رگا 

ص:44

قتع هّللا  دنع  کلذب  هل  ناک  رهشلا ،  اذه  یف  ًانمؤم  ًامئاص  مکنم  رّطف  نم  سانلا ، اهّیأ  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  . 33 - 1
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 ، لامعألا ج 1 ص 26 لاـبقإ  نیظعاوـلا ص 345 ،  هضور  هثالثلا ص 78 ،  رهـشألا  لئاضف  قودصلل ص 154 ،  یلامألا  ...همـسن :»
یفطصملا ص 436. هراشب 
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.دراد ار  اهرثا  نیمه  زین  هداوناخ  يارب  دیرخ  دنک ، یم  رود  ناسنا 

هب ارنآ  درخب و  يزیچ  دوخ  هداوناخ  يارب  دوش و  رازاب  دراو  يدرم  هک  هاـگنآ  : » دومرف ربماـیپ  میوگ ، یمن  دوخ  زا  ار  نخـس  نیا  نم 
(1) «. دهد یم  نادنمزاین  هب  هقدص  هک  تسا  یسک  اب  ربارب  وا  باوث  دربب ، هناخ 

رد هداوناخ  نوناک  دـشاب و  هارمه  ّتیمیمـص  قشع و  اب  هراومه  رهوش  نز و  نیب  طباور  ات  تسا  هدـش  شالت  مالـسا  میلاعت  رد  يرآ ،
.دشاب رادروخرب  يدایز  ماکحتسا  زا  ناناملسم  هعماج  نایم 

ص:45

ٍموق یلإ  هقدـص  لماحک  ناک  هلایع ،  یلإ  اهلمحف  هفحت  يرتشاـف  قوسلا  لـخد  نم  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 34 - 1
هعیشلا ج ج 21 ص 514. لئاسو  لامعألا ص 201 ،  باوث  قودصلل ص 672 ،  یلامألا  ...جیواحم :»
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 ! دوشن لوبق  تزامن  هک  ینکن  يراک 

 ! تساپرب ییاغوغ  هچ  تسا و  تمایق  يارحص  نک ! هاگن 

.دوش یگدیسر  اهنآ  راتفر  رادرک و  باسح  هب  ات  دنا  هدامآ  هتشادرب و  كاخ  زا  رس  مدرم  همه 

.دتفا یم  دیجم  هب  نم  مشچ  نایم  نیا  رد 

.متشاد هقالع  وا  هب  یلیخ  نم  دوب و  ایند  رد  نم  بوخ  ناتسود  زا  یکی  دیجم 

.دسر یم  رظن  هب  لاحشوخ  یلیخ  وا 

.میورب وا  شیپ  یقفاوم  ایآ 

 ! اقآ دیجم  مالس ، - 

! نم تسود  مالس ، - 

 ! یتسه لاحشوخ  داش و  یلیخ  هک  منیب  یم  - 

يزور نینچ  يارب  لماک  یگدامآ  ما و  هداد  ماجنا  يدایز  بوخ  ياهراک  ایند  رد  نم  نوچ  هلب  - 

ص:46
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.مراد ار 

؟ ییوگب میارب  ار  دوخ  بوخ  ياهراک  دوش  یم  ایآ  - 

دص ما ، هتخاس  دجـسم  کی  هسردم و  کی  ما ، هتفر  البرک  راب  جنپ  ما ، هداد  ماجنا  هرمع  هس  ما ، هتفر  بجاو  جح  رفـس  ود  نم  هلب ، - 
...ما هدروآ  رد  دوخ  تیامح  تحت  ار  ریقف  اه  هد  ما ، هدرک  یتسرپرس  ار  میتی 

 ! مهد ماجنا  بوخ  راک  همه  نیا  متسناوتن  نم  ارچ  هک  مدروخ  ترسح  هک  دوب  اجنیا 

.تسا هتشاد  گرزب  یتداعس  دنک  فرصم  ریخ  هار  رد  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  تورث  ناسنا  رگا  هک  یتسار  هب 

یتساوخ یتقو  ینکن ، شومارف  ار  ام  متفگ  وا  هب  مدیسوب و  ار  وا  يور  نیمه  يارب  تسا  تشهب  لها  دیجم  هک  مدرک  نیقی  رگید  نم 
.ریگب مه  ار  ام  تسد  يورب  تشهب  هب 

.دنناوخ یم  ار  وا  مان  ناگتشرف  دسر و  یم  ارف  دیجم  یسرباسح  تبون  هک  نآ  هصالخ 

.دور یم  ولج  یسرباسح  يارب  دیجم  و 

؟ يا هدرک  راک  هچ  ایند  رد  وت  -- 

.ما هدروآ  اج  هب  هرمع  جح و  -- 

 ! تسین لوبق  وت  هرمع  جح و  -- 

.ما هتخاس  هسردم  -- 

.تسین لوبق  -- 

ص:47
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.ما هدرک  یتسرپرس  ار  نامیتی  -- 

 ! تسین لوبق  -- 

.تسین لوبق  شلمع  نآ  هک  دنیوگ  یم  وا  هب  ناگتشرف  درب  یم  مان  ار  تسا  هداد  ماجنا  هک  یبوخ  راک  ره  دیجم 

 ! دنک یم  هیرگ  روطچ  هک  نک  هاگن  ار  دیجم 

.تسا هدشن  عقاو  ادخ  هاگرد  لوبقم  نم  قیفر  نیا  لامعا  زا  کی  چیه  ارچ  تسا  هدش  هچ  رخآ  منک ، یم  بّجعت  یلیخ  نم 

.تسا هدش  جیگ  یباسح  زین  وا  هک  منیب  یم  ممهفب  ار  ّتلع  دیاش  ات  مور  یم  دیجم  دزن  نم 

؟ منک هچ  الاح  مدش !  تخبدب  دش !  مالعا  لطاب  نم  لامعا  همه  نک ، هاگن  دیوگ : یم  هیرگ  اب  دتفا  یم  نم  هب  شهاگن  ات  دیجم 

.دزوس یم  یلیخ  دیجم  يارب  ملد  نم 

.میوش ایوج  ار  ّتلع  میورب و  لامعا  هبساحم  ناگتشرف  دزن  مه  اب  یقفاوم  ایآ 

: میوگ یم  ناگتشرف  نآ  هب  نم 

ارچ هک  میمهفب  میهاوخ  یم  ام  اّما  تسا ، باتک  باسح و  يور  وا  ياهراک  همه  دنک و  یمن  ملظ  سک  چـیه  هب  ادـخ  هک  میناد  یم  »
.»؟ تسا هدش  مالعا  لطاب  دیجم  بوخ  ياهراک  همه 

: دیوگ یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  ناگتشرف  زا  یکی  هک  تساجنیا 

«. دوش یمن  لوبق  وا  لامعا  زا  مادک  چیه  تسا  هدرک  ّتیذا  ار  دوخ  رسمه  نوچ  یلو  هداد  ماجنا  يدایز  کین  لامعا  دیجم  »

.درک یم  رازآ  ّتیذا و  ار  شرسمه  هک  نیا  نآ  تشاد و  بیع  کی  اّما  تشاد ، ار  اه  یبوخ  همه  دیجم  هک  داتفا  مدای  هزات 

ص:48
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؟ دنک لطاب  ار  رفن  کی  بوخ  لامعا  همه  دناوت  یم  هک  تسا  یگرزب  هانگ  ردق  نیا  رسمه  رازآ  تیّذا و  ایآ 

يدرم ره  دنک و  یمن  لوبق  ار  وا  بوخ  لامعا  زا  مادک  چـیه  دـنوادخ  دـنک  رازآ  تیّذا و  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  ره  : » دومرف ربمایپ 
(1) «. تسا نینچ  نیا  زین  دهد  رازآ  ار  دوخ  نز  هک 

هک يدرم  نآ  روط  نیمه  دـنک و  یمن  لوبق  ار  وا  زاـمن  ادـخ  هک  دـنادب  دـیاب  دور ، یم  دجـسم  هب  رهوـش  هزاـجا  نودـب  هک  ینز  نآ 
.دنک یمن  لوبق  ار  وا  بوخ  لامعا  دنوادخ  هک  دنادب  دیاب  دنک  یمن  تاعارم  ار  دوخ  رسمه  قوقح 

ص:49

هنیعت یّتح  اهلمع  نم  هنـسح  الو  اهتالـص  هّللا  لّبقتی  مل  هیذؤت  هأرما  هل  ناـک  نم  ملـسو ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 35 - 1
هعیشلا ج 20 ص لئاسو  لامعألا ص 284 ،  باوث  ...ًاملاظ :» ًایذؤم  اهل  ناک  اذإ  باذعلاو  رزولا  کلذ  لثم  لجرلا  یلعو  ...هیـضرتو 

هّمهملا ج 2 ص 337. لوصفلا  راونألا ج 73 ص 363 ،  راحب   ، 163
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 ! دیشاب نابرهم  دوخ  رسمه  اب 

ار اـهنآ  لاـح  تاـعارم  هک  میوـگب  نادرم  هب  درک  یم  هیـصوت  نم  هب  تـفگ و  یم  نخـس  نـم  اـب  ناـنز  دروـم  رد  لـیئربج  هراوـمه  »
(1) «. دنیامنب

.تسا ادخ  لوسر  نخس  نیا 

 ! دنشاب نابرهم  نانز  اب  هک  وگب  دوخ  تّمأ  هب  دّمحم !  يا  : » تشاد هضرع  ربمایپ  هب  لیئربج 

(2) «. دنریگن مشخ  نانآ  هب  دننک و  داش  ار  اهنآ  ياه  لد  و 

 ! مردارب

؟ مینک داش  ار  دوخ  رسمه  لد  میناوت  یم  هنوگچ  یتسار  هب 

.میوگب تیارب  ار  نآ  ياههار  زا  یکی  یقفاوم  ایآ 

؟ دنک یعقاو  ِندوب  هدنز  ساسحا  وا  دوش  یم  ثعاب  ترسمه  هب  نداد  ناشن  هّجوت  هک  یناد  یم  ایآ 

؟ دناسر یم  وا  يارب  ار  مهم  مایپ  کی  ترسمه  هب  امش  هّجوت  هک  یناد  یم  ایآ 

ص:50

هعیشلا ثیداحأ  عماج  ُّفا :» اهل : لوقی  نأ  اهجوزل  ّلحی  نأ ال  تننظ  یّتح  ءاسنلاب ،  ینصوی  لزی  ملو  لیئربج  یخأ  ینربخأ  . » 36 - 1
ج 20 ص 249.

هعیشلا ج 20 ص ثیداحأ  عماج  ّنهب :» اوطخست  الو  ءاسنلا  اوهرکت  الو  مکعم ،  نفقی  یّتح  ّنهبولق  اوبّیطو  ّنهیلع  اوقفـشاف  . » 37 - 2
لئاسولا ج 14 ص 253. كردتسم   ، 249
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؟ تسیچ مایپ  نآ  یناد  یم  ایآ 

.تسا مهم  ینتشاد و  تسود  یلیخ  هک  دنک  یم  ساسحا  وا  ینک  یم  هّجوت  دوخ  رسمه  هب  وت  یتقو 

 ! درم دهاوخ  وا  بلق  يرادن  هّجوت  وا  هب  وت  هک  دنک  ساسحا  وا  رگا 

 ! تسا تخس  یلیخ  تسا  هدرم  شبلق  هک  ینز  اب  یگدنز  یتسار  هب  و  دروخ ، یهاوخ  ار  وا  قشع  ترسح  وت  هاگنآ  و 

.يا هدرک  دوبان  یهّجوت  یب  اب  ار  وا  لد  تدوخ ، وت  يا ، هدرک  ار  راک  نیا  تدوخ  وت 

هک تسا  تروص  نیا  رد  اریز  ینک  داش  ار  دوخ  رـسمه  ِلد  هراومه ، ات  نک  شالت  نک و  دوخ  شوگ  هزیوآ  ار  لـیئربج  نخـس  سپ 
.يزاس یم  ایهم  تدوخ  يارب  ار  یتخبشوخ 

.دینک ادیپ  هّجوت  ناترسمه  هب  هک  دیریگب  دای  دیاب  امش 

يا هدش  رتابیز  ردقچ  وت  دیآ و  یم  وت  هب  ردقچ  سابل  نیا  : » دییوگب وا  هب  هاگنآ  دـنک و  نت  هب  ار  شیابیز  سابل  دـیهاوخب  وا  زا  ًالثم 
!«.

 ! دینک فیرعت  وا  يوسیگ  وم و  گنر  زا 

 !«. متسه یضار  یلیخ  وت  زا  نم  یتسه و  ایند  نز  نیرتروشرپ  وت  : » دییوگب وا  هب  دنک  یم  یگدیسر  دوخ  رهاظ  هب  وا  یتقو 

 !«. تسا یلاع  هزمشوخ و  ییاذغ  نیا  : » دییوگب وا  هب  دروآ  یم  هرفس  رس  ار  امش  ياذغ  یتقو 

ریدقت اهنآ  زا  میهدب و  يا  هزیاج  هعماج  دارفا  نیرتهب  هب  ات  مینک  رازگرب  هقباسم  کی  ام  یقفاوم  ایآ  دیـسر ، اجنیا  هب  نخـس  هک  لاح 
؟ مینک

؟ دنتسه مدرم  نیرتهب  يدارفا ، هچ  هک  میسرب  قفاوت  هب  بلطم  نیارد  دیاب  لّوا  ییوگ  یم  ًامتح 

؟ تسا یسک  هچ  مدرم  نیرتهب  امش  رظن  هب 
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؟ دنک یم  کمک  هراچیب  دارفا  هب  تسا و  يراکوکین  درف  هک  یسک  تسا ؟ هزور  زامن و  لها  هک  یسک 

؟ داد دهاوخ  یباوج  هچ  ترضح  نآ  امش  رظن  هب  میسرپب ؟ ربمایپ  ار  لاؤس  نیا  ام  یقفاوم  ایآ 

(1) «. دشاب رتهب  دوخ ، هداوناخ  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  : » تسا ترضح  نآ  نخس  نیا 

.دوب دهاوخن  ام  هقباسم  هدنرب  تسین ، قالخا  شوخ  دوخ  هداوناخ  اب  یلو  تسا ، تعاط  زامن و  لها  هک  یسک  باسح ، نیا  اب 

یقاب قشع ، ّتبحم و  ترـسح  رد  ار  شرـسمه  یلو  دنک ، یم  يدایز  یلام  کمک  تعاضب ، یب  ياه  هداوناخ  هب  هک  يراک  وکین  نآ 
.تسین مدرم  نیرتهب  دراذگ ، یم 

(2) .دیازفا یم  وا  رمع  رب  دنوادخ  دنک  راتفر  وکین  دوخ  هداوناخ  اب  هک  یسک  ره  دیناد  یم  ایآ 

 ! نم بوخ  ردارب 

 ! امش تسد  رد  تسادخ  تناما  امش  رسمه 

 ! ینک تظفاحم  ار  تناما  دیاب  هک  تسا  یمالسا  روتسد  نیا 

(3) «. دنتسه امش  شیپ  رد  ادخ  تناما  نانز ، : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما 

هب امـش  اب  یگدنز  لاس  دنچ  زا  دـعب  یلو  دـشاب ، باداش  مناخ  کی  دـیآ  یم  امـش  هناخ  هب  یتقو  امـش ، رـسمه  هک  تسا  تسرد  ایآ 
؟ دوش لیدبت  هدرسفا  مناخ  کی  هب  امش  هّجوت  مدع  رطاخ 

؟ تسا يراد  تناما  مسر  نیا  ایآ 

 ! دینک هابت  ار  ادخ  تناما  هک  نیا  زا  دیسرتب 

؟ دشاب هنوگ  نیا  نانز  یحور  عضو  تسا  مالسا  وریپ  هک  يا  هعماج  رد  دیاب  ارچ 

شیوخ نارسمه  ینامداش  تهج  هنادرم  درم و  مالسا ، میلاعت  وترپ  رد  دییایب 
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میظنلا ص 639. ّردلا   ، 245
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20 ص 248.
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.میرادرب ماگ 

 ! میوش کیدزن  ادخ  هب  شیوخ ، نارسمه  ندرک  داش  اب  دییایب 

 ! میناوت یم  ام 

 ! دشاب هدش  رتشیب  نامرسمه  هب  ام  ّتبحم  میوش  رتکیدزن  ادخ  هب  هچ  ره  هک  زور  نآ  دیما  هب 

.مینادب دوخ  يونعم  هیامرس  ار  شیوخ  رسمه  مّسبت  یباداش و  هک  يزور  نآ  دیما  هب 

 ! مردارب

 ! ینکن ییور  شرت  وا  اب  هک  تسا  نیا  وت  رسمه  قوقح  زا  یکی  یناد  یم  ایآ 

ییور شرت  وا  اب  هاگچیه  دـنک و  نیمأت  ار  وا  جراـخم  هقفن و  هک  تسا  نیا  شرهوش  رب  نز  قح  : » دومرف هک  تسا  ربماـیپ  نخـس  نیا 
(1) «. دنکن

.وا یحور  ياهزاین  هب  مه  دهد و  یم  ّتیمها  نز  یمسج  ياهزاین  هب  مه  مالسا  يرآ ،

؟ ینک دروخرب  وا  اب  شوخ  يور  اب  هک  یتسه  نیا  رکف  هب  ایآ  یتسه  تدوخ  رسمه  يارب  كاشوپ  اذغ و  هیهت  رکف  هب  هک  ردق  نامه 

؟ میراد هفیظو  دوخ ، رسمه  یحور  طاشن  ینامداش و  لباقم  رد  ام  هک  یناد  یم  ایآ 

.دیامنب یتخبشوخ  ساسحا  ام  هناخ  رد  نامرسمه  هراومه  هک  مینک  يراک  دیاب  ام 
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 ! نک كرد  ار  نتفگ  نخس  هب  ترسمه  زاین 

؟ ینک یم  هچ  يوش  یم  وربور  یلکشم  اب  یتقو 

.یبایب دوخ  لکشم  يارب  یّلح  هار  ات  ینک  یم  شالت  يور و  یم  ورف  رکف  هب 

هک میراد  زاین  نیمه  يارب  میـسر  یمن  شمارآ  هب  میباین  دوخ  لکـشم  يارب  يا  هراچ  ات  هک  میا  هدش  قلخ  نینچ  نیا  نادرم  ام  يرآ ،
.میوش لوغشم  ندرک  رکف  هب  یتولخ  ياج  رد 

؟ دیوگب نخس  وت  اب  ات  دراد  زاین  دنک  یم  دروخرب  یلکشم  اب  وت  رسمه  یتقو  یناد  یم  ایآ 

.نک شوگ  ّتقد  هب  سپ  میوگب  تیارب  مهاوخ  یم  هک  تسا  هنانز » زار   » کی نیا 

.نک لد  درد  وا  اب  نک و  ادیپ  ار  رفن  کی  هک  دیوگ  یم  وا  هب  يا  هزیرغ  دوش  یم  ورب  ور  یلکشم  اب  ینز  هک  ینامز 

.دیوگب نخس  دوخ ، لکشم  دروم  رد  دوخ ، ینارگن  عفر  يارب  دراد  زاین  وا  دنک ، یمن  قرف  لکشم  یکچوک  یگرزب و  وا  يارب 
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 ! تسین لکشم  ّلح  هار  ندرک  ادیپ  لابند  هب  وا 

 ! ما هتشون  تسرد  نکن ، بّجعت 

لابند هب  لکـشم  اب  ندـش  وربور  ماگنه  نانز  یلو  میدرگ ، یم  بوخ  ّلح  هار  لابند  هب  تالکـشم  اب  ندـش  وربور  ماـگنه  نادرم  اـم 
.دنتسه بوخ  مدمه  کی 

.نک ّتقد  یلیخ  لبق  هلمج  يور  منک  یم  شهاوخ 

هدرک وا  هب  یگرزب  کمک  شمارآ ، هب  ندیسر  هار  رد  دیشاب ، بوخ  مدمه  کی  بوخ و  هدنونـش  کی  دوخ  رـسمه  يارب  امـش  رگا 
.دیا

 ! مردارب

يدرک شوگ  وا  نانخس  هب  يدرک و  يدردمه  وا  اب  وت  هک  نیمه  یلو  دوشن  ّلح  وا  لکشم  ناترـسمه ، نتفگ  نخـس  اب  تسا  نکمم 
.يا هدرک  هیده  وا  هب  ابیز  یشمارآ 

یمن زگره  وا  هک  ینادـب  دـیاب  وت  دراذـگ ، یم  نایم  رد  وت  اب  ار  شتالکـشم  دـیوگ و  یم  نخـس  وت  اب  ترـسمه  ییآ و  یم  هناخ  هب 
! دنادب رّصقم  ار  وت  دهاوخ 

؟ دنک یم  ار  راک  نیا  هنوگچ  وا  بوخ ، .دسرب  شمارآ  هب  دهاوخ  یم  تسا و  هدیسر  دوخ  رهوش  هب  نونکا  وا 

.نتفگ نخس  اب 

.دنک یم  ندز  فرح  هب  عورش  نیمه  يارب 

ار عاـضوا  يریگ و  یم  دوخ  هب  عاـفد  ِتلاـح  نیمه  يارب  دـنک و  موکحم  ار  وـت  دـهاوخ  یم  وا  ینک  یم  لاـیخ  یناد  یمن  هک  اـمش 
 ! ینک یم  بارخ 

اب دیاب  وا  ینک  یم  لایخ  ییوگ و  یم  وا  لکشم  يارب  یّلح  هار  وت  دیوگ  یم  وت  هب  ار  دوخ  لکـشم  ترـسمه  یتقو  تسا  هدش  اهراب 
.دوش یمن  نینچ  نیا  یلو  دسرب ، شمارآ  هب  ّلح  هار  نیا  نتفای 

؟ یناد یم  ار  ّتلع  ایآ 
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 ! نتفگ نخس  يدردمه و  اب  نز  اّما  دوش ، یم  مارآ  ّلح  هار  نتفای  اب  درم  نوچ 

 ! یبایب یّلح  هار  وا  يارب  وت  هک  تسین  نیا  لابند  هب  دیوگ  یم  نخس  وت  اب  ترسمه  یتقو  ینادب  دیاب  وت 

.دسر یم  شمارآ  هب  تاّیئزج  رکذ  نتفگ و  نخس  نیمه  اب  ترسمه  هک  ینادب  دیاب  وت 

یشخبافش رثا  ترسمه ، نتفگ  نخـس  هک  یناد  یم  نوچ  یهد  یمن  جرخ  هب  ّتیـساسح  ترـسمه  یفرحرپ  هب  تبـسن  رگید  نیاربانب 
.دراد وا  يارب 

