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هّللا َوُه  39ْلُق 

39دََحا

دَمَّصلا 40ُهّلَلا 

َْدلوُی َْمل  َو  ِْدلَی  40َْمل 

دََحا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  40َو 

هِدْمَِحب َو  ِمیظَْعلا  َّیبَر  40َناحْبُس 

هَدِمَح ْنَِمل  ُهّللا  41َعِمَس 

هِدْمَِحب َو  یلْعالا  یبَّر  41َناحْبُس 

رَبَْکا ُهّللا  َو  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  َو ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  42َناحْبُس 

ُهلُوسَر َو  ُهُدْبَع  ًادَمَحُم  ََّنا  ُدَهَْشا  42َو 

دَّمَحُم ِلآ  َو  دَمَحُم  یلَع  ِّلَص  42َمُهّلَلا 

هُتاکَرَب َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ُّیِبَّنلا  اَهَُّیا  َکْیَلَع  42ُمالَّسَلا 

نیِحلاّصلا ِهّللا  ِدابِع  یلَع  َو  انْیَلَع  42ُمالَّسَلا 

هُتاکَرَب َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکْیَلَع  43ُمالَّسَلا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  44هرابرد 
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زامن يامیس 

باتک تاصخشم 

تجح 1371. رشن  ناهفصا  رشن :  تاصخشم  نایراصنا  نیسح  زامن / يامیس  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1323 نیسح -  نایراصنا  هسانشرس : 
 : هرگنک يدـنب  هدر  زاـمن  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  نینچمه   ;173 همانباتک ص 174 -  تشادداـی :  ص 174  يرهاظ :  تاصخـشم 

م480-72 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/353 ییوید :  يدنب  هدر  84س9 1371  فلا /BP186/2

راتفگشیپ

ناج و حور  بلق و  يافص  لد و  رون  زامن  تسا  ّقح  ترضح  ناگدنب و  نیب  ّتبحم  لماع  نیرت  یلاع  تفلا و  هتشر ي  نیرت  یـساسا  زامن 
یم دـنویپ  یتسه  توکلم  هب  ار  ناسنا  یتسه  مامت  هک  تسا  یمکحم  هطـساو ي  زامن  تسادـخ .  حـلاص  دابع  تاذ  غورف  ناور و  تمالس 

 ، نارگداهج رگنـس  ناهانپ ،  یب  هانپ  زامن  تفای .  ناوت  یمن  تقیقح  ّقح و  هب  یمدآ  نداد  طبر  يارب  ار  يا  هماـنرب  نآ ،  دـننام  هب  دـهد و 
هدنز زامن  تسا .  ناهاگآ  یلامک  ریس  و  نایانیب ،  لد  شمارآ  نافراع ،  دوجو  رون  ناقاتشم ،  رحـس  غارچ  ناقـشاع ،  يازفا  حور  ناتـسلگ 

هیامرـس ي نارادـیب ،  هدـید ي  رون  ناورهر ،  هار  ینـشور  نادـنمدرد ،  زاـین  زار و  نادواـج ،  تاـیح  هدـنهد ي  روـهظ  ناـج ،  هدـننک ي 
 ، ناگتخوس لد  زوس  نازیخرحس ،  یقیقح  ّرس  ناراودیما ،  دیما  ناهارمگ ،  لیلد  نالد ،  یب  لد  ياون  نادرد ،  یب  درد  ياود  نادنمتسم ، 

عماج تادابع ،  همه ي  زا  رترب  زامن  تسا .  کلاهم  مامت  زا  ناسنا  تاجن  هریگتـسد ي  و  ناج ،  ياقب  هیاـم ي  ناگدرـسفا ،  حور  ترارح 
هیکزت تایح ،  هیام ي  ریمخ  زامن  تسا .  تالکـشم  مامت  لفق  دـیلک  و  تاکرب ،  عبنم  تاّیعقاو ،  ّلک  هدـننک ي  سکعنم  تـالامک ،  ماـمت 

 ، تادافا ضیف و  عبنم  تامارک ،  ثعاب  تائّیـس ،  هدننک ي  لیدبت  تانـسح ،  هدـنروآ ي  تاداع ،  نیرت  تشز  جالع  تافـص ،  هدـننک ي 
 ، نیرق یب  يراک  نیـشتآ ،  یتدابع  نیکلاس ،  قشع  زامن  تسا .  تانئاک  تقیقح  و  تاـحناس ،  عناـم  تاـثداح ،  زا  ناـسنا  هدـنرادهگن ي 

زامن تسا .  نیمحاّرلا  محرا  ترضح  هعساو ي  تمحر  و  نیمغ ،  ناج  ّتینما  نید ،  باحصا  سنوم  نیمز ،  لها  دیشروخ  نیعم ،  نیرتهب 
تقیقح نامیا ،  ّتیوه  زامن  تسا .  ینادزی  رون  و  یناـسنا ،  ناـج  یناـمحر ،  هخفن ي  یناحبـس ،  ترـضح  بجاو  رما  یناـحور ،  یتّیعقاو 

 ، حوتفلا حتف  حوبص ،  يونعم  رغاس  حور ،  مزمز  همشچ ي  زامن  تسا .  ناوضر  تشهب و  هیام ي  و  ناسنا ،  تردق  ناج ،  تقیرط  ناهج ، 
ّقح لها  ار  دوخ  زامن  نودب  تسا .  حون  یتشک  ثداوح  نافوط  رد  و  حورشم ،  ار  نآرق  لامجا  حودمم ،  ار  قح  ترضح   ، حوصن هبوت ي 

زامن زا  ناربخ  یب  تسا ،  دوس  یب  زامن  ياهنم  دوجو  ریـسکا  رادـم .  عّقوت  دوخ  يوس  هب  ار  یهلا  صاخ  ضیف  ندیـسر  نادـم و  تقیقح  و 
تقیقح و رت .  ینغتـسم  همه  زا  زامن  اب  ِناتـسدیهت  دنریقف و  زامن  یب  ِنادنمتورث  دنناطیـش .  ماد  راتفرگ  ماقم  نیا  زا  نایرارف  دننادرخ و  یب 

هّللا وه  لق  دـمح و  هک  یب  ناشرای  هّللا  هک  نانآ  اشوخ  هدومرف :  رهاطاباب ،  ترـضح  دـنولا ،  هدـیروش ي  فراع  هک  تسا  ناـمه  تیعقاو 
نیا هب  زامن  هلئـسم ي  رد  يا  هلاسر  نتـشون  همانرب ي  هک  ینامز  یب  ناشرازاب  نادواج  تشهب  دنزامن  رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  یب  ناشراک 

ناقشاع و راید  ناونع  تحت  هیداّجس  هحفص ي  حرش  نتشون  غیلبت و  تهج  رد  هک  يا  هلغشم  ترثک  اب  مدرب  یمن  نامگ  دش  داهنـشیپ  ریقف 
نیا رد  شهوژپ  هب  ناوت  دادعتـسا و  ّدح  رد  ات  دش  هار  قیفر  ّبر  ترـضح  قیفوت  یلو  میآرب ،  هدـهع  زا  مناوتب  متـشاد ،  یعامتجا  روما  زین 

 . مراذـگب ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و  رایتخا  رد  نیموصعم  راتفگ  یهلا و  باتک  زا  مناوت  یم  ار  هچنآ  مزیخرب و  هّیهلا  هیمظع ي  تقیقح 
موش یم  يونعم  هاگ  هصرع  نیا  یهانتیال  ياضف  هب  زاورپ  هدامآ ي  قوش  قشع و  بکرم  اب  هدیشوپ و  مشچ  همّدقم  نداد  لیصفت  زا  کنیا 
دننک هّجوت  یتوکلم  لمع  نیا  هب  شیپ  زا  شیب  نارازگزامن  هک  دشاب   ، منک نادنمقالع  ناقشاع و  رضحم  میدقتدنچ  یلوصف  رد  ار  زامن  ات 

ترخآ باذع  ایند و  يزخ  زا  ار  شیوخ  دنک و  يور  زامن  هب  روطس  نیا  هعلاطماب ي  تسا  زامن  زا  يادج  هتساوخان  يادخ  یـسک  رگا  و  ، 
نایراصنا نیسح  دناهرب . 
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زامن تمظع  شزرا و 

لوا تمسق 

زامن هب  هک  يا  هزادـنا  هب  تسا .  رادروخرب  یّـصاخ  ّتیمها  شزرا و  زا  زامن  یتوکلم ،  يونعم و  لـئاسم  تاداـبع و  ناـیم  رد  دـیدرت ،  یب 
نامیکح ناحصان و  و  ناقشاع ،  نافراع و  و  ناماما ،  ایبنا و  و  قح ،  ترضح  ّتیـصو  زامن  تسا .  هدشن  شرافـس  يزیچ  هب  هدش  شرافس 
یقالخا ینافرع و  ياه  باتک  ّمهم  رایسب  ياه  همانرب  زا  تسین .  زامن  هب  طوبرم  تایآ  زا  یلاخ  قح  ینامـسآ  ياه  باتک  زا  یباتک  تسا . 

دـبا و باذـع  ّقحتـسم  ار  يزامن  یب  ره  و  دـنناد ،  یمن  ناسنا  ار  زامن  یب  ناسنا  یهلا ،  فراعم  تسا .  زامن  ثیدـح ،  بتک  ًاـصوصخم  و 
زامن دنروآ .  یم  باسح  هب  هراچیب  یتخب  هریت  تسدـیهت و  يدوجوم  تسپ و  یناویح  ار  زامن  زا  يادـج  هکلب  هتـسناد و  تشهب  زا  مورحم 

دوب نکمم  هک  یهار  ره  زا  دـندوبن و  لفاغ  نآ  زا  هظحل  کی  يارب  یهلا  يایلوا  هک  دراد  شزرا  يا  هزادـنا  هب  ناسنا  تایح  یگدـنز و  رد 
هک یتّیمها  شزرا و  رطاخ  هب  یلو  تسین  بجاو  فّلکم  ریغ  هب  هک  نیا  اب  زامن  دندرک .  یم  قیوشت  یتوکلم  تدابع  نیا  هب  مه  ار  نارگید 
هاگ هصرع  نیا  رد  رفس  هب  ار  نانآ  دیربب و  زامن  ناهج  هب  یگلاس  تفه  شـش ـ  زا  ار  ناتدنزرف  هک  دنداد  یم  روتـسد  موصعم  ناماما  دراد 
َْعبَـس َْنَیب  امیف  َلاقَف :  ِةولَّصلَاب ؟  ُِّیبَّصلا  ُذَخُْؤی  ْمَک  یف  مالـسلا ) هیلع  ) ِهّللاِْدبَعابَا ُْتلَأَس  َلاق :  بَهَو  ِْنب  َۀَـیِواعَم  ْنَع  دـینک * :  قیوشت  يونعم 

ینامز هچ  رد  دسرپ :  یم  ( مالسلا هیلع   ) رقاب ترضح  زا  تسا  مشش  ماما  باحصا  ناگرزب  زا  هک  بهو  نب  ۀیواعم  ( . 1) َنینِس َّتِس  َو  َنینِس 
( مالسلا مهیلع   ) امِهِدَحَا ْنَع  ِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یگلاس .  شـش  تفه و  رد  دیامرف :  یم  ترـضح  مینک ؟  زامن  هّجوتم  ار  دوخ  ناکدوک 
زا هک  ملـسم  نب  دّمحم  ( . 2) نینـس َّتِِسل  َلاق  ِْهیَلَع ؟  ُبَِجت  َو  َّةولَّصلا  ُلـِقْعَی  یتَم  ُْتُلق :  َةولَّصلا .  لـقع  اذا  َلاـق :  یّلَُـصی ؟  یتَم  ِِّیبَْصلا  ِیف 
؟  دـناوخب زامن  ینامز  هچ  رد  كدوک  دـسرپ :  یم  مالـسلا ) امهیلع   ) قداـص ترـضح  اـی  رقاـب  ترـضح  زا  تسا ،  ناـماما  ریظن  یب  ناراـی 

دیامرف یم  ماما  دشاب ؟  مزال  وا  رب  زامن  ندناوخ  ات  دمهف  یم  ینامز  هچ  دراد :  یم  هضرع  دمهفب .  ار  زامن  هک  یتقو  دیامرف :  یم  ترضح 
اوُرُمَف َنینِـس ،  ِسْمَخ  یَنب  اُوناک  اذِا  ِةولَّصلِاب  انَناْیبِص  ُُرمَْأت  ّانِا  َلاق :  ِهیبَا  ْنَع  مالـسلا ) هیلع  ) هللاِْدبَع یبَا  ْنَع  یبَلَْحلا ،  ِنَع  یگلاس .  شـش  رد  : 

ترضح هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تسا  هعیش  راوگرزب  نایوار  زا  یبلح  َنینِس .  ِْعبَـس  یَنب  اُوناک  اذِا  ِةولَّصلِاب  ْمُکَناْیبِص 
امـش سپ  مینک ،  یم  رما  زامن  هب  یگلاس  جنپ  نس  رد  ار  نامنادنزرف  ام  هک  دننک  یم  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ناشراوگرزب  ردـپ  زا 
زامن ندرمـش  کبـس  زا  ثیدـح  شزرارپ  ياه  باتک  ّمهم  رایـسب  تایاور  دـیهد .  تکرح  زامن  يایند  هب  یگلاـس  تفه  تقو  هب  ار  ناـنآ 
َْسَیل ِِهتْوَم :  َْدنِع  َلاق  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) َِّیبَّنلا َّنِاَف  َکَتولِصب  ْنَواهَتَت  ال  َلاق :  مالسلا ) هیلع   ) رَفْعَج یبَا  ْنَع  دننک :  یم  یهن  ًادیدش 

ج 3 هعیشلا :  لئاسو  2 ـ  ص 12 .  ج 3 /  هعیشلا :  لئاسو  یقرواپ 1 ـ  َّیَلَع  ُدِرَیال  ًارِکْسُم ،  َبِرَش  ْنَم  یّنِم  َْسَیل  ِِهتولَِصب ،  َّفَخَتْـسا  ِنَم  یّنِم 
هیلع هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تقیقح  هب  رامـشم ،  کبـس  ار  تزامن  دـیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ( . 1) هللاَو ـال  َضْوَْحلا   . 12 / 
رانک مسق  هللا  و  تسین ،  نم  زا  دشونب  بارش  سک  ره  تسین ،  نم  زا  دراگنا  کبس  ار  زامن  سکره  دومرف :  شگرم  تقو  هب  ملسو ) هلآو 

نآ دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ( . 2) ةاولَّصلِاب ًاّفِخَتْسُم  ُلانَتال  انَتَعافَش  َّنَا  ( : مالـسلا هیلع   ) ُقِداّصلا َلاق  دوش .  یمن  دراو  نم  رب  رثوک 
ْنَع دسر * .  یمن  ام  تعافـش  هب  درواین )  اجب  طیارـش  اب  هارمه  ای  ددرگ  مورحم  نآ  ندـناوخ  زا  هجیتن  رد  و  درامـشب (  کبـس  ار  زامن  هک 

َضْوَْحلا ال َّیَلَع  ُدِرَیال  ِةاولَّصلِاب ،  َّفَخَتْـسا  ِنَم  ْینِم  َْسَیل  ( : ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاـق  َلاـق :  مالـسلا ) هیلع   ) ِهّللاِدـْبَع یبَا 
کبـس ار  زامن  هک  نآ  تسین  نم  زا  دیامرف :  یم  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ( . 3) هللاَو
ِتْوَْملا َکَلَم  َّنِا  ثیدَـح :  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ُقِداصلا َلاق  دوش .  یمن  دراو  نم  رب  رثوک  رانک  زاـمن  هدنرامـش ي  کبـس  هّللا  و  درامـشب ، 

قداص ماما  ( . 4) ِۀَمیظَْعلا َِۀلاْحلا  َْکِلت  یف  ِهللا  ُلوُسَر  ًادَمَُحم  َّنَا  َو  ُهللا  َِالا  َهِلا  ْنَا ال  َةَداهَـش  ُُهنِّقَُلی  َو  ِةولَـصلا  یَلَع  ِِظفاحُْملا  ِنَع  َناْطیَّشلا  ُعَفْدَی 
ات دنک  یم  عفد  هتشاد  تظفاحم  شزامن  رب  هک  نآ  زا  ار  ناطیـش  حور ،  ضبق  ماگنه  هب  توملا  کلم  دندومرف :  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع  )
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 . دـنک یم  نیقلت  وا  هب  ار  تلاسر  دـیحوت و  هب  تداهـش  كانلوه ،  تلاح  نآ  رد  دـناسرب و  ررـض  ترخآ  ناهج  نامیااب  رفاـسم  هب  دـناوتن 
َلاق ص 42 * .  ج 1 /  هیقفلا :  هرضحیال  نم  4 ـ  ص 16 .  ج 3 /  لئاسو :  3 ـ  ص 16 .  ج 3 /  لئاسو :  2 ـ   . 15  / 3 لئاسو :  یقرواپ 1 ـ 

ْنَا ِهّللا  یَلَع  ًاقَح  نَاک  َو  َناماه ،  َو  َنوُراق  َعَم  َرِـشُح  ُهَتاولَـص  َعَّیَـض  ْنَم  َّنِاَـف  ْمُِکتاولَـص  اوُعِّیَُـضتال  ملـسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر 
اب زامن  هدـننک ي  عیاض  هک  دـینکم  عیاض  ار  دوخ  زاـمن  دومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ( . 1) َنیِقفانُْملا َعَم  َراّنلا  ُهَلِخْدـُی 
 : َلاق مالـسلا ) هیلع   ) رَفْعَج یبَا  ْنَع  دـنک .  دراو  شتآ  هب  ناقفانم  هارمه  ار  وا  تسا  مزال  دـنوادخ  رب  و  دوش ،  یم  روشحم  ناماه  نوراـق و 

هیلع هللا  یلص   ) َلاقَف ُهَدوُجُسال  َو  ُهَعوُکُر  َِّمتَی  ْمَلَف  یّلَُصی  َماقَف  ٌلُجَر  َلَخَد  ذِا  ِدِجْسَْملا  ِیف  ٌِسلاج  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ِلُوسَر  اْنَیب 
لوسر دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ( . 2) ینیِد ِْریَغ  یلَع  َّنَتوُمََیل  ُُهتولَـص  اذکه  َو  اذـه  َتام  ِْنَئل  ِبارُْغلا !  ِْرقَنَک  َرَقَن  ملـسو : ) هلآو 
ياجب مامتان  ار  شزامن  دوجس  عوکر و  دش و  دجسم  دراو  يدرم  دندوب ،  هتسشن  دجسم  رد  یهورگ  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ

غالک ندز  كون  دننام  دز  كون  دومرف :  ادخ  لوسر  تخادنا .  یم  زامن  ّتیثیح  زا  ار  زامن  شدوجس  عوکر و  عضو  هک  يوحن  هب  دروآ ، 
نم نید  اب  دریمب  يزامن  نینچ  اـب  درم  هک  ناـنچ  دونب ، )  زاـمن  ییوگ  هک  ناـنچ  نآ  دـناوخ  هلجع  اـب  بیجع  ار  شزاـمن  هکنیا  زا  هیاـنک  ) 
ُِرئاس ِْهیَلَع  َّدُر  ْتَّدُر  اذِا  َو  ِِهلَمَع ،  ُِرئاـس  َلـُِبق  ْتَِلُبق  ْنِاَـف  ُةولَّصلا ،  ُدـْبَْعلا  ِِهب  ُبَساـُحی  اـم  ُلَّوَا  مالـسلا : ) هیلع   ) ُقِداّـصلا َلاـق  تسا * .  هدرمن 

هّیقب ي دوش  هتفریذـپ  رگا  تسا ،  زامن  دوش  یم  هبـساحم  نآ  هب  ناـسنا  هک  يا  هماـنرب  لّوا  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ( . 3) ِِهلَمَع
عورف 2 ـ  ص 19 .  ج 3 /  لئاسو :  یقرواپ 1 ـ  ددرگ .  یم  دودرم  زین  وا  لامعا  ریاس  ددرگ  دودرم  رگا  و  دوش ،  یم  هتفریذـپ  زین  وا  لامعا 

ْتَیب ْنِم  ٌْریَخ  ٌۀَّجِح  َو  ًۀَّجِح ،  َنیرْشِع  ْنِم  ٌْریَخ  ۀَضیرَف  ةولَـص  مالـسلا : ) هیلع   ) ِهللاِْدبَعُوبَا َلاق   . 22  / 3 لئاسو :  3 ـ  ص 74 .  ج 1 /  یفاک : 
رتهب جـح  کی  و  تسا ،  رتهب  جـح  تسیب  زا  بحاو  زامن  کی  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ( . 1) ینْفَی یّتَح  ُْهنِم  ُقَّدَـصَُتی  ًابَهَذ  ُولْمَم 

( مالسلا هیلع   ) ِهللاِْدبَع ابَا  ُْتعِمَس  َلاق :  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  دورب .  هقدص  هب  ادخ  هار  رد  نآ  مامت  دشاب و  الط  زا  رپ  هک  يا  هناخ  زا  تسا 
( . 2) ۀَّجِح ِْفلَا  ْنِم  ُلَْضفَا  ۀَضیرَف  ُةولَص  َو  اهیف ،  ام  َو  اْینُّّدلا  َنِم  ُلَْضفَا  ٌۀَّجِح  ُلوُقَی : 

مود تمسق 

 ، تسا نآ  رد  هچ  ره  ایند و  زا  تسا  رترب  جح  کی  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) داص ترـضح  زا  دیوگ :  یم  بوقعی  نب  سنوی 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  ٌِرفاک .  ِةولَّصلا  َكِرات  َّنِا  َلاق :  مالـسلا ) هیلع   ) ِهللاِدـْبَع یبَا  ْنَع  تسا .  رترب  جـح  رازه  زا  بجاو  زامن  کـی  و 

َلاـق َلاـق :  ِرباـج  ْنَع  ِهیبَا  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِهللاِدـْبَع یبَا  ْنَع  تسا .  رفاـک  زاـمن  هدـننک ي  كرت  هک  تقیقح  هب  دومرف :  هک  هدـش  تیاور 
زا رباج  زا  مالسلا ) امهیلع   ) رقاب ترضح  زا  قداص  ماما  ِةولَّصلا .  ُكَْرت  ِّالا  ِنامیْالا  َو  ِْرفُْکلا  َْنَیبام  ملسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلُوسَر 

للع و زا  نانـس  نب  دّمحم  تسین .  يزیچ  زامن  كرت  زج  نامیا  رفک و  نیب  هک :  دنک  یم  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
یم زامن  هلئـسم ي  هب  خساپ  رد  متـشه  ماما  دـنک ،  یم  لاؤس  همان  کی  نمـض  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  زا  یهلا  لئاسم  هفـسلف ي 

اب بانج  نآ  تمظع  هاگشیپ  رد  نداتسیا  و  وا ،  سّدقم  دوجو  زا  کیرش  یفن  و  ّلجوّزع ،  ّقح  ترضح  ّتیبوبر  هب  رارقا  زامن  دنـسیون * : 
هب تبـسن  شزرمآ  بلط  و  فارتـعا ،  و  ص 26 .  ج 3 /  لـئاسو :  ص 2 ـ  ج 1 /  یفاــک :  عورف  یقرواـپ 1 ـ  عوضخ  تنکـسم و  ّتلذ و 

يادج قح و  دای  هب  دبع  هکنیا  و  كرابم ،  دوجو  نآ  تمظع  ربارب  رد  میظعت  ارب  زور  ره  رد  نداهن  كاخ  هب  تروص  و  هتـشذگ ،  ناهانگ 
رکذ رب  تموادم  قزر و  تعـسو  نامیا و  ندـش  دایز  ناهاوخ  هعـساو و  تمحر  هب  بغار  راسکاخ و  عضاخ و  یهلا و  قوقح  هب  زواجت  زا 

زا زامن  هلیسو ي  هب  زین  و  ددرگن ،  نایغط  ّرـش و  راچد  ات  دنکن  شومارف  ار  شقلاخ  ّربدم و  الوم و  دّیـس و  دبع  زینو  تسا ،  زور  بش و  رد 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  یّمهم  رایـسب  حیحـص  تیاور  رد  ( . 1) دـنامب نوصم  داسف  يایرد  رد  نداتفازا  ددرگ و  ظفح  یـصاعم  عاونا 

دناوـخب نم  رب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  زوـنه  دـمآ .  نم  دزن  هب  یحو  يادا  يارب  یحو  نـیما  يزور  دوـمرف * :  هـک  هدـش  تـیاور  ملـسو ) هـلآو 
هچ نیا  مدیـسرپ :  درک ،  رییغت  یحو  هتـشرف ي  عضو  دـمآرب .  كاـنلوه  ییادـص  تخـس و  يزاوآ  ناـهگان  هک  دوب  هدـناوخن  ار  شماـمت 
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رازه هدزیس  زا  سپ  نونکا  دنتخادنا ،  نآ  رد  یهایـس  گنـس  هداد ،  رارق  یهاچ  خزود  رد  یلاعت  يادخ  دمحم !  يا  تفگ :  دوب ؟  يزاوآ 
( !! 2) ناراوخبارـش نازامن و  یب  ِنآ  زا  تفگ :  تسا ؟  یناسک  هچ  هاگیاج  هاچ  نآ  مدیـسرپ :  دیـسر .  هاـچ  نآ  نیمز  هب  گنـس  نآ  لاـس 

شـش دـنک :  التبم  تبوقع  هدزناپ  هب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دـنک  كرت  ار  زاـمن  هک  ره  دومرف * :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
.2 دوـش .  وربآ  یب  . 1 تایح :  نامز  رد  تبوقع  شـش  اـما  تماـیق ،  رد  هس  ربق و  رد  هس  گرم و  کـیدزن  تبوقع  هس  اـیند و  رد  تبوقع 

شتورث رمع و  . 3 ص 31 .  ینارهت :  نیسحلادبع  خیـش  ةولـصلارارسا  2 ـ  ص 114 .  عیارـشلا :  للع  یقرواپ 1 ـ  دورب .  شلاـم  زا  تکرب 
هک ییالب  هس  اما  دوشن .  يو  بیـصن  ناگتـسیاش  ياـعد  . 6 ددرگن .  باجتـسم  شیاعد  . 5 دوشن .  قـح  لوـبق  شتاریخ  . 4 ددرگن .  ناـیز 

یتبوقع هس  اما  دوشن .  عفر  وا  زا  یگنشت  . 3 دورب .  ایند  زا  هنسرگ  . 2 دوش .  دیدش  وا  رب  گرم  تارکس  . 1 دسر :  یم  وا  هب  تافو  کیدزن 
هک یتبوقع  هس  اما  دشاب .  باذـع  رد  تمایق  ات  . 3 درب .  رسب  ضحم  یکیرات  رد  . 2 دشاب .  نیرق  مغ  درد و  اب  . 1 دسر :  يو  هب  ربق  رد  هک 

كاندرد باذع  ار  وا  دزادنین و  تمحر  رظن  وا  هب  ددرگ و  يو  نمشد  دنوادخ  . 2 دوش .  راوشد  يو  رب  باسح  . 1 دسر :  وا  هب  تمایق  رد 
هللا یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق  ( . * 1) دوش خزود  راپـسهر  يراوخ  ّتلذ و  اب  سپـس  ددرگ و  دراو  تماـیق  هب  ناویح  نوچمه  ربق  زا  . 3 دسر . 

یقرواپ درادن .  نامیا  درادن  زامن  هک  نآ  دومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ( . 2) َُهل َةولَصال  ْنَِمل  َنامیاال  ملسو : ) هلآو  هیلع 
َلَتَق َو  ًافَحْصُم  َنیْعبَـس  َقَرْحَا  ْنَم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق  َو  ص 33 .  ةولـصلارارسا :  2 ـ  ص 32 .  ةولـصلارارسا :  1 ـ 

لوسر زین  و  ( . 1) ًادِّمَعَتُم َةولَّصلا  َكََرت  ْنَّمِم  ِهللا  ِۀَـمْحَر  یِلا  ُبَْرقَا  انِّزلا  ِقیرَِطب  ًارِْکب  َنیْعبَـس  َضَْتفا  َو  تاّرَم  َنیْعبَـس  ِهُِّما  َعَم  انِز  َو  ًاِّیبَن  َنیْعبَس 
دوخ ردام  اب  هبترم  داتفه  دـناسر و  لتق  هب  ربمایپ  داـتفه  دـنازوسب و  ار  نآرق  داـتفه  هک  یـسک  دومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ
َلاق تسا * .  رتکیدزن  دنک  كرت  ار  شزامن  ًادمع  هک  یـسک  زا  دـنوادخ  تمحر  هب  دـیامن  زواجت  انز  قیرط  زا  ار  رتخد  داتفه  دزیمآرد و 

تقیقح هب  دومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ِۀَّنَْجلا .  َحیر  ُدِجَیال  ةولَّصلا  كِرات  َّنِا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر 
یـسک رگا  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  هدیـسر  زامن  تمظع  شزرا و  باب  رد  هک  یتاـیاور  دـنکن .  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  زاـمن  كراـت  هک 
نیمه هب  منک  یم  رکف  نم  و  دش ،  دهاوخ  يروطق  باتک  دنک  عمج  اج  کی  رد  ثیدح  ياه  باتک  نیرتربتعم  زا  ار  اهنآ  همه ي  دهاوخب 

ار مهم  هتکن ي  نیا  تسا  مزال  تمـسق  نیا  رد  دشاب .  سب  هلاسر  نیا  ناگدنناوخ  يارب  یتوکلم  تدابع  نیا  شزرا  تفایرد  يارب  هزادـنا 
هک یلاح  رد  هدش ،  بجاو  مدرم  رب  یمالسا  گنهرف  يدّمحم و  نییآ  رد  هک  تسا  یتقیقح  زامن  دننک  یم  روصت  يا  هدع  هک  مهد  رکذت 
هرک رد  مدآ  ترـضح  هلیـسو ي  هب  یگدـنز  عورـش  ماگنه  زا  هک  تسا  یتیعقاو  زاـمن  تسا .  هشیر  هیاـپ و  نودـب  تهج  ره  زا  روصت  نیا 

ات تشگ  غالبا  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  زا  کی  ره  هب  بجاو  رما  نیا  دـش و  بجاو  یفلکم  ره  رب  قح  ترـضح  بناج  زا  نیمز 
تمسق رد  دنناسرتب .  نآ  كرت  زا  دننک و  توعد  زامن  ص 33 .  ةولصلارارسا :  یقرواپ 1 ـ  هب  ار  نانآ  دنناسرب و  دوخ  ياه  تما  هب  ار  نآ 

قح ترضح  هاگـشیپ  رد  تمظع  اب  مکح  نیا  دوش  مولعم  ات  میزادرپ  یم  تایاور  نآرق و  قیرط  زا  ایبنا  نییآ  رد  زامن  هلئـسم ي  هب  رد  دعب 
 . تسا رادروخرب  یشزرا  ّتیثیح و  هچ  زا 

اه تما  ایبنا و  تایح  هنیئآ ي  رد  زامن 

حیضوت

ریرحت هتشر ي  هب  مالسلا ، ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  رـصع  هب  کیدزن  ینعی  يرجه ،  موس  نرق  دودح  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت 
ریسفت نیا  هب  نازیملا ،  ریسفت  بحاص  ییابطابط  همالع ي  لاثما  هتـسراو ،  نادنمـشناد  یمالـسا و  تما  ياملع  زا  ناگرزب  تسا .  هدمآرد 

نب یلع  بانج  ریسفت  هدنـسیون ي  دنا .  هدرک  لقن  دوخ  یقالخا  يریـسفت و  یهقف و  بتک  رد  ار  نآ  بلاطم  زا  يرایـسب  هدومن و  نانیمطا 
نامثع نب  نابا  زا  ریمع ،  یبا  نبا  زا  شردپ ،  لوق  زا  ار  یتیاور  ( 2  () تاَِملَک ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  هفیرش ي (  هیآ ي  حیضوت  رد  ( 1) میهاربا
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سوماق یلیبدرا ،  ةاورلا  عماج  یشک ،  لاجر  لیبق  زا  هعیش  یلاجر  بتک  هکنیا  هب  هّجوت  اب  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) مشـش ماما  زا  ، 
مدآ ترضح  نامز  رد  زامن  هلئسم ي  هدنهد ي  ناشن  دنا ،  هتـسناد  ربتعم  دصرددص  ار  شدنـس  ییوخ ،  لاجرلا  مجعم  يرتشوش ،  لاجرلا 

زا سپ  مدآ  درذگ * :  یم  زامن  ناقـشاع  رظن  زا  تسا  دـهاش  هطقن ي  مزال و  هک  اجنآ  ات  تیاور  یـسراف  نادرگرب  تسا ،  مالـسلا ) هیلع  )
يرود رطاخ  هب  اهزور  نآ  تشاد .  تماقا  قح  تیب  کیدزن  رد  عقاو  افـص  هوک  رد  زور  لـهچ  نیمز ،  هب  طوبه  تشهب و  زا  ندـمآ  نوریب 

هرقب 2 ـ   . 44  / 1 یمق :  ریسفت  یقرواپ 1 ـ  تشهب  نارجه  توکلم و  راوج  نداد  تسد  زا  ییامـسالا و  مّلع  ماقم  زا  طوبه  برق و  ماقم  زا 
زا یحو  نیما  تخیر .  یم  هدـید  زا  کشرـس  ناراهب  ربا  نوچمه  تشاد  كاـخ  هب  تروص  هک  یلاـح  رد  بوبحم ،  لاـصو   . 37  ( : 2 ) 

زوسرگج و هلاـن ي  ببـس  دـش و  لزاـن  وا  رب  درادـن ـ  ناگدـنب  هب  تمحرم  ناـسحا و  ّتبحم و  فطل و  زج  هک  دوـبعم ـ  ترـضح  بناـج 
هب ارم  زیزع  يادـخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  مراـبن ؟  هدـید  زا  کـشا  منکن و  هلاـن  ارچ  تفگ :  هتـشرف  نآ  خـساپ  رد  دیـسرپ .  ار  وا  شارخلد 
رب ّتلد و  كاخ  رد  ار  منکـسم  هدومن و  ممورحم  شیوخ  تمحر  راوج  زا  هدـنار و  برق  ماـقم  زا  دوخ  هتـساوخ ي  هب  یهّجوت  یب  رطاـخ 