یم یبوخ  هدنونـش  وا  يارب  یهد و  یم  ارف  شوگ  دوخ  رـسمه  نانخـس  هب  ینکب  ندوب  رـصقم  ساسحا  هکنیا  نودب  دعب ، هب  زورما  زا 
.يا هتشاد  ینازرا  دوخ  رسمه  هب  ار  شمارآ  هک  ارچ  يوش  یم  ایند  رهوش  نیرتهب  وت  هک  تسا  تقو  نآ  يوش ،

هب زاین  ترـسمه ، یحور  زاین  نیرت  مهم  هک  یناد  یم  نوچ  ینک ، یمن  یهّجوت  یب  ترـسمه  نانخـس  هب  رگید  دعب ، هب  نیا  زا  يرآ ،
.تسامش طسوت  شنانخس  ندش  هدینش 
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؟  دهد یم  زایتما  امش  هب  ناترسمه  هنوگچ 

.میریگب يدایز  زایتما  نآ  هلیسو  هب  میهد و  ماجنا  گرزب  ياهراک  میهاوخ  یم  هراومه  هک  میا  هدش  قلخ  يا  هنوگ  هب  نادرم  ام 

.میهد ماجنا  نامرسمه  يارب  ار  یگرزب  راک  ات  مینک  یم  شالت  میروآ و  یم  دوخ  ییوشانز  یگدنز  رد  ار  عوضوم  نیمه  و 

.دراد زاین  يدایز  نامز  هب  گرزب  راک  ماجنا  بوخ 

 ! يربب یلاع  بوخ و  رفس  کی  هب  ار  ترسمه  يروآ و  تسد  هب  یلوپ  ات  يور  یم  يراک  هفاضا  ینک و  یم  شالت  اه  هام  وت  يرآ ،

دش دهاوخ  لاحشوخ  رایسب  وت  رسمه  ًامتح  هک  ینک  یم  لایخ  دوخ  شیپ  يرب ، یم  ترفاسم  هب  ار  وا  شالت ، هام  شـش  زا  دعب  یتقو 
یباسح تسا و  هدشن  لاحـشوخ  يدرک  یم  رکف  هک  يا  هزادنا  هب  وت  رـسمه  هک  ینیب  یم  اّما  يا ،  هداد  ماجنا  یّمهم  راک  وت  هک  ارچ 

 ! يوش یم  جیگ 

ار رفس  نیا  هنیزه  یتسناوت  ات  يدرک  راک  يدنک و  ناج  مامت  هام  شش  وت  رخآ 
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.ینک مهارف 

: منک نایب  ار  نانز  یگژیو  اجنیا  رد  تسا  بوخ  عوضوم ، ندش  نشور  يارب 

ای دـشاب  کچوک  راک  نآ  دـهاوخ  یم  لاح  دـنهد  یم  صاخ  يزایتما  زیمآ ، ّتبحم  راـک  ره  هب  هک  دـنا  هدـش  قلخ  يروط  ناـنز   . 1
.گرزب

.دننک یم  هاگن  دیا  هدروآ  امش  هک  ییاهزایتما  عومجم  هب  نانز   . 2

رازه ياراد  رفـس  نیا  هک  ینک  یم  رکف  تدوخ  شیپ  يدرک و  مهارف  ترـسمه  يارب  یلاع  رفـس  کی  يدرک و  راک  هام  شـش  اـمش 
 ! تسا زایتما 

.میراذگ یم  قرف  یلیخ  لگ ، هخاش  کی  هیده  رفس و  کی  نیب  هک  میتسه  هنوگ  نیا  نادرم  ام  يرآ ،

هک ارچ  دروآ  یم  زایتما  رازه  لته ، نیرتهب  رد  روشک و  هطقن  نیرتهب  رد  رفـس  کی  دشاب ، زایتما  هد  لگ ، هخاش  هیده  رگا  ام  هاگن  زا 
.مینک یم  يدنب  زایتما  مینک و  یم  هاگن  اه ، هنیزه  هب  ام 

 ! ! دنهد یم  زایتما  تروص  کی  هب  رفس ، لگ و  هخاش  هب  نانز  اما 

يدرک یـشوپ  مشچ  رگید  کچوک  ياه  ّتبحم  زا  يدرک و  مهارف  ار  رفـس  لوپ  يدرک و  شالت  هام  شـش  وت  هک  نک  باسح  الاح 
.يروآ یم  تسد  هب  ار  زایتما  هد  نامه  امش  هک  يدوب  لفاغ  اّما  يروآ ، تسد  هب  زایتما  رازه  هرابکی  هب  یتساوخ  یم  نوچ 

 ! ینکب کچوک  ياه  ّتبحم  وا  هب  زور  ره  ات  دراد  زاین  وت  رسمه  يرآ ،

مه نامرـسمه  يارب  اهراک  نیا  هک  مینک  یم  لایخ  سپ  تسا  شزرا  مک  نادرم  ام  يارب  کچوک  ياهراک  نوچ  منک  یم  دیکأت  زاب 
.میهد ماجنا  گرزب  يراک  وا  يارب  هک  میتسه  نیا  رکف  هب  هراومه  نیمه  يارب  دوب  دهاوخ  شزرا  مک 

 ! تسا کچوک  اّما  ناوارف ، يایاده  یپ و  رد  یپ  ياه  ّتبحم  راهظا  دنمزاین  وت  رسمه 

وت هک  تسا  نیا  مهم  کچوک ، ای  دشاب  گرزب  وت  يایاده  هک  تسین  مهم  وا  يارب 
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 ! ینک ّتبحم  وا  هب  يا  هلیسو  هب  هراومه 

رـسمه یفطاع  زاین  یناوتب  ینالوط ، ینامز  هلـصاف  رد  یلو  هتـسیاش  گرزب و  ياهراک  ماجنا  اـب  هک  نک  نوریب  ترـس  زا  ار  رکف  نیا 
 ! يزاس هدروآ  رب  ار  دوخ 

.دشاب زور  ره  رد  کچوک  هیده  کی  تروص  هب  هچ  رگا  تسا  ندوب  هّجوت  ِدروم  ِرارمتسا  تسا  مهم  وت  رسمه  يارب  هچنآ 

دوخ رسمه  هرهچ  رد  ار  طاشن  يداش و  هراومه  دهد  ماجنا  کچوک  ياهراک  دوخ  یگدنز  کیرش  يارب  تسا  هتفرگ  دای  هک  يدرم 
.دیامن یم  ادیپ  يوق  سفن  هب  دامتعا  دنک و  یم  یتخبشوخ  ساسحا  درم ، نیا  هک  تساجنیا  دبای و  یم 

(1) .تسا هناحیر » ، » نز هک  دیامرف  یم  ینخس  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

(2) .دنیوگ یم  هناحیر » ، » وبشوخ لگ  هب  یبرع  نابز  رد 

 ! ینکب تبظاوم  نآ  زا  یهدب و  بآ  زور  ره  دیاب  ار  وبشوخ  لگ  کی  هک  یناد  یم  وت  و 

یم لگ  نآ  هب  بآ  رختـسا  کی  هرابکی  منک و  یم  ربص  ضوع  رد  مهد  یمن  بآ  لگ ، هب  هاـم  شـش  نم  هک  ییوگب  یناوت  یم  اـیآ 
؟ مهد

.دنک هدنز  ار  نآ  دناوت  یمن  مه  بآ  ایرد  کی  تسا ، هدش  کشخ  وت  لگ  رگید  تقو  نآ 

.یشاب وا  طاشن  یباداش و  دهاش  هراومه  ات  نک  ّتبحم  دوخ  رسمه  هب  زور  ره  ایب و  سپ 

.دوش یم  باداش  زین  کچوک  ياهراک  زا  دوش  یم  لاحشوخ  گرزب  ياهراک  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  امش  رسمه  هک  نآ  هصالخ 

دوخ رـسمه  زا  تبثم  ياهزایتما  کچوک  ياهراک  ماجنا  اب  مینزب  گرزب  هنیزه و  رپ  ياـهراک  هب  تسد  هک  نآ  نودـب  میناوت  یم  اـم 
(. دنیامنب نآ  همادا  هب  قیوشت  ار  اهنآ  ناشرهوش  کچوک  تامادقا  زا  ینادردق  اب  دیاب  مه  مرتحم  ياه  مناخ  هّتبلا   ) .میریگب
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: دوش یمن  نامیشپ  زگره  هک  دیشاب  هتشاد  نیقی  دینک و  ناحتما 

.دیسوبب ار  وا  هتفرگ و  لغب  رد  ار  دوخ  رسمه  يراک  ره  زا  لبق  دیوش  یم  هناخ  دراو  هک  یعقوم  -- 

.دینک هیده  لگ  هخاش  کی  وا  هب  یتصرف  ره  رد  -- 

.دینک فیرعت  وا  شیارآ  عون  زا  -- 

.دیهد ربخ  وا  هب  نفلت  اب  دیورب  هناخ  هب  رید  دیتسه  روبجم  لیلد ، ره  هب  رگا  -- 

.دینک کمک  وا  هب  اهفرظ  نتسش  رد  دراد  يدایز  راک  وا  هک  یماگنه  -- 

.دیراد شتسود  هک  دییوگب  وا  هب  دینزب و  گنز  وا  هب  دوخ  راک  لحم  زا  زور ، طسو  رد  -- 

.دینک وبشوخ  ار  دوخ  دیریگب و  شود  رتسب ، هب  دورو  زا  لبق  -- 

.دیناشوپب لمع  هماج  یگدننار  رد  وا  تارکذت  هب  یگدننار ، ماگنه  -- 

.دیراذگب زیمآ  ّتبحم  تشاددای  کی  وا  يارب  یهاگ  هاگ  -- 

.دیتسه شوگ  اپارس  هک  دینامهفب  وا  هب  دینک و  هاگن  وا  ياهمشچ  هب  میقتسم  دیوگ  یم  نخس  امش  اب  وا  هک  یماگنه  -- 

.دینک شزاون  دیریگب و  ار  وا  ياهتسد  وگتفگ  ماگنه  -- 

.دینک یظفاحادخ  وا  اب  دیسوبب و  ار  وا  لزنم  زا  جورخ  عقوم  -- 

«. دوش یم  گنت  وا  يارب  ناتلد  دیتسه  رود  وا  زا  هک  یتقو  : » دییوگب وا  هب  -- 

 !«. مراد تتسود  مزیزع  : » دییوگب وا  هب  دیورب و  وا  دزن  هب  دیراذگب و  نیمز  ار  باتک  الاح  نیمه  -- 

.دینک رادیب  باوخ  زا  یهاگحبص  هسوب  اب  ار  وا  -- 

.»؟ تشاذگ وت  مشچ  رد  دیدزد و  ار  باتهم  یسک  هچ  : » دیسرپب وا  زا  -- 

.دینک دیجمت  فیرعت و  وا  تخپ  تسد  زا  -- 

«. تسا هداد  نم  هب  ادخ  هک  یتسه  یتمعن  نیرتهب  وت  : » دییوگب وا  هب  -- 
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.دینک شزاون  ار  وا  ناوسیگ  -- 

.دراذگب امش  هناش  يور  ار  شرس  ات  دیهاوخب  وا  زا  -- 

.دیریگب شوغآ  رد  ار  وا  یتاظحل  همدقم ، نودب  تسا ، هناخ  ياهراک  لوغشم  وا  هک  یعقوم  زور ، نایم  رد  -- 
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دنک یم  يدیما  ان  ساسحا  ترسمه  هک  یتقو 

نیا هک  ینک  یم  لاـیخ  وت  دوش و  یم  اـبیز  هدنـشخرد و  دوش و  یم  زیربل  قشع  زا  وا  يزرو ، یم  قشع  دوخ  رـسمه  هب  وت  هک  یتـقو 
.درک دهاوخ  ادیپ  همادا  وا  يابیز  ساسحا 

؟ تسا فاص  یباتفآ و  هراومه  نامسآ  ایآ  منک : یم  لاؤس  کی  وت  زا  اجنیا  نم 

.دشاب یم  يربا  اوه  مه  زور  دنچ  تسا و  باتفآ  زور  دنچ  هک  هدش  یحارط  هنوگ  نیا  تعیبط  ماظن 

؟ دشاب بوخ  اوه  بآ و  هشیمه  یشاب  هتشاد  عّقوت  هک  تسا  تسرد  ایآ 

.تسین روط  کی  هشیمه  مه  وت  رسمه  هیحور  هک  نادب  نونکا 

 ! دنتسه روط  نیا  ایند  نانز  همه  نکن ، بّجعت  دوش ، یم  خی  درس و  ناهگان  قشع ، يامرگ  ِجوا  رد  وت  رسمه  رگا 

.یشاب هتشاد  يرتهب  یگدنز  یناوتب  ات  یشاب  علّطم  نآ  زا  دیاب  وت  هک  تسا  نانز  یگژیو  کی  نیا 

هب ار  دوخ  رسمه  یتحاران  یلاحشوخ و  هک  میتسه  يروط  نیا  نادرم  ام  يرآ ،
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.میراذگ یم  دوخ  باسح 

مینک یم  لایخ  میوش و  یم  تحاران  میبایب  دـیما  ان  تحاران و  ار  وا  رگا  اّما  مینک ، یم  راختفا  دوخ  هب  مینیبب  باداش  داـش و  ار  وا  رگا 
.تسا تحاران  ام  زا  وا  هک 

هفالک دوب  كانمغ  ام  رـسمه  زور  کی  رگا  نیمه  يارب  مینیبب و  باداش  هشیمه  ار  دوخ  رـسمه  میهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  اـم  هابتـشا 
.مینک یم  رت  بارخ  ار  عاضوا  هدرک و  داقتنا  وا  ندوب  تحاران  زا  میوش و  یم 

يدـیما ان  سأی و  هلحرم  هب  ییابیز  قشع و  هلحرم  کی  زا  دـعب  ناـنز  دراد ، طوقـس  جوا و  ناـنز  تاـساسحا  هک  ینادـب  دـیاب  نونکا 
.دنریگ یم  جوا  قشع ، هلحرم  هب  هرابود  دننک و  یم  طوقس 

 ! قشع ِجوا  هرابود  سأی و  رد  طوقس  دعب  قشع و  ِجوا  تسا : یعیبط  ًالماک  نیا 

هاگنآ دوش و  داجیا  وا  يارب  ینورد  ألخ  کی  ات  دور  یم  يدـیما  ان  سأی و  هلحرم  هب  یباداـش ، قشع و  جوا  هلحرم  کـی  زا  دـعب  نز 
.دنک یثنخ  ار  دوخ  ياه  يژرنا  دناوتب 

نیا هکلب  تسا  تحاران  وت  زا  وا  هک  تسین  نیا  هناشن  زگره  سأی  هلحرم  هب  نتفر  يارب  وت  رـسمه  لیامت  هک  یـشاب  هتـشاد  هّجوت  دیاب 
.دنک داجیا  ار  يرتهب  هطبار  نآ  زا  دعب  دیامن و  هیلخت  ار  دوخ  ياه  يژرنا  دناوتب  وا  ات  تسا  یعیبط  درکلمع  کی 

نادب و یعیبط  ًالماک  ار  سأی  هطقن  هب  ترسمه  نتفر  هکلب  دشاب  قشع  جوا  هطقن  رد  هشیمه  ترسمه  هک  یـشاب  هتـشاد  عّقوت  دیابن  وت 
.دراذگب رس  تشپ  تعرس  هب  ار  هلحرم  نیا  دناوتب  وا  ییامنب و  يدردمه  وا  اب  ات  نک  شالت  تاظحل  نآ  رد 

.دراد وت  يرایمه  هب  زاین  تدش  هب  تسا  يدیما  ان  سأی و  رد  طوقس  هلحرم  رد  ترسمه  هک  يا  هظحل  نآ  رد 

.دنک یم  ءاضرا  ار  دوخ  یعیبط  زاین  کی  دراد  وا  تسین ، وت  رطاخ  هب  وا  راتفر  نیا  نوچ  ینک !  داقتنا  وا  زا  دیابن  وت 

هدش اهر  هانپ  یب  هک  دنک  یم  لایخ  دنک و  یم  یگدناماو  ییاهنت و  ساسحا  وا  اجنیا  رد 
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هرابود دسر و  یم  یباداش  جوا  هلحرم  هب  طوقس  هلحرم  زا  تعرس  هب  وا  ینک ، یم  هّجوت  دوخ  رسمه  هب  امش  یتقو  نیمه  يارب  تسا 
.دوش یم  وت  باداش  رسمه  نامه 

یم تفلاـخم  زاربا  يزیچ  ره  هب  تبـسن  تسا و  هدرـسفا  یبـصع و  تسا و  بارخ  ترـسمه  هیحور  هک  يدـید  رگا  دـعب ، هب  زورمازا 
.تسا هدش  سأی  هلحرم  دراو  نآلا  وا  هک  نادب  هکلب  وشن  نارگن  دنک ،

هلحرم نیا  رد  اداـبم  دـشاب  عمج  تساوح  دـنک و  یط  ار  هلحرم  نیا  اـت  دراد  يرتشیب  ّتبحم  هب  زاـین  وا  دراد ، وت  ِتیاـمح  هب  زاـین  وا 
.ینک غیرد  وا  زا  ار  دوخ  ّتبحم 

 ! ینک کمک  ترسمه  هب  یناوتب  ات  تسا  یفاک  یشاب  هتشاد  اونش  شوگ  کی  طقف  هلحرم  نیا  رد  رگا 

: دیوگ یم  وا  هب  دنک و  یم  ّتیـصو  هّیفَنَح ، دّمحم  مان  هب  شنادنزرف  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  تسا  بلاج  ردقچ 
(1) «. دشاب افص  اب  تیگدنز  ات  نک  یبوخ  وا  هب  نک و  ارادم  دوخ  رسمه  اب  طئارش  همه  رد  مرسپ ، »

دوخ رسمه  اب  هراومه  یهد و  ارف  شوگ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  نخـس  هب  دیاب  یهاوخ  یم  افـص  اب  تحار و  یگدنز  رگا  يرآ ،
 ! ینک یکین  وا  هب  یشاب و  نابرهم 

.دندرک یم  اهنآ  هب  ار  هیصوت  نیا  دننک  یم  داماد  ار  دوخ  نارسپ  هک  یتقو  ام  ناردپ  همه  شاک ، يا 

نیا هک  نادـب  نک و  تیامح  وا  زا  هدـب و  ارف  شوگ  وا  ياهفرح  هب  تسا  نارگن  هدرـسفا و  وت  رـسمه  هک  یعقاوم  رد  هک  نآ  هصالخ 
.دنک یم  یط  ار  دوخ  یعیبط  تاساسحا  هلحرم  کی  دراد  وا  هکلب  تسا  هداتفین  یّصاخ  قافتا  تسا و  یعیبط  وا  راتفر 

 ! دسرب سأی  هلحرم  هب  امش  رسمه  هک  يوشب  نآ  عنام  ادابم 

تاساسحا دهدب  زورب  ار  دوخ  ّیفنم  تاساسحا  ترسمه  ات  يوشب  عنام  رگا  اریز 
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.تسین يربخ  ترسمه  هناتسم  روش  قشع و  زا  رگید  هک  دوب  یهاوخ  نآ  دهاش  يدوز  هب  وت  دش و  دهاوخ  دوبان  مه  وا  يابیز 

زاورپ يداش ، جوا  هلحرم  هب  هرابود  دورب و  سأی  هلحرم  هب  قشع  جوا  هلحرم  زا  موادم  روط  هب  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  وت  رسمه  لداعت 
.دنک

وا وت  هک  شاب  شوه  هب  دنک  یم  یفخم  ار  دوخ  سأی  یفنم و  تاساسحا  تیگدنز  رد  ترـسمه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وت  همانرب  رگا 
 ! یهد یم  قوس  قشع ، نتشک  یساسحا و  یب  يوس  هب  ار 

ترـسمه رگید  يدیـسر ، وزرآ  نیا  هب  رگا  اـّما  تسا ، بوـخ  دـشاب  هتـشادن  یفنم  تاـساسحا  هک  یـشاب  هتـشاد  ینز  هک  نیا  يرآ ،
یقاب وا  هناتـسم  روش  هناقـشاع و  دروخرب  کی  ترـسح  رد  تقو  نآ  تشاد و  دـهاوخن  مه  یباداـش ، قشع و  لـثم  تبثم  تاـساسحا 

.دنام یهاوخ 

ار وا  هودنا  سأی و  یتوافت و  یب  تاساسحا  دـیاب  یبای  تسد  دوخ  رـسمه  ینامداش  قشع و  يابیز  تاساسحا  هب  هک  یهاوخ  یم  رگا 
 ! ینک لوبق  مه 

یم رارق  سأی  هلحرم  رد  یتقو  اّما  دنیب ، یم  بوخ  ار  زیچ  همه  دشیدنا و  یم  اه  ییابیز  هب  تسا  قشع  جوا  هلحرم  رد  یتقو  وت  رسمه 
.دنوش یم  رهاظ  شنامشچ  لباقم  رد  رات  هریت و  ياهربا  دنک و  یم  رکف  اه  هتشادن  هب  دریگ 

.دنک داقتنا  امش  زا  تسا  نکمم  دنیب و  یم  ار  ناویل  یلاخ  هفصن  تلاح  نیا  رد  وا 

امـش قالخا  راتفر و  اب  يا  هطبار  دـشاب و  یم  یعیبط  ًـالماک  تلاـح  کـی  نیا  هک  یناد  یم  یـسانش و  یم  ار  ترـسمه  هیحور  اـمش 
.درادن

داقتنا اـب  ار  دوخ  رـسمه  تاـظحل ، نآ  رد  هک  تسا  نیا  مهم  دـنا و  هدـید  ار  ناشرـسمه  سأـی  تاـظحل  نیا  اـیند ، نادرم  همه  يرآ ،
سأی هلحرم  زا  رتعیرس  وت  رسمه  هنوگچ  هک  ینیب  یم  هاگنآ  يرادب ، ینازرا  وا  هب  ار  دوخ  ّتبحم  دیاب  هکلب  ینکن  رت  سویأم 
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وت هب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  دوش و  یم  تیگدـنز  يابیز  هتـشرف  نامه  هرابود  دـسر و  یم  قشع  جوا  هلحرم  هب  دـنک و  یم  روبع 
.دراد یم  ینازرا 

: ییوگب شیارب  تسا  سأی  هلحرم  رد  ترسمه  هک  یتاظحل  رد  تسا  بوخ  هک  مسیونب  تیارب  ار  هلمج  دنچ  یشاب  لیام  رگا  الاح 

، ینک تحاران  ارم  دهاوخ  یمن  تلد  مناد  یم  -- 

.یشاب راودیما  نم  کمک  هب  یناوت  یم  ملد ، زیزع  -- 

.مراذگ یمن  اهنت  ار  وت  نم  نک  هیکت  نم  هب  مبوبحم ، -- 

.مریگب تشوغآ  رد  دهاوخ  یم  تلد  يراد و  جایتحا  نم  ّتبحم  يزوسلد و  هب  هک  ممهف  یم  -- 

.یشاب بیع  یب  ًالماک  هک  مرادن  عّقوت  ملاحشوخ و  یلیخ  وت  اب  ندرک  یگدنز  زا  -- 

.یهد ناشن  لاحشوخ  نم  لباقم  رد  ار  تدوخ  هشیمه  هک  منک  یمن  تروبجم  -- 
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نایاقآ يارب  داهنشیپ  دنچ 

؟ تساهنآ شوگ  نانز ، بلق  هب  ذوفن  دیلک  دیناد  یم  ایآ   . 1

رب ار  وا  یناوت  یم  ابیز  تاملک  نتفگ  اب  هک  ینادب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  تسود  رتشیب  ار  وت  ترـسمه  هک  ینک  يراک  یهاوخ  یم  رگا 
.يروآ قوذ  رس 

؟ دینز یم  ادص  هچ  ار  دوخ  رسمه  امش  یتسار  هب 

.دینک هدافتسا  رتشیب  ّتیمیمص  داجیا  يارب  تاملک  نیمه  زا  دیناوت  یم  امش  هک  دیناد  یم  ایآ 

 ! مزیزع ملگ ! 