تفگ مدآ  يارایب .  هبوت  تنیز  هب  ار  دوخ  دوجو  درگرب و  تسود  فطل  هاگشیپ  هب  تفگ :  ودب  یحو  هتشرف ي  هداد ؟  رارق  تنکسم  رابغ 
زا يا  هبق  دـید ،  خـسار  هتـشذگ  ناربج  رب  ار  مدآ  هدارا ي  نوچ  نابرهم  دـنوادخ  مدرگ ؟  زاب  قح  يوس  هب  ناس  هچ  منک و  هبوت  هنوگچ  : 

نامرف یحو  نیما  هب  داتـسرف و  ورف  دومن  یم  مولعم  ار  مرح  ییایفارغج  دودـح  شرون  شبات  درک و  یم  صخـشم  ار  تیب  هاـگیاج  هک  رون 
 ، تفرگ ناماس  همانرب  نیا  دش و  مولعم  مرح  دودح  تیب و  ّلحم  ییانشور ،  نآ  هلیـسو ي  هب  نوچ  دنک .  يراذگ  هناشن  ار  تیب  ّلحم  داد 

زور درادرب .  هبوت  تشگزاب و  يارب  زاین  یب  يوس  هب  زاین  تسد  هدروآ و  اجب  ار  یمـسارم  ات  دوش  هداـمآ  تساوخ  مدآ  زا  یحو  هتـشرف ي 
زا سپ  دش و  مرُحم  درک و  لسغ  قح  هتشرف ي  روتسد  هب  نایمدآ  ردپ  تفرگ .  یم  میلعت  قح  هتشرف ي  زا  هک  دوب  يا  همانرب  عورـش  هیورت 
هک یلاح  رد  مهن  زور  حبص  دنامب .  اجنآ  رد  ار  بش  هک  تفرگ  روتسد  تفر و  ینم  نیمزرـس  هب  هجحلاوذ  متـشه  زور  مسارم ،  نآ  ماجنا 

نک و يراددوخ  هیبـلت  همادا ي  زا  تفگ :  وا  هب  یهلا  هتـشرف ي  تشذـگ .  یم  رهظ  زا  تاـفرع  باـتفآ  دـمآ .  تاـفرع  هب  تفگ  یم  هیبـلت 
اپ هب  نوچ  زیخ .  ياپ  هب  نیمزرس  نیا  رد  تفگ :  وا  هب  یحو  نیما  دروآ  ياجب  ار  رصع  زامن  هکنیا  زا  سپ   . يارایب لسغ  هب  ار  دوخ  هرابود 
 ، میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رب  هوـالع  هک  تیاور  نیا  زا  داد .  میلعت  مدآ  هب  دوـب  هدـش  لزاـن  هبوـت  يارب  دـنوادخ  زا  هک  ار  یتاـملک  تساـخ 

ترـضح بناج  زا  هدوب  ام  عون  زا  ناسنا  نیلوا  هک  مدآ  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  مه  یمالـسا  رگید  ياهباتک 
هدیـشوپ ام  رب  هدوب  تروص  هچ  هب  نآ  تاقوا  تاعکر و  ددع  طیارـش و  ّتیفیک و  یگنوگچ و  هکنیا  یلو  تسا ،  هدوب  زامن  هب  رومأم  ّبر 

نییآ هدوب و  لوؤسم  فّلکم و  زامن  ندروآ  اجب  يارب  مدآ  هک  تسا  نیا  دراد  ّتیمها  هچنآ  درادن .  يدوس  نادنچ  مه  نآ  نتسناد  تسا و 
گرزب و رّـسفم  الاو و  هیقف  نآ  یـسوط ـ  خیـش  بیذـهت  رابتعارپ  باتک  زا  ( 1) راونالاراحب شزرااب  باتک  دوب .  زاـمن  مکح  اـب  هارمه  يو 
هک دـنک  یم  تیاور  مسانـش ـ »  یمن  وا  ریظن  لمع  ملع و  رد  يدرم  نم  تسا « :  هدومرف  وا  هرابرد ي  یّلح  همـالع ي  هک  يریبخ  ثّدـحم 

نیما هب  هّللا  ۀبه  شدنزرف  دیسر ،  ارف  وا  رب  ندرازگزامن  نامز  تفر و  ایند  زا  مدآ  هک  یماگنه  هب  دومرف * :  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح 
رب ار  ام  ناهج  دنوادخ  داد :  خساپ  یهلا  هتشرف ي  دوش .  هدرازگ  زامن  مدآ  هزانج ي  رب  ات  وش  مدقشیپ  قح !  هداتـسرف ي  يا  تفگ :  یحو 

جنپ اب  ریگ و  یـشیپ  ام  رب  امـش  میوش ،  مدـقم  يو  دـنزرف  نیرتوکین  رب  هک  تسین  ام  نأش  رد  نونکا  مه  و  درک ،  رما  تردـپ  رب  هدجـس  هب 
 ، زامن نآ  سپ  نآ  زا  ناوخب .  زامن  هزانج  رب  دش ـ  دهاوخ  بجاو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم تما  رب  هک  تروص  نام  هب  ریبکت ـ 

یهلا گنهرف  زا  اهتما  عماوج و  زا  يرایـسب  فّسأت  لامک  اب  دوش .  هدـناوخ  تیم  زامن  نفد ،  زا  لبق  يو  نادـنزرف  هزانج ي  رب  دـش  بجاو 
هّیهلا  . 260 ج 11 /  یقرواپ 1 ـ  قیاقح  زا  رفک  كرـش و  ِیـسحن  ببـس  هب  دندمآ و  راچد  هدرم  هدنز و  ياهتب  شتـسرپ  هب  دـندش و  رود 

ناشیاه هدرم  دنتسه و  زامن  یب  عماوج  نآ  ناگدنز  دندنام .  هرهب  یب  یهلا ،  میظع  ضیف  نیا  زامن ،  زا  زیچ ،  ره  زا  رتدب  دنتشگ و  مورحم 
 . دنزوس یم  شتآ  هب  ای  دنوش و  یم  نفد  ای  زامن  هقردب ي  نودب 

زامن سیردا و 
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رد نک و  ندید  هلهس  دجسم  زا  هفوک  رهـش  رد  دورو  ماگنه  هب  دنک * :  یم  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  یـسلجم  همالع ي 
هناـخ ي هلهـس  دجـسم  اریز  بلطب ،  ترـضح  زا  ماـقم  نآ  رد  ار  تا  ییاـیند  ینید و  تالکـشم  ّلـح  رازگب و  زاـمن  سّدـقم  هاـگیاج  نآ 

يرآ درک .  یم  هماقا  هاگیاج  نآ  رد  ار  شزامن  دوب و  لوغـشم  یطایخ  هشیپ ي  هب  اجنآ  رد  هک  يراوگرزب  ناسنا  تسا .  سیردا  ترـضح 
رادروخرب يدـنلب  ماقم  زا  سیردا  رانک  رد  تمایق  رد  دـنام و  یمن  باوج  یب  درادرب  زاـین  یب  يوس  هب  زاـین  تسد  اـجنآ  رد  هک  سک  نآ  !

دهاوخ رارق  قح  هانپ  رد  نانمـشد  ّرـش  ییاـیند و  ياـه  یتحاراـن  زا  دجـسم ،  نآ  رد  يدـنمزاین  راـهظا  تداـبع و  رطاـخ  هب  دوب و  دـهاوخ 
تیانع دناد .  یم  حون  يردپ  ّدج  ادخ و  ناربمایپ  نیرت  یمیدـق  زا  ار  سیردا  ترـضح  ( 2) نایبلا عمجم  رد  راوگرزب  یسربط  ( . 1) تفرگ

تسا كرابم  سّدقم و  نادنچ  شزامن  هماقا ي  ناکم  هدوب و  زامن  هارمه  شگنهرف  هتسیز  یم  حون  زا  لبق  هک  سیردا  ترـضح  هک  دینک 
ـ  2 ص 280 .  ج 11 /  راونالاراحب :  یقرواپ 1 ـ  دناد .  یم  باجتسم  ماقم  نآ  رد  ار  هدننک  اعد  ياعد  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ترـضح  هک 

 : * دـنک یم  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  زا  دنمـشزرا ،  ریظن و  یب  باتک  نیلوا  نیا  راونألا ،  راحب  زامن  حون و  ص 518 .  ج 6 / 
نییآ لوصا  تسا  هداد  رارق  نآ  رب  ار  مدرم  ترطف  دنوادخ  هک  قح ،  نتـسناد  اتمه  یب  وا و  هاگـشیپ  هب  صالخا  هناگی و  يادـخ  شتـسرپ 

نابرهم يادـخ  زین  و  دـنیوج ،  يرود  كرـش  زا  دـنربب و  نامرف  ار  وا  هک  تفرگ  نامیپ  ایبنا  همه ي  حون و  زا  گرزب  راگدرورپ  دوب .  حون 
( . 1) درک توعد  مارح  لالح و  تیاعر  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زامن و  هب  ار  حون  ترضح 

زامن میهاربا و 

يانیب دّحوم و  صّلخم ،  ِصلخم ،  حلاص ،  میلح ،  هاّوا ،  ایبنا ،  ردـپ  دـیحوت ،  نامرهق  نکـش ،  تب  ناونع  تحت  وا  زا  هک  گرزب ـ  میهاربا 
تلـالد هب  داد و  تکرح  ماـش  زا  ار  لیعامـسا  شا  هراوخریـش  دـنزرف  رجاـه و  قح ،  ترـضح  ناـمرف  هب  دوش ـ  یم  داـی  توکلم  کـلم و 

بآ و یب  نیمزرـس  نآ  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  انب  ار  شردام  راوخریـش و  لفط  نآ  سپ  دیـسر .  هبعک  هاگیاج  هب  ات  دومیپ  هار  راگدرورپ 
نیا رد  دومن .  تشگزاب  هدارا ي  درک و  یظفاحادـخ  نابرهم  رـسمه  زا  سپـس  درک !!  هدایپ  بآ  زا  يا  هنامیپ  ماعط و  يرـصتخم  اـب  فلع 
یب نیمز  كاـنلوه و  تشد  نیا  رد  ار  اـم  تفر ؟  یهاوـخ  اـجک  هب  يور و  یم  ارچ  تشاد :  هضرع  تفرگ و  ار  میهاربا  نماد  رجاـه  تقو 

رجاه هب  تسادخ  يایلوا  ناقـشاع و  ّصاخ  هک  یـشمارآ  اب  تفرگ و  هدیدان  ار  رجاه  سامتلا  میهاربا  يراذـگ ؟  یماو  هک  هب  فلع  بآ و 
نیا نوچ  رجاه  تسوا .  ناـمرف   . 331  / 11 راونألا :  راحب  یقرواپ 1 ـ  مراذـگ  یم  نابایب  نیا  رد  ار  هنـسرگ  لفط  نیا  وت و  هکنیا  دومرف : 

نم ندنام  رگا  تفگ :  دوخ  شیپ  دش و  میلـست  قح  هنامیکح ي  مکح  ربارب  رد  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  دینـش  ار  ریذپلد  مرگ و  گنهآ 
زیزع میهاربا  تسا .  نم  كدوک  نم و  نابهگن  ظفاح و  ومه  اریز  مرادـن ،  كاـب  تسادـخ  ناـمرف  ازتشحو  ناـبایب  نیا  رد  كدوک  نیا  اـب 
قطنم نآ  زا  ار  وا  زین  دنوادخ  هب  وا  نامیا  اما  درشف ،  یم  تخـس  ار  شبلق  دوب  وا  یگدنز  غارچ  اهنت  هک  دنزرف  قارف  هکنیا  وگ  تشگزاب . 
دیجم نآرق  هکنانچ  تشادرب و  قح  يوس  هب  تسد  دـنار  یم  ولج  هب  بکرم  هک  یلاح  رد  تخاس و  یم  رود  نانیمطا  شمارآ و  لامک  اـب 

اراگدرورپ ( . 1  () َةَالَّصلا اوُمیُِقِیل  اَنَّبَر  ِمَّرَحُمْلا  َِکْتَیب  َدنِع  ْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  داَِوب  یتَّیِّرُذ  نِم  ُتنَکْـسَأ  یِّنِإ  اَنَّبَر  تشاد ( * :  هضرع  دیامرف ،  یم 
 . دـنراد ياپ  هب  زاـمن  هک  نیا  يارب  اراـگدرورپ !  مداد  رارق  وت  هناـخ ي  راـنک  رد  نازوس  کـشخ و  یناـبایب  رد  ار  دوخ  دـنزرف  نز و  نم  ! 
ار میهاربا  ياهاعد  مامت  ناـبرهم  دـنوادخ  تشاد .  قح  ترـضح  زا  یمهم  رایـسب  ياهتـساوخرد  دـیجم  نآرق  زا  لـقن  هب  راوگرزب  میهاربا 

ِءاَعُد ْلَّبَقَتَو  اَنَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  ْنِمَو  ِةَالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر  دوب ( * :  نیا  یکی  گرزب  درم  نآ  ياهتـساوخرد  هلمج ي  زا  هک  دومرف ،  تباـجا 
میهاربا یقرواپ 1 ـ  ریذپب .  تتیانع  فطل و  هاگشیپ  هب  ارم  تساوخرد  هد و  رارق  زامن  هدنراداپ ي  هب  ار  منادنزرف  نم و  اراگدرورپ !  ( . 2 ()

 . 40  ( : 14 میهاربا (  2 ـ   . 37  ( : 14 ) 

زامن لیعامسا و 
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َناَکَو ًاِّیبَّن *  ًالوُسَر  َناَکَو  ِدْعَْولا  َقِداَص  َناَک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  دیامرف ( * :  یم  لیعامـسا  ترـضح  هرابرد ي  یهلا  باتک 
 ، ناـمیپ هب  راداـفو  دوـب :  هدیدنـسپ  فاـصوا  ياراد  هک  رآ  داـی  هب  ار  لیعامـسا  ( . 1  () ًاّیِـضْرَم ِهِّبَر  َدـنِع  َناَکَو  ِةاَکَّزلاَو  ِةَالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَـی 
اه همانرب  مامت  رد  دنوادخ  هک  دوب  يا  هدنب  و  تاکز ،  زامن و  هب  دنزرف  نز و  هدننک ي  رما  و  قیاقح ،  زا  هدـنهد ي  ربح  قح ،  هداتـسرف ي 

شا هتـسیاش  داـبع  هب  زاـمن ،  هب  قح  ترـضح  رما  هنیمز ي  رد  زاـمن  میهاربا و  هیّرذ ي  زا  ياـیبنا  بوقعی و  قاحـسا و  دوـب .  دونـشخ  وا  زا 
الُکَو ًۀَِـلفاَن  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإ  َُهل  اَْـنبَهَوَو  میناوخ ( * :  یم  میرک  نآرق  رد  میهاربا  هیّرذ ي  زا  ياـیبنا  ریاـس  بوقعی و  قاحـسا و  تارـضح 

هب ام  ( . 2  () َنیِدـِباَع اََنل  اُوناَکَو  ِةاَکَّزلا  َءاَتیِإَو  ِةَالَّصلا  َماَقِإَو  ِتاَْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  اَنِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  َنیِِحلاَـص *  اَْـنلَعَج 
ییاوشیپ هب  ار  نانآ  و  میداد ،  رارق  توبن  ماقم  قیال  هتسیاش و  حلاص و  ار  همه  میدرک و  اطع  ار  بوقعی  شا  هدازدنزرف  قاحسا و  میهاربا ، 

ار تاکز  يادا  زامن و  هماقا ي  ًاصوصخم  تاریخ  تادابع و  عاونا  زا  وکین  راک  ره  و  دننک ،  تیادـه  ام  رما  هب  ار  مدرم  ات  میدـیزگرب  قلخ 
 . 73 72 ـ  ایبنا : ) (  2 ـ   . 55 54 ـ  میرم : ) (  یقرواپ 1 ـ  دندوب .  نامرف  هبرس  ناگدنب  ام  يارب  نانیا  و  میدرک ،  یحو  نانآ  هب 

زامن بیعش و 

نانآ نایم  رد  ار  بیعـش  ترـضح  گرزب  دـنوادخ  دـندوب .  قلخ  قح و  قوقح  هب  زواجتم  یغاـی و  یغاـط و  دـساف و  یمدرم  نَیدَـم  مدرم 
نیدـب قح  ترـضح  ار  بیعـش  ینامـسآ  یتوکلم و  میلاعت  دـهد .  تاـجن  تلالـض  یهارمگ و  زا  ار  ناـنآ  اـت  دومرف ،  تلاـسر  هب  ثوعبم 

یِّنِإ َناَزیِْملاَو  َلاَیْکِْملا  اوُصُْقنَت  َالَو  ُهُْریَغ  هلِإ  ْنِم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ًاْبیَعُـش  ْمُهاَـخَأ  َنَیْدَـم  َیلِإَو  دـیامرف ( * :  یم  ناـیب  تروص 
ِیف اْوَثْعَت  َالَو  ْمُهَءاَیْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َالَو  ِطْسِْقلِاب  َناَزیِْملاَو  َلاَیْکِْملا  اُوفْوَأ  ِمْوَق  اَیَو  طـیُِحم *  مْوَی  َباَذَـع  ْمُْکیَلَع  ُفاَـخَأ  یِّنِإَو  ْریَِخب  مُکاَرَأ 