 ! مگنشق مبلق ! 

 ! منینزان ملسع ! 

...رگید گنشق  هملک  اه  هد  و 

.درک دهاوخ  بجعت  وا  منزب ، ادص  اه  مان  نیا  اب  ار  مرسمه  نم  رگا  ییوگب  دیاش 

 ! دینک ناحتما  دینکن ، کش  امش  یلو 
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هب یتّدم  زا  دعب  اّما  دنک ، بّجعت  امش  رسمه  تسا  نکمم  زاغآ ، رد  دییوگب ، دوخ  رسمه  هب  لماک  ّتیمیمص  اب  ار  اه  مان  نیا  زا  یکی 
.درب یم  تّذل  نآ  ندینش  زا  دنک و  یم  تداع  نآ 

اب هن  میوـش و  یم  هدز  قوذ  ندـید ، هار  زا  نادرم  اـم  هک  نیا  يارب  دـنک  یم  هوـلج  ّتیمها  مک  نادرم  اـم  نهذ  رد  هتکن  نـیا  هـّتبلا  و 
.دنوش یم  هدز  قوذ  ندینش ، هار  زا  نادرم ،) ام  سکع  رب  ، ) اه مناخ  یلو  ندینش ،

یم رتافص  اب  ردقچ  امش  یگدنز  هک  نیبب  هاگ  نآ  نزب و  ادص  ابیز  ياه  مان  نیا  اب  ار  تدوخ  رـسمه  دنبب و  دهع  دوخ  اب  زورما  زا  ایب 
.دزرو یم  قشع  وت  هب  ترسمه  ردقچ  دوش و 

دای وت  هب  ار  یبلطم  کی  تیگدـنز  لّوا  رد  مهاوخ  یم  : » تفگ نم  هب  مناداتـسا  زا  یکی  مدوب  هدرک  جاودزا  نم  یتقو  دور  یمن  مدای 
«. مهدب

.مراپسب رطاخ  هب  ار  شیوخ  داتسا  نخس  ات  مدش  شوگاپارس  مامت ، یلاحشوخ  اب  نم 

: تفگ نم  هب  وا 

«. ینک ادص  ادخ " ِتناما   " ار دوخ  رسمه  هراومه  دوخ  یگدنز  رد  نک  یعس  »

(1) .دشاب یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هدومرف  نیا  تسادخ و  تناما  ناسنا  رسمه  يرآ ،

یم يراختفا  ساسحا  هچ  ام ، هعماج  نانز  دـندرک  یم  باطخ  هنوگ  نیا  ار  دوخ  نارـسمه  ام  نادرم  همه  رگا  هک  يا  هدرک  رکف  اـیآ 
 ! دندرک

نیا يرادـهگن  رد  ادابم  هک  میوش  یم  دوخ  نیگنـس  هفیظو  هّجوتم  هاگآدوخان  مینزب  ادـص  هنوگ  نیا  ار  دوخ  رـسمه  هک  یماگنه  ام 
.مینکب یهاتوک  تناما ،

دوخ رـسمه  هب  دـینک و  شوماخ  ار  نویزیولت  دـهد  یمن  ار  شلامتحا  ًالـصا  ناترـسمه  هک  ینامز  یباتهم  ياـه  بش  زا  یکی  رد   . 2
اب وت و  رانک  رد  یتعاس  مهاوخ  یم  دییوگب 
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.مشاب وت 

شوخ تارطاخ  دینزب و  مدق  دوخ  رـسمه  اب  باتهم  رون  ریز  رد  دینک و  ادیپ  ار  یتولخ  ياج  دیورب و  نوریب  دـیزیخرب و  مه  اب  هاگنآ 
.دینک فیرعت  رگیدکی  يارب  ار  ناتیگدنز 

قشع نیمز  اب  نامـسآ  ناراب ، عقوم  اریز  دینزب  مدق  ناراب  ریز  رد  مه  اب  دراب  یم  ناراب  هک  یتقو  دینکب  دیناوت  یم  مه  رگید  راک  کی 
 ! ! دیروخن امرس  دیشاب  بظاوم  هّتبلا  دنک ، یم  يزاب 

.تسا امش  رسمه  ياهزاین  نیرت  مهم  زا  یکی  ندرک  شزاون  ندرک و  سمل   . 3

.ینزب هقلح  وا  هناش  رود  هب  ار  دوخ  تسد  يریگب و  شوغآ  رد  ار  وا  هک  نکم  شومارف  نیمه  يارب 

.تسوت راظتنا  رد  یقفوم  ییوشانز  یگدنز  ینک  تداع  راک  نیا  هب  رگا 

.دینک یظفاحادخ  دوخ  رسمه  اب  هنامیمص  یساسحا  اب  دینک  یعس  دیوش  جراخ  لزنم  زا  دیهاوخ  یم  یتقو   . 4

.دیوش جراخ  هناخ  زا  دیسوبب و  ار  وا  سپ  دینیب ، یم  ار  وا  هک  تسا  يرخآ  راب  نیا  دینک  رّوصت  امش 

.دیرخب هیده  کی  دوخ  رسمه  يارب  هک  دینکن  شومارف  دیور  یم  رفس  هب  هک  ینامز   . 5

.دیا هدرکن  شومارف  ار  وا  دیا  هدوب  ادج  وا  زا  هک  ینامز  یتح  هک  دییوگ  یم  دوخ  رسمه  هب  هنوگ  نیا 

.تسامش ياه  تسد  يور  هک  يا  هیده  زا  تسا  رت  مهم  امش  رسمه  يارب  مایپ  نیا 

 ! ینک يرادیرخ  کچوک  دنچ  ره  يا  هیده  وا  يارب  يور  یم  ترفاسم  هب  هاگره  ریگب  میمصت  نیمه  يارب 

.تسا هدش  التبم  دردرس  هب  امش  رسمه  هک  دیا  هدید  دیا و  هدمآ  هناخ  هب  هک  تسا  هدمآ  شیپ  امش  يارب  امتح   . 6

؟ دینکب دیناوت  یم  وا  هب  یکمک  هچ  امش 
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.دوش یم  دنلب  وا  هیرگ  يادص  هک  دینیب  یم  یلو  دیربب  کشزپ  دزن  ار  وا  هک  دینک  یم  داهنشیپ  وا  هب 

.دیوش یم  جیگ  یباسح  دینک و  یم  بّجعت 

.درادن زاین  کشزپ  هب  تاظحل  نیا  رد  وا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

.دینکب وا  فرص  ار  دوخ  تقو  زا  يرادقم  ات  دهاوخ  یم  امش  زا  وا 

درادن و تقاط  رگید  نیمه  يارب  تسا ، هدـش  مامت  وا  يژرنا  هدرک و  هتـسخ  ار  وا  نادـنزرف  يرادـهگن  تیبرت و  یگدـنز و  ياهراک 
.تسا هدرک  زورب  دردرس  تروص  هب  یگتسخ  نیا 

 ! دیهد رارق  شزاون  ّتبحم و  دروم  ار  وا  دیاب  اجنیا 

 ! دیتسه وا  يافش  امش  دوخ  دشاب و  یم  امش  رامیب  وا 

فلتخم نارود  یتقو  هک  دینکن  شومارف  دشاب ، یم  مهم  راک ، لغـش و  رد  ندش  قفوم  هزادنا  هب  كرتشم  یگدنز  رد  ندش  قفوم   . 7
.میا هدوبن  نابرهم  نیا  زا  شیب  مه ، هب  تبسن  ام  ارچ  هک  میروخ  یم  سوسفا  ًالومعم  دسرب  نایاپ  هب  ام  یگدنز 

رد هک  ینامزاس  رد  هبتر  ءاقترا  نتفرگ  ای  الط  لادم  بسک  زا  دینک  یگدنز  وا  اب  اه  لاس  دیهاوخ  یم  هک  يرسمه  هب  ّتبحم  قشع و 
.تسا رتمهم  دینک  یم  راک  نآ 

 ! ناشوپب لمع  هماج  ادخ  لوسر  شرافس  نیا  هب  یهاگ  هاگ   . 8

 ! راذگب ترسمه  ناهد  هب  ریگب و  هزمشوخ  همقل  کی  يا  هتسشن  هک  هرفس  رس  رب 

.دهد یم  وت  هب  یگرزب  شاداپ  وت  راک  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  نادب  و 

(1) «. دهد یم  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  يراذگ  یم  دوخ  رسمه  ناهد  هب  يا  همقل  هک  یتقو  : » دومرف هک  تسادخ  لوسر  نخس  نیا 

.دیسرب دوخ  عضو  رس و  هب  دیشاب و  بترم  هشیمه  دینک  یعس   . 9

: دیونشب مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  نارای  زا  یکی  نابز  زا  ار  هّصق  نیا  تسا  بوخ 
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.داتفا مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  هب  مهاگن  هک  مدز  یم  مدق  هنیدم  ياه  هچوک  رد 

.»؟ دیا هدرک  گنر  ار  ناتتروص  ورس  ياهوم  هک  هدش  هچ  : » متفگ ترضح  نآ  هب  مالس ، ضرع  زا  سپ  هتفر و  ولج 

(1) «. دوش یم  شرسمه  ینمادکاپ  تّفع و  ثعاب  دنک  تنیز  ار  دوخ  دسرب و  دوخ  هب  درم  هک  نیا  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

.دنک هدهاشم  یبترم  عضو  رس و  اب  ار  امش  هک  دراد  تسود  امش  رسمه  يرآ ،

.دیشاب وبشوخ  هشیمه  هک  دینک  یعس   . 10

.دینک هدافتسا  وبشوخ  ياهرطع  زا  دیورب  دوخ  رسمه  رانک  هکنیا  زا  لبق 

(2) .داد یم  رارق  دوخ  كاروخ  اذغ و  يارب  هک  دوب  یلوپ  زا  شیب  درک  یم  فرصم  رطع  دیرخ  يارب  ربمایپ  هک  یلوپ  دیا  هدینش  ایآ 

؟ تسین ناناملسم  ام  يوگلا  ربمایپ ، رگم 

؟ مینک یم  هدافتسا  رطع  زا  ردقچ  ناناملسم  ام  یلو 

.میورب یّمهم  ینامهم  هب  میهاوخ  یم  هک  تسا  یعقوم  مینزب  رطع  مه  رگا  هزات 

؟ مینک یم  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  یگدنز  کیرش  مینک و  یم  هدافتسا  اه  هبیرغ  يارب  ار  بوخ  ياهزیچ  ام  ارچ 

نآ دیـشاب  وا  رانک  رد  دیتساوخ  هاگره  دینک و  يرادیرخ  دراد  تسود  وا  هک  ار  يرطع  دـیورب و  دـیرخ  هب  ترـسمه  اب  زورما  نیمه 
.ینک هدافتسا  ار  رطع 
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ال، تلق : هئیهتلا ؟ ریغ  یلع  تنأ  اذإ  هیلع  كارت  ام  یلع  اهارت  نأ  كّرـسیأ  لاق : ّمث  هئیهتلا ، نهجاوزأ  كرتب  هّفعلا  ءاسنلا  كرت  دـقلو 

هرضانلا ج 23 ص 150. قئادحلا  قالخألا ص 79 ،  مراکم  هعیشلا ج 20 ص 246 ،  لئاسو  یفاکلا ج 5675 ،  ...كاذ :» وه  لاق :
لئاسو یفاکلا ج 6 ص 512 ،  ...ماعطلا :» یف  قفنی  اّمم  رثکأ  بیطلا  یف  قفنی  هّللا  لوسر  ناک  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  . 48 - 2

همکحلا ج 2 ص 1756. نازیم  هعیشلا ج 2 ص 146 ، 

ینتشاد تسود  www.Ghaemiyeh.comرسمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9429/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9429/AKS BARNAMEH/#content_note_71_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:72

ینتشاد تسود  www.Ghaemiyeh.comرسمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند نز  نیرتهب  مود : لصف 

هراشا
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؟  دنک رظن  وت  هب  ادخ  یهاوخ  یم  ایآ 

نآ هب  مه  نم  دـنک و  ینارنخـس  اـت  دوب  هدـش  توعد  مناـخ  کـی  زا  دوـب و  هدـش  رازگرب  يا  هسلج  نز ، زور  تبـسانم  هب  زور  کـی 
.مدوب هدش  توعد  سلجم 

« هناخ تفلُک   » زا رذگ  لاح  رد  ام  هعماج  زورما  نانز  هک  تفگ  تفگ و  نخـس  نز  هاگیاج  دروم  رد  تفر و  نوبیرت  تشپ  مناخ  نآ 
.دنتسه هتخیهرف » نانز   » يوس هب 

 ! دنک یم  یتفلک  عون  کی  دشک  یم  تمحز  دوخ  رسمه  يارب  دنک و  یم  راک  هناخ  رد  یمناخ  یتقو  هک  دوب  نیا  وا  روظنم 

 ! تسین زورما  نز  هاگیاج  نیا 

.دندرک یم  شوگ  نانخس  نیا  هب  دنتشاد و  روضح  يدایز  نانز  هسلج  نآ  رد 

؟ داد تسد  اهنآ  هب  یساسحا  هچ  دندینش  ار  نخس  نیا  راد  هناخ  نانز  هک  یتقو  مناد  یمن 

؟ دندوب ناشرهوش  تفلک  اهنآ  ایآ 

؟ درک ظفح  ار  هداوناخ  ماظن  نانخس ، نیا  اب  ناوت  یم  ایآ  دینک  رکف  امش 

ص:75
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؟ تسا شیازفا  هب  ور  ام  هعماج  رد  قالط  رامآ  هک  دیراد  عالطا  امش  ایآ 

مرگ و هداوناخ ، نوناک  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  نآ  راظتنا  میناوت  یم  ایآ  مینک ، یم  نایب  هعماج  نانز  يارب  ار  اـه  هاگدـید  نیا  اـم  یتقو 
 ! دنامب یقاب  یمیمص 

.مهدب ار  نارنخس  مناخ  نآ  باوج  مهاوخ  یم  باتک  نیا  رد  نونکا 

 ! یناد یم  یتفلک  ار ، هناخ  رد  نز  ندرک  راک  هک  یسک  يا 

 ! یتفگ یمن  ار  نخس  نآ  زگره  دراد  دنوادخ  شیپ  یتلزنم  ماقم و  هچ  هناخ  رد  نز  تمدخ  هک  یتسناد  یم  رگا 

؟ میشکب تمحز  ردق  هچ  دیاب  مینک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ادخ   ِ تمحرم ِرظن  میهاوخب  نادرم ، ام  رگا  هک  دیناد  یم  ایآ 

هّکم هب  دش  نامتبون  یتقو  يراظتنا ، مشچ  لاس  دنچ  زا  دعب  میزیرب و  ترایز  جـح و  نامزاس  باسح  هب  ناموت  نویلیم  کی  لوا  دـیاب 
ام هب  لاعتم  يادـخ  الاح  مینک  تکرح  ینِم  نیمزرـس  يوس  هب  تافرع  يارحـص  زا  هک  یتقو  میروآ و  اج  هب  ار  جـح  لاـمعا  میورب و 

؟ دنک یم  نانز  هب  ار  دوخ  تمحرم  رظن  یعقوم  هچ  رد  ادخ  اّما  دنک ، یم  یتمحرم  رظن 

 ! دیونشب ربمایپ  رسمه  همَلَس ، ّمُأ  نابز  زا  ار  لاؤس  نیا  باوج 

؟ دراد مه  یباوث  ناشرهوش ، هناخ  رد  نانز  ندرک  تمدخ  ایآ  هک  درک  لاؤس  ربمایپ  زا  هملس  ّمأ  زور  کی 

وا هب  دـنوادخ  دربب ، رگید  ياج  هب  ییاج  زا  ار  يزیچ  شرهوش ، هناـخ  ندرک  بترم  يارب  ینز  هاـگ  ره  : » دومرف وا  باوج  رد  ربماـیپ 
(1) «. دنک یم  تمحرم  رظن 

ار نآ  زیخرب و  تسا ، بترم  ان  هناخ ، رد  يزیچ  هچ  نیبب  نک  هاگن  نآلا  نیمه  مرهاوخ ! 

ص:76

نم تعفر  هأرما  امیأ  لاقف : ّنهجاوزأ ؟ همدخ  یف  ءاسنلا  لضف  نع  هّللا  لوسر  هملـس  ّمُأ  تلأس  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  . 49 - 1
راونألا ج 100 ص راحب  یسوطلل ص 618 ،  یلامألا  ...اهیلإ :» هّللا  رظن  ّالإ  ًاحالـص  هب  دیرت  عضوم  یلإ  عضوم  نم  ًائیـش  اهجوز  تیب 

.251
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 ! دنک یم  تمحرم  رظن  وت  هب  ادخ  هک  نادب  نیقی  و  نک ، بترم 

 ! دهد یم  رارق  ار  یباوث  نینچ  وا  يارب  دوش  لوغشم  تمدخ  هب  رهوش  هناخ  رد  نز  رگا  تسا و  لداع  دنوادخ 

؟ ینک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ادخ  تمحر  هک  تسا  نیا  يارب  هار  نیرتهب  ای  تسا  یتفلک  ندرک ، تمدخ  نیا  ایآ 

ص:77
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دوب ادخ  رازگراک  هک  یمناخ 

.دنا هدش  عمج  وا  درگ  شنارای  تسا و  هتسشن  دجسم  رد  ربمایپ 

.دنیشن یم  دنک و  یم  مالس  دیآ ، یم  ربمایپ  دزن  دوش و  یم  دجسم  دراو  يدرم  و 

؟ تسیک ایند  نز  نیرتهب  هک  دوش  یم  حرطم  ل�وس  نیا  ماگنه ، نیا  رد 

هب وا  مدرگ  یم  رب  هناخ  هب  هاگره  هک  مراد  يرسمه  نم  ادخ !  لوسر  يا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ادخ  لوسر  هب  ور  درم  نآ  اجنیا  رد 
نیا نم  اب  دنیبب  نیگمغ  ارم  هاگ  ره  .دنک و  یم  هقردب  ارم  رد  تشپ  ات  مورب  نوریب  هناخ  زا  مهاوخ  یم  نوچ  .دیآ و  یم  نم  لابقتـسا 
رگا دشاب و  یم  ام  ناسر  يزور  ادخ  هک  نادب  يروخ  یم  يزور  هصغ  رگا  تسا ؟ هدمآ  وت  لد  هب  مغ  ارچ  دـیوگ : یم  نخـس  نینچ 

 «. دوش رتدایز  وت  مغ  نیا  هکدنک  ادخ  تسوت ، تمایق  ربق و  رطاخ  هب  وت  مغ 

.دسر یم  نایاپ  هب  درم  نیا  نخس 

ص:78
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 ! یبوخ نیا  هب  يرسمه  تمعن  تسا ، هداد  درم  نیا  هب  یتمعن  هچ  ادخ  هک  دنتسه  بّجعتم  همه 

؟ دیوگ یم  هچ  نز  نیا  دروم  رد  وا  دننیبب  ات  دوش  یم  ادخ  لوسر  هّجوتم  اه  هاگن  همه 

 ! نک شوگ 

باوـث زا  یمین  وا  يارب  دـنوادخ  تساـهنآ و  زا  یکی  نز  نیا  دراد و  ینارازگراـک  نـیمز  يور  رد  ادـخ  اـنامه  : » دـیامرف یم  ربماـیپ 
(1) «. دهد یم  رارق  ار  نادیهش 

؟ مینک رورم  ار  نز  نآ  ياهراک  مه  اب  یقفاوم  ایآ 

وا ندرک  هقردب  رهوش و  زا  لابقتسا  .فلا 

.رسمه هصغ  مغ و  رد  ندرک  يدردمه  .ب 

.دش یم  نیریش  ردقچ  اه  یگدنز  دنداد ، یم  رارق  دوخ  يوگلا  ار  نز  نآ  ام  هعماج  نانز  همه  رگا  یتسار  هب 

ص:79

اذإو ینعیـشت ،  تجرخ  اذإو  ینقلت ،  تلخد  اذإ  هجوز  یل  ّنإ  : » لاقف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلإ  لجر  ءاـج  . 50 - 1
ًاّمه هّللا  كدازف  کترخآ  رمأب  ّمتهت  تنک  نإو  كریغ ،  هب  کل  لّفکت  دقف  کقزرل  ّمتهت  تنک  نإ  کّمهی ؟ ام  تلاق : ًامومهم  ینتأر 

هیقفلا ج 3 هرضحی  نم ال  باتک  دیهشلا :» رجأ  فصن  اهل  هلاّمع ، هذهو  ًالاّمع ،  هّلل  ّنإ  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  ، 
هعیشلا ج 20 ص 32. لئاسو  ص 389 ، 
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؟  تسا نادرم  يارب  اه  یبوخ  همه  ارچ 

؟ تسا هداد  رارق  نادرم  يارب  ار  اه  باوث  اه  یبوخ  همه  دنوادخ  ارچ  هک  يا  هدینش  ار  نخس  نیا  مناد  یمن 

.ما هدینش  ار  نخس  نیا  اهراب  نم 

؟ داد نخس  نیا  هب  ناوت  یم  یخساپ  هچ 

.تسا هدومن  ترضح  نآ  زا  ار  لاؤس  نیمه  مه  ربمایپ  رسمه 

هچ نانز  يارب  سپ  دـنتفرگ  یـشیپ  نانز  زا  اه  یبوخ  همه  رد  نادرم  : » تشاد هضرع  ربماـیپ  هب  ربماـیپ ) رـسمه   ) هملـس ّما  زور ، کـی 
»؟ تسا هدنام  يزیچ 

؟ دومرف هچ  وا  باوج  رد  ربمایپ  هک  دینک  یم  رکف  امش 

؟ دهد یم  وا  هب  یباوث  هچ  نز  یگلماح  لباقم  رد  دنوادخ  هک  یناد  یم  ایآ 

.دسیون یم  وا  يارب  راد  هزور  باوث  دنوادخ  هام ، ُهن  نآ  رد 

باسح دهد  یم  ردام  هب  ادخ  هک  ار  یباوث  ناوت  یمن  زگره  دیآ  ایند  هب  دازون  نوچ  و 

ص:80
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.دومن

؟ دهد یم  ردام  هب  باوث  ردقچ  ادخ  دروخ ، یم  ار  ردام  ریش  دازون  هک  راب  ره  دیناد  یم  ایآ 

(1) «. دهد یم  ار  هدنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  دنوادخ  دازون ، ندیکم  ریش  راب  ره  يارب  : » دومرف ربمایپ 

نیا اب  دکم ، یم  ریش  هبترم  دص  زا  شیب  دروخ  یم  ریش  هک  يراب  ره  رد  دروخ و  یم  ریـش  راب  هد  زور ، رد  دازون  ره  طسوتم ، روط  هب 
هدرک بسک  ار  هدـنب  زا 360000  شیب  ندرک  دازآ  باوث  تّدـم ، نیا  رد  دـهد  ریـش  لاس  کی  دوخ  دازون  ردام ، کـی  رگا  باـسح 

.تسا

دازآ باوث  اب  کین  ياهراک  نآ  ریخ ، ياهراک  باوث  ّتیمها  نداد  ناـشن  يارب  هک  مینیب  یم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  ثیداـحا  رد 
.تسا هدش  هسیاقم  هدنب ، کی  ندرک 

(2) .دراد هدنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  دهدب  اذغ  هدعو  کی  يریقف  هب  راطفا  ماگنه  رد  سک  ره  ًالثم 

کی ندرک  دازآ  باوث  ادخ  ات  میهدب  اذغ  هدعو  کی  وا  هب  دوخ  لالح  ِلام  زا  مینک و  ادیپ  ار  يریقف  ناضمر ، هام  رد  دـیاب  نادرم  ام 
 ! دراد باوث  ام  ربارب  دص  دهد  یم  ریش  هدعو  کی  دوخ  دازون  هب  هک  يردام  نآ  اّما  دهدب ، ام  هب  هدنب 

ص:81

: ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  نیکاسملا ؟ ءاسنلل  ءیـش  ّيأف  ریخلا ،  ّلکب  لاجرلا  بهذ  هّللا ،  لوسر  ای  هملـس : ّمُأ  تلاق  . » 51 - 1
يردی ام ال  رجألا  نم  اهل  ناک  تعضو  اذإف  هّللا ،  لیبس  یف  هلامو  هسفنب  دهاجملا  مئاقلا  مئاصلا  هلزنمب  تناک  هأرملا  تلمح  اذإ  یلب ،

هعیشلا ج 21 ص 451. لئاسو  ...لیعامسإ :» دلو  نم  رّرحم  قتع  لدعک  هّصم  ّلکب  اهل  ناک  تعضرأ  اذإف  همظعل ،  وه  ام  دحأ 
نم هبقر  قتع  باوث  هل  بتکو  هبنذ ،  هل  هّللا  رفغ  فیغرب ، نیکـسم  یلع  هراطفإ  تقو  قّدـصت  نم   » مالـسلا هیلع  اضرلا  ماـمإلا  . 52 - 2

هعیشلا ج 10 ص 316. لئاسو  هثالثلا ص 96 ،  رهشألا  لئاضف  لیعامسإ :» دلو 
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؟  یشاب هتشاد  ار  ناگدنمزر  باوث  یهاوخ  یم  ایآ 

لطاب هیلع  قح  ههبج  رد  داهج  زور  کی  باوث  هک  دیا  هدینـش  ایآ  تسیچ ؟ دننک  یم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  باوث  دیناد  یم  ایآ 
.تسا رتشیب  تدابع  لاس  لهچ  زا 

تـشهب ياهرد  زا  یکی  تمایق  زور  رد  دوش و  یم  زاـب  ناگدـننک  داـهج  يارب  نامـسآ  ياـهرد  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یثیداـحا  رد 
(1) .تساهنآ صوصخم 

.تسا هتشادرب  نانز  زا  ار  داهج  دنوادخ  هک  یشاب  هدینش  دیاش 

هدرک بجاو  نز  درم و  رب  ار  داهج  دـنوادخ  هک  دـنا  هدومرف  ینخـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  دوب  بلاج  یلیخ  نم  يارب 
.تسا

! دنک یم  قرف  نز  اب  درم  داهج  یلو 

.دگنجب نانمشد  اب  مالسا  هار  رد  دورب و  ههبج  هب  هک  تسا  نیا  درم  داهج 

(2) .دنک يرادرهوش  بوخ  هک  تسا  نیا  نز  داهج  و 

 ! میورب داهج  هب  میناوت  یم  ام  تقو  نآ  دیایب  شیپ  یگنج  دننک و  هلمح  یمالسا  روشک  موب  زرم و  هب  نانمشد  هدرکان ) يادخ   ) رگا

ص:82

روثنملا ج 1 ّردلا  لبنح ج 5 ص 314 ،  نب  دمحأ  دنسم  لئاسولا ج 11 ص 21 ،  كردتسم  مالسإلا ج 1 ص 343 ،  مئاعد  . 53 - 1
ص 245.

هّللا لیبس  یف  لتُقی  یّتح  هسفنو  هلام  لذب  لجرلا  داهجف  ءاسنلاو ،  لاجرلا  یلع  داهجلا  هّللا  بتک  : » مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  . 54 - 2
یفاکلا ج 5 ص ...لّعبتلا :» نسح  هأرملا  داهج  : » رخآ ٍثیدـح  یفو  هتریغو .» اهجوز  يذأ  نم  يرت  ام  یلع  ربصت  نأ  هأرملا  داهجو  ، 

هأرملا داهجو  فیعـض ،  ّلک  داهج  ّجحلا  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هیقفلا ج 3 ص 439 ؛ هرـضحی  نم ال  باـتک   ، 9
نازیملا ج 1 ص 168. ناسل  ءافخلا ج 1 ص 35 ،  فشک  لاصخلا ص 62 ،  لّعبتلا :» نسح 
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 ! يورب نانمشد  گنج  هب  ینکب و  لد  ایند  همه  زا  يریگب و  فک  رب  شیوخ  ناج  هک  تسا  تخس  رایسب  هّتبلا  دص  و 

.تسا هداد  رارق  ناشیگدنز  هناخ و  طیحم  نامه  رد  ار  نانز  داهج  دنوادخ ،

.دننک يرادرهوش  بوخ  هک  دهد  یم  ینانز  هب  دنراد  ناگدننک  داهج  هک  ار  یباوث  نامه  و 

؟ تسا هدش  هسیاقم  نادرم  داهج  اب  نانز ، ندرک  يرادرهوش  ارچ  هک  يا  هدرک  رکف  ایآ  یتسار 

هداوناخ نوناک  زا  ندرک  يرادرهوش  اب  زین  ناملـسم  نانز  مینک ، عافد  مالـسا  سومان  روشک و  زا  ات  میور  یم  داهج  هب  نادرم  ام  رگا 
.دننک یم  عافد 

کی دـشاب  افـص  قشع و  يور  زا  رگا  ندرک  يرادرهوش  هک  دـنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  مالک  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
.دننک یم  گنج  هداوناخ ، یشاپورف  اب  راک  نیمه  اب  نانز  اریز  تسا ، داهج  عون 

 ! ناملسم نانز  يا 

زرم زا  ناگدـننک  داهج  هک  روط  نامه  دـینک  یم  تظفاـحم  یمالـسا  هعماـج  نکر  نیرت  مهم  زا  ندرک ، يرادرهوش  بوخ  اـب  اـمش 
.دننک یم  تظفاحم  روشک  یکاخ 

.دهد رمث  دنک و  دشر  دنزب ، هناوج  ّتبحم  هعماج ، رساترس  رد  ات  دینک  یم  تیامح  ّتبحم  قشع و  میرح  زا  امش 

لباقم رد  دـیا و  هدـید  یبوخ  امـش  تروص ، نیا  رد  اریز  تسین  رنه  هک  دـیزاسب  وا  اب  امـش  دـشاب و  یناـبرهم  درم  امـش  رهوش  هکنیا 
.دیا هدرک  یبوخ 

رنه دینک  يرادرهوش  بوخ  دینک و  راثیا  امـش  یلو  دنک  یهاتوک  امـش  قوقح  رد  یهاگ  هاگ  هک  دـشاب  يدرم  امـش  رهوش  رگا  یلو 
 ! دیا هدرک 

 ! دسیون یم  ار  داهج  باوث  امش  يارب  ادخ  هک  تساجنیا 
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ربص يرزو  تریغ  رد  وا  يریگتخس  رهوش و  رازآ  رب  هک  تسا  نیا  نز  داهج  نک ، ّتقد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  نخس  رد  يرآ ،
 ! دنک

نامـسآ ياهرد  هک  تسا  ینز  نامه  نیا  تسا ، رتشیب  تدابع  لاس  لهچ  زا  وا  يرادرهوش  زور  کی  باوث  هک  تسا  ینز  نامه  نیا 
.دوش یم  زاب  وا  يارب 

نیا مه  ادخ  دزاس و  یم  قالخادب  رهوش  نیا  اب  اّما  دریگب ، قالط  دـنک و  هعجارم  هاگداد  هب  دـناوت  یم  نز  نیا  هک  يدوجو  اب  يرآ ،
 ! دهد یم  وا  هب  ار  گرزب  باوث  ماقم و 
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رهوش يارب  ندرک  شیارآ 

.مدوب هدش  توعد  سلجم  نآ  هب  مه  نم  دوب و و  نم  ناتسود  زا  یکی  جاودزا  مسارم 

.متشاد یّمهم  راک  وا  اب  هک  مدید  ار  دوخ  ناتسود  زا  رگید  یکی  نایم ، نآ  رد 

.میوگب نخس  وا  اب  يا  هلأسم  دروم  رد  متساوخ  متفر و  وا  شیپ  مسارم ، زا  دعب 

يرگید تصرف  يارب  ار  هلأـسم  نآ  دروـم  رد  نخـس  هک  درک  تساوـخرد  نم  زا  مورب و  هناـخ  هـب  دوز  دـیاب  نـم  هـک  تـفگ  وا  یلو 
.مراذگب

؟ هلجع نیا  اب  اجک  متفگ : نم 

 ! منیبب ار  مرسمه  مورب  مهاوخ  یم  تفگ : وا 

؟ تسا هدیدن  ار  شرسمه  وا  رگم  مدرک  بّجعت  نم 

: تفگ دید  ارم  بّجعت  هک  وا 

هک نآ  زا  لبق  و   ) مورب لزنم  هب  دوز  دیاب  نم  هدرک و  نت  هب  ابیز  سابل  هدیـسر و  شدوخ  هب  نم  مناخ  تسا  یـسورع  بش  هک  بشما 
 ! ! منیبب ار  وا  دنک ) ضوع  دوخ  یگشیمه  ياه  سابل  اب  ار  ابیز  ياه  سابل  نآ  مرسمه 
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یمن هدافتـسا  یـشیارآ  چـیه  زا  دـشوپ و  یم  نم  لباقم  دراد  روخن  درد  هب  هنهک و  ساـبل  هچ  ره  نم  مناـخ  : » تفگ میارب  ًادـعب  وا  و 
شدوخ هب  يرادقم  دشوپب و  ار  دوخ  يابیز  ياه  سابل  نم  رسمه  دسرب و  ارف  یـسورع  سلجم  کی  ات  منک  ادخ  ادخ  دیاب  نم  دنک ،

 «. منیبب ابیز  ار  وا  تقو  نآ  دسرب ،

؟ دنک تنیز  وا  يارب  ار  دوخ  دنک و  نت  هب  شرهوش  يارب  ار  اه  سابل  نیرتهب  دیابن  وا  رسمه  ارچ  امش  رظن  هب 

(1) «. دنک شومارف  ار  رهوش  يارب  ندرک  شیارآ  دیابن  نز  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

هک هناخ  طیحم  رد  هک  تسا  نیا  رد  نم  نخـس  اّما  تسا ، قح  هب  ینخـس  دـنک  شیارآ  مرحم  ان  لباقم  رد  ار  دوخ  دـیابن  نز  هک  نیا 
؟ دنزادرپ یمن  دوخ  تنیز  هب  دیاب  هک  نانچنآ  نانز ، زا  یضعب  ارچ  تسین  يا  هبیرغ 

.دنک وبشوخ  ار  دوخ  دیامن و  شیارآ  شرهوش  يارب  ار  دوخ  دیاب  نز  هک  تسا  یمالسا  روتسد  نیا 

(2) .دشاب رتوبشوخ  دوخ  رهوش  يارب  هک  تسا  ینز  نانز  نیرتهب  هک  دومرفن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رگم 

.مدینش ار  یمناخ  هیرگ  يادص  مداد ، باوج  نم  یتقو  دز ، گنز  نم  هارمه  نفلت  زور  کی  هک  دور  یمن  مدای 

؟ تسا هدش  هچ  متفگ  مدرک و  بّجعت  نم 

«. ...و درادن  هقالع  نم  هب  نم  رهوش  دشاپ  یم  مه  زا  دراد  نم  یگدنز  دینک ، کمک  نم  هب  ادخ  هب  ار  وت  : » مدینش باوج 

 ! هدب باوج  نم  ياهلاؤس  هب  نک و  ظفح  ار  دوخ  يدرسنوخ  متفگ : وا  هب  نم 

؟ ینک یم  تنیز  ترهوش ، يارب  ار  دوخ  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  وا  زا  و 
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.دوب یفنم  وا  باوج 

: مداد ار  هداس  ياهروتسد  نیا  مناخ  نآ  هب  نم 

هک يا  هظحل  نآ  نک و  يرادـیرخ  وب  شوخ  رطع  کی  نک ، هیهت  باّذـج  اـبیز و  ساـبل  کـی  نزب ، ییاـبیز  گـنر  دوخ  ياـهوم  هب 
: هک یلاح  رد  ورب  وا  لابقتسا  هب  دیآ  یم  لزنم  هب  ترهوش 

يا هدرک  بترم  هدز و  هناش  ار  دوخ  ناوسیگ 

يا هدومن  نت  رب  باذج  ابیز و  سابل 

يا هدز  یبوخ  رطع  هدرک و  شیارآ  ار  دوخ 

 ! ریگب شوغآ  رد  ار  ترهوش 

 ! ما هدرکن  ار  اهراک  نیا  لاح  هب  ات  نم  مشک ، یم  تلاجخ  نم  هک  تفگ  وا 

 ! نکب ار  راک  نیا  يراد  تسود  ار  دوخ  یگدنز  رگا  هک  متفگ  وا  باوج  رد  نم 

.درک یم  رّکشت  نم  زا  ینامداش  اب  راب  نیا  اّما  دز ، گنز  مناخ  نامه  هتفه  کی  زا  دعب  هک  نآ  هصالخ 

 ! مرهاوخ

هاگن اه و  مشچ  نیمه  هار  زا  دینک  رتشیب  دوخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  رهوش  هقالع  دیناوت  یم  هک  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـیناد  یم  ایآ 
؟ دشاب یم  ناترهوش  ياه 

.دنک یم  لگ  ناشقوذ  ندینش ، اب  نانز  هک  یلاح  رد  دنیآ  یم  قوذ  رس  رب  دننیب  یم  هک  هچنآ  اب  نادرم  رتشیب  هک  دیناد  یم  ایآ 

 ! تسوا مشچ  نامه  ناترهوش  بلق  رب  ذوفن  هار  يرآ ،

.دیشوپب ناترهوش  يارب  ار  اه  سابل  نآ  دیرخب و  زاون  مشچ  اریگ و  باذج و  ابیز و  ياه  سابل  ناتدوخ  يارب 

تّذل نآ  ندید  زا  هک  ار  یسابل  دیایب و  دیرخ  هب  امش  هارمه  دیهاوخب  دوخ  رسمه  زا 
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.دنک يرادیرخ  امش  يارب  درب  یم 

؟ تسیچ دنیب  یم  یگدنز  رد  درم  کی  هک  يا  هنحص  نیرتدب  دیناد  یم  ایآ 

.ما هدیسرپ  يدایز  نادرم  زا  ار  لاؤس  نیا  نم 

: دنا هداد  ار  باوج  نیا  اه  یلیخ 

هتشاد ییوش  فرظ  میس  دننام  هدیلوژ  ییاهوم  دراد و  نت  رب  بترمان  یـسابل ، هک  یلاح  رد  دروخب  ناشرـسمه  هب  ناشمـشچ  هک  نیا 
 ! دشاب

دوخ رهاظ  هب  دوخ ، یگدنز  کیرـش  يارب  اّما  دنـسر ، یم  دوخ  هب  ردـق  نیا  دـنورب  ینامهم  هب  تسا  رارق  یتقو  اه  مناخ  یـضعب  ارچ 
.دننک یمن  یگدیسر 

؟ دیا هدرک  عیاض  ار  دوخ  رهوش  قح  دینکن  یگدیسر  ناتدوخ  هب  رگا  هک  دیناد  یم  ایآ 

؟ تسا ندوب  وبشوخ  تسامش  هدهع  رب  هک  رهوش  قوقح  زا  یکی  هک  دیناد  یم  ایآ 

.منک لقن  تیارب  ار  يا  هّصق  یشاب  قفاوم  رگا 

هفیظو منادب  مهاوخ  یم  نم  ادخ !  لوسر  يا  : » درک لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دمآ و  ادخ  لوسر  شیپ  هنیدم ، نانز  زا  یکی  زور ، کی 
.»؟ دشاب یم  هچ  مرهوش  هب  تبسن  نم 

ار اـهتنیز  نیرتهب  یـشوپب ، ار  دوخ  ياـه  ساـبل  نیرتـهب  ینک ، وبـشوخ  اـهرطع  نیرتـهب  هب  ار  دوخ  : » دومرف نز  نآ  باوج  رد  ربماـیپ 
(1) «. ینک هضرع  وا  رب  ار  دوخ  بش  حبص و  ره  ینک ، هدافتسا 

 ! مرهاوخ

.دشاب یم  ام  تداعس  يارب  مالسا  نید  ماکحا  هک  یناد  یم  بوخ 
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؟ دوب افص  اب  ردقچ  اه  یگدنز  دنداد  یم  ماجنا  ار  ربمایپ  روتسد  نیمه  ناملسم  نانز  همه  رگا  هک  نک  رکف  يا  هظحل 

.دنک نیمأت  ار  امش  هقفن  دنک و  شالت  راک و  ات  تسا  هدرک  بجاو  وت  رهوش  رب  ادخ  يرآ ،

.دورب راک  لابند  هب  زور  ره  نآ ، نیمأت  يارب  دیاب  وا  دشاب و  یم  درم  هدهع  رب  وت  ِكاروخ  دروخ و  جرخ 

؟ ینک یهاتوک  ترهوش  هب  تبسن  دوخ  هفیظو  رد  وت  هک  تسا  تسرد  ایآ 

 ! ینک هضرع  ترهوش  هب  ار  دوخ  ینک و  شیارآ  ینزب و  رطع  یشوپب و  ابیز  سابل  دیاب 

يارب ینز  رگا  هک  ارچ  دـنکن  مامـشتسا  ار  وت  شوخ  يوـب  دـنیبن و  ار  وـت  یمرحماـن  اـت  یـشاب  بظاوـم  دـیاب  هک  یناد  یم  دوـخ  هّتبلا 
(1) .دوش یم  عقاو  ناگتشرف  نیرفن  نعل و  دروم  دوش و  یمن  لوبق  وا  زامن  دنک  وبشوخ  ار  دوخ  مرحمان ،

 ! مرهاوخ

 ! ناوخب ار  ربمایپ  نخس  رگید  راب 

 ! يا هدش  انشآ  دوخ  هفیظو  اب  رگید  الاح 

 ! نک ابیز  ار  دوخ  شوپب و  ار  دوخ  سابل  نیرتهب  زیخرب و  سپ 

.دنامب مکحتسم  هراومه  امش  هداوناخ  نوناک  ات  نک  لمع  یمالسا ، روتسد  نیا  هب  یگدنز  رد  هراومه  و 
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؟  یهاوخ یم  دیهش  رازه  باوث 

.مریگب قالط  مهاوخ  یم  منک ، یگدنز  درم  نیا  اب  مناوت  یمن  ما ، هدش  هتسخ  رگید  نم 

.دشخبب همتاخ  دوخ  ییوشانز  یگدنز  هب  ات  دوب  هتفرگ  میمصت  دوب و  هدمآ  نم  شیپ  هرواشم  يارب  هک  دوب  یمناخ  نانخس  نیا 

.درک یمن  لوبق  وا  نکن ، هلجع  دوخ  میمصت  رد  هک  متفگ  نخس  وا  اب  هچ  ره  نم 

؟ يوش ادج  وا  زا  یهاوخ  یم  هک  دراد  یلکشم  هچ  امش  رهوش  هک  متفگ  وا  هب  رخآ 

شوخ نم  اـب  ًالـصا  یگدـنز  لاـس  ود  نیا  رد  دـنک ، یم  داـیرف  هشیمه  هناـخ  رد  تسا ، قالخادـب  یلیخ  نم  رهوش  : » تفگ نینچ  وا 
«. تسا هدرکن  یقالخا 

؟ دراد ماقم  ردقچ  دیهش  هک  یناد  یم  ایآ  هک  متفگ  مدرک و  مناخ  نآ  هب  ور  نم 

نم هب  وت  ما  هدمآ  گنت  هب  مرهوش  دب  قالخا  زا  نم  هک  تفگ  نم  هب  بّجعت  اب  وا 
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؟ دراد باوث  ردقچ  دیهش  هک  ییوگ  یم 

.شاب هتشاد  ربص  یمک  متفگ : وا  هب  نم 

.تسا هدرک  ادیپ  گرزب  سب  یماقم  ادخ  دزن  تسا و  هدیسر  تلیضف  نیرتالاب  هب  هک  تسا  یسک  دیهش 

.دنا هدش  لئان  گرزب  ضیف  نیا  هب  دنا و  هتفر  گنج  هب  مالسا  زا  عافد  يارب  هک  دوش  یم  ینادرم  بیصن  رتشیب  تداهش  يرآ ،