ناشردارب نیدم  مدرم  ییامنهار  تیادـه و  يارب  ( . 1  () ظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  اَـمَو  َنِینِمُْؤم  ُمتنُک  نِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  َنیِدِـسْفُم *  ِضْرَأـْلا 
وا زج  اریز  دـیتسرپب ،  ار  نیرفآ  ناهج  يادـخ  هعماج !  يا  تفگ :  نینچ  قح  ترـضح  بناـج  زا  نیدـم  مدرم  هب  وا  میداتـسرف .  ار  بیعش 
 . مهد یم  ناشن  امش  هب  ار  امش  ریخ  نم  دیراذگم .  مک  نآ  زا  دیشورف  یم  مدرم  هب  وزارت  هنامیپ و  هلیسو ي  هب  ار  هچنآ  و  تسین ،  ییادخ 
ار هنامیپ  تلم !  يا  ياه  مناسرت ،  یم  ریگارف  زور  باذع  زا  ار  امـش  نم  دییازفیب ؟  دوخ  تورث  هب  تنایخ  بلقت و  هار  زا  دیهاوخ  یم  ارچ 
 ! نیدم مدرم  دیرادرب .  تسد  مدرم  قح  هب  زواجت  هانگ و  زا  و  دینک ،  هئارا  يرتشم  هب  نتـشاذگ  مک  نودـب  ار  ییوزارت  سنج  دـیهدب ،  رپ 
ار امش  نتشادزاب  تردق  نم  دیتسه .  نامیا  لها  رگا  تسامش  عفب  هب  هتسناد  لالح  امش  رب  شتاررقم  هیاس ي  رد  دنوادخ  هچنآ  دیدرت  یب 
ایند و ریخ  نماض  بیعـش  میلاعت   . 86 84 ـ   ( : 11 دوه (  یقرواپ 1 ـ  سب .  تسادـخ و  ياه  همانرب  غیلبت  نم  هفیظو ي  مرادـن ،  زواجت  زا 
دنریذپب و ار  قح  تیاده  دنتـساوخن  دنتفرگ و  یتخـس  عضوم  وا  ياهیزوسلد  بیعـش و  ربارب  رد  نیدـم  هعماج ي  یلو  دوب ،  مدرم  ترخآ 
هجیتن ي ار  یهلا  درمگرزب  نآ  میلاعت  اه و  همانرب  ماـمت  هک  تساـجنیا  بیجع  و  دـنرادرب .  یتسرپاـیند  توهـش و  سوه و  اوه و  زا  تسد 
 : دنتفگ بیعش  هب  نانآ  تسا .  يرکنم  اشحف و  ره  زا  رازگزامن  هدنراد ي  زاب  زامن ،  هک  دنتشاد  ملع  انعم  نیا  هبو  دنتسناد  یم  بیعش  زامن 

يا ( . ) 1  () ُدیِـشَّرلا ُمِیلَْحلا  َتنأل  َکَّنِإ  ُءاَشَن  اَم  اَِنلاَْومَأ  ِیف  َلَعْفَن  نَأ  َوأ  اَنُؤَابآ  ُدـُبْعَی  اَم  َكُْرتَن  نَأ  َكُُرمْأـَت  َُکتالَـصَأ  ُْبیَعُـش  اَـی  اُولاَـق  * ) 
هب تورث  میهاوخب  هک  یهار  ره  زا  و  دازآ ،  دوخ  یلام  ياـه  هماـنرب  رد  میمدـق و  تباـث  دوخ  ناردـپ  ياـهدوبعم  شتـسرپ  رد  اـم  بیعش ! 

نییآ زا  ار  اـم  هک  هدرک  کـیرحت  ار  وت  هچنآ  اـم  رظن  هب  بیعـش !  يا  میـشورف . )  یم  مینک  هدارا  هک  تروـص  ره  هب  میروآ و  یم  گـنچ 
یلاح رد  يرادزیتس  رس  ام  اب  هک  تسا  روآ  بجعت  یتسار  هب  تسوت .  زامن  ینک  ضوع  ار  ام  شورف  دیرخ و  ریسم  ینادرگرب و  نامناکاین 

اما دوب ،  داسف  تارکنم و  اشحف و  زا  هدـنرادزاب ي  رگتیادـه و  هدـنهد و  دـشر  زامن  يرآ !  میناد .  یم  یتسرد  راـبدرب و  درم  ار  وت  اـم  هک 
مکحتسم راصح  مکحم و  ژد  نیا  اب  ار  تایح  هریاد ي  دنوش و  لخاد  ینیصح  نصح  نینچ  رد  دنتساوخ  یمن  نیدم  تسرپ  توهش  مدرم 

 . 87  ( : 11 دوه (  یقرواپ 1 ـ  دنرادب .  ظوفحم  نوصم و  تارطخ  نیطایش و  ّرش  زا 
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زامن یسوم و 

رد وا  هدیمح ي  فاصوا  ترضح و  نآ  دای  دوب .  بوبحم  ترـضح  صاخ  تیانع  دروم  تسا ،  مزعلاولوا  يایبنا  زا  هک  هللا  میلک  ترـضح 
 ، دیسر روط  هقطنم ي  انیس و  يداو  هب  رـصم  نیدم و  ریـسم  رد  قح ،  ترـضح  تیاده  هب  هک  هک  ینامز  وا  تسا .  هدمآ  دایز  دیجم  نآرق 

ِسَّدَـقُْملا ِداَْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یِّنِإ  یَـسُوماَی *  دینـش ( * :  هنوگ  نیدـب  ار  قوشعم  يادـص  ياـبرلد  نینط  راـب  نیلوا  يارب 
نم یـــسوم !  يا  ( . * 1  () يِرْکِذـِل َةَالَّصلا  ِِمقَأَو  ِینْدـُبْعاَف  اـَنَأ  ـَّالِإ  َهلِإ  َـال  ُهَّللا  اـَنَأ  ِینَّنِإ  یَحُوی *  اَِـمل  ْعِمَتْـساَف  َکـُتْرَتْخا  اـَنَأَو  « 12» ًيوُط

هب ار  وت  نم  یسدقم .  يداو  رد  نونکا  مه  نوچ  امن ، )  هقالع  عطق  نم  زج  زیچ  همه  زا  نک : (  نوریب  ياپ  زا  شفک  متسه ،  وت  راگدرورپ 
سپ تسین ،  نم  زج  هک  ییادخ  اتکی ،  يادخ  منم  هد :  ارف  شوگ  دوش  یم  یحو  وت  هب  هچنآ  هب  نیاربانب  ما ،  هدیزگرب  تلاسر  خماش  ماقم 

ینطاب يرهاظ و  طیارش  اب  هارمه  هک  زامن  يرآ !  راد .  ياپ  هب  نم  دای  رطاخ  هب  ار  زامن  ریگ و  رارق  نم  تدابع  ریـسم  رد  نک و  تعاطا  ارم 
رد هبناج  همه  یتینما  دنارتسگ و  یم  قالخا  لامعا و  رد  ار  دای  نآ  تیمکاح  دزاس و  یم  هدنز  لد  رد  ار  بوبحم  ترـضح  دای  دوش  هماقا 

یمدآ ترخآ  ایند و  تداعس  ّتینما ،  نآ  تکرب  زا  دور و  یم  یهلا  ّتینوصم  رد  نیطایش  ّرـش  زا  ناسنا  هک  يروط  هب  دنک  یم  داجیا  بلق 
ّتینما شمارآ و  اهلد  ادخ  دای  اب  دیشاب !  هاگآ  ( . 1  () ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ   . * ) 14 11 ـ  هط : ) (  یقرواپ 1 ـ  دوش .  یم  نیمضت 

هب رفـس  گرم و  ماگنه  هب  درک ،  رارقرب  بلق  شرع  رد  ار  شتموکح  لاح ،  اب  ِتدابع  طیارـش و  اـب  زاـمن  هلیـسو ي  هب  ّتینما  نوچ  دـبای . 
 : ددرگ یم  رت  نیریش  لسع  زا  ناسنا  يارب  ندرم  تقو ،  نآ  دوش و  یم  قح  ترضح  باطخ  هب  بطاخم  نئمطم  بلق  هدنراد ي  ترخآ ، 
اب سفن  بحاـص  يا  ( . 2  () ِیتَّنَج ِیلُخْداَو  يِداَـبِع *  ِیف  ِیلُخْداَـف  ًۀَّیِـضْرَم *  ًۀَیـِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اَـی  * ) 

 . يآرد متشهب  هب  وش و  دراو  نم  دابع  رد  سپ  دندونشخ ،  وت  زا  یتسه و  یضار  هک  یلاح  رد  درگرب  تراگدرورپ  هب  شمارآ ! 

زامن نامقل و 

رد دـش ،  یهلا  تمکح  ناشوج  همـشچ ي  شتکرب  اب  دوجو  قح  بناج  زا  هللا ،  یف  داـهج  سفن و  هیکزت ي  رثا  رب  هک  یهلا  درمگرزب  نآ 
ْنِم َِکلذ  َّنِإ  ََکباَصَأ  اَم  یَلَع  ِْربْصاَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملاـِب  ُْرمْأَو  َةَـالَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  اَـی  دـیامرف ( * :  یم  دوخ  دـنزرف  هب  شتاـشرافس 

 ) رجف 2 ـ   . 28 دعر ) (  یقرواپ 1 ـ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مادقا  هعماج  رد  راد و  ياپ  هب  ار  زامن  مرـسپ !  يا  ( . 3  () ِرُومُْألا ِمِزَع 
مزع زا  يا  هناشن  مدرم  داـشرا  هار  رد  ربص  لـمحت و  هک  شاـب ،  روبـص  راـبدرب و  ثداوح  ربارب  رد  نک و   . 17 ناـمقل ) (  3 ـ   . 30 27 ـ  ( 

 . تسا تّمه  دنلب  مدرم  تباث 

زامن دواد و 

لیاضف و هرابرد ي  یتایاور  تسا ،  دواد  تکرب  اب  تایح  اب  هطبار ي  رد  هک  یتایآ  حیضوت  رد  هعیش  ریظن  مک  دنمشناد  یـسلجم  هماّلع ي 
رد ترـضح  نآ  دـنک * :  یم  لقن  تشاد ،  زامن  هب  گرزب  ربمایپ  زا  هک  یقـشع  صوصخ  هب  دواد ،  تاجانم  تادابع و  ترثک  نساـحم و 

دوب هدرک  میـسقت  هلحرم  راهچ  هب  ار  شتاقوا  وا  دنک .  هماقا  زامن  شلزنم  ياج  ياج  رد  ات  دوب  هداد  رارق  يددعتم  ياهبارحم  دوخ  هناخ ي 
و ایرد ،  رانک  اههوک و  لد  تاـجانم د ر  اـعد و  يارب  ار  يزور  شدـنزرف ،  نز و  يارب  ار  يزور  مدرم ،  تالکـشم  ّلـح  يارب  ار  يزور  : 
رد هک  یلاح  رد  دـیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  تداـبع .  بارحم  راـنک  رد  لزنم و  تولخ  رد  بوبحم  اـب  سنا  يارب  ار  يزور 

( . 1) تفگ یم  نخس  يو  اب  نابرهم  دنوادخ  دوب ،  زامن  لوغشم  شتدابع  بارحم 

زامن نامیلس و 
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رد هک  یلام  تموکح و  تنطلس و  هک  یلاح  رد  دوب ،  يداع  سب  یسابل  نامیلس  سابل  دنک * :  یم  تیاور  یملید  داشرا  دنمشزرا  باتک 
یم مامت  زامن  هب  ار  وخ  ياهبـش  وا   . 20  / 14 راونألا :  راحب  یقرواپ 1 ـ  دشن .  رّرقم  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  زا  يدحا  يارب  دوب  شرایتخا 

تمحز قیرط  زا  ششاعم  روما  هرادا ي  ترـضح  نآ  تخیر .  یم  کشا  هدید  زا  يراهب  ناشوج  همـشچ ي  نوچمه  هک  یلاح  رد  درک ، 
زا دیدزاب  رد  نامیلس  هک  دنا  هدش  انعم  نیا  هب  لیامتم  هروس ي ص  ات 33  تایآ 30  ریسفت  رد  ّتنس  لها  ياملع  ( . 1) دوب شدوخ  يوزاب 

مغ و هب  رطاخ  نیا  هب  تشگ و  زامن  نتفر  تسد  زا  هّجوتم  باتفآ  بورغ  تقو  هب  دش و  لفاغ  شرصع  زامن  زا  گنج  يارب  هدامآ  ياهبـسا 
 ! دروآ ياجب  شتقو  نّیعم  فرظ  رد  ار  شرـصع  زامن  ات  دنادرگرب  وا  يارب  ار  باتفآ  رداق  دنوادخ  هاگ  نآ  دـمآ  راچد  يدـیدش  هّصغ ي 

تمظعاب تایح  نماد  هتسناد و  دودرم  ار  ّتنس  لها  ياملع  رابحالا و  بعک  رظن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
ریخأت هب  تقو  لّوا  زا  نامیلـس  زامن  هک  تسا  هدـمآ  هعیـش  تایاور  رد  دـنناد .  یم  كاپ  زامن  کی  ندـش  اضق  زا  رمع  مامت  رد  ار  ناـمیلس 

موصعم ربمایپ  نآ  یهلا و  گرزب  درم  نآ  ات  دـنادرگرب  رـصع  تقو  هب  ار  باتفآ  قح  ترـضح  دـش .  لولم  تخـس  تهج  نیا  هب  و  داـتفا ، 
تسا هدرک  لقن  هعیش  هک  یشزرااب  یتوکلم و  فراعم  هتبلا  یمالـسا ـ  فرعم  ساسا  رب  يرآ !  ( . 2) دیامن ادا  شتلیضف  تقو  هب  ار  شزامن 

جنر تمحز و  همه  نآ  نیع  رد  هک  هدوبن  يربمایپ  تسا و  هدوب  اّربم  ندـش  ثوعبم  زا  لبق  یتح  یـصقن  بیع و  ره  زا  قح  يایبنا  تاـیح   ـ
 . دشاب هدش  اضق  شیاهزامن  زا  يزامن  هنازور ، 

زامن سنوی و 

تسد قح و  تدابع  هب  ار  اونین  مدرم  اهلاس  قح  هتسیاش ي  دبع  نآ   . 103 98 ـ   / 14 راونالاراحب :  2 ـ   . 83  / 14 راونالاراحب :  یقرواپ 1 ـ 
ییاج ات  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  يو  اب  دـندیزرو و  ربکت  وا  یهلا  میلاعت  ربارب  رد  مدرم  یلو  درک ،  توعد  هانگ  رفک و  كرـش و  زا  نتـسش 

ار نانآ  سپـس  دومن و  نیرفن  اونین  موق  يدوبان  تهج  ّبر  ترـضح  زا  بانج  نآ  و  دنتخاس ،  دـیماان  دوخ  تیادـه  زا  ار  ترـضح  نآ  هک 
دـش مولعم  تفای ،  يداع  ار  مدرم  یگدنز  تشگزاب  هقطنم  هب  نوچ  دنـشاب .  هتـشادن  یـسرتسد  وا  هب  مدرم  هک  تفر  ییاج  هب  هدرک و  اهر 

كرت ار  هقطنم  بضغ  مشخ و  اب  سپ ،  دنا .  هدرک  رود  دوخ  زا  هبوت  تّوق  تردق و  اب  ار  باذع  هتشگرب و  قح  هاگـشیپ  هب  اونین  هعماج ي 
یم نایب  نینچ  کلهم  نادنز  نآ  زا  ار  شتاجن  تلع  دنوادخ  تفرگ .  ياج  یهام  مکـش  رد  ایرد  جاوما  نایم  زا  دیناد  یم  هکنانچ  درک و 

رد تمایق  ات  هنیآ  ره  دوبن ،  حـیبست  لـها  وا  رگا  سپ  ( . 1  () َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَـسُْملا *  َنِم  َناَک  ُهَّنَأ  َـالْوَلَف  دـیامرف ( * : 
( . 2) دوب زامن  سنوی  شیاتس  حیبست و  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  هداتق  گرزب  رّسفم  لوق  زا  نایبلا  عمجم  رد  دوب .  هدنام  یهام  مکش 

زامن اّیرکز و 

 * ِءاعُّدلا ُعیمَـس  َکَّنِا  ًۀَـبِّیَط  ۀَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه  دـیامرف ( * :  یم  اّیرکز  زامن  باب  رد  دـیجم  نآرق 
ـ  یقرواپ 1 َنِم  ًاـِّیبَن  َو  ًارُوصَح  َو  ًادِّیَـس  َو  ِهّللا  َنِم  ۀَِـملَِکب  ًاقِّدَـصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهللا  َّنَا  ِبارحِمْلا  ِیف  ُیلَُـصی  ٌِمئاـق  َوُه  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُْهتَداـنَف 

هدهاشم میرم  هب  تبسن  ار  قح  تایانع  اّیرکز  هک  ماگنه  نآ  رد  ( . 1  () َنیِحلاّصلا  . 459  / 8 نایبلا :  عمجم  2 ـ   . 144 143 ـ  تافاص : ) ( 
هتـساوخ ي هدـننک ي  تباـجا  وت  اـنامه  اـمرف ،  اـطع  تشرـس  كاـپ  ینادـنزرف  شیوـخ  فـطل  زا  ارم  اراـگدرورپ !  تشاد :  هضرع  درک ، 

تدالو هب  ارت  دـنوادخ  انامه  هک  دـنداد  تراشب  وا  هب  ناگتـشرف  دوب  هداتـسیا  زامن  هب  تدابع  بارحم  رد  هک  یلاـح  رد  اـّیرکز  یناگدـنب . 
دزن تساـسراپ و  اوشیپ و  مدرم  تیادـه  هار  رد  زین  دوـخ  داد و  دـهاوخ  یهاوـگ  یـسیع  يربماـیپ  هب  هک  يدـنزرف  دـهد ،  یم  هدژم  ییحی 

 . تسا ناگتشیاش  زا  يربمایپ 

زامن یسیع و 
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ناشن يارب  نابرهم  دـنوادخ  تسا .  راگزور  لئاسم  بیاجع  زا  دوب ،  تراهط  تمـصع و  ماقم  ياراد  هک  میرم  شرداـم  یـسیع و  ناتـساد 
نآرق رد  شرداـم  رـسپ و  نیا  همیظع ي  هعقاو ي  هب  ررکم  روط  هب  اـهتما  تیادـه  تهج  رد  نارگید و  تربع  يارب  و  دوخ ،  تردـق  نداد 

 ، راتفگ نآ  رد  هک  تسا  تدالو  زا  دنچ  یتاعاس  زا  سپ  هراوهگ  رد  وا  نتفگ  نخس  یـسیع  تایح  بیاجع  زا  تسا .  هدومرف  هراشا  دیجم 
َباتِْکلا َِیناتا  ِهّللاُْدبَع  ّینِا  َلاق  مزامن ( * :  هب  رومأم  نم  هک  دومرف  هراشا  انعم  نیا  هب  صوصخ  هب  درک و  وگزاب  مدرم  يارب  ار  هّیهلا  قیاقح 

َو ًاّیِقَـش *  ًاراّبَج  ینَلَعْجَی  َْمل  َو  یتَدـِلاِوب  ًاَّرب  َو  ًاَّیَح *  ُْتمُد  اـم  ِةوکَزلا  َو  ِةولَّصلاـِب  یناـصْوَا  َو  ُْتنُک  اـمَْنیَا  ًاـکَرابُم  ینَلَعَج  َو  ًاـِّیبَن *  یْنلَعَج  َو 
رد یسیع   . 33 30 ـ  مـیرم ) (  2 ـ   . 39 38 ـ  نارمع ) (  لآ  یقرواپ 1 ـ  ( . 2  () ًاـّیَح ُثَْعبُا  َمْوَی  َو  ُتُومَا  َمْوَی  َو  ُتْدـِلُو  َمْوَی  یلَع  ُمـالَّسلا 

نایناهج يارب  مشاب  اجک  ره  ما و  هتسارآ  تّوبن  فرش  هب  هدش و  تیانع  ینامـسآ  باتک  نم  هب  میادخ ،  هدنب ي  نم  انامه  تفگ :  هراوهگ 
زا منک و  یکین  ردام  هب  مرومأم  نم  مزادرپب .  لام  تاـکز  مراد و  ياـپ  هب  ار  زاـمن  مراد  وتـسد  ما  هدـنز  اـت  نم  متمحر .  تکرب و  هیاـم ي 

 . . موش یم  ثوعبم  تمایق  رد  هک  يزور  مریم و  یم  هک  يزور  مدمآ و  ایند  هب  هک  يزور  نم  رب  قح  مالس  مرود .  تواقش 

زامن و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم

رد زامن  تسا .  هدوبن  حرطم  یگنهرف  چـیه  رد  تسا  حرطم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نییآ  رد  زامن  باـب  رد  هک  یلئاـسم 
لاـمک و دـشر و  قیرط  دوش و  یم  بّدؤم  یهلا  بادآ  هب  ناـسنا  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  لـماک  یتّیعقاو  عماـج و  یتقیقح  يدّـمحم  مالـسا 
اب رگا  هک  تسا  یتردـقرپ  لاـب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم نییآ  رد  زاـمن  دـیامیپ .  یم  ار  تقیقح  قـشع و  تقیرط و  ناـفرع و 

نافراع دـهد .  یم  زاورپ  يدمرـس  قوشعم  يدـبا و  بوبحم  لاصو  برق و  ماقم  ات  ار  ناسنا  دریگب ،  ماـجنا  شدوخ  هب  صوصخم  طـیارش 
بیکرت دوخ  میمع  فطل  هب  هدومرف و  بیترت  ار  نآ  میکح  عراش  ترـضح  هک  تسا  ینوجعم  زامن  دنیامرف :  یم  لماک  نالـصاو  قشاع و 

لضفا هک  تسا  نهربم  ادیوه و  و  تسا ،  یتحلصم  يّرـس و  یـضتقم  و  یتمکح ،  رب  ینتبم  نآ  ءزج  ره  هک  تسا  صخـشم  تسا .  هدومن 
ار هعبس  ياضعا  هکنآ  زا  قداص  تسا ،  دهاش  قطان و  نآ  رب  رابتعا  حیحص  رابخا و  حیرـص  هکنانچ  تسا .  ندرک  هدجـس  مدآ  ینب  لامعا 

زاسراک میرک  هاگرد  هب  زاین  نابز  هب  دـلام و  نیمز  رب  تسا  حراوج  فرـشا  هک  نیرّونلا  عمجم  هدراذـگ و  كاـخ  رب  یّلـصم  لاـح  نآ  رد 
َْوا ٌۀَمَکُْحم ،  ٌۀَیا  ٌۀَثالَث :  ُْملِْعلا  اَمَّنِا  تسا * :  هدمآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  لوق  زا  مهم  رایـسب  یثیدح  رد  دلان .  زاون  هدنب 

سفن هیکزت ي  قالخا و  هب  هلداع  هضیرف ي  و  هدـش ،  هّللا  ۀـفرعم  دـیحوت و  هب  ریـسفت  همکحم  هیآ ي  ( . 1 ...) ٌۀَِمئاق ٌۀَنُـس  َْوا  ٌَۀلِداع ،  ٌۀَضیرَف 
هتشگ و بیکرت  ملع  هس  نیا  زا  نآ  ءازجا  هک  تسا  ینوجعم  زامن  تسا .  هدش  نییبت  يدّمحم  تعیرش  عورف  هب  همئاق  ّتنس  و  هتـشگ ،  انعم 

نیا هک  تسا  یفدص  هتشگ و  هتخودنا  سیفن  رهوگ  هس  نیا  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّقح  هدش و  هتخود  هتـشر  هس  نیا  زا  هک  تسا  يا  هعماج 
 . تسا يدّمحم  مالـسا  زامن  اب  هطبار  رد  همه  نیا  و  ددرگ ،  رجفنم  نآ  زا  همـشچ  هس  نیا  هک  تسا  یعبنم  دراد و  رب  رد  ار  بایان  ؤلؤل  هس 

دنلب و  تسا ،  تافـص  یفن  تاذ و  دیحوت  ریبکت ،  موهفم  تسا و  مارحالا  ةریبکت  اب  زامن  حاتتفا  هک  تسا  نآ  دـیحوت ،  رب  زامن  لامتـشا  اما 
هّجوتم دیاب  زامن  هب  نتفای  هار  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسا  هّیلامج  هّیلالج و  تافص  رب  يا  هناشن  لیلد و  کی  ره  هک  هناگهد  ناتـشگنا  ندرک 

 : تسا عون  ود  رب  تراهط  هک  تسا  نیا  هب  قالخا  هیکزت ي  زامن  لامتشا  اما  دشاب .  یتوکلم  هناناج ي  میهافم  ینامـسآ و  دنلب  یناعم  نیا 
ریهطت نانچمه  تسا ،  زامن  تحص  طرش  رهاظ ،  ریهطت  هکنانچ  و  قالخا .  میامذ  زا  نطاب  تراهط  و  ثادحا ،  ثئابخ و  زا  رهاظ  تراهط 
تاعاط لضفا  تادابع و  فرشا  زامن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  همئاق  ّتنس  رب  زامن  لامتشا  و  تسا .  هّیهلا  تدابع  نیا  یلوبق  طرـش  زین  نطاب 

یهلا و بادآ  اپارـس  يدّمحم  مالـسا  زامن  يرآ !   . 24  / 1 یفاـک :  یقرواـپ 1 ـ  دـنک .  یمن  يربارب  نآاـب  یلمع  چـیه  عورف ،  رد  تسا و 
هب ودـسر  یم  شدوخ  هب  طوبرم  جارعم  هب  ناسنا  هک  تسا  يزامن  نینچ  اب  تسا .  ینامـسآ  تاـّیعقاو  یتوکلم و  قیاـقح  یتیبرت و  لـئاسم 

یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  تسا * :  هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  لوق  زا  هربتعم  تایاور  رد  هکنانچ  ددرگ ،  یم  لصتم  يدمرـس  رون  يایرد 
ِِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ  ْدَـق  َو  َفَرَْـصنِا  َو  ِهِرََـصب  َو  ِهِعْمَـس  َو  ِِهْبلَِقب  یلاعَت  ِهّللا  َیِلا  الِبْقُم  ِۀـَبُوتْکَْملا  ِةاولَّصلا  َیِلا  ُدـْبَعلا  َماق  اذِا  ملـسو : ) هلآو  هیلع  هللا 
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مشچ شوگ و  بلق و  اب  دزیخرب و  بجاو  ياهزامن  هب  دبع  هک  ینامز  دومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یهلا لوسر  ُهُُّما .  ُْهتََدلَو  مْوَیَک 
رگید مهم  رایسب  تیاور  رد  تسا .  هتفر  نوریب  ردام  زا  تدالو  زور  نوچمه  شناهانگ  زا  زامن  نایاپ  زا  سپ  دور ،  قح  ترـضح  يوس  هب 

یم وربور  وا  اـب  میرک  هجو  اـب  بوبحم  ترـضح  دوش و  یم  هتـشادرب  قح  وا و  نیب  باـجح  دزیخرب ،  زاـمن  هب  دـبع  نوچ  تسا * :  هدـمآ 
حراوج و مامت  دـنیوگ و  یم  نیمآ  ار  شیاعد  دـنرازگ و  یم  زامن  وا  اـب  هتـسب و  فص  نامـسآ  ياـهتنا  اـت  شفرط  ود  زا  هکئـالم  ددرگ . 

ییانـشور زامن  ( . 2) ِنِمْؤُْملا ُرُون  ُةولَّصلَا  هدـمآ * :  ربـتعم  تاـیاور  رد  ( . 1) دـنیوگیم حـیبست  تسوا  فارطا  رد  هچنآ  ره  ندـب و  ياضعا 
ـ  24 ةولصلا /  رارسا  3 ـ   . 28 24 ـ  ةولَّصلا /  رارسا  2 ـ   . 24 ینارهت /  ةاولصلا  رارسا  یقرواپ 1 ـ  ( . 3) ٌرُون ُةولَّصلَا  تسا * .  نامیا  اب  ناسنا 
( . 2) ِءاَطَْخِلل ٌتاراّفَک  ُةولَّصلَا  تسا * .  زامن  نامیا  زا  سپ  اهراک  نیرترب  ( . 1) ُةولَّصلا ِنامیْالا  َدَْعب  ِلامْعَْالا  ُلَْضفَا  تسا * .  رون  زامن   . 28
( . 4) ٌناْرفُغ اهُرِخآ  َو  ٌناوْضِر  اِهْتقَو  َلَّوَا  ُةولَّصلَا  تسا * .  نم  تما  جارعم  زاـمن  ( . 3) یتَُما ُجاْرعِم  ُةولَّصلَا  تسا * .  ناهانگ  هرافک ي  زامن 

یجاُنی یّلَـصُْملَا  تسا * .  زامن  نامیا  هناشن ي  ُةولَّصلا .  ِنامیْالا  ُمَلَع  تسا * .  یهلا  شزرمآ  تقو  رخآ  و  قح ،  يدونـشح  تقو  لوا  زامن 
دنک هلبق  هب  ور  دبع  نوچ  هدش * :  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دنک .  یم  تاجانم  شراگدرورپ  اب  رازگزامن  ُهَّبَر . 
 : » دیوگب نوچ  و  هدـش ،  هداز  ردام  زا  هکنانچ  هانگ  زا  دـیآ  نوریب  رَبْکَا ، »  ُهّللَا  دـیوگب « :  دـنک و  تین  و  مامت ،  صالخا  هب  زامن  يارب  زا 

و دـسیون ،  وا  لامعا  ناوید  رد  تدابع  لاس  کی  باوث  یلاعت  يادـخ  دـشاب  وا  نت  رب  هک  ییوم  رات  ره  هب  میجَّرلا »  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللِاب  ُذوُعَا 
 : ةولصلا رارسا  4 ـ   . 28 24 ـ  ةولصلا /  رارسا  3 ـ   . 28 24 ـ  ةولصلا /  رارسا  2 ـ   . 28 24 ـ  ةولصلا /  رارسا  یقرواپ 1 ـ  هروس  هحتاف و  نوچ 

خرس رز  دوخ  نزو  هب  هک  دشاب  نانچ  دیوگب  حیبست  دنک و  عوکر  نوچ  و  هدروآ ،  اجب  هرمع  جح و  کی  هک  دَوب  نانچ  دناوخب   . 28 24 ـ 
هب نابرهم  دنوادخ  هَدِمَح »  ْنَِمل  ُهّللا  َعِمَـس  دیوگب « :  نوچ  و  دشاب ،  هدناوخ  ار  ادخ  ياه  باتک  مامت  هک  تسا  نآ  دننامه  دشاب و  هقدـص 

دیوگ دهـشت  نوچ  و  دیامن ،  وا  يزور  ناربمایپ  باوث  قح  ترـضح  دیوگ  حیبست  دـنک و  هدجـس  نوچ  و  دـنک ،  هاگن  يو  هب  تمحر  رظن 
يرد ره  زا  سپ ،  دنک  زاب  وا  يور  هب  ار  تشهب  ياهرد  میرک  يادخ  دوش  غراف  دهد و  مالـس  نوچ  و  دهد ،  نارباص  باوث  ار  وا  دنوادخ 

رما نیا  هک  هدـش  زامن  هب  رما  مالـسا  لوسر  صخـش  هب  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  ( . 1) دوش یم  قح  ناوضر  دراو  باـسح  یب  دـهاوخب ،  هک 
ِتاِئیَّسلا َْنبِهْذـُی  ِتانَـسَْحلا  َّنِا  ِْلیَّللا  َنِم  ًاَفلُز  َو  ِراـهَّنلا  ِیَفَرَط  َةولَـصلا  ِِمقَا  َو  تسه ( * :  مه  تما  نز و  درم و  ماـمت  هجوتم  مزـال  بجاو و 

یتشز و امـش  ياـهیبوخ  هتبلا  هک  راد ،  اـپ  هب  بش  یکیراـت  تعاـس  رد  زین  زور و  فرط  ود  رد  ار  زاـمن  و  ( . 2  () َنیرِکاّذـِلل يرْکِذ  َِکلذ 
َنآُْرقَو ِْلیَّللا  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةَالَّصلا  ِِمقَأ  ناگدـننکدای ( * .  يارب  تسا  يروآدای  تقیقح  نیا  دزاس .  یم  دوبان  ار  ناتیراکدـب 

هب زامن  نآ  هک  رآ  ياجب  زین  ار  حبـص  زامن  و  رآاجب ،  بش  همین ي  ات  باتفآ  لاوز  لوا  ار  زامن  ( . 3  () ًادوُهْشَم َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا 
هب دیجم  نآرق   . 78 ءارسا » «  3 ـ   . 114 دوه : ) (  2 ـ   . 27 ةولصلا :  رارسا  یقرواپ 1 ـ  تسا .  زور  بش و  ناگتشرف  رظن  دوهـشم  تقیقح 

ُْرْماَو امن ( * :  تماقتسا  هلئـسم  نیا  رب  نک و  رما  زامن  هب  ار  دوخ  تیب  لها  هک  دهد  یم  روتـسد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
تقیقح نیا  رب  نک و  رما  زامن  هب  ار  دوخ  تیب  لها  وت  ( . 1  () يْوقَّتِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  َُکقُزَْرن  ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْسَنال  اْهیَلَع  ِْربَطْصا  َو  ِةولَّصلِاب  َکَلْهَا 

صوـصخم وـکین  تبقاـع  و  مـیهد ،  یم  يزور  نارگید  وـت و  هـب  هـکلب  میبـلط ،  یمن  ار  یـسک  يزور  وـت  زا  اـم  شاـب .  ابیکــش  روـبص و 
َنِْمقَا َو  دـیامرف ( * :  یم  زاـمن  هب  رما  رد  ربماـیپ  ناـنز  هب  هناگادـج  هک  تسا  مهم  يا  هزادـنا  هب  زاـمن  هلئـسم ي  تساوقت .  يراـکزیهرپ و 