؟ دنا هرهب  یب  تداهش  باوث  زا  نانز  ایآ 

.دنسرب دیهش  رازه  باوث  هب  ات  تسا  هداد  رارق  ار  یهار  مه ، نانز  يارب  تسا ، هدرک  نایب  باوث  ردق  نیا  دیهش  يارب  هک  ینید  نامه 

.درک یم  شوگ  ّتقد  اب  دوب و  هدش  دنمقالع  نم  نانخس  هب  مناخ  نآ  رگید  اجنیا 

باوث دنوادخ  دنوش و  یم  روشحم  ارهز  ترـضح  اب  تمایق  زور  رد  نانز  زا  هورگ  دنچ  : » تسا هدمآ  ثیدـح  رد  هک  مداد  همادا  نم 
(1) «. دنک ربص  شرهوش  یقالخا  دب  رب  هک  تسا  ینز  نانز ، نآ  زا  یکی  .دهد  یم  اهنآ  هب  دیهش  رازه 

؟ دهد یم  وت  هب  دیهش  رازه  باوث  دنوادخ  ینک  ربص  ترهوش  یقالخا  دب  نیا  رب  رگا  یناد  یم  ایآ 

؟ تسا مک  باوث ، رادقم  نیا  ایآ 

شالت هک  دهدب  ینز  نآ  هب  ار  دیهـش  رازه  باوث  تسا  رـضاح  هک  تسا  مهم  دنوادخ  يارب  ردق  نیا  هداوناخ  نوناک  ياقب  یتسار  هب 
.دشاپن مه  زا  هداوناخ  کی  ات  دنک  یم 

، تسا هداد  هداوناخ  هب  مالسا  هک  ار  یتّیمها  نینچ  دیناوت  یم  ایند  ياجک  رد  امش 

ص:91

هأرما مالسلااهیلع ، دّمحم  تنب  همطاف  عم  ّنهرـشحم  نوکیو  ربقلا  باذع  ّنهنع  هّللا  عفری  ءاسنلا  نم  ثالث  : » مالـسلا هیلع  لاق  . 59 - 1
ّلکل بتکیو  دیهـش ،  فلأ  باوث  ّنهنم  هدـحاو  ّلک  هّللا  یطعی  ...اـهجوز  قلخ  ءوس  یلع  تربص  هأرماو  اـهجوز ،  هریغ  یلع  تربص 

هعیشلا ج 21 ص 256. ثیداحأ  عماج  هعیشلا ج 21 ص 285 ،  لئاسو  هنس :» هدابع  باوث  ّنهنم  هدحاو 
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 ! دیبایب

، دنوش لیدبت  قالط » ياه  هچب   » هب وا  نادنزرف  دراذـگ  یمن  دزاس و  یم  دوخ  رهوش  یقالخا  دـب  اب  دوخ  یگدـنز  رد  هک  ینز  يرآ ،
.دهد یم  وا  هب  دیهش  رازه  باوث  يراکادف ، نیا  لباقم  رد  زین  دنوادخ  دنک و  یم  یگرزب  يراکادف 

.تشگزاب دوخ  یگدنز  هب  مناخ  نآ  نانخس ، نیا  ندینش  اب 

ص:92
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مناخ کی  يارب  عیفش  نیرتهب 

؟ يونش یم  ار  ادص  نیا  ایآ 

 ! متسه یکیرات  هناخ  نم  متسه ، ییاهنت  هناخ  نم 

 ! دهد یم  ار  ادن  نیا  زور  ره  هک  تسا  وت  نم و  ربق  يادص  نیا 

(1) .دیوگ یم  نخس  نینچ  نیا  زورره  ربق  هک  دومرف  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؟ میا هدرک  يرکف  ربق  یکیرات  يارب  ایآ 

.میشاب هتشاد  يا  هشوت  داز و  دوخ  يارب  دیاب  دسر و  یم  ارف  دوز  ای  رید  هک  میراد  ور  شیپ  رد  يرفس  ام 

؟ دشاب یم  هچ  هظحل  نآ  رد  ناسنا  يارب  زیچ  نیرتهب  دینک  یم  رکف  امش 

.دنراذگ یم  اهنت  ار  ام  همه ، هک  يا  هظحل  نآ 

 ! یکیرات ییاهنت و  ایند  کی  مینام و  یم  ام  دندرگ و  یمرب  لزنم  هب  دندرپس  كاخ  هب  ار  ام  هکنیا  زا  دعب  نایانشآ ، ناتسود و  همه 

 ! مرهاوخ

ص:93

انأ دودـلا ،  تیب  انأ  هشحولا ،  تیب  انأ  هبرغلا ،  تیب  اـنأ  لوقی : موی ، ّلـک  یف  ًاـمالک  ربقلل  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  . 60 - 1
راونألا ج 6 ص 267. راحب  یفاکلا ج 3 ص 242 ،  رانلا :» رفح  نم  هرفح  وأ  هّنجلا ،  ضایر  نم  هضور 
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؟ منک رکذ  تیارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  نخس  یهاوخ  یم  ایآ 

 ! تسین شرهوش  تیاضر  زا  رتهب  نز ، يارب  زیچ  چیه  ربق ، لوا  بش  رد  هک  دومرف  یثیدح  رد  ترضح  نآ 

 ! دشاب یم  شرهوش  تیاضر  ربق ، رد  نز  عیفش  نیرتهب  يرآ ،

: دهد یم  همادا  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

.درپس كاخ  هب  ار  وا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  تفر ، ایند  زا  هیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هک  یتقو 

دوخ رـسمه  ربق  رانک  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ترـضح  دش  مامت  هیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  يراپـس  كاخ  هب  مسارم  هکنیا  زا  دـعب 
(1) «. متسه یضار  وت  ربمایپ  رتخد  زا  نم  ایادخ !  راب  : » تفگ نخس  نینچ  ادخ  اب  درک و  نامسآ  هب  ور  داتسیا و 

دیفم هیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  يارب  رهوش ، تیاضر  هزادنا  هب  زیچ  چیه  هظحل  نآ  رد  هک  دناد  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
 ! دنک یم  ار  اعد  نیا  نیمه  يارب  تسین 

 ! مرهاوخ

 ! دنکب تیارب  ار  اعد  نیمه  مه  امش  رهوش  هک  نک  یگدنز  يا  هنوگ  هب  هیلع ،) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  ّقح  هب 

ِقوقح هک  یلاح  رد  دـنهد ، یم  ماجنا  يدایز  یبحتـسم  ياهراک  دنـسرت ، یم  تمایق  ربق و  زا  نوچ  هک  ما  هدـید  ار  اه  مناـخ  ردـقچ 
 ! دننک یمن  تاعارم  ار  دوخ  رهوش  ِبجاو 

نم و  دور ، یم  نارکمج  هب  هبنشراهچ ، بش  ره  نم  نز  هک  دنا  هدرک  لد  درد  نم  شیپ  دنا و  هدرک  هعجارم  نم  هب  نایاقآ  زا  یـضعب 
.دنک یمن  شوگ  وا  متسین ، یضار  نم  هک  میوگ  یم  وا  هب  هچ  ره  اّما  متسه ، یضاران  وا  راک  نیا  زا 

؟ دورب نارکمج  هب  رهوش  هزاجا  نودب  نز  هک  تسا  یضار  مالسلا ،) هیلع  ) نامز ماما  اجک  رخآ 

؟ مییوگب نخس  یسک  هچ  اب  مینک ؟ هچ  دوخ  هعماج  ياهدرد  نیا  اب  ام  رخآ 

 ! دنشاب عالطا  یب  دوخ  هفیظو  زا  نینچ  نیا  دیاب  هعماج  نانز  زا  یضعب  ارچ 

ص:94

اهیلع ماق  مالـسلااهیلع ، همطاف  تتام  اّملو  اهجوز ،  اضر  نم  اّهبر  دنع  حـجنأ  هأرملل  عیفـش  الو  مالـسلا ...« : هیلع  رقابلا  مامإلا  . 61 - 1
«: ...اهلـصف ترجاه  دق  اّهنإ  ّمهّللا  اهـسنآف ، تشحوأ  دق  اّهنإ  ّمهّللا  کّیبن ، هنبا  نع  ٍضار  ّینإ  ّمهّللا  لاقو : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

راونألا ح 78 ص 345. راحب  هعیشلا ج 20 ص 222 ،  لئاسو  لاصخلا ص 588 ، 
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نافرع لها  هتفرن ، تفرعم  بسک  لابند  هب  اـم  هک  ناـمز  نآ  زا  دـش ، اـم  هعماـج  ریگ  ناـبیرگ  تفرعم ، نودـب  ِقشع  هک  یناـمز  نآ  زا 
.دمآ ام  رس  رب  اهالب  نیا  میدش ،

 ! نم رهاوخ 

، دنک محر  وت  هب  ادخ  یهاوخ  یم  رگا 

، ینک يراک  دوخ  تمایق  ربق و  رفس  يارب  یهاوخ  یم  رگا 

، دشاب وت  یتحار  بش  ربق  لوا  بش  یهاوخ  یم  رگا 

، دشاب یضار  وت  زا  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  یهاوخ  یم  رگا 

.دشاب یضار  وت  زا  ترهوش  هک  نک  يراک 

، متسه امش  اب  مرتحم ، ياقآ  يا  اّما 

 ! يراد تسود  یلیخ  ار  ترسمه  هک  مناد  یم 

 ! دنک یم  لّمحت  ار  اه  یتخس  هچ  امش  یتحار  يارب  دشک و  یم  تمحز  یلیخ  امش  یگدنز  رد  وا 

 ! دنبب تدوخ  اب  يدهع  نآلا ، ایب 

ترـضح هک  يراک  نامه  درک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  وت  زا  رتدوز  وت  رـسمه  لاس ، دـص  زا  دـعب  هک  دوب  هنوگ  نیا  ریدـقت  رگا 
.هدب ماجنا  مه  وت  داد ، ماجنا  مالسلا ) هیلع  ) یلع

 ! يدرگرب هناخ  هب  دوز  دندرک  نفد  ار  تنابرهم  رسمه  هک  نآ  زا  دعب  دیابن  وت 

یم هک  ار  يراک  نیا  دیاب  يراذگن !  خساپ  یب  ار  وا  تامحز  هک  یهاوخ  یم  رگا  یشاب ، هدرک  یکمک  ترسمه  هب  یهاوخ  یم  رگا 
 ! ینکب میوگ 

 ! تسوت ياعد  نآ  جاتحم  وت  رسمه  ساسح ، هظحل  نیا  رد 

 ! تسین اهفرح  نیا  تقو  رگید  اّما  یتشاد  هلِگ  يرادقم  كرتشم  یگدنز  رد  وا  زا  مه  دیاش 

! راذگب وا  ياج  ار  تدوخ 

ص:95
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 ! دنک یم  يرپس  ار  اه  هظحل  نیرت  تخس  وا  ینک !  يرای  کمک و  ار  وا  دیاب  وت 

یم نینچ  ینک و  یم  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تیاه  تسد  یتسیا و  یم  دوخ  رـسمه  ربق  رانک  ییآ  یم  يریگ و  یم  وضو  وت  يرآ ،
: ییوگ

 ! ایادخ

 ! متسه یضار  دوخ  رسمه  زا  نم 

.دنک یم  لزان  وت  رسمه  رب  ار  تمحر  دونش  یم  ار  وت  نخس  نیا  دنوادخ  نوچ  و 

.میضار وا  زا  نم  هک  دناد  یم  ادخ  هک  وگن  تقو  چیه 

رانک هلمج  نیا  نتفگ  رد  اّما  تسا ، یضار  هیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  تسناد  یمن  ادخ  رگم 
.دیوگ یم  شرسمه  ربق  رانک  ار  هلمج  نیمه  مالسلا ،) هیلع  ) یلع ترضح  هک  تسا  هتفهن  يزار  ربق ،
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 ! دیشخب ار  وت  ناهانگ  همه  ادخ 

؟ يا هتفر  البرک  لاح  هب  ات  ایآ 

: يدرک یم  همزمز  یتشاد و  یم  رب  مدق  نیمرحلا » نیب   » رد هک  یتقو  نآ  تلاح  هب  اشوخ 

.دهد یم  وت  هب  يدایز  باوث  دنوادخ  يدرک  تاعارم  ار  رفس  نیا  بادآ  یتفر و  البرک  رگا  لاح 

هیلع ) قداـص ماـما  هک  منک  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  اـجنیا  رد  یلو  دراد  يرگید  تصرف  هب  زاـین  ـالبرک ، بادآ  دروم  رد  نتفگ  نخس 
(1) «. تسا رتهب  دیورن  البرک  هب  رگا  : » دومرف دننک  یمن  تیاعر  ار  رفس  نیا  بادآ  اّما  دنور ، یم  البرک  هک  نانآ  هب  باطخ  مالسلا )

ارم رمک  نخس  نیا  اب  نم ! يالوم  : » درک ضرع  دینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  مالـسلا ،) هیلع  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی 
.»؟ ییوگ یم  نخس  نینچ  نیا  ارچ  یتسکش ؟

ص:97

ربق یلإ  بهذیل  مکدحأ  ّنإ  هّللات  لاق : يرهظ ، تعطق  لاق : نوروزت ، نأ  نم  ریخ  نوروزت  ال  مالـسلا ...« : هیلع  قداصلا  مامإلا  . 62 - 1
راحب يدهشملا ص 396 ،  نبال  رازملا  تارایزلا ص 250 ،  لماک  ًاربغ :» ًاثعش  هنوتأت  یّتح  ّالک  رفسلاب ، متنأ  هنوتأتو  ًانیزح  ًابیئک  هیبأ 

راونألا ج 98 ص 141.
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هنوگ نیا  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ارچ  سپ  تسا ، هدـشن  عقاو  دـیکأت  دروم  البرک  ترایز  رگم  ینک ، یم  ار  لاؤس  نیمه  وت  اـمتح 
؟ دیوگ یم  نخس 

...و ینزن  رطع  ینکن و  هدنخ  نیمزرس  نآ  رد  یشاب و  كانمغ  هراومه  دیاب  البرک  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ّتلع 

وت ناهانگ  ادخ  هک  دنک  یم  ادن  ار  وا  يا  هتشرف  ددرگرب  البرکزا  دهاوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یعقاو  رئاز  نوچ  لاح ، ره  هب 
.دش كاپ  وت  لامعا  هدنورپ  دیشخب و  ار 

دنک یم  ردام  هب  باطخ  دیآ و  یم  يا  هتـشرف  دش  هتفرگ  ریـش  زا  دازون  نآ  هدرک و  گرزب  ار  دوخ  دازون  يردام  یتقو  یناد  یم  ایآ 
؟ دیوگ یم  نخس  وا  اب  و 

 ! مرهاوخ

؟ يا هدینش  ار  ادص  نآ  ایآ 

؟ دیوگ یم  هچ  هتشرف  نآ 

(1) «. دش كاپ  وت  لامعا  هدنورپ  دیشخب و  ار  وت  ناهانگ  ادخ  : » دیوگ یم  نینچ  هتشرف  نآ  هک  دومرف  ربمایپ 

 ! تسا یگرزب  هزیاج  تفایرد  هتسیاش  تسا ، هداد  ریش  رتشیب  ای  مین  لاس و  کی  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردام  يرآ ،

.دهد یم  ردام  نیا  هب  دهد  یم  البرک  رئاز  هب  هک  ار  يا  هزیاج  نامه  دنوادخ  و 

 ! مرهاوخ

؟ تسا هتشاذگ  قرف  نانز  نادرم و  نیب  ادخ  هک  ییوگ  یم  مه  زاب  ایآ 

تیارب ار  دـنزرف  هب  نداد  ریـش  باوث  مهاوخ  یم  نم  هکلب  منک  گنرمک  ار  البرک  تراـیز  باوث  مهاوخ  یمن  نم  هک  یناد  یم  وت  و 
.منک نایب 

وت ینورد  ساسحا  نآ  ترسح  همه  هک  ینک  راختفا  رورغ و  ساسحا  نانچ  یهد  یم  ریـش  شیوخ  دنزرف  هب  هک  یماگنه  رد  دیاب  وت 
.دنشاب هتشاد  ار 
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: ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  نیکاسملا ؟ ءاسنلل  ءیـش  ّيأف  ریخلا ،  ّلکب  لاجرلا  بهذ  هّللا  لوسر  اـی  : » هملـس ّمُأ  تلاـق  . 63 - 1
رفُغ دقف  لمعلا  یفنأتسا  لاقو : اهبنج  یلع  میرک  کلم  برض  هعاضر  نم  تغرف  اذإف  ...مئاصلا  هلزنمب  تناک  هأرملا  تلمح  اذإ  یلب ،
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هعیشلا ج 21 ص 451. لئاسو  کل :»
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 ! تسا گرزب  یتدابع  هک  یبآ  ناویل 

.دنک مهارف  دوخ  هداوناخ  يارب  يرتهب  یگدنز  دناوتب  ات  هدیشک  ار  یتامحز  هچ  تسا و  هتفر  راک  لحم  هب  دوز  حبص  زا  وت  رسمه 

.ددرگرب هناخ  هب  هک  تسا  کیدزن  رگید  نونکا 

؟ دنک فرط  رب  ار  وا  یگتسخ  دناوت  یم  يزیچ  هچ 

؟ دیادزب وا  ناج  لد و  زا  ار  یگتسخ  نیا  دناوت  یم  دنیب  یم  دوخ  رسمه  زا  هک  یتّبحم  زج  يزیچ  ایآ 

 ! يروآ یم  وا  يارب  یندیشون  ناویل  کی  ای  ياچ  ناجنف  کی  هشیمه  لثم  وت  تسا و  هدمآ  هناخ  هب  ترهوش 

.ینک یم  میدقت  وا  هب  یقشع  هچ  اب  هک  دنیب  یم  وت  تسد  رد  ار  یندیشون  ای  ياچ  نیا  ترهوش 

دورب و شدوخ  رهوش ، ِياقآ  دراد  لاکـشا  هچ  بوخ  ما ، هداد  ماجنا  دایز  راـک  هناـخ  رد  ما ، هتـسخ  مه  نم  : » ییوگب نم  هب  دـیاش  و 
.»؟ دروخب دزیرب و  ياچ 
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: میوگ یم  وت  باوج  رد  نم 

 ! ینکب گرزب  ررض  کی  وت  مرادن  تسود  نم  اّما  درادن ، یلاکشا 

؟ درادن ییامن  گرزب  ردق  نیا  رگید  ندادن  رهوش  تسد  ياچ  ناجنف  کی  ای  بآ  ناویل  کی  ییوگ  یم  دوخ  اب  امتح  و 

؟ مناوخب وت  يارب  ار  ادخ  لوسر  ثیدح  یقفاوم  ایآ 

تدابع لاس  کی  زا  وا  راک  نیا  هک  دـنادب  دزاس  باریـس  ار  وا  دـهدب و  اروگ  بآ  دوخ ، رهوش  هب  هک  ینز  ره  : » دومرف ترـضح  نآ 
(1) «. دریگب هزور  اهزور  دشاب و  زامن  لوغشم  حبص  هب  ات  اه  بش  هک  یتدابع  لاس  کی  تسا ، رتهب 

 ! مرهاوخ

هزور لاس  کی  ندـناوخ و  بش  زامن  لاس  کی  زا  رتالاب  ار  نداد  رهوش  تسد  بآ  ناویل  کـی  ربماـیپ  ارچ  هک  يدرک  بّجعت  اـمتح 
 ! دناد یم  نتفرگ 

 ! نکن بّجعت 

 ! تسا هتفر  الاب  ردقچ  قالط  رامآ  نیبب  زادنیب ، ام  یلعف  هعماج  هب  یهاگن 

 ! دیشخب ماکحتسا  ار  اه  هداوناخ  نوناک  دیاب  هعماج  رد  هک  دنهد  یم  رادشه  همه  نیبب 

 ! دنراد دوخ  رهوش  اب  ار  راتفر  نیرتدب  دنونشب  ینانز  دیاب  ار  ادخ  لوسر  مالک  نیا  يرآ ،

.دنیامنب يراد  رهوش  رتهب  هک  دننک  یم  یعس  ًامتح  دنونشب  ار  ثیدح  نیا  دنتسه  يونعم  لامک  قاتشم  هک  ینانز  رگا 

 ! مرهاوخ

هک نیا  يارب  امش  اّما  دشاب ، امش  اب  قح  مه  ًاعقاو  دشاب و  هدرک  كرت  ار  هناخ  بضغ  رهق و  تلاح  اب  حبـص  امـش  رهوش  تسا  نکمم 
ار بش  زامن  هزور و  لاسکی  باوث 
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 ! نک ییاریذپ  دوخ  رهوش  زا  تبرش ، ناویل  کی  اب  نک و  يراوگرزب  یشاب ، هتشاد 

 ! هدب ماجنا  تدوخ ، رطاخ  هب  ادخ و  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  وت 

وـضو يوش  یم  دـنلب  دنتـسه  باوخ  همه  یتقو  بش ، لد  رد  امـش  روط  هچ  میوگ  یم  نم  ترهوش ، رطاخ  هب  میوگ  یمن  نم  يرآ ،
؟ ینک یمن  تبرق  دصق  ایآ  یناوخ ، یم  بش  زامن  یتسیا و  یم  هلبق  هب  ور  يزاس و  یم 

 ! ربب ترهوش  شیپ  ار  نآ  نک و  هدامآ  هزمشوخ  تبرش  ناویل  کی 

.دنک یم  يرکف  هچ  ترهوش  هک  يراد  نیا  هب  راک  هچ  ینک ، یم  هلماعم  ادخ  اب  يراد  وت  موش ، یم  کچوک  نم  وگن 

 !«. لوبق تتدابع  : » میوگب وت  هب  هک  تساج  هب  نونکا 

 ! یتدابع هچ  مه  نآ  دوب ، تدابع  يداد  ترهوش  تسد  هب  هک  تبرش  ناویل  کی  نیا  يرآ ،

.دننادب اهتدابع  نیرت  گرزب  زا  ار  رسمه  هب  ّتبحم  ام  هعماج  نانز  همه  هک  يزور  نآ  دیما  هب 
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ناهانگ شزرمآ  هار  نیرتهب 

.دوش یم  بوسحم  وا  لامک  دشر و  يارب  یگرزب  عنام  دنک و  یم  هدولآ  ار  ناسنا  حور  تیصعم ، هانگ و  هک  میناد  یم  ام  همه 

وا اب  دـناوت  یمن  دـنک و  یمن  كرد  ار  دـنوادخ  اب  تاجانم  تّذـل  وا  رگید  هک  يروط  هب  ددرگ ، یم  ناسنا  بلق  یهایـس  ثعاب  هانگ 
.دزیرب یکشا  هرطق  وا  هاگرد  رد  دیامن و  هقشاعم 