ادخ و رما  دیهد و  ناریقف  هب  لام  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن  نم » !  لوسر  نانز  يا  و «  ( . 2  () َُهلوُسَر َو  َهّللا  َنْعِطَا  َو  َةوکَّزلا  َْنیَتا  َو  َةولَّصلا 
 . دینک تعاطا  ار  شلوسر 

زامن یمالسا و  تما 

نیا زا  شناگدنب  زا  يدحا  هتساوخن  هدومرفن و  انثتـسا  نآ  زا  ار  یـسک  تیدحا  ترـضح  هک  تسا  يدح  رد  شزرا  ّتیمها و  رظن  زا  زامن 
روط نامه  رطاخ  نیمه  هب  دـنامب .  مورحم  تسا  يدمرـس  ترخآ  ایند و  رد  شعفن  يدـبا و  شدوس  هک  تکرب  عبنم  نیا  زا  میظع و  ضیف 

زامن www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


هّیهلا و هضیرف ي  نیا  هب  زین  ار  مالـسا  تما  نز و  درم و  درف  درف  دومرف ،  زاـمن  هب  رما  مالـسا  لوـسر  تثعب  زا  لـبق  ياـه  تما  ماـمت  هب  هک 
 : * دومرف رومأم  يدابع  گرزب  لمع  نیا  ماجنا  هب  ار  نانآ  درک و  توعد  هیتوکلم   . 33 بازحا ) (  2 ـ   . 132 هط ) (  یقرواپ 1 ـ  تقیقح 

شمزال طیارش  اب  ار  زامن  مالسا » !  تما  يا  نم و  ناگدنب  يا  سپ «  ( . 1  () ًاتُوقْوَم ًاباتِک  َنینِمْؤُملا  یَلَع  َْتناک  َةولَّصلا  َّنِا  َةولَّصلا  اُومیقَاَف  ) 
َعَم اُوعَکْرا  َو  َةوکَّزلااُوتا  َو  َةولَّصلا  اُومیقَا  َو  تسا ( * .  یمتح  مزال و  يا  هضیرف  بجاو و  یمکح  نامیا  لها  يارب  زامن  هک  دیروآ ،  ياجب 

يذَّلا َوُه  َو  ُهوُقَّتا  َو  َةولَّصلااوُمیقَا  ْنَا  َو  دینک ( * .  تدابع  ار  ادخ  تدابع  لها  اب  دیزادرپب و  تاکز  دیراد و  ياپ  هب  زامن  و  ( . 2  () َنیعِکاّرلا
 . * ) دـیوش یم  روشحم  شیوـس  هب  هک  ییادـخ  تسوا  و  دـینک ،  هشیپ  یهلا  ياوـقت  دـیراد و  ياـپ  هب  زاـمن  هک  نیا  ( . 3  () َنُورَشُْحت ِْهَیِلا 
هتشاد تظفاحم  رهظای )  حبـص  هنایم (  زامن  صوصخب  اهزامن  مامت  رب  ( . 4  () َنیِتناق ِهِّلل  اُومُوق  َو  یطْـسُْولا  ِةولَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح 

ياج هبزاـمن  سپ  ( . 5  () ْمُکالْوَم َوُه  ِهّللِاب  اوُمِـصَتْعا  َو  َةوکَّزلا  اُوتا  َو  َةولَّصلا  اوُمیقَاَف  دـینک ( * .  مایق  قح  ترـضح  زا  تعاـطا  هب  دیـشاب و 
ًاـضْرَق هّللااوُضِْرقَا  َو  َةوکَّزلااُوتا  َو  َةولَـصلا  اوُمیقَا  َو  تسامـش ( * .  يالوم  وا  هک  دینزب  گنچ  هللا  ترـضح  هب  دـیزادرپب و  تاکز  دـیروآ و 

43 هرقب ) (  2 ـ   . 103 ءاسن ) (  یقرواپ 1 ـ  دیهدب .  هنسحلا  ضرق  دنوادخ  هب  دینک و  ادا  لام  تاکز  دیرادب و  ياپ  هب  زامن  و  ( . 6  () ًانَسَح
هک زامن  هب  تبسن  بوبحم  ترضح  رماوا  زا  یتمسق  تسا  نیا   . 20 لمزم ) (  6 ـ   . 78 جح ) (  5 ـ   . 238 هرقب ) (  4 ـ   . 72 ماعنا ) (  3 ـ  . 

نیا زا  ار  دوخ  مالـسا  تما  رد  ینز  درم و  چـیه  تسا  دـیما  تسا .  رادروخرب  یتیمها  شزرا و  هچ  زا  وا  هاگـشیپ  رد  زامن  دـهد  یم  ناـشن 
 . دورن قح  تاقالم  هب  يدبا  هیامرس ي  نیا  زا  یلاخ  تسد  اب  گرم  تقو  رد  دزاسن و  مورحم  یتوکلم  ضیف 

نمؤم ياه  هناشن 

هراشا

ایبنا و ادـخ و  زا  سپ  شنیرفآ ،  رد  يزیچ  يارب  هک  دـنلئاق  یتمظع  شزرا و  نمؤم  ناسنا  يارب  ثیدـح  لیـصا  ياه  باتک  دـیجم و  نآرق 
ُِّیبَّنلا َلاق  تسا * .  نامـسآ  نیمز و  رون  و  ینعم ،  ملاع  دیـشروخ  تاـیح ،  نامـسآ  هاـم  نمؤم  دنتـسین .  لـئاق  شزرا  هزادـنا  نیا  هب  همئا ، 

ادخ لوسر  ( . 1) بَّرَقُم کَلَم  ْنِم  ِهّللاَدـْنِع  یلْعَا  َنِمْؤُْملا  َّنِا  َو  بَّرَقُم ،  کَلَم  ِلَثَمَک  ِهّللا  َدـْنِع  ِنِمْؤُْملا  ُلَـثَم  ملـسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
کلم زا  گرزب  يادخ  دزن  نمؤم  هک  تقیقح  هب  و  تسا ،  بّرقم  کلم  دننامه  دـنوادخ  دزن  نمؤم  دومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

َکَتَمْرُح َمَظْعَا  ام  َو  َکَمَظْعَا  ام  ِْتیَْبلِاب  ًابَحْرَم  َلاـقَف :  ِۀَـبْعَْکلا  َیِلا  َرَظَن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا َلُوسَر  َّنِا  تسا * .  رتـالاب  بّرقم 
رد ( . 2) ِءوُّسلا َّنَظ  ِِهب  َّنَُظی  ْنِا  َو  ُهَمَد  َو  َُهلام  ًۀَثالَث :  ِنِمْؤُْملا  ْنِم  َو  ًةَدِـحاو  َْکنِم  َمَّرَح  َهّللا  َّنَِال  َْکنِم  ًۀَـمْرُح  ُمَظْعَا  ُنِمْؤُْمِلل  ِهّللا  َو  ِهّللا !  یَلَع 

تیب هب  نیرفآ  درک :  باـطخ  قح  هناـخ ي  هب  نینچ  نیاو  دومرف  رظن  هبعک  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  هدـمآ  تیاور 
ـ  یقرواـپ 1 دراد ،  وت  زا  رت  میظع  یمارتحا  نمؤم  مسق  ادـخ  هب  يراد !  يادـخ  دزن  هک  یتمرح  وت و  تلزنم  ردـق و  تسا  میظع  هچ  یهلا ، 

يارب هداد و  رارق  تمرح  کـی  وـت  يارب  دـنوادخ  هک  ارچ   . 168  / 1 راحبلا :  ۀنیفس  كردتـسم  2 ـ   . 167  / 1 راحبلا :  ۀنیفس  كردتـسم 
ًۀَمْرُح ُمَظْعَا  ُنِمْؤُْملَا  مالـسلا : ) هیلع   ) ُقِداّصلا َلاق  درب * .  دـب  نامگ  وا  هب  دـیابن  هک  وربآ  نوخ و  رد  لام و  رد  تمرح  تمرح :  هس  نمؤم 
ياراد یتمظع  اب  الاو و  ياه  ناـسنا  نینچ  نیا  دراد .  هبعک  زا  رتگرزب  یتمرح  نمؤم  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ( . 1) ِۀَبْعَْکلا َنِم 
نطاب رهاظ و  تراـهط  هدـننک ي  ناـیب  تماـیق و  زور  ادـخ و  هب  ناـنآ  داـقتعا  هدـنهد ي  ناـشن  هک  دنتـسه  ییاـه  یگژیو  تاّیـصوصخ و 

هعماج ي هب  ار  نانآ  یتوکلم  هرهچ ي  یتهج  زا  ات  دـنراد  هراـشا  نمؤم  مدرم  ياـه  هناـشن  تایـصوصخ و  هب  تاـیاور  نآرق و  تساـهنآ . 
اه و هناشن  نایم  رد  دنـشخب .  ققحت  دوخ  دوجو  رد  ار  اه  هناشن  نآ  ات  دشاب  مدرم  يارب  يدنپ  سرد و  رگید  تهج  زا  دنناسانـشب و  یناسنا 
هب نامیا  زا  سپ  نمؤم  مدرم  تایصوصخ  مامت  سأر  رد  زامن  تفگ  ناوتب  دیاش  دراد و  یصوصخم  هاگیاج  زامن  نمؤم  مدرم  تایصوصخ 

يابیز هرهچ ي  زا  دیاش  دروایب ،  ار  شزامن  هب  طوبرم  تمـسق  طقف  یتیاور  هیآ و  ره  زا  دهاوخب  رگا  هلاسر  نیا  تسا .  تمایق  زور  ادخ و 
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دنک یم  لقن  ار  شمامت  هدمآ  نمؤم  مدرم  هناشن ي  ناونع  هب  زامن  زا  يرکذ  اهنآ  رد  هک  یتایاور  تایآ و  راچان  هب  دهاکب .  تیاور  هیآ و 
دسر و یم  رظن  هب  يرورض  هتکن  نیا  ّرکذت  تمـسق ،  نیا  رد  دوش .  هجوت  زین  نمؤم  مدرم  تایـصوصخ  ریاس  هب  زامن  هب  هّجوت  رب  هوالع  ات 
تاـیآ و یـسراف  نادرگرب  اـهنت  منک و  یم  يراددوخ  تاـیاور  تاـیآ و  لـصا  رکذ  زا  هلاـسر  ندـشن  لّـصفم  رطاـخ  هب  هک  تسا  نیا  نآ 

 . 168  / 1 كردتسم :  یقرواپ 1 ـ  مراذگ .  یم  ناگدنناوخ  ياشامت  ضرعم  رد  ار  تایاور 

تایآ

ناشیا هب  هچنآ  زا  دـنراد و  ياپ  هب  زامن  دـنروآ و  نامیا  بیغ  ناـهج  هب  هک  ناـنآ  تسا ،  ناراـکزیهرپ  ياـمنهار  دـیدرت  یب  باـتک  نیا  * 
ییاهنت هب  نیا  اریز  دـیروآ ( ،  برغم  قرـشم و  بناج  هب  يور  هک  تسین  نادـب  يراکوکین  ( . * 1) دنزادرپب ادـخ  هار  رد  میا  هدرک  تیانع 

نامیا نارمایپ  نآرق و  ناگتـشرف و  تمایق و  زور  ملاـع و  راـگدرورپ  هب  هک  تسا  نیا  هب  يراـکوکین  تقیقح ،  رد  رثارب )  تسا  يا  هماـنرب 
ندرک دازآ  هار  رد  نایادـگ و  هدـنام و  هار  رد  نارفاـسم  ناریقف و  ناـمیتی و  ناـشیوخ و  هب  نآ ،  یتسود  نیع  رد  دوخ ،  لاـم  زا  دـیروآ و 
نیدب هک  یمدرم  نآ  دیریگ .  شیپ  ربص  هار  بعت  جنر و  تقو  هب  و  هدرک ،  رد  هب  لام  تاکز  هتشاد ،  ياپ  هب  ار  زامن  و  دیزادرپب .  ناگدنب 

زامن و هدـنراد ي  اپب  حـلاص و  لمع  ياراد  دـننامیا و  لها  هک  نانآ  ( . * 2) دنراکزیهرپ لمع  رد  وگتسار و  نامیا  رد  دنا  هتـسارآ  تافص 
یناسک ( . * 3) تشاد دنهاوخن  هتـشذگ  زا  هودنا  هدنیآ و  زا  سرت  زگره  دنرادروخرب .  وکین  رجا  زا  قح  دزن  تاکز ،  هدـننک ي  تخادرپ 

یم نامیا  هدش  لزان  نیـشیپ  ناربمایپ  وت و  هب  هچنآ  هب  دنروهرهب و  قح  هب  نامیا  زا  دنراد و  قیمع  يرظن  تباث و  یمدق  ملع  رد  هک  اهنآ  زا 
ار نانآ  يدوز  هب  دنروآ ،  یم  نامیا  ازج  زور  راگدرورپ و  هب  دنرادن و  لخب  تاکز  تخادرپ  زا  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  نانآ  و  دنروآ ، 
هراک و همه  ( . * 1) درک  . 277  ( 2 هرقب (  3 ـ   . 177 هرقب ) (  2 ـ   . 3 2 ـ   ( 2 هرقب (  یقرواپ 1 ـ  میهاوخ  رادروخرب  قح  گرزب  هرهب ي  زا 
هک نانآ  ( . * 2) دنهد یم  تاکز  ناریقف  هب  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  دنتـسه  ینانمؤم  نآ  لوسر و  ادخ و  اهنت  امـش  ّیلو 

میهاوخن عیاض  ار  ناحلـصم  رجا  ام  هک  داب  ناشمولعم  تقیقح  هب  دنتـشاد ،  اپب  ار  زامن  دنیادخ و  باتک  هب  کسمتم  تایح  نوؤش  مامت  رد 
تایآ نوچ  ددرگ و  نازرل  ناـسرت و  ناـشلد  قح  یگرزب  لـالج و  زا  دوش ،  ادـخ  داـی  نوچ  هک  دنتـسه  یناـسک  نمؤم  مدرم  ( . * 3) درک
هچنآ زا  دـنراد و  اپ  هب  بلق  روضح  اب  ار  زامن  دـننک .  هیکت  شیوخ  يادـخ  رب  يراک  ره  رد  هتـشگ و  هدوزفا  ناشنامیا  رب  دنونـشب  ار  یهلا 

دنلب و هبترم ي  زا  دـنوادخ  دزن  نانیا  و  نمؤم ،  یقیقح  قادـصم  دـننامیا و  لها  یمدرم  نینچ  یتسار  هب  دـنیامن .  قافنا  هدـش  نانآ  يزور 
ازج زور  ادخ و  هب  هک  تسا  یناسک  تسد  هب  ادخ  دـجاسم  ندرک  دابآ  ًارـصحنم  ( . * 4  .) دـنرادروخرب وکین  يزور  تمحر و  شزرمآ و 

ناگدنناوخ ( . 5) دنـشاب ناگتفای  تیاده  زا  هک  تسا  دیما  نانیا  دنـسرتن .  قح  ریغ  زا  دـنزادرپب و  تاکز  دـنراد و  اپب  زامن  هدروآ و  نامیا 
مامت قافتا  هب   . 55  ( : 5 هدئام (  2 ـ   . 162 ءاسن ) (  یقرواپ 1 ـ  هب  ار  زامن  قح  ترـضح  هک  تسا  یتایآ  زا  يا  هنومن  تاـیآ  نیا  زیزع ! 
زامن هدنراد ي  اپرب  نیرتهب  هک  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  يالاو  نأش  رد  الاب  هیآ ي  تقیقح ،  قح و  لها  فاصنا و  اب  نارّـسفم 

ـ  5  . 4 2 ـ  لافنا ) (  4 ـ   . 170 فارعا ) (  3 ـ  تسا .  هدش  لزان  دوب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  تاکز  هدننک ي  ادا  و 
هروس و رکذ  اـب  دـیهاوخب ،  ار  رگید  تاـیآ  نتم  رگا  تسا .  هدومرف  رکذ  نآ  رد  نمؤـم  هناـشن ي  ناـمیا و  تمـالع  ناوـنع   . 18 هبوـت ) ( 
 ) رون  ، 41 35 ـ  جح : ) (   ، 31  ( : 14 میهاربا (   ، 22  ( : 13 دعر (   ، 71  ( : 9 هبوت (   ، 92  ( : 6 ماعنا (  تسا :  ریز  رارق  هب  هیآ  هرامش ي 
هب هجوت  اب   . 23 جراعم : ) (   ، 5 هنّیب : ) (   ، 38 يروش : ) (  18 و 19 ،  رطاف : ) (   ، 4 نامقل : ) (   ، 3 لمن : ) (   ، 2 نونمؤم : ) (   ، 37 ( : 

درم و ره  تفگ :  دیاب  تسا ،  زامن  فاصوا  مئالع و  نآ  هلمج ي  زا  هدمآ و  نمؤم  ياه  هناشن  ناونع  هب  هدـش  رکذ  تایآ  رد  هک  یفاصوا 
بتارم زا  هجیتن  رد  جراخ و  نید  هاگ  هصرع  نامیا و  رادـم  زا  نآرق  تایآ  قبط  دـشاب ،  نوریب  زامن  تمظع  اب  هزوح ي  زا  هک  یفّلکم  نز 

 . تسا رود  هب  تیعقاو  تقیقح و  راونا  زا  تیناسنا و  تیبرت و  یلاع 
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تایاور

هک یـسک  نایآ  دومرف * :  دوب  موصعم  ناماما  هجوت  دروم  ثیدح و  نایوار  نیرتگرزب  زا  هک  یفعج  رباج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح 
 ! مسق ادخ  هب  تسوا ؟  تاجن  لماع  اهنت  هقالع ،  راهظا  یگتسب و  نیا  تسا و  سب  شیارب  دنک  ام  یتسود  راهظا  ددنبب و  عّیـشت  هب  ار  دوخ 
 ، عوشخ عضاوت ،  هب  ام  نایعیش  دیامن .  يوریپ  یهلا  ياه  همانرب  زا  دنک و  ظفح  هانگ  زا  ار  دوخ  قح ،  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  ام  هعیش ي 

دنمزاین و ریقف و  زا  يریگتسد  ناگیاسمه ،  لاح  هب  یگدیسر  ردام ،  ردپ و  هب  یکین  زامن ،  نتشاد  اپب  ندرک ،  قح  دای  رایـسب  يرادتناما ، 
یب فاصوا  نیا  زا  هک  یسک  59 ــ] [ــ .  دنوش یم  هتخانش  مدرم  رازآ  زا  نابز  يرادهاگن  و  نآرق ،  ندناوخ  ییوگتسار ،  میتی ،  راکهدب و 

نمؤم يارب  دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  راوگرزب  ربمایپ  ( . * 1) تسا شیوخ  هلیبق ي  نیما  یسک  هعیش  تسین .  هعیش  تسا  هرهب 
رارق زامن  رد  ار  ما  هدید  ینـشور  گرزب  دنوادخ  دومرف :  رذوبا  هب  یهلا  تمظعاب  لوسر  ( . * 2) تاکز زامن ،  هزور ،  تسا :  تلصخ  هس 

دنک و یم  ریس  ماعط  ار  هنسرگ  رذوبا !  يا  تسا .  زامن  نم  بوبحم  بآ ،  هنشت  قوشعم  ماعط و  هنـسرگ  بوبحم  هک  نانچمه  تسا .  هداد 
یم هجرد  ناسنا  هب  همانرب  هس  دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  ( . * 3) موش یمن  ریس  زامن  زا  نم  یلو  دزاس ،  یم  باریس  بآ  ار  هنشت 
مالس . 1 تسا :  هجرد  ثعاب  هچنآ  هدنهد .  تاجن  تلـصخ  هس  هدننک و  كاله  هانگ  هس  تسا و  هراّفک  یمدآ  يارب  هلئـسم  هس  و  دشخب ، 

رد ندش  رـضاح  . 2 امرـس .  تدـش  رد  لـماک  يوضو  . 1 تسا :  هراـفک  ثعاـب  هچنآ  بش .  زاـمن  . 3 هنـسرگ .  ندرک  ریـس  . 2 مدرم .  رب 
77 راونالاراحب :  3 ـ   . 64  / 77 راونالاراحب :  2 ـ   . 60  / 2 یفاک :  یقرواپ 1 ـ  هّیموی .  ياهزامن  هب  دیدش  هجوت  . 3 بش .  زور و  تاعامج 
.1 تسا :  تاجن  هیام ي  هک  یتلصخ  هس  اما  ینیبدوخ .  . 3 سفن .  ياوه  زا  يوریپ  . 2 قح .  هب  ّنظ  ءوس  . 1 تکاله :  لماع  هس  اما   . 77 / 

( * 1) مشخ يدونـشخ و  تقو  هب  تلادع  هب  راتفگ  . 3 رقف .  انغ و  ماگنه  هب  يور  هنایم  تیاـعر  . 2 راکـشآ .  ناهن و  رد  قح  ماقم  زا  سرت 
 ، تناما يادا  دهز ،  قح ،  هار  رد  ششوک  ینمادکاپ ،  تسا :  تلصخ  هدزاود  ار  ام  نایعیـش  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
زا بانتجا  تیب ،  جح  تاکز ،  تخادرپ  هزور ،  يراد ،  هدنز  بش  هلفان ،  بجاو و  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  قح ،  یگدنب  دـهعب ،  يافو 
قح هار  رد  شـشوک  زا  دـیروآ ،  يور  ینمادـکاپ  هـب  دیـشاب و  رادنتـشیوخ  دوـمرف :  مالـسلا ) هـیلع   ) اـضر ترـضح  ( . * 2) ناهانگ مامت 
هک تسا  ییاه  همانرب  اهنیا  دـینک ،  يراتفر  شوخ  ناـگیاسمه  اـب  و  دیـشاب ،  وگتـسار  دـینادرگزاب ،  مدرم  هب  ار  مدرم  تناـما  دـیتسیانزاب ، 
هب دیوش ،  نانآ  يوگلا  ات  دـیناوخب  زامن  دوخ  هلیبق ي  رد  دـش .  تلاسر  هب  ثوعبم  نآ  رطاخ  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

ندید اب  هک  نیا  زا  دیشاب ،  وربآ  مدرم  نایم  رد  ام  يارب  دیزرون ،  تلفغ  هزانج  عییشت  زا  دییامن ،  تدایع  ضیرم  زا  دینک ،  یگدیسر  ماوقا 
هعماج ثیدح 1 .  قودص :  هعیشلا ي  تافص  2 ـ   . 183  / 78 راونالاراحب :  یقرواپ 1 ـ  رد  ار  ام  دیزیهرپب ،  دنوش  نیبدب  ام  هب  تبسن  امش 
دیزاس ام  هجوتم  ار  هعماج  هقالع ي  قشع و  دینک ،  يرود  دنوش  نمشد  ام  اب  امـش  ندید  اب  هک  نیا  زا  دیهد و  هولج  بوبحم  دوخ  لمع  ای 

رکـش میتسه .  كاپ  اّربم و  نآ  زا  دنیامن  لقن  يدـب  هچ  ره  مینآ و  لها  دـنیوگب  ام  هرابرد ي  یبوخ  هچنآ  دـینک .  عفد  ام  زا  ار  اهییاوران  و 
نیا زا  هک  سک  نآ  ره  تـسا و  قـح  ترـضح  هتـساوخ ي  روتـسد و  رما و  زاـمن ،  تروـص  ره  رد  ( . 1) تسا نایناهج  يادـخ  صوصخم 

هچ ره  تسا .  هدننک  رما  دوجو  هب  هتسب  هتساوخ ،  رما و  تمظع  ّتیمها و  تسا .  رشحم  زور  رد  دبا  باذع  شیازس  دنک  یچیپرس  روتـسد 
تسیک قح  ترضح  زا  رت  میظع  رتگرزب و  یتسار  هب  تسا .  رتدیدش  رما  نآ  زا  يربنامرف  دوجو  رتمهم و  شرما  دشاب  رت  تیـصخش  اب  رمآ 

وا ترضح  رما  قوفام  يرما  تسا .  هّیلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  شـسدقم  تاذ  و  تیاهن ،  یب  رد  تیاهن  یب  وا  یتسه  هک  يدوجو   ؟
هتساوخ رما و  رد  وا  بوجو .  تّدش  رد  شروتسد  زا  تعاطا  تساهرما و  قوفام  شرما  دنک  رما  هچ  ره  هب  یتسه  يامرفراک  تسا ؟  مادک 

 ، یچیپرس تروص  رد  و  دراد ،  ناسنا  دوخ  هب  تشگزاب  شرما  زا  يوریپ  دوس  سپ  دنک ،  یم  ظاحل  ار  فلکم  هبناج ي  همه  حلاصم  شا 
دییوگب هکلب  دینکن ،  لطاب  هدارا ي  قح  نخس  زا  درادن ،  ام  زامن  هب  جایتحا  وا  دییوگن  تسادخ ،  رما  زامن  تسا  یمدآ  دوخ  يارب  شنایز 

 ، میحر هاوخ ،  تحلصم  لداع ،  میکح ،  يالوم  تسالوم ،  ترـضح  هتـساوخ ي  زامن  میقح .  تدابع  هب  دنمزاین  اپارـس  هک  میتسه  ام  نیا 
تـشرسربنع تشهب  قح و  يدونـشخ  شا  هجیتن  تسا و  بجاو  سک  همه  رب  وا  رما  زا  يوریپ  روفغ و . ...  میرک ،  دودو ،  ّبر ،  نامحر ، 
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 . ترخآ ملاع  رد  يدبا  باذـع   . 348  / 87 راونالاراحب :  یقرواپ 1 ـ  ثروم  تسا و  طخس  مشخ و  ثعاب  شا  هتـساوخ  زا  یچیپرـس  و  ، 
بیـصن هبناـج  همه  دوس  هک  تسا  رما  نیا  يارجا  هیاـس ي  رد  هدـش و  رما  نآ  هب  رّرکم  روط  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يا  هماـنرب  زاـمن 

 . دزاس یم  هاتوک  یگدنز  هاگ  هصرع  زا  ار  نیطایش  تسد  كاپ و  اه  یگدولآ  مامت  زا  ار  یمدآ  تایح  زامن ،  نتشاداپرب  دوش .  یم  ناسنا 
وهّیتوکلم تقیقح  نیا  همیظع و  تدابع  نیا  يارجا  رومأم  میتسه و  زامن  هب  فلکم  بوبحم  ترـضح  بناج  زا  ام  همه ي  روظنم  نیمه  هب 

ناحـصان و نالدـبحاص و  ناقـشاع و  ناـفراع و  لـک  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـماما همه ي  اـیبنا و  ماـمت  لاـعتم و  دـنوادخ  تروـص  ره  رد  . 
 ، دـیراد ياپ  هب  ار  زامن  تسا * :  دـیجم  نآرق  رد  دـنا .  هتـساوخ  ار  هفیظو  نیا  يارجا  ام  همه ي  زا  هدرک و  رما  زاـمن  هب  ار  اـم  نازوسلد ، 

ینب امـش  زا  هک  ار  ماگنه  نآ  دیرآ  دای  هب  ( . * 1) دیوش زاسمد  یقیقح  ناتسرپادخ  اب  تسود  ترـضح  تدابع  رد  دیزادرپب و  لام  تاکز 
نابز اب  دییامن و  یکین  ناریقف  نامیتی و  ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  قح  رد  دینکن و  یگدنب  شیاتس و  ار  ادخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارسا 

دیتسکش نامیپ  دودعم  يا  هدع  زج  دوهی ،  هورگ  امـش  یلو  دیزادرپب .  لام  تاکز  دیراد و  ياپ  هب  ار  زامن  دییوگ و  نخـس  مدرم  اب  شوخ 
زا نونکا  دش :  هتفگ  اهنادب  هدب .  گنج  هزاجا ي  ام  هب  دـنتفگ :  هک  یمدرم  لاح  زا  يرادـن  بجع  ( . 2) دیدنادرگ يور  قح  تیانع  زا  و 

مدرم زونه   . 83  ( : 2 هرقب (  2 ـ   . 43  ( : 2 هرقب (  یقرواپ 1 ـ  نوچ  دـینک (  مایق  تاـکز  زاـمن و  هفیظو ي  هب  هدرک  يراددوخ  گـنج 
زا دنـسرتب  ادـخ  زا  دـیاب  هچنآ  زا  شیب  یهورگ  دـمآ  ردـب  گنج  يارب  داهج  هب  مکح  یتقو  یلو  درادـن )  گنج  يارب  یگدامآ  ناملـسم 
ایند یگدنز  وگب :  نانیا  هب  میوش ؟  هرهب  یب  شیوخ  رمع  زا  ات  يدرک  بجاو  ام  رب  ار  گنج  مکح  ارچ  یهلا !  دنتفگ :  دندیسرت و  نمشد 
چیه هب  تسا و  يدبا  لماک و  یگدنز  رشحم  ناهج  رد  تسا .  رتهب  دشاب  سرت  ادخ  هک  سک  ره  يارب  ترخآ  ناهج  تسا و  یکدنا  عاتم 
ادخ ولهپ ـ ،  هب  هچ  هتسشن ،  هچ  هداتـسیا ،  هچ  لاح ـ  همه  رد  زاب  دیتفای ،  غراف  زامن  زا  هک  هاگ  نآ  ( . * 1) دش دهاوخن  متس  امش  زا  یسک 

دیراد ياپ  هب  ار  زامن  دیتشگ  نمیا  دربن  ماگنه  هب  نمـشد  بیـسآ  زا  نوچ  و  دیزاس ،  مکاح  یگدنز  رد  ار  قح  ياه  همانرب  دـینک و  دای  ار 
دیراد اپب  ار  زامن  مییوگب  هعماج  هب  هک  میرومأم  ناربمایپ  اـم  وگب  ( . * 2) تسا بجاو  يا  همانرب  عطاق و  یمکح  نامیا  لها  يارب  زاـمن  هک 

دیراد و ياپ  هب  زور  فرط  ود  رد  ار  زامن  ( . * 3) دش دیهاوخ  روشحم  وا  دزن  دینک و  یم  تکرح  ادخ  يوس  هب  اریز  دیشاب ،  رادنتشیوخ  و 
ماگنه هب  ار  زامن  ( . * 4) میرّکذتم نارکذتم  يارب  ار  تقیقح  نیا  درب .  یم  نیب  زا  ار  تائّیـس  تانـسح  هک  دیروآ  ياجب  بش  یکیرات  رد 

 : دوـه ریخا (  هیآ  ود  رد  ( . 5) تسا زور  بش و  ناگتشرف  دوهشم  هک  رآ  ياجب  ار  حبـص  زامن  زین  راد و  اپ  هب  بش  همین  ات  دیـشروخ  لاوز 
114 دوه : ) (  4 ـ   . 72 ماعنا : ) (  3 ـ   . 103 ءاسن : ) (  2 ـ   . 77 ءاسن : ) (  یقرواپ 1 ـ  زا  يرشق  نیب  هچنآ  فالخ  رب   ( 78 ءارسا :  114 و 
هس نیا  رد  هک  تسا  هدش  نییعت  تقو  هس  دروآ ،  ياجب  تقو  جنپ  رد  دیاب  ًامتح  ار  زامن  هک  تسا  روهشم  ناناملـسم   . 78 ءارسا : ) (  5 ـ  . 
ود نیا  زا  هقف  هک  رـصع  رهظ و  زامن  ود  يارب  تقو  کی  بورغ ،  يادـتبا  ات  رهظ  ینعی  باتفآ  لاوز  . 1 دروآ :  ياجب  زامن  جنپ  دـیاب  تقو 

زامن ود  يارب  مود  تقو  نامز و  قداص ،  رجف  عولط  هب  هدـنام  تعکر  راـهچ  اـت  باـتفآ  بورغ  . 2 ( . 1) دـنک یم  نیرهظ »  هب «  ریبعت  زامن 
 ، باتفآ عولط  هب  هدـنام  تعکر  ود  اـت  رجف  عولط  . 3 دـنک .  یم  نیئاشع »  هب «  ریبعت  زاـمن  ود  ره  زا  مالـسا  هقف  زاـب  هک  تساـشع  برغم و 

هدـفه اب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تقو  هس  هناـگ  جـنپ  بجاو  ياـهزامن  يارب  دـیجم  نآرق  زا  نیارباـنب ،  حبـص .  زاـمن  يارب  تسا  موس  تقو 
رصع و رهظ و  نیب  هلصاف  يرادقم  هتبلا  دروآ .  ياجب  تقو  هس  دادتما  رد  هدش  میظنت  مظعا  تمسق  جنپ  رد  هک  ار  بجاو  ياهزامن  تعکر 

زین  9 هعمج :  33 و   : بازحا  . 31 مور :   ، 45 توبکنع :   ، 65 رون :  ياـه  هروس  رد  تسا .  رادروخرب  يرتشیب  تلیـضف  زا  اـشع  برغم و 
قح هاگشیپ  رد  زامن  فقوم  ّتیعقوم و  تمظع و  هناشن  تایآ  نیا  زا  کی  ره  هک  هدش  رداص  زامن  نتـشاد  اپرب  يارب  یعطاق  دکؤم و  رماوا 

 . 179  / 1 دیدج :  پاچ  هعمل  حرش  یقرواپ 1 ـ  تسا .  ناسنا  تایح  نادیم  رد  و 

تعفنم نارکیب  يایرد  زامن 

اب هارمه  شنطاب  رهاظ و  ياه  همانرب  هک  يزامن  درادن .  ار  عفانم  نایب  ناوت  تردق و  یملع ،  يرکف و  رظن  زا  رـصتخم  هلاسر  نیا  هدنـسیون 
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نآ هرابرد  ناقـشاع  ناگتـسراو و  نافوسلیف و  نامیکح و  ناهیقف و  نافراع و  فرط  زا  باتک  اهدـص  نونک  اـت  تسا و  هلئـسم  رازه  راـهچ 
روط هب  لصف  نیا  رد  نم  دنک ؟  وگزاب  ار  نآ  يورخا  يویند و  عفانم  مامت  هک  تسا  تسدـیهت  ریقف  نیا  تردـق  رد  هنوگچ  هدـش ،  هتـشون 