یم ناسنا  يوس  هب  ار  الب  جوم  دوش و  یم  ناراب  ندـیراب  عنام  نینچ  مه  دراد و  یم  مورحم  بش  زامن  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هانگ  نیا 
(1) .دناشک

.دنامن یقاب  وا  یگدنز  رد  نیا  زا  شیب  نآ  تارثا  ات  دنکب  يرکف  شناهانگ  ششخب  يارب  دیاب  ناسنا  لیلد  نیمه  هب 

هک ار  یناـهانگ  تسا  نیا  لاؤس  اـّما  دومن ، مادـقا  مدرم  قح  تخادرپ  هب  تبـسن  دـیاب  تسا  ساـنلا  قح  هب  طوبرم  هک  یناـهانگ  هّتبلا 
زا هنوگچ  تسا  هّللا  قح  هب  طوبرم 
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؟ مینک كاپ  دوخ  لامعا  هدنورپ 

 ! مرهاوخ

؟ تسا هدرک  یفرعم  ناهانگ  ششخب  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  رسمه  هب  ندرک  تمدخ  ربمایپ  دیراد  عالطا  ایآ 

(1) «. دشخب یم  ار  وا  هانگ  تصش  دنوادخ  دهدب  ییاراوگ  بآ  دوخ  رهوش  هب  ینز  نوچ  : » دومرف ترضح  نآ 

یم ورف  تدوجو  زا  ینک  یم  تمدخ  دوخ  رهوش  هب  هک  یماگنه  تناهانگ  هنوگچ  هک  يدید  یم  یتشاد  یم  نطاب  مشچ  رگا  يرآ ،
.دزیر

دـنز و یم  جوم  یناـمداش  طاـشن و  تدوجو  رد  هنوگچ  هک  نک  ّتقد  ینک ، یم  تمدـخ  دوخ  رـسمه  هب  قشع ، اـب  هک  عقوم  نآ  رد 
.تسا هدش  کبس  تحور  هک  ییوگ 

ياپ هب  ناهانگ  زا  هک  ییاهریجنز  نآ  ییوگ  تسا ، هدـش  كاپ  ناـهانگ  یگریت  زا  وت  حور  هک  تسا  نیا  يارب  یکبـس  طاـشن و  نیا 
.دنک زاورپ  هنادازآ  دناوت  یم  وت  حور  هک  تسا  نیمه  يارب  هدش و  زاب  دوب  هدش  هتسب  امش  حور 

زیمت ار  دوخ  ندب  دور و  یم  مامح  هب  هتفه  کی  زا  دعب  هک  لاح  هدادـن  وشتـسش  ار  دوخ  ندـب  هتفه  کی  ًالثم  رفن  کی  دـینک  رّوصت 
.تسا هدش  كاپ  نآ  زا  اه  یگدولآ  هدش و  زیمت  شندب  هک  نوچ  دهد ، یم  تسد  وا  هب  یتحار  یکبس و  ساسحا  کی  دنک  یم 

یم هدودز  امش  حور  هحفص  زا  ناهانگ  ینک ، یم  ار  وا  تمدخ  يرب و  یم  یندیـشون  کی  دوخ  رـسمه  يارب  امـش  یتقو  روط  نیمه 
.ینک یم  طاشن  یکبس و  ساسحا  امش  هجیتن  رد  دوش ،

تمدخ دنک  یم  یفرعم  ناهانگ  ندش  كاپ  يارب  ار  هیرگ  اعد و  رافغتـسا ، هزور ، زامن و  مالـسا  هک  روطنامه  هک  نآ  مالک  هصالخ 
ششخب ياههار  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  ار  رهوش  هب  ندرک 
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.دیامن یم  مالعا  هانگ 

هب يراد ، ار  شراـظتنا  هک  ار  یتـّبحم  قشع و  ماـمت  نک و  يرتـشیب  هّجوت  دوخ  رهوـش  هب  یـسرب  یهلا  شـشخب  هب  هک  نیا  يارب  سپ 
.يوش دنوادخ  ياهتنا  یب  ششخب  لومشم  دنک و  ندیزو  تناهانگ  گرب  گرب  رب  نیگمهس  ینافوط  ات  نک  هیده  دوخ  رسمه 
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 ! سانشب ار  ترهوش  ییاهنت  قاتا 

؟ ینک یم  راک  هچ  دیآ  یم  شیپ  یلکشم  وت  يارب  یتقو 

.يوشب مارآ  يرادقم  هار ، نیا  زا  ینک و  لد  درد  وا  اب  هک  یبایب  ار  رفن  کی  ات  ینک  یم  شالت  تسا ، تسرد 

.دشاب یم  یحور  ياهراشف  عفر  يارب  یعیبط  زاین  کی  ندرک  لد  درد  نانز ، يارب  يرآ ،

نوچ ییوگب ، نخـس  وا  اب  ات  يور  یم  وا  دزن  تسا  هدمآ  شیپ  یلکـشم  ترهوش  يارب  يوش  یم  هّجوتم  یتقو  هک  تسا  نیمه  يارب 
.دوش یم  وا  رازآ  بجوم  هکلب  دنک  یمن  یکمک  ترهوش  هب  اهنت  هن  وت  راک  نیا  اّما  دراد ، مدمه  هب  زاین  وت  لثم  مه  وا  ینک  یم  رکف 

 ! ینک یم  بّجعت  امتح 

.دنا هدش  وربور  لکشم  اب  عوضوم  نیا  نتسنادن  رطاخ  هب  اه  هداوناخ  ردقچ  هک  یناد  یمن  وت  دراد و  مه  بّجعت  ياج  يرآ ،
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.دشاب هتفگ  وت  هب  ار  نآ  لاح  هب  ات  ترهوش  منک  یمن  رکف  مهدب و  وت  دای  ار  هنادرم » زار   » کی مهاوخ  یم  نم  الاح 

.دریگب هانپ  توکس  راوید  تشپ  رد  دورب و  ییاهنت  هشوگ  هب  دراد  تسود  دوش  یم  وربور  یلکشم  اب  درم  کی  یتقو 

 ! تسا هتفر  ورف  دوخ  يایند  رد  تسا و  هدمآ  هناخ  هب  راک  لحم  زا  ترهوش  هک  يا  هدید  امتح  يرآ ،

.تسا هتفر  دوخ  ییاهنت » قاتا   » هب امش  رهوش  هک  تسا  يا  هظحل  نامه  نیا  تسرد 

شدوخ دنک و  رکف  دوخ  لکـشم  هب  ییاهنت ، رد  دراد  تسود  دنک  لد  درد  نارگید  اب  هک  نآ  ياج  هب  امـش  رهوش  هک  ینادب  دیاب  وت 
.دوش یم  جراخ  اوزنا  تلاح  نآ  زا  تفای  تسد  دوخ  شمارآ  هب  دیسر و  يدیفم  ّلح  هار  هب  یتقو  دنک و  ادیپ  یّلح  هار 

.دنسر یم  شمارآ  هب  هک  تسا  ّلح  هار  نتفای  ندرک و  رکف  اب  نادرم  اّما  دنسر ، یم  شمارآ  هب  نارگید  اب  یتبحصمه  اب  نانز  يرآ ،

وت غارس  شدوخ  دیسر  شمارآ  هب  تفای و  ار  دوخ  لکشم  لح  هار  نوچ  درادرب و  ماگ  لح  هار  نتفای  ریسم  رد  ترهوش  راذگب  سپ 
.دمآ دهاوخ 

زاین هظحل ، نیا  رد  دناوت  یمن  نیمه  يارب  دشاب و  یم  شلکـشم  هب  شـساوح  تسا 95 % شدوخ  تولخ  قاـتا  رد  هک  یعقوم  رد  وا 
.دهدب خساپ  ار  وت  ّتبحم 

.تسا یعیبط  ًالماک  ترهوش  تلاح  نیا  هک  ینادب  يوشن و  مه  نارگن  ینکربص و  عقوم  نیا  رد  دیاب  وت 

وت نابرهم  رهوش  نامه  هرابود  دیآ و  یم  نوریب  دوخ  تولخ  قاتا  زا  وا  يدوز  هب 
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.يراذگب تحار  يرادقم ، ار  وا  هک  نیا  طرش  هب  دوش  یم 

نارگن ردـق  نیا  يراذـگب و  شدوخ  لاـح  هب  ار  وا  یتاـظحل  تسا ، هتفر  ورف  رکف  رد  ترهوـش ، يدـید  یتـقو  هدـب  لوـق  نم  هب  سپ 
.يوشن

رد ترهوش  رگا  هک  یناد  یم  بوـخ  یناد و  یم  یعیبـط  ار  نآ  نوـچ  يوـش  یمن  نارگن  دوـخ  رهوـش  راـتفر  نیا  زا  رگید  زورما  زا 
يدوز هب  دنک و  یم  ریس  دوخ  ییاهنت  ِقاتا  رد  دراد  هکلب  تسین  تحاران  وت  یگدنز  وت و  زا  هجو  چیه  هب  تسا  هتفر  ورف  دوخ  يایند 

.تشگ دهاوخ  زاب  قشع  ِقاتا  هب 
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 ! نک ینعم  تسرد  ار  ترهوش  توکس 

.تسا هتفر  ورف  توکس  رد  یتّدم  امش  رهوش  هک  تسا  هدمآ  شیپ  امش  یگدنز  رد  امتح 

هک دـهد  یم  مایپ  نم  هب  راک  نیا  اب  نم  رهوش  : » دـنا هدرک  ینعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  رهوش  توکـس  هک  ما  هدـید  ار  يداـیز  ناـنز  نم 
«. تسا هدش  ریس  نم  زا  رگید 

 ! دنروایب رد  خاش  بّجعت  زا  هک  تسا  کیدزن  هدرک  ینعم  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  توکس  ناشرسمه  هک  دنمهف  یم  نادرم  یتقو 

؟ تسیچ دننک  یم  ریسفت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  رهوش  توکس  نانز  هک  نیا  ّتلع  اّما 

یمن دامتعا  لباق  ار  دوخ  لباقم  فرط  هک  دـنک  یم  توکـس  یناـمز  نز ، کـی  هک  مینیب  یم  مینک  یم  ّتقد  ناـنز  یگژیو  رد  یتقو 
.درادن دامتعا  وا  هب  هک  تسا  نیا  يارب  هدرک  توکس  وا  رهوش  رگا  دنک  یم  لایخ  نیمه  يارب  دبای و 

داـمتعا دوخ  لـباقم  ِفرط  هب  نوـچ  دـنک  یم  توکـس  نز  يرآ ، دراد ، قرف  مه  اـب  درم  نز و  توکـس  نوـچ  تسا  یطلغ  رکف  نیا 
نوچ دنک  یم  توکس  درم  اّما  درادن ،
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.دنک ادیپ  یلح  هار  دنک و  رکف  دهاوخ  یم 

.دنک یم  رکف  نتفگ ، نخس  اب  نز  اّما  دنک ، یم  رکف  توکس ، اب  درم  هک  دینادب  تسا  بلاج 

: مهدب حیضوت  هراب  نیا  رد  يرادقم  تسا  بوخ 

؟ تسیچ نتفگ  نخس  زا  نانز  فده  دیناد  یم  ایآ 

ناـمه هب  ندیـسر  يارب  نادرم  هک  تسا  ییاـهزیچ  هب  ندیـسر  نتفگ ، نخـس  زا  ناـنز  فدـه  تسا : بیجع  یلیخ  لاؤس  نیا  باوج 
.دننک یم  توکس  اهزیچ 

.دنشاب هتشاد  يدنمتداعس  یگدنز  دنناوتب  ات  دنسانشب  بوخ  ار  رگیدکی  ياه  یگژیو  دیاب  نز  درم و  هک  تساجنیا 

: دننک یم  یط  توافتم  هار  ود  اهنآ ، هب  ندیسر  يارب  درم  نز و  هک  منک  یم  هراشا  یکرتشم  فده  ود  هب  اجنیا  رد 

تاعالطا ندومن  شزادرپ  ندرک و  رکف  فلا . 

رکف هب  دنک و  یم  توکس  درم  دوش ، رکف  نآ  دروم  رد  دیاب  هک  دیآ  یم  شیپ  يا  هلأسم  درم  کی  راک  ای  یگدنز و  رد  هک  یماگنه 
دیوگب و نخس  وا  اب  دنک و  ادیپ  ار  رفن  کی  ات  دراد  زاین  نز  طیارش ، نیمه  رد  تسرد  یلو  دزادرپ ، یم  تاعالطا  شزادرپ  ندرک و 

.دیامن تاعالطا  شزادرپ  هلیسو  نیا  هب 

.بوخ هیحور  ندروآ  تسدب  شمارآ و  هب  ندیسر 

دوخ ینارگن  راشف  زا  دسرب و  شمارآ  هب  هار  نیا  زا  دهاوخ  یم  دـنک و  یم  توکـس  دوش  یم  وربور  ینارگن  یتحاران و  اب  یتقو  درم 
.دنک یم  نتفگ  نخس  هب  عورش  دوش  یم  وربور  سرتسا  اب  هک  یماگنه  نز ، اّما  دنک ، رارف 
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 ! مرهاوخ

: نک کمک  وا  هب  هنوگ  نیا  تسا  هدرک  رایتخا  توکس  وت  رهوش  هک  يدید  هاگره  نونکا 

.نکن داقتنا  وا  یشوماخ  توکس و  تلاح  زا  فلا . 

.ییامن يرای  شلکشم ، ّلح  رد  ار  وا  دوخ  نانخس  اب  ات  نکن  ششوک  ب . 

.دنک نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تاساسحا  وا  طیارش ، نیا  رد  هک  شاب  هتشادن  راظتنا  ج . 

.نک ظفح  ار  دوخ  يدرسنوخ  د . 
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دریگ یم  هلصاف  وت  زا  ترهوش  یتقو 

.دوش یم  ساسحا  یب  لایخ و  یب  وت  هب  تبسن  هرابکی ، هب  ترهوش ،  هک  يا  هدید  تسا  هدمآ  شیپ  اهراب 

.دنک یمن  وت  هب  یهّجوت  رگید  دریگ و  یم  هلصاف  وت  زا  رهوش  ِياقآ 

نامه هلک  رـس و  هک  ینیب  یم  یتّدم  زا  دـعب  یلو  یـسر ، یمن  يا  هجیتن  هب  يا  هدـش  بکترم  یهابتـشا  هچ  هک  ینک  یم  رکف  هچ  ره 
.دش ادیپ  نابرهم  رهوش  ِياقآ 

 ! مرهاوخ

؟ دنتسه يروط  نیا  ایند  نادرم  همه  یناد  یم  ایآ 

 ! نک شوگ  بوخ  تسا ، هنادرم  یگژیو  کی  نیا 

.میدرگ یم  زاب  اهنآ  يوس  هب  يرتشیب  قشع  اب  یتّدم  زا  دعب  اّما  میریگ ، یم  هلصاف  دوخ  هقالع  دروم  ياهزیچ  زا  یهاگ  نادرم ، ام 

 ! شابن نارگن  دریگ  یم  هلصاف  وت  زا  یهاگ  نادرم ، هّیقب  لثم  مه  وت  رهوش  رگا  سپ 

نارگن تسا  هتفرگ  هلصاف  اهنآ  زا  ناشرهوش  نوچ  هک  ما  هدید  ار  اه  مناخ  ردقچ 
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.دنا هدش 

شرهوش هک  نونکا  دنک  یم  لایخ  نز  نیمه  يارب  دشاب  هدیجنر  وا  زا  هک  دریگ  یم  هلصاف  دوخ  رهوش  زا  یتقو  طقف  نز  کی  يرآ ،
.تسا هدش  هدیجنر  وا  زا  امتح  سپ  هتفرگ  هلصاف  وا  زا 

.دریگب هلصاف  امش  زا  یتّدم  دشاب  هتشاد  زاین  اّما  دشاب ، هدشن  هدیجنر  امش  زا  ناترهوش  ًالصا  تسا  نکمم  تسین ، روط  نیا  هن ،

 ! تسا یبیجع  يایند  نادرم  امش  يایند  هک  ییوگب  يراد  قح  و 

 ! ینادب ار  بلاطم  نیا  دیاب  وت 

؟ یسانش یم  ار  وا  ياه  یگژیو  ردقچ  سپ  ینک  یگدنز  ترهوش  اب  رمع  کی  یهاوخ  یم  وت 

یتّدـم زا  دـعب  اّما  دریگب ، هلـصاف  شرـسمه  زا  دـیاب  هک  دـنک  یم  ساسحا  دـنادب  ار  نآ  لیلد  مه  شدوخ  هک  نآ  نودـب  درم  یهاگ 
.دنک یم  هقالع  راهظا  وا  هب  يرتشیب  تدش  اب  ددرگ و  یم  رب  شرسمه  يوس  هب  هرابود 

.دروآ تسد  هب  ار  دوخ  لالقتسا  ات  دریگ  یم  هلصاف  امش  زا  وا  هک  دینادب  دیاب  امش 

.دیا هتفرگ  وا  زا  ار  قشع  هرابرد  ندرک  هشیدنا  تصرف  عقاو  رد  دینک  مورحم  دوخ  زاین  زا  ار  دوخ  رهوش  امش  هک  یتروص  رد 

امش زا  لالقتسا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دتفا و  یم  دوخ  لالقتـسا  دای  یتّدم ، زا  دعب  دیـسر  لامک  هب  يزرو  قشع  رد  یتقو  امـش  رهوش 
.دریگ یم  هلصاف 

يوس هب  قشع  زا  ییایند  اب  ینیب  یم  تقو  نآ  دش ، ءاضرا  لالقتـسا  هب  وا  زاین  یتقو  دینک  ربص  يرادقم  دیـسرتب ، يزیچ  زا  دیابن  امش 
.ددرگ یم  زاب  امش 

قـشع هب  وا  زاین  ات  هدب  ار  هزاجا  نیا  وا  هب  دورب  شدرگ  هب  دوخ  ناتـسود  اب  امـش و  نودـب  تساوخ  ناترهوش  یهاگ  رگا  نیمه  يارب 
(1) .دوش هدنز  وت  هب  ندیزرو 
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اه مناخ  يارب  داهنشیپ  دنچ 

.دینک فشک  تسا  هتفهن  شوخ  يوب  رد  هک  ار  یتفاطل  دینک  یعس   . 1

زا دیوگب  امـش  هب  ات  دـیهاوخب  ناترهوش  زا  دـینک و  هدافتـسا  ار  اهنآ  زا  یکی  بش ، ره  دـینک و  هیهت  بوخ  ياهرطع  زا  يا  هعومجم 
.دیآ یم  ششوخ  رتشیب  رطع  مادک 

.دینک هدافتسا  ار  رطع  نآ  هراومه  دنک  یم  قوذ  رتشیب  يرطع  هچ  اب  امش  رهوش  هک  دیدش  هّجوتم  هک  یتقو 

؟ يروآ یم  رد  یلکش  هچ  هب  ار  هناخ  دیایب  نامهم  تسا  رارق  یتقو   . 2

 ! نک هیهت  يا  هزمشوخ  ماش  نک و  بترم  ار  هناخ  هدب !  ماجنا  ار  اهراک  نآ  همه  بشما  نیمه 

 ! شوپب ار  دوخ  سابل  نیرتابیز 

.راذگب زیم  يور  لگ  هخاش  دنچ  یناوتب  رگا 

؟ میراد نامهم  بشما  ایآ  هک  دنک  یم  لاؤس  دوش و  یم  هناخ  دراو  ترهوش 

: ییوگ یم  وت  و 
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 !«. تسا نم  نامهم  منازیزع  نیرتزیزع  هلب ، »

 ! ینک یم  ترهوش  هب  هراشا  تسد  اب  و 

.تسا هداد  نم  هب  ادخ  هک  یتسه  ینامهم  نیرتهب  وت  يرآ ،

 ! ینک دوخ  بوذجم  دنیب  یم  هچنآ  هار  زا  اروا  هک  نک  شالت  سپ  تسوا ، مشچ  رهوش ، بلق  رب  ذوفن  هار   . 3

 ! نک يرادیرخ  ابیز  گرزب و  عمش  دنچ  ورب و  هزاغم  هب  زورما 

.تسا یمیمص  طیحم  داجیا  يارب  ر�وم  ناسآ و  ياههار  زا  یکی  عمش  رون 

رپ هناتسود و  یطیحم  نآ ، رون  زا  هدافتسا  عمش و  دنچ  ندرک  نشور  اب  اهنآ  هک  ینیب  یم  یشاب  هتفر  کی  هجرد  ياهناروتسر  هب  رگا 
 ! دنروآ یم  دوجو  هب  تفاطل  زا 

 ! قشع قاتا  ناونع  هب  ار  هناخ  زا  یّصاخ  ناکم  قشع و  تعاس  ناونع  هب  نک  صّخشم  ار  یتعاس 

 ! نک نشور  اجنآ  ار  اه  عمش 

 ! نک توعد  اجنآ  هب  ار  ترهوش  و 

.دوش یم  اجنآ  دراو  امش  رهوش  دبات و  یم  اضف  نآ  رب  عمش  میالم  رون 

 ! دنک یم  شمارآ  ساسحا  گنرد  یب  دریگب  رارق  یطیحم  نینچ  رد  درم  رگا  یناد  یم  ایآ 

 ! دیایب شیپ  هدننک  لاحشوخ  یتلاح  ات  دوش  یم  ثعاب  عمش  رون 

: ییوگ یم  باوج  رد  امش  و  تسیچ ؟ يارب  اهراک  نیا  هک  دنک  یم  لاؤس  امش  رهوش 

«. دبات یم  وت  دوجو  رب  قشع  رون  هراومه  نم ، بلق  زا  و  تسا ، قشع  رون  عمش ، زمرق  رون  »

کی دـنخبل ، کی  هاگ  يرآ ، دـیهد ، ماجنا  يدایز  ياهراک  تسین  مزال  دـیهدب  ناـترهوش  هب  بوخ  ساـسحا  کـی  هک  نآ  يارب   . 4
.دلاب یم  دوخ  یگدنز  هب  امش  رهوش  هک  تساج  نیا  رد  دنک ، یم  تیافک  هسوب 
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ات دینک  شالت  نیمه  يارب  دیـشاب  هتـشاد  یلاحـشوخ  داش و  رـسمه  دیاب  هدش  هک  مه  ناتدوخ  یتخبـشوخ  رطاخ  هب  دینادب  دـیاب  امش 
.دیزاس مهارف  ار  وا  ینامداش  بابسا 

شزاون ار  دوخ  رـسمه  نورد  كدوک  نآ  دیاب  امـش  دراد ، تبقارم  هب  زاین  هک  تسا  یلاس  نس و  مک  كدوک  امـش ، رهوش  نورد  رد 
.دینک

وا هب  مد  هزات  ياچ  ناجنف  کی  دیور و  یم  وا  لابقتسا  هب  امش  ددرگ و  یم  رب  راک  لحم  زا  هتـسخ  امـشرهوش  یتقو  دینکن  رواب  دیاش 
.دنک یم  یتخبشوخ  ساسحا  ناترهوش  ردقچ  دیهد ، یم 

.دینزب دنخبل  وا  يور  هب  دینک  یعس  دیراذگب و  رانک  ار  یقالخا  دب  دیآ  یم  هناخ  هب  راک  لحم  زا  ناترهوش  یتقو   . 5

.دینزن يدنیاشوخان  فرح  چیه  هناخ ، هب  ناترهوش  ندمآ  زا  دعب  تعاس  کی  تّدم  هب  هک  دینک  تداع 

ناـیم رد  وا  اـب  دـیراد  یفرح  رگا  تعاـس  کـی  زا  دـعب  دریگب ، مارآ  وا  نـهذ  يرادـقم  دــیراذگب  دراد ، رکف  تحارتـسا  هـب  زاـین  وا 
.دیراذگب

؟ تسا یسک  هچ  نانز  نیرتهب  دیناد  یم  ایآ   . 6

زا نوچ  دنکب و  نت  زا  ار  ایح  سابل  دنک  تولخ  شرهوش  اب  نوچ  هک  تسا  ینز  نانز  نیرتهب  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(1) «. دنک نت  رب  تّفع  ایح و  زا  یسابل  دور ، نوریب  هناخ 

 ! تدوخ رهوش  لباقم  رد  هن  اّما  تسا ، یبوخ  زیچ  تّفع  ایح و  يرآ ،

دنک و يرگ  هوشع  يزاّنط و  دوخ  رهوش  يارب  یتسیاب  دنک ، یم  تولخ  دوخ  رهوش  اب  هک  یماگنه  نز  هک  تسا  مالـسا  روتـسد  نیا 
.درادرب ار  شرهوش  دوخ و  نایم  باجح  هدرپ و  هنوگ  ره 

ص:115

عرد هعم  تسبل  تسبل ، اذإو  ءایحلا ،  عرد  هل  تعلخ  اـهجوز  عم  تلخ  اذإ  یتلا  مکئاـسن  ریخ  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  . 68 - 1
هعیشلا ج 20 ص 29. لئاسو  یفاکلا ج 5 ص 324 ،  ءایحلا :»

ینتشاد تسود  www.Ghaemiyeh.comرسمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9429/AKS BARNAMEH/#content_note_115_1
http://www.ghaemiyeh.com


هزیرغ ات  دراذگب  رانک  تسا  رهوش  اب  هک  یماگنه  رد  ار  تلاجخ  تلاح  دیاب  وا 

رگید دور  یم  راک  لحم  هب  درم  یتقو  هک  تسا  تروص  نیا  رد  ددرگ  عابـشا  تسرد  لماک و  لـالح و  یلکـش  هب  وا  رهوش  یـسنج 
.دنک یمن  ادیپ  رگید  نانز  هب  هّجوت  يارب  یلاجم  چیه 

(1) .دشاب هتشاد  يرتشیب  توهش  ِتلاح  دوخ  رهوش  هب  تبسن  هک  دنک  یم  یفرعم  ینز  ار  نانز  نیرتهب  ربمایپ 

.نیچب وب  شوخ  ابیز و  لگ  يرادقم  دوخ  هناخ  هچغاب  زا   . 7

.ینک يرادیرخ  یشورف  لگ  زا  لگ  هخاش  دنچ  یناوت  یم  درادن  لاکشا  بوخ  درادن ، يا  هچغاب  امش  هناخ  ًالصا  مه  دیاش 

.شاپب وا  رتسب  يور  رب  ار  اه  لگ  نآ  ياه  گربلگ  دورب  رتسب  هب  امش  رهوش  هکنیا  زا  لبق  دش  هک  بش 

: وگب نینچ  نیا  وا  هب  دنک  تحارتسا  ات  دیآ  یم  امش  رسمه  هک  یماگنه 

«. تسابیز ياهلگ  زا  يرتسب  دننام  میارب  وت  اب  ندرک  یگدنز  »

.دیربب تّذل  ندوب  مه  رانک  زا  دیشاب و  دوخ  رسمه  رانک  رد  گربلگ  زا  يرتسب  رد  نونکا 

.دهدب ینامداش  تبثم و  يژرنا  وا  هب  دنک و  فرط  رب  ار  ناترسمه  ياه  یگتسخ  دناوت  یم  اه  لگ  گربلگ 

قشع شوخ  رطع  زا  رپ  ار  امش  هداوناخ  نوناک  هدومن و  رتدایز  ناترسمه ، هب  تبسن  ار  امش  ّتبحم  دشاب  هتسناوت  باتک  نیا  مراودیما 
.دشاب هدرک  یتسود  و 

« نایاپ »

ص:116

راونألا راحب  يدنوارلل ص 116 ،  رداونلا  ...اهجوز :» یلع  هملغلا  اهجرف ،  یف  هفیفعلا  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  . 69 - 1
ج 100 ص 237.
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اه تشون  یپ 

هیقفلا ج 3 هرـضحی  نم ال  باتک  یفاکلا ج 5 ص 88 ،  هلیبس :» یف  دـهاجملاک  هلایع  یلع  ّداکلا  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمإلا  ( 1)
راونألا ج 93 ص 324. راحب  لئاسولا ج 7 ص 378 ،  كردتسم  هعیشلا ج 17 ص 67 ،  لئاسو  ص 168 ، 

«: هنـس نیعبرأ  هدابع  نم  هل  ریخ  ًادـحاو  ًاموی  داهجلا  نطاوم  ضعب  یف  ملـسملا  ربص  ّنإ  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 2)
هغالبلا ج 10 ص 39. جهن  حرش  لئاسولا ج 11 ص 21 ،  كردتسم 

ریبکلا ج مجعملا  دئاوزلا ج 3 ص 74 ،  عمجم  ...اهیف :» امو  ایندلا  نم  ریخ  هرمعلا  ّنإ  ملسو ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّلل  لوسر  ( 3)
لاّمعلا ج 7 ص 601. زنک  9 ص 44 ، 

هعیشلا ج لئاسو  هیقفلا ج 2 ص 220 ،  هرـضحی  نم ال  باتک  ...بنذ :» ّلکل  هراّفک  هرمعلا  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّلل  لوسر 
14 ص 301.

...ءادهشلا ناوید  یف  همسا  هّللا  بتک  فنأی ،  ملو  تیبلا  یف  هلایع  همدخ  یف  ناک  نم  ملسو ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 4)
هعیشلا ج ثیداحأ  عماج  راونألا ج 132101 ،  راـحب  لئاسولا ج 13 ص 48 ،  كردتـسم  هرمعو :» هّجح  باوث  مدـق  ّلکب  هل  بتکو 

تاداعسلا ج 2 ص 109. عماج  12 ص 403 ، 

لاقف شوراجلا ،  یف  نانحطی  مالسلااهیلع  همطافو  وه  هدجوف  مالسلا  هیلع  ّیلع  یلع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لخد  ( 5)
نحط یف  هاساوف  ّیلع  عم  اهعضوم  ّیبنلا  سلجو  تماقف  .هینب  ای  یموق  اهل : لاقف  هّللا ، لوسر  ای  همطاف  ّیلع : لاقف  ییعأ ؟ امکّیأ  ّیبنلا :

راونألا ج 42 ص 51. راحب  ّبحلا :

...یبلق رّهطو  ینرّهط  ّمهّللا  لستغت : نیح  لقو  کلزنم  نع  کجورخ  دـنع  لستغاف  سوطب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  هراـیز  تدرأ  اذإ  ( 6)
...هّللا ّـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  لـقو : کـیفتک ،  نیب  هلبقلا  لـعجاو  کـهجوب ،  ههجو  لبقتـستومالسلا  هیلع  هربق  یلع  فقت  یّتـح  ّرـسو 

مالسلا ج 1 ص 302. هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  هرخآلاو :» ایندلا  ریخ  مهب  ینقزراو 

«: هرخآلاو ایندـلا  ریخ  هب  هّللا  دـیری  لـجر  وأ  دیهـش  وأ  قیّدـص  ّـالإ  لاـیعلا  مدـخی  ـال  : »... ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 7)
هعیشلا ج 12 ص 403. ثیداحأ  عماج  راونألا ج 101 ص 132 ،  راحب  لئاسولا ج 13 ص 48 ،  كردتسم 

لئاسو یفاکلا ج 5 ص 569 ،  ًادبأ :» اهبلق  نم  بهذی  کّبحأ ال  ّینإ  هأرملل  لجرلا  لوق  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ( 8)
هعیشلا ج 20 ص 23.

نازیم اذـه :» يدجـسم  یف  فاکتعا  نم  یلاعت  هّللا  یلإ  ّبحأ  هلایع  دـنع  ءرملا  سولج  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 9)
رطاوخلا ج 2 ص 122. هیبنت  نع  ًالقن  همکحلا ج 2 ص 1186 
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لاصخلا ص یفاکلا ج 5 ص 144 ،  نئاغـضلاب :» بهذت  اّهنإف  اوداهت  اوباحت ، اوداهت  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 10)
يرابلا حتف  ...ردصلا :» رحو  بهذت  هیدهلا  ّنإف  اوداهت  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هعیشلا ج 17 ص 287 ؛ لئاسو   ، 77

هیارلا ج 5 بصن  طسوألا ج 2 ص 146 ،  مجعملا  يذوحالا ج 6 ص 276 ،  هفحت  يراقلا ج 13 ص 125 ،  هدمع  ج 5 ص 145 ، 
همالس ج 1 ص 382. نبال  باهشلا  دنسم  ص 256 ، 

«: هراـجح ولو  مهفرطیلو  مهدـهیلف  هلهأ ،  یلع  مدـق  ّمث  رفـس  یلإ  مکدـحأ  جرخ  اذإ  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ( 11)
قالخألا ص 266. مراکم 

يدنوارلل ص 83؛ رداونلا  دانسإلا ص 76 ،  برق  ...ّبرلا :» بضغ  ئفطتل  هقدصلا  ّنإ  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 12)
یلص هّللا  لوسر  یشایعلا ج 2 ص 108 ؛ ریسفت  یفاکلا ج 94 ،  ّبرلا :» بضغ  ئفطت  لیللا  هقدص  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا 

ناّبح ج 8 ص 103. نبا  حیحص  مکاحلل ج 3 ص 568 ،  كردتسملا  ّبرلا :» بضغ  ئفطت  ّرسلا  یف  هقدصلا  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا 

زنک ص 115 ،  ریغـصلا ج 2  عماجلا  ...ءالبلا :» عاونأ  نم  ًاـعون  نیعبـس  عنمت  هقدـصلا  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 13)
باوث ...ءوسلا :» هتیم  عنمت  هقدـصلا  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ص 204 ؛ دادغب ج 8  خـیرات  ص 346 ،  ج 6  لاّمعلا 

قالخألا ص 378. مراکم  لامعألا ص 140 ، 

راونألا ج 74 ص 176. راحب  يرولا ص 333 ،  مالعأ  ...اوقزرت :» هقدصلا  اورثکا  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ( 14)

لئاسو یعادلا ص 60 ،  هّدـع  یفاکلا ج 4 ص 9 ،  ...هکربلاب :» فلختو  نیدلا  یـضقت  هقدـصلا  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  ( 15)
هعیشلا ج 9 ص 367.

دئاوزلا ج عمجم  يذمرتلا ج 3 ص 228 ،  ننس  ...هقدص :» کیخأ  هجو  یف  کمّسبت  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 16)
3 ص 134.

ملاعم روتـسد  ص 4 ،  هغالبلا ج 4  جـهن  يدنوارلل ص 181 ،  تاوعدـلا  حـجنم :» ءاود  هقدـصلا  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ( 17)
مکحلا ص 16.

 ، دانسإلا ص 145 برق  ملسملا :» رورس  عابّتا  : » لاق هّللا ؟ یلإ  ّبحأ  لامعألا  ّيأ  ملـسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لئُـس  ( 18)
هعیشلا ج 16 ص 356. لئاسو 

مامإلا یفاکلا ج 2 ص 188 ؛ ...نمؤملا :» یلع  رورسلا  لاخدإ  نم  هّللا  یلإ  ّبحأ  ءیـشب  هّللا  دبُع  ام  : » مالـسلا هیلع  رقابلا  مامإلا  ( 19)
راونألا ج 71 ص راـحب  نساحملا ج 2 ص 388 ،  ...نمؤملا :» یلع  رورـسلا  لاخدإ  هّللا  یلإ  لامعألا  ّبحأ  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا 

تارایزلا ص 277. لماک  ...نمؤملا :» یلع  رورسلا  لاخدإ  هّللا  دنع  لامعألا  لضفأو  مالسلا ...« : هیلع  قداصلا  مامإلا  289 ؛

مالسلا ص هیلع  اضرلا  هقف  ینّرـس :» دقف  ًانمؤم  ّرـس  نم  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  مالـسلا : هیلع  رقابلا  مامإلا  ( 20)
هعیشلا ج 16 ص 349. لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 188 ،   ، 374
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هّللا لوسر  یلع  هّللاو  لب  طقف ،  هلخدأ  هیلع  ّهنأ  ًارورـس  نمؤم  یلع  لخدأ  اذإ  مکدـحأ  يری  ـال  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  ( 21)
راونألا ج 71 ص 290. راحب  هعیشلا ج 16 ص 350 ،  لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 189 ،  ملسو :» هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

...ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  یلع  هلخدأ  دـقف  نمؤـم ،  یلع  رورـسلا  لـخدأ  نـم  : » مالـسلا هـیلع  قداـصلا  ماـمإلا  ( 22)
لئاسولا ج 17 ص 395. كردتسم  هعیشلا ج 16 ص 350 ،  لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 192 ،  ًابرک :» هلع  لخدأ  نم  کلذکو 

أّـضوتت یّتح  اهیلإ  لـصت  ـال  تنأ  ّمث  هئّـضوتم ، نوکت  نأ  کـیلإ  لـصت  نأ  لـبق  مهرمف  تلخد  اذإ  : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا  ماـمإلا  ( 23)
ّمهّللا لقو : کئاعد ،  یلع  اونّمؤی  نأ  اـهعم  نم  ّرمو  هّللا ،  ُعدا  ّمث  دّـمحم ،  لآو  دّـمحم  یلع  ّلـصو  هّللا  دّـجم  ّمث  نیتعکر ،  یّلـصتو 

ینقزرا

ص:118
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مالسإلا ج 2 مئاعد  یفاکلا ج 3 ص 481 ،  ...فالتئا :» ّرـسأو  عامتجا  نسحأب  اننیب  عمجا  ّمث  اهب ،  ینـضرو  اهاضرو ،  اهّدوو  اـهفلُأ 
هعیشلا ج 8 ص 144. لئاسو  ص 211 ، 

دلولا رظن  دـنعو  رطملا ،  لوزن  دـنع  عضاوم : عبرأ  یف  همحرلاـب  ءامـسلا  باوبأ  حـتفی  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ( 24)
راونألا ج 56 ص 354. راحب  لئاسولا ج 14 ص 152 ،  كردتسم  حاکنلا :» دنعو  هبعکلا ،  باب  حتف  دنعو  دلاولا ، هجویف 

نم ال باتک  یفاکلا ج 5 ص 32 ،  ءاسنلل :» ًاّبح  دادزا  ّالإ  ًاریخ  نامیإلا  یف  دادزی  ًالجر  ّنظأ  ام  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمإلا  ( 25)
هعیشلا ج 20 ص 22. لئاسو  هیقفلا ج 3 ص 384 ،  هرضحی 

مامإلا ص 321 ؛ یفاکلا ج 5  ءاسنلل :» ًاّبح  دادزا  ّالإ  ًاریخ  رمـألا  اذـه  یف  دادزی  ًـالجر  ّنظأ  اـم  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  ( 26)
راونألا ج 63 ص 287. راحب  رئارسلا ص 636 ،  تافرطتسم  ...ًاّبح :» ءاسنلل  ّدتشا  ًاّبح  انل  ّدتشا  نم  ّلک  : » مالسلا هیلع  قداصلا 

نوعست هکئالملا  نم  یفاو  لاقو : ذاعم  نب  دعس  یلع  یّلـص  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  ( 27)
یسوطلل ص 437. یلامألا  ...لیئربج :» مهیفو  کلم  فلأ 

ملسم حیحص  يراخبلا ج 2274 ،  حیحص  ذاعم :» نب  دعس  تومل  نامحرلا  شرع  ّزتها  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 28)
ریدغلا ج 10 ص 43. یلعی ج 5 ص 329 ،  یبأ  دنسم  ج 7 ص 150 ، 

الو ءاذح  الب  هعبتف  ...دعس  لسغب  رمأف  هباحصأ ،  ماقو  هّللا  لوسر  ماقف  تام ،  دق  ذاعم  نب  دعس  ّنإ  : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  ( 29)
يّوس نأ  اّملف  ...هدـحل  یّتح  هّللا  لوسر  لزنف  ربقلا ،  یلإ  یهتنا  یّتح  هّرم ،  ریرـسلا  هرـسیو  ًهّرم ،  ریرـسلا  هنمی  ذـخأی  ناـک  ّمث  ...ءادر 
هباصأ دـق  ًادعـس  ّنإف  ّکبر ، یلع  یمزجت  ال  هم ! دعـس  ّمُأ  ای  هّللا : لوسر  لاقف  هّنجلا ، کل  ًائینه  دعـس ، اـی  دعـس : ّمُأ  تلاـق  هیلع  هبرتلا 
راونألا ج 79 ص 49. راحب  یسوطلل ص 428 ،  یلامألا  قودصلل ص 468 ،  یلامألا  ءوس :» هلهأ  عم  هقلخ  یف  ناک  ّهنإ  ...هّمض 

یلإ هسأر  هّللا  لوسر  عفرف  کلم ،  فلأ  نوعبـس  هعّیـش  دـقو  دعـس  هزانج  یف  جرخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ  ( » 30)
: مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  یفاکلا ج 3 ص 236 ؛ ...هلهأ :» یلع  هقلخ  یف  هراعز  نم  ناک  اّمنإ  ّمضی ...؟ دعـس  لثم  لاق : ّمث  ءامـسلا 

هیلع هبرتلا  يّوس  نأ  اّملف  ...ءادر  الو  ءاذـح  الب  هعبتف  ...دعـس  لسغب  رمأف  هباحـصأ ،  ماقو  هّللا  لوسر  ماقف  تام  دـق  ذاعم  نب  دعـس  ّنإ 
ّهنإ ...هّمض  هباصأ  دق  ًادعس  ّنإف  ّکبر ،  یلع  یمزجت  ال  هم ! دعـس  ّمُأ  ای  هّللا : لوسر  لاقف  هّنجلا ،  کل  ًائینه  دعـس ،  ای  دعـس : ّمُأ  تلاق 

راونألا ج 79 ص 49. راحب  یسوطلل ص 428 ،  یلامألا  قودصلل ص 468 ،  یلامألا  ءوس :» هلهأ  عم  هقلخ  یف  ناک 

لاجرلا ج 1 ص 382 دقن  دوواد ص 168 ،  نبا  لاجر  یسوطلا ص 40 ،  لاجر  دینک : هعجارم  ذاعم  نب  دعس  لاح  حرش  يارب  ( 31)
لامکلا ج 10 بیذهت  ناّبح ج 3 ص 147 ،  نبال  تاقثلا  بیذهتلا ج 1 ص 345 ،  بیذهت  ثیدحلا ج 9 ص 94 ،  لاجر  مجعم  ، 

هباصإلا ج 3 ص 70. ص 300 ، 

قتعأ نأ  نم  َّیلإ  ّبحأ  هیلإ ،  اومرق  دـقو  یلایعل  ًامحل  هب  عاـتبا  مهرد  یعمو  قوسلا  لـخدأ  نـأل  : » مالـسلا هیلع  داّجـسلا  ماـمإلا  ( 32)
راونألا ج 21 ص 534. راحب  یفاکلا ج 4 ص 12 ،  ...همسن :»
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قتع هّللا  دنع  کلذب  هل  ناک  رهـشلا ،  اذه  یف  ًانمؤم  ًامئاص  مکنم  رّطف  نم  سانلا ، اهّیأ  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 33)
 ، لامعألا ج 1 ص 26 لاـبقإ  نیظعاوـلا ص 345 ،  هضور  هثالثلا ص 78 ،  رهـشألا  لئاضف  قودصلل ص 154 ،  یلامألا  ...همـسن :»

ناک هلایع ،  یلإ  اهلمحف  هفحت  يرتشاـف  قوسلا  لـخد  نم  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  . 34 یفطـصملا ص 436 . هراشب 
هعیشلا ج ج 21 ص 514. لئاسو  لامعألا ص 201 ،  باوث  قودصلل ص 672 ،  یلامألا  ...جیواحم :» ٍموق  یلإ  هقدص  لماحک 

ص:119
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هنیعت یّتـح  اـهلمع  نم  هنـسح  ـالو  اهتالـص  هّللا  لـّبقتی  مل  هیذؤت  هأرما  هل  ناـک  نم  ملـسو ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 35)
هعیشلا ج 20 ص لئاسو  لامعألا ص 284 ،  باوث  ...ًاملاظ :» ًایذؤم  اهل  ناک  اذإ  باذعلاو  رزولا  کلذ  لثم  لجرلا  یلعو  ...هیـضرتو 

هّمهملا ج 2 ص 337. لوصفلا  راونألا ج 73 ص 363 ،  راحب   ، 163

هعیشلا ج ثیداحأ  عماج  ُّفا :» اهل : لوقی  نأ  اهجوزل  ّلحی  نأ ال  تننظ  یّتح  ءاسنلاب ،  ینصوی  لزی  ملو  لیئربج  یخأ  ینربخأ  ( » 36)
20 ص 249.