رد مهد .  یم  عاجرا  لّصفم  ياه  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  امـش  منک و  یم  هراشا  زامن  عفاـنم  هب  ریـسفت  حرـش و  نودـب  رـصتخم و  رایـسب 
يرابدرب و هیاس  رد  گرزب  يادـخ  زا  ( . 1  () َنیعِـشاْخلا یَلَع  ّاِلا  ٌةَریبََکل  اهَّنِا  َو  ِةولَّصلا  َو  ِْربَّصلاـِب  اُونیعَتْـسا  َو  میناوخ ( * :  یم  دـیجم  نآرق 

يراد هشیر  تقیقح  هچ  تمظعاب و  هلئـسم  هچ  یتسار  تسا .  نیگنـس  عوشخ  لها  يارب  زج  هلئـسم  نیا  دـییوج .  يرای  زاـمن  تماقتـسا و 
يرابدرب و تسا :  هدرک  تباث  ار  نآ  زین  یمالـسا  تما  تایح  هبرجت  هدـش و  حرطم  قح  ترـضح  بناـج  زا  هک  يا  هلئـسم  مه  نآ  تسا ، 

دنمشناد  . 45  ( : 2 هرقب (  یقرواپ 1 ـ  تالکـشم .  زا  يرایـسب  ّلح  يارب  يدـیلک  زاـمن  و  اهیتخـس ،  رب  يزوریپ  ّمهم  لـلع  زا  یکی  ربص 
زجاع نآ  ّلح  زا  دمآ و  یم  شیپ  میارب  هنابـش  هعلاطم  نمـض  رد  یلمع  یلکـشم  نامز  ره  دیامرف :  یم  انیـس  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  گرزب 

ات دنک  ددم  زامن  نآ  رون  هلیسو  هب  ارم  متـساوخ  یم  ادخ  زا  سپـس  مدروآ ،  یم  اجب  زامن  تعکر  ود  هتفر  رهـش  عماج  دجـسم  هب  مدش  یم 
یم متـساوخ  یم  هچنآ  هب  یناـمز  كدـنا  هـب  دـش و  یم  لـح  ملکـشم  دجـسم  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  يرآ !  دوـش .  زاـب  لکـشم  زا  هرگ 

 ، دندیلان یم  تشیعم  یتخس  زا  مدرم  دوب ،  مادهنا  فرُش  رد  تاغاب  دوب ،  هدش  کشخ  نامز  تشاد ،  هلان  یطحق  زا  مق  رهـش  ( . 1) مدیسر
ناراب لوزن  يارب  هک  یهار  اهنت  تشادـن .  يا  هراچ  همه  تلم  دوب ،  هدـنامرد  نامز  تلود  دـندوب ،  زجاـع  لکـشم  لـح  زا  يّداـم  لـماوع 
هلیسو هب  دنک و  مادقا  مهم  نیا  هب  داد  یم  تأرج  دوخ  هب  یـسک  رتمک  ناراب !  زامن  دوب :  یمالـسا  مهم  ياهروتـسد  زا  یکی  تشاد  دوجو 
ياـجب اـب  یهلا و  ناوت  اـب  دـناوتب  هک  یتوکلم  تساوخ  یم  یحور  نیقی ،  زا  هدـنکآ  تساوخ  یم  یلد  درواـیب .  ناراـب  نامـسآ  زا  زاـمن ، 

عجرم داد  شیوخ  هب  ار  نادـیم  نیا  هب  نداهن  مدـق  تأرج  نانیمطا  لاـمک  اـب  هک  سک  نآ  دورب .  تعیبط  گـنج  هب  ناراـب ،  زاـمن  ندروآ 
لزنم رد  ار  ریظن  مک  درم  نآ  یگلاس ،  هس  ّنس  رد  نم  دوب .  يراسناوخ  یقت  دّمحم  دّیـس  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  موحرم  نامز  نآ  گرزب 

یناـحور مرمع  زا  هدـنیآ  رد  نـم  هـک  دوـب  هدرک  اـعد  مـیارب  تشاذـگ و  مرـس  هـب  تـسد  یتوـکلم  ناـسنا  نآ  مدوـب .  هدـید  مرداـم  ِردـپ 
نادیم رد  هحلـسا  رد  قرغ  اهراب  وا  تسانعم .  ملاع  هتـشرف  نآ  ياعد  زا  مراد  هچنآ  زورما  و  موش ،  نیملـسم  مالـسا و  يارب  يرازگتمدـخ 

نیملـسم مالـسا و  قوقح  قاـقحا  يارب  وا   . 171  / 3 تاـنجلا :  تاـضور  یقرواـپ 1 ـ  دوب .  هدرک  تکرـش  قارع  رد  رامعتـسا  اـب  گـنج 
مق جرف  كاخ  هقطنم  يوس  هب  هنهرب ،  ياپورـس  نایرب و  لد  نایرگ و  مشچ  اب  يداـیز ،  تیعمج  اـب  شترـضح  تشاد .  یبیجع  يراـشفاپ 

رظان کیدزن  زا  دنتـشاد و  یماـظن  ياوق  مق  رهـش  رد  نیقفتم  یناـهج  مود  گـنج  رد  هک  داـتفا  قاـفتا  یناـمز  رد  هعقاو  نیا  درک .  تکرح 
ناتـساد زا  یتقو  یلو  دوب ،  هدرک  عافد  هداـمآ  ار  دوخ  هدـمآ  يریگرد  يارب  تیعمج  نیا  درک  یم  رّوصت  هک  رفک  شترا  دـندوب .  عاـضوا 

نآ زامن  الاو و  ناسنا  نآ  ياعد  اما  دروآ !؟  ناراب  نامسآ  زا  زامن  مان  هب  یلمع  اب  تسا  نکمم  رگم  هک  تشگ  بجعت  رد  قرغ  دش  ربخاب 
ناهج رسارس  هب  زیگنا  باجعا  مهم و  يربخ  ناونع  هب  هلئسم  نیا  دش و  لزان  ناراب  نامسآ  زا  لیـس  نوچمه  دیـشخب و  ار  شرثا  یهلا  درم 

هدش تبث  نامز  نآ  خیراوت  رد  هموصعم و  ترضح  رسالاب  دجـسم  رد  مق  رهـش  رد  قح  تیآ  نآ  ربق  گنـس  رب  هعقاو  نیا  دیدرگ .  هرباخم 
تـسا نارابدرب  روای  دنوادخ  هک  دـییوج  لّسوت  زامن  ادـخ و  رکذ  هب  دـینک و  تمواقم  دوخ  راک  تفرـشیپ  يارب  نامیا !  لها  يا  تسا * . 

 ، راد ياپرب  گرزب  تسا  یتدابع  هک  ار  زاـمن  و  ناوخب ،  مدرم  رب  دوش  یم  یحو  وت  هب  ینامـسآ  باـتک  زا  هچنآ  نم !  لوسر  يا  ( . * 1 .)
ار لامعا  شاداپ  راگدرورپ  و  تسا ،  رتگرزب  ادخ  دای  هک  تقیقح  هب  و  دراد ،  یم  زاب  يرکنم  تشز و  راک  ره  زا  ار  شلها  زامن  انامه  هک 

بوجو رطاخ  هب  رازگزامن  تسا .  قرف  نطاب  رهاظ و  ياه  همانرب  مامت  رد  زامن  یب  رازگزامن و  نیب  کش ،  یب  ( . 2) دراد یمن  رود  رظن  زا 
زا سپس  لوا و  هجرد  رد   . 45 توبکنع : ) (  2 ـ   . 153  ( : 2 هرقب (  یقرواپ 1 ـ  رهاظ  ياه  یگدولآ  مامت  زا  تسا  راچان  هّیموی  ياهزامن 

سابل ندب و  تراهط  هک  دناد  یم  مزال  دوخ  رب  رازگزامن  دبای .  قّقحت  یلوبق  تحص و  طیارـش  ات  دنک  ظفح  ار  دوخ  نطاب  ياه  یگدولآ 
كاخ لسغ و  وضو و  بآ  سابل و  ناکم و  ندوب  حابم  رطاخ  هب  هک  دـناد  یم  و  دـنک ،  ظـفح  بترم  روط  هب  هیموی  ياـهزامن  رطاـخ  هب  ار 

رد هلیح  شورف ،  دـیرخ و  رد  بلّقت  بصغ ،  هلماعم ،  رد  ّشغ ،  یـشورف ،  مک  يدزد  لیبق  زا  تارکنم  اـشحف و  زا  يرایـسب  زا  دـیاب  ممیت 
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هرانک ملاظ  ملظ و  هب  کمک  و  زواجت ،  روز و  قیرط  زا  تورث  ندروآ  تسد  هب  لطاب ،  هب  مدرم  لاـم  ندروخ  مارح ،  هلماـعم  اـبر ،  راـک ، 
ریغ كاخ  بآ و  مارح ،  سابل  اب  هک  دـناد  یم  یعقاو  ارگزامن  دروآ .  ياجب  لوبق  لباق  حیحـص و  زامن  تعکر  ود  دـناوتب  اـت  دـنک  يریگ 

هب ضیفرپ  تدابع  نیا  رگا  تسا .  مالـسا  دامع  نید و  دومع  زاـمن  تسین .  هتفریذـپ  شزاـمن  مارح  زا  رپ  مکـش  و  یبصغ ،  ناـکم  حاـبم ، 
هک یّمهم  هتکن  دراد .  یم  زاب  يدنسپان  یتشز و  ره  زا  دزاس و  یم  كاپ  اه  یگدولآ  لیاذر و  عیمج  زا  ار  رازگزامن  دوش ،  ماجنا  یتسرد 

و ّربکت ،  یهاوخدوخ و  ندرب  نایم  زا  و  شکرـس ،  سفن  ندرک  مار  مالـسا ،  يدابع  ماـکحا  عیمج  رد  هک  تسا  نیا  دـنامب  هتفگاـن  دـیابن 
 . تـسا هدـش  ظاـحل  قوـلخم  قلاـخ و  قوـقح  ماـمت  ظـفح  و  فرـش ،  مرک و  اخـس و  دوـج و  عوـشخ و  عـضاوت و  تلیــضف  هـب  فاـّصتا 

يوخ نیا  دسافم  ربک و  ياهنایز  نآ  رد  هک  دراد  ناربکتم »  هدـننک  ریقحت  ینعی  هعـصاق «  مان  هب  ییاّرغ  هبطخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
ار ّربکت  تدابع  نیا  هنوگچ  هک  هدومرف  نایب  هدرب و  ماب  تاکز  هزور و  زامن و  زا  سپس  جح ،  کسانم  زا  هدرک و  نایب  لیصفت  هب  ار  تشز 

ّربکت هدنرب  نیب  زا  تسا  هارمه  71 ــ] [ــ  زامن تایآ  اب  بترم  روط  هب  هک  تاکز  مکح  عیرشت  هک  دراد  هّجوت  یـسک  رتمک  دزاس .  یم  دوبان 
رد ّطلـست  نانآ  هب  دزاس و  یم  کیرـش  اینغا  اب  ار  ارقف  مکح ،  نیا  هک  دوش  یم  نشور  یلمأت  كدنا  زا  سپ  یلو  تسا .  عضاوت  هدنروآ  و 

هلصاف دهاک و  یم  ناتـسدیهت  تراقح  ّتلذ و  اینغا و  ماقم  ّولع  تمظع و  زا  اینغا  اب  ارقف  نداد  تکرـش  نیا  و  دشخب .  یم  نارگناوت  لاوما 
هاگ دتـسیا و  یم  تکرح  یب  راگدرورپ  تمظع  هاگـشیپ  رد  هاگ  رازگزامن  هک  زامن  هب  دسر  هچ  ات  درب ،  یم  نیب  زا  ار  معنم  مورحم و  نیب 

ار دوخ  یناشیپ  تروص و  یتح  یمارگ  حراوج  اضعا و  یتسپ ،  تراقح و  ینتورف و  یگتـسکش و  اب  رخآ  رد  دنک و  یم  مخ  یگدنب  رمک 
دناسر یم  تابثا  هب  ار  للّذت  عضاوت و  دزاس و  یم  وحم  ار  ربکت  رورغ و  دنک و  یم  داهج  دوخ  سفن  اب  لامعا  نیا  اب  دیاس و  یم  كاخ  رب 
هـشیر لصا و  دیاب  راک ،  يادتبا  رد  تسخن و  تسا .  دسافم  همه  عبنم  أشنم و  یهاوخدوخ  دـشاب .  دـیاب  لماک  عماج و  نید  کی  هتبلا  و  . 

یسانشادخ و یعامتجا ،  يدرف و  تاحالـصا  یحور و  يونعم و  تایّقرت  همه  ساسا  هک  نانچمه  درک .  هراچ  ار  یحور  ياهیرامیب  مومع 
يوجادـخ و دـناوت  یمن  تسرپدوخ  هاوخدوخ و  تسا .  دـسافم  اـه و  یتخبدـب  همه  عبنم  یتـسرپدوخ  یهاوخدوخ و  تسا ،  یتسرپادـخ 

بوبحم هتخابلد  قشاع  دراد و  یم  تسود  ار  ادخ  یعقاو  رازگزامن  تشاد .  وا  زا  دیابن  یحالـصا  حالـص و  دیما  سپ  دوشب ،  تسرپادـخ 
تـساطخ هانگ و  ره  لصا  هک  ضحم  ّتیدام  هب  طرفم  قشع  اب  ادـخ  یتسود  ایآ  دـناوخ .  یم  دوخ  تسود  ار  وا  زین  ادـخ  تسا و  یقیقح 

شزامن زا  رگا  دیاتس و  یم  میحر  نامحر و  تفـص  ود  هب  ار  ادخ  دمح  هروس  رد  رگید  راب  هللا و  مسب  راب  کی  رازگزامن  دوش ؟  یم  عمج 
زا دش و  دهاوخ  مدرم  نیرت  نابرهم  هجیتن ،  رد  دیـشوک و  دهاوخ  یهلا  قالخا  هب  قلخت  ییادخ و  تفـص  نیا  بسک  رد  ًارهق  دـشابن  لفاغ 

ناربمایپ مامت  هب  باطخ  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  دـناد  یم  رازگزامن  دـنام .  دـهاوخ  راـنکرب  يرهم  یب  یمحریب و  یلدگنـس و  تواـسق و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دـناد  یم  رازگزامن  ( 1) دـییامن تدابع  هب  مایق  سپـس  دـینک ،  لوانت  لالح  72 ــ] [ــ  لوا هک  هدوـمرف 

بحتسم و دروخب  مارح  لام  زا  سک  ره  دهد :  یم  ادن  بش  ره  هک  تسا  يا  هتشرف  سدقملا  تیب  ياضف  رد  ار  دنوادخ  دومرف * :  ملسو )
سابل نآ  لوپ  رد  رگا  دیرخ ،  مهرد  هد  هب  ار  یسابل  هک  یسک  دومرف * :  ترضح  نآ  هک  دناد  یم  و  ( . 2) دوش یمن  هتفریذپ  وا  زا  یبجاو 

( مالـسلا هیلع   ) دواد هک  دراد  هجوت  انعم  نیا  هب  رازگزامن  ( . 3) تفریذپ دهاوخن  ار  يزامن  سابل  نآ  رد  دنوادخ  دـشاب ،  مارح  زا  یمهرد 
باوج ینک ؟  یم  ولبق  يا  هدـنب  هچ  زا  ار  زامن  تسیک و  وت  تیب  نکاـس  ناـبرهم !  دـنوادخ  يا  یهلا !  تشاد * :  هضرع  قح  ترـضح  هب 

ار هنسرگ  دیوج ،  يرود  مارح  تاوهش  زا  نم  رطاخ  هب  دنارذگب ،  نم  دای  هب  ار  شزور  دنک و  عضاوت  نم  لالج  رطاخ  هب  هک  یسک  دمآ : 
نم دشخرد و  یم  دیـشروخ  دننامه  توکلم  تکلمم  رد  یناسنا  نینچ  نیا  دیامن .  محر  هدید  هثداح  هب  دـهد ،  هانپ  ار  بیرغ  دـنک ،  ریس 
یم شهار  غارچ  تلفغ  رد  مشخب ،  یم  ار  شلّمحت  مدـع  میامن ،  یم  تیانع  وا  هب  دـهاوخب  نم  زا  هچنآ  منک ،  یم  باجتـسم  ار  شیاـعد 
هویم یگـشیمه و  شیاهرهن  هک  تساهتـشهب  نیب  رد  سودرف  دـننام  مدرم  نایم  وا  مریگ .  یم  ار  شتـسد  هتـشگ  شرون  یکیرات  رد  موش ، 
دراد تسود  هک  یسک  دومرف * :  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هک  دراد  هجوت  ینعم  نیا  هب  ًامتح  رازگزامن  ( . 4) تسا رییغت  یب  شیاه 

ءاضیبلا ۀجحم  3 ـ   . 204  / 3 ءاضیبلا :  ۀجحم  2 ـ   . 51  ( : 23 نونمؤم (  یقرواپ 1 ـ  ایآ  هک  دنک  هظحالم  هن ،  ای  تسا  لوبق  شزامن  دنادب 
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وا ظفح  تردـق  شزامن  هک  يا  هزادـنا  هب  هن .  ای  دراد  یم  زاب  تارکنم  اشحف و  زا  ار  وا  شزامن   . 352  / 1 ءاضیبلا :  ۀجحم