هعیـشلا ج 20 ص ثیداحأ  عماج  ّنهب :» اوطخـست  الو  ءاـسنلا  اوهرکت  ـالو  مکعم ،  نفقی  یّتح  ّنهبولق  اوبّیطو  ّنهیلع  اوقفـشاف  ( » 37)
لئاسولا ج 14 ص 253. كردتسم   ، 249

قالخألا مراکم  هیقفلا ج 3 ص 555 ،  هرضحی  نم ال  باتک  ...هلهأل :» مکریخ  مکریخ  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ( 38)
هباغلا ج 5 ص دـسُأ  يربکلا ج 8 ص 205 ،  تاـقبطلا  يذمرتلا ج 5 ص 369 ،  ننـس  هجام ج 1 ص 633 ،  نبا  ننـس  ص 216 ، 

هیاهنلاو ج 10 ص 163. هیادبلا   ، 281

یسوطلل ص 245 یلامألا  یفاکلا ج 2 ص 105 ،  هرمع :» یف  هل  ّدُم  هتیب ،  لهأب  هّرب  نسح  نم  مالسلا ...« : هیلع  قداصلا  مامإلا  ( 39)
میظنلا ص 639. ّردلا  ، 

هعیشلا ج 20 ثیداحأ  عماج  لئاسولا ج 14 ص 251 ،  كردتسم  ...مکدنع :» هّللا  هنامأ  ّنّهنإو  مالسلا ...« : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ( 40)
ص 248.

«: ًاـهجو اـهل  حـبقی  ـالو  اـهتروع ،  رتسیو  اـهتعوج ،  ّدـسی  نأ  اـهجوز  یلع  هأرملا  ّقح  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 41)
ماکحألا ج 7 ص 457. بیذهت  یفاکلا ج 5 ص 511 ، 

 ، ص 51 یفاـکلا ج 5  ص 56 ،  هغالبلا ج 3  جـهن  ...هناـمرهقب :» تسیلو  هناـحیر  هأرملا  ّنإـف  مالـسلا ...«  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ( 42)
مکحلا نویع  قالخألا ص 218 ،  مراکم  دئاوفلا ص177 ،  زنک  لوقعلا ص 87 ،  فحت  هیقفلا ج 3 ص 556 ،  هرضحی  نم ال  باتک 

لاّمعلا ج 16 ص 183. زنک  ظعاوملاو 526 ، 

سورعلا ج جات  هحئارلا : ّبیط  تبن  ناحیرلا : برعلا ج 2 ص 458 ،  ناسل  هناحیر : هتدحاو  حـیرلا ،  ّبیط  لقب  ّلک  هناحیرلاو : ( 43)
نیرحبلا ج 2 ص 246. عمجم  طیحملا ج 1 ص 224 ،  سوماقلا  4 ص 61 ، 

اهل هبحـصلا  نسحأو  لاح ، ّلک  یلع  اهرادـف  ...ینب  اـی  : » هیفنحلا نبا  دّـمحم  هنبـال  هتیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاـق  ( 44)
هعیشلا ج 20 ص 169. لئاسو  هیقفلا ج 3 ص 556 ،  هرضحی  نم ال  باتک  کشیع :» وفصیل 

هعیشلا ج 20 ثیداحأ  عماج  لئاسولا ج 14 ص 251 ،  كردتسم  ...مکدنع :» هّللا  هنامأ  ّنّهنإو  مالسلا ...« : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ( 45)
ص 248.

ینتشاد تسود  www.Ghaemiyeh.comرسمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


«: کتأرما یف  یلإ  اهعفرت  همقللا  یّتح  ترجأ ،  ّـالإ  هقفن  قفنت  نل  هّللا  ءاـش  نإ  کـّنإ  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 46)
يربکلا ص 377. ننسلا 

دمحأ ج 1 ص 172 دنسم  يراخبلا ج 6 ص 189 ،  حیحص  کتأرما :» یف  یف  اهعفرت  همقللا  یّتح  هقدص ،  کل  وهف  تقفنأ  امهمو  »
يربکلا ج 6 ص 269. ننسلا  دوواد ج 1 ص 654 ،  یبأ  ننس  ، 

 ، ءاسنلا هّفع  یف  دـیزی  اّمم  هئیهتلا  ّنإ  معن ، لاقف : تبـضتخا ؟ كادـف ،  تلعُج  تلقف : بضتخا ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  تیأر  ( » 47)
ال، تلق : هئیهتلا ؟ ریغ  یلع  تنأ  اذإ  هیلع  كارت  ام  یلع  اهارت  نأ  كّرـسیأ  لاق : ّمث  هئیهتلا ، نهجاوزأ  كرتب  هّفعلا  ءاسنلا  كرت  دـقلو 

هرضانلا ج 23 ص 150. قئادحلا  قالخألا ص 79 ،  مراکم  هعیشلا ج 20 ص 246 ،  لئاسو  یفاکلا ج 5675 ،  ...كاذ :» وه  لاق :

ص:120
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لئاسو یفاکلا ج 6 ص 512 ،  ...ماعطلا :» یف  قفنی  اّمم  رثکأ  بیطلا  یف  قفنی  هّللا  لوسر  ناـک  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  ( 48)
همکحلا ج 2 ص 1756. نازیم  هعیشلا ج 2 ص 146 ، 

نم تعفر  هأرما  امیأ  لاقف : ّنهجاوزأ ؟ همدـخ  یف  ءاسنلا  لضف  نع  هّللا  لوسر  هملـس  ّمُأ  تلأـس  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  ( 49)
راونألا ج 100 ص راحب  یسوطلل ص 618 ،  یلامألا  ...اهیلإ :» هّللا  رظن  ّالإ  ًاحالـص  هب  دیرت  عضوم  یلإ  عضوم  نم  ًائیـش  اهجوز  تیب 

.251

اذإو ینعیـشت ،  تجرخ  اذإو  ینقلت ،  تلخد  اذإ  هجوز  یل  ّنإ  : » لاـقف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  یلإ  لـجر  ءاـج  ( 50)
ًاّمه هّللا  كدازف  کترخآ  رمأب  ّمتهت  تنک  نإو  كریغ ،  هب  کل  لّفکت  دقف  کقزرل  ّمتهت  تنک  نإ  کّمهی ؟ ام  تلاق : ًامومهم  ینتأر 

هیقفلا ج 3 هرضحی  نم ال  باتک  دیهشلا :» رجأ  فصن  اهل  هلاّمع ، هذهو  ًالاّمع ،  هّلل  ّنإ  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  ، 
هعیشلا ج 20 ص 32. لئاسو  ص 389 ، 

، یلب ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  نیکاسملا ؟ ءاسنلل  ءیش  ّيأف  ریخلا ،  ّلکب  لاجرلا  بهذ  هّللا ،  لوسر  ای  هملس : ّمُأ  تلاق  ( » 51)
دحأ يردی  ام ال  رجألا  نم  اهل  ناک  تعضو  اذإف  هّللا ،  لیبس  یف  هلامو  هسفنب  دهاجملا  مئاقلا  مئاصلا  هلزنمب  تناک  هأرملا  تلمح  اذإ 

هعیشلا ج 21 ص 451. لئاسو  ...لیعامسإ :» دلو  نم  رّرحم  قتع  لدعک  هّصم  ّلکب  اهل  ناک  تعضرأ  اذإف  همظعل ،  وه  ام 

دلو نم  هبقر  قتع  باوث  هل  بتکو  هبنذ ،  هل  هّللا  رفغ  فیغرب ، نیکسم  یلع  هراطفإ  تقو  قّدصت  نم   » مالـسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  ( 52)
هعیشلا ج 10 ص 316. لئاسو  هثالثلا ص 96 ،  رهشألا  لئاضف  لیعامسإ :»

روثنملا ج 1 ّردلا  لبنح ج 5 ص 314 ،  نب  دمحأ  دنسم  لئاسولا ج 11 ص 21 ،  كردتسم  مالسإلا ج 1 ص 343 ،  مئاعد  ( 53)
ص 245.

 ، هّللا لیبس  یف  لتُقی  یّتح  هسفنو  هلام  لذب  لجرلا  داهجف  ءاسنلاو ،  لاجرلا  یلع  داهجلا  هّللا  بتک  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ( 54)
یفاکلا ج 5 ص 9 ...لّعبتلا :» نسح  هأرملا  داهج  : » رخآ ٍثیدـح  یفو  هتریغو .» اهجوز  يذأ  نم  يرت  ام  یلع  ربصت  نأ  هأرملا  داهجو 

نسح هأرملا  داهجو  فیعض ،  ّلک  داهج  ّجحلا  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هیقفلا ج 3 ص 439 ؛ هرضحی  نم ال  باتک  ، 
نازیملا ج 1 ص 168. ناسل  ءافخلا ج 1 ص 35 ،  فشک  لاصخلا ص 62 ،  لّعبتلا :»

مالسإلا ج 2 ص 163. مئاعد  هدالق :» اهتبقر  یف  ّقلعت  نا  ولو  یلحلا ،  نم  اهسفن  لّطعت  نأ  هأرمال  یغبنی  ال  : » عرقابلا مامإلا  ( 55)

لئاسو ماکحألا ج 7 ص 402 ،  بیذهت  یفاکلا ج 5 ص 325 ،  ...حـیرلا :» هبّیطلا  مکئاسن  ریخ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  ( 56)
هعیشلا ج 20 ص 30.

هجوزلا ّقح  ام  هّللا ،  لوسر  ای  تلاقف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلإ  هأرما  تئاـج  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  ( 57)
هادـغ هیلع  اهـسفن  ضرعتو  اـهتنیز ،  نسحأـب  نیزتـتو  اـهبایث ،  نـسحأ  سبلتو  اـهبیط ،  بیطأـب  بـیطتت  نأ  اـهیلع  هأرملا ...؟ ؟؟؟  یلع

یفاکلا ج 5 ص 508. ...هیشعو :»
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یلص هّللا  لوسر  یفاکلا ج 5 ص 507 ؛ ...هالـص :» اهنم  لّبقتی  مل  اهجوز  ریغل  تبّیطت  هأرما  امیأ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمإلا  ( 58)
لامعألا ص 259 باوث  تعجر :» یتم  اهتیب  یلإ  عجرت  یّتح  نعُلت  یهف  اهتیب  نم  تجرخ  ّمث  ّبیطتت  هأرما  امیأ  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا 

راونألا ج 100 ص 255. راحب  هعیشلا ج 20 ص 221 ،  لئاسو  ، 

هأرما مالـسلااهیلع ، دّـمحم  تنب  همطاف  عم  ّنهرـشحم  نوکیو  ربقلا  باذـع  ّنهنع  هّللا  عفری  ءاسنلا  نم  ثالث  : » مالـسلا هیلع  لاق  ( 59)
 ، دیهش فلأ  باوث  ّنهنم  هدحاو  ّلک  هّللا  یطعی  ...اهجوز  قلخ  ءوس  یلع  تربص  هأرماو  اهجوز ،  هریغ  یلع  تربص 

ص:121
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هعیشلا ج 21 ص 256. ثیداحأ  عماج  هعیشلا ج 21 ص 285 ،  لئاسو  هنس :» هدابع  باوث  ّنهنم  هدحاو  ّلکل  بتکیو 

هضور انأ  دودلا ،  تیب  انأ  هشحولا ،  تیب  انأ  هبرغلا ،  تیب  انأ  لوقی : موی ، ّلک  یف  ًامالک  ربقلل  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  ( 60)
راونألا ج 6 ص 267. راحب  یفاکلا ج 3 ص 242 ،  رانلا :» رفح  نم  هرفح  وأ  هّنجلا ،  ضایر  نم 

ریمأ اهیلع  ماق  مالسلااهیلع ، همطاف  تتام  اّملو  اهجوز ،  اضر  نم  اّهبر  دنع  حجنأ  هأرملل  عیفش  الو  مالـسلا ...« : هیلع  رقابلا  مامإلا  ( 61)
«: ...اهلـصف ترجاـه  دـق  اـّهنإ  ّمهّللا  اهـسنآف ، تشحوأ  دـق  اـّهنإ  ّمهّللا  کـّیبن ، هنبا  نع  ٍضار  ّینإ  ّمهّللا  لاـقو : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

راونألا ح 78 ص 345. راحب  هعیشلا ج 20 ص 222 ،  لئاسو  لاصخلا ص 588 ، 

ربق یلإ  بهذـیل  مکدـحأ  ّنإ  هّللات  لاق : يرهظ ، تعطق  لاق : نوروزت ، نأ  نم  ریخ  نوروزت  ال  مالـسلا ...« : هیلع  قداصلا  ماـمإلا  ( 62)
راحب يدهشملا ص 396 ،  نبال  رازملا  تارایزلا ص 250 ،  لماک  ًاربغ :» ًاثعش  هنوتأت  یّتح  ّالک  رفسلاب ، متنأ  هنوتأتو  ًانیزح  ًابیئک  هیبأ 

راونألا ج 98 ص 141.

، یلب ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  نیکاسملا ؟ ءاسنلل  ءیـش  ّيأف  ریخلا ،  ّلکب  لاجرلا  بهذ  هّللا  لوسر  ای  : » هملـس ّمُأ  تلاق  ( 63)
رفُغ دـقف  لمعلا  یفنأتـسا  لاقو : اهبنج  یلع  میرک  کلم  برـض  هعاـضر  نم  تغرف  اذإـف  ...مئاـصلا  هلزنمب  تناـک  هأرملا  تلمح  اذإ 

هعیشلا ج 21 ص 451. لئاسو  کل :»

لئاسو اهلیل :» مایقو  ًاراهن  مایص  هنـس  هدابع  نم  اهل  ًاریخ  ناک  ّالإ  ءام ،  نم  هبرـش  اهجوز  یقـست  هأرما  نم  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  ( 64)
هعیشلا ج 20 ص 235. ثیداحأ  عماج  هعیشلا ج 20 ص 172 ، 

ص 304. ج 73 ،  راونألا ، راحب  ص 45 ،  ج 16 ،  هعیشلا ، لئاسو  هب : دینک  هعجارم  ناهانگ  راثآ  زا  عالطا  يارب  ( 65)

لئاسو هئیطخ :» نیّتس  اهل  رفغ  ...هنس  هدابع  نم  اهل  ًاریخ  ناک  ّالإ  ءام ،  نم  هبرـش  اهجوز  یقـست  هأرما  نم  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  ( 66)
هعیشلا ج 20 ص 235. ثیداحأ  عماج  هعیشلا ج 20 ص 172 ، 

 ، نارهت هشوـخ ،  تاراـشتنا  یعیبر ،  نمهب  همجرت  يرگ ،  ناـج  هتـشون : یخیرم ، » نادرمو  یـسونو  ناـنز  : » هب دـینک  هـعجارم  ( 67)
.1378

عرد هعم  تسبل  تسبل ، اذإو  ءاـیحلا ،  عرد  هل  تعلخ  اـهجوز  عـم  تلخ  اذإ  یتـلا  مکئاـسن  ریخ  : » مالـسلا هـیلع  قداـصلا  ماـمإلا  ( 68)
هعیشلا ج 20 ص 29. لئاسو  یفاکلا ج 5 ص 324 ،  ءایحلا :»

راونألا راحب  يدـنوارلل ص 116 ،  رداونلا  ...اهجوز :» یلع  هملغلا  اهجرف ،  یف  هفیفعلا  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ( 69)
ج 100 ص 237.
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عبانم

.توریب یبرعلا ، باتکلا  راد  630 ق ،) ، ) ریثألا نبا  هباغلا ، دسُأ   . 1

1415 ق، یلوألا ، هعبطلا  ضّوعم ، دّمحم  یلع  خیشلاو  دوجوملا  دبع  دمحأ  لداع  خیـشلا  قیقحت : 852 ق ،) ، ) رجح نبا  هباصإلا ،  . 2
.توریب هیملعلا ، بتکلا  راد 

1417 یلوألا ، هعبطلا  ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّـسؤم  548 ق ،) ، ) یسربطلا خیـشلا  يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ   . 3
.ّمق ق ،

.ّمق یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  یلوألا ، هعبطلا  یناهفصإلا ، یمویقلا  داوج  قیقحت : 664 ق ،) ، ) سوواط نبا  دّیسلا  لامعألا ، لابقإ   . 4

.ّمق هثعبلا ، هسّسؤم  1417 ق ، یلوألا ، هعبطلا  قودصلا 381 ، خیشلا  یلامألا ،  . 5

.ّمق عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  هفاقثلا  راد  1414 ق ،) ، ) یلوألا هعبطلا  460 ق ،) ، ) یسوطلا خیشلا  یلامألا ،  . 6

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  1403 ق ،  یلوألا ، هعبطلا  111 ق ،) ، ) یسلجملا همّالعلا  راونألا ، راحب   . 7

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  1408 ق ، یلوألا ، هعبطلا  يریش ، یلع  قیقحت : 774 ق ،) ، ) ریثک نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و   . 8

1420 یلوـألا ، هعبطلا  یمویقلا ، داوج  قیقحت : 525 ق ،) ، ) يربطلا یلع  نب  دّمحم  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملا  هراشب   . 9
.ّمق نیسّردملا ، هعماجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  ق ،

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  يریش ، یلع  قیقحت  1205 ق ،) ، ) يدیبزلا سورعلا ، جات   . 10
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.توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  یلوألا ، هعبطلا  ءاطع ، رداقلا  دبع  یفطصم  قیقحت  463 ق ،) ، ) يدادغبلا بیطخلا  دادغب ، خیرات   . 11

یمالسإلا رشنلا  هسّ�وم  1404 ق ، هیناـثلا ، هعبطلا  يراـفغلا ، ربکأ  یلع  قیقحت : عبارلا ) نرقلا  ، ) ینارحلا هبعـش  نبا  لوقعلا ، فحت   . 12
.ّمق نیسّردملا ، هعامجل  هعباتلا 

.توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  1410 ق ، یلوألا ، هعبطلا  1282 ق ،)  ) يروفکرابملا يذوحألا ، هفحت   . 13

هیملعلا هبتکم  یتّـالحملا ، یلوـسرلا  مشاـه  دّیـسلا  جاـحلا  قـیقحت : 320 ق ،) ، ) یـشاّیعلا دوعـسم  نـب  دّـمحم  یـشاّیعلا ، ریـسفت   . 14
.نارهط هیمالسإلا ،

بتکلا راد  1364 ش ، هثلاـثلا ، هعبطلا  يوسوملا ، نسح  دّیـسلا  قیلعتو : قـیقحت  460 ق ،) ، ) یـسوطلا خیـشلا  ماکحألا ، بیذهت   . 15
.نارهط هیمالسإلا ،

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  1404 ق ، یلوألا ، هعبطلا  825 ق ،) ، ) رجح نبا  بیذهتلا ، بیذهت  .16

، هلاسرلا هسّـسؤم  هعبارلا ، هعبطلا  فورعم ، داوع  راّشب  روتکدـلا  قیقحت  724 ق ،) ، ) يزملا فسوی  نیدلا  لامج  لامکلا ، بیذـهت  .17
.توریب

 . دنه هّیفاقثلا ،  بتکلا  هسّسؤم  دابآ ،  ردیحب  فراعملا  هرئاد  سلجم  1393 ق ،  یلوألا ،  هعبطلا  354 ق ، ) ناّبح (  نبا  تاقثلا ،   . 18

.ّمق یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  1368ش ، هیناثلا ، هعبطلا  381 ق ،) ، ) قودصلا خیشلا  لامعألا ، باوث   . 19

.ّمق هیملعلا ، هعبطملا  1383 ق ،) ، ) يدرجوربلا دّیسلا  هعیشلا ، ثیداحأ  عماج   . 20

 . يدّمحملا هبتکم  1101 ق ، ) یلیبدرألا (  یلع  دّمحم  هاورلا ،  عماج   . 21

.فجن رشنلاو ، هعابطلل  نامعنلا  راد  رتنالک ، دّمحم  دّیسلا  قیقحت  ( 1209  ) یقارنلا يدهم  دّمحم  تاداعسلا ، عماج   . 22

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  1401 ق ،  یلوألا ، هعبطلا  911 ق ،) ، ) یطویسلا نیدلا  لالج  ریغصلا ، عماجلا   . 23

هعباتلا یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  یناوریإلا ، یقت  دّمحم  فارشإو : قیلعتو  قیقحت  186 ق ،) ، ) ینارحبلا قّقحملا  هرضانلا ، قئادحلا   . 24
.ّمق نیسّردملا ، هعامجل 
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، هیملعلا هزوحلا  یف  نیـسّردملا  هعامج  تاروشنم  يرافغلا ، ربکأ  یلع  قیلعتو : حیحـصت  381 ق ،) ، ) قودصلا خیـشلا  لاصخلا ،  . 25
.ّمق

.توریب رشنلاو ، هعابطلل  هفرعملا  راد  911 ق ،) ، ) یطویسلا نیدلا  لالج  روثنملا ، ّردلا   . 26

.ّمق نیسّردملا ، هعماجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  664 ق ،) ، ) یلماعلا متاح  نبا  میظنلا ، ّردلا   . 27

.ّمق دیفملا ، هبتکم  454 ق ،) ، ) همالس نبا  مکحلا ، ملاعم  روتسد   . 28

مهیلع تیبـلا  لآ  هسّـسؤم  یـضیف ، رغــصأ  یلع  نـب  فـصآ  قـیقحت : 363 ق ،) ، ) یبرغملا ناـمعنلا  یـضاقلا  مالــسإلا ، مئاـعد   . 29
.هرهاقلا یف  فراعملا  راد  هعبط  نع  تیسفوُالابمالسلا 

.ّمق يدهملا ، مامإلا  هسردم  1407 ق ، یلوألا ، هعبطلا  573 ق ،) ، ) يدنوارلا نیدلا  بطق  تاوعدلا ،  . 30

هیبرعلا هکلمملا  عیزوتلاو ، رشنلل  ناّفع  نبا  راد  1416 ق ، یلوألا ، هعبطلا  911 ق ،) ، ) یطویسلا نیدلا  لالج  ملسم ، یلع  جابیدلا   . 31
.هیدوعسلا

.ّمق یضرلا ، تاروشنم  یلوألا ، هعبطلا  مولعلا ، رحب  دّمحم  دّیسلا  قیقحت : 740 ق ،) ، ) یّلحلا دوواد  نبا  دوواد ، نبا  لاجر   . 32

هعباتلا یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  یلوألا ، هعبطلا  یناهفـصإلا ، یمویقلا  داوج  قیقحت : 460 ق ،) ، ) یسوطلا خیشلا  یسوطلا ، لاجر   . 33
.ّمق نیسّردملا ، هعامجل 

.ّمق یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  ناسرخلا ، يدهم  دّمحم  قیقحت : 508 ق ،) ، ) يروباشینلا لاّتفلا  نیظعاولا ، هضور   . 34

.توریب رکفلا ، راد  یقابلا ، دبع  داؤف  دّمحم  قیقحت  273 ق )  ) ینیوزقلا دیزی  نب  دّمحم  هجام ، نبا  ننس   . 35

رکفلا راد  1410 ق ، یلوألا ، هعبطلا  ماّحللا ، دّمحم  دیعس  قیلعتو : قیقحت  275 ق ،) ، ) یناتسجسلا ثعشألا  نبا  دوواد ، یبأ  ننس   . 36
.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 37
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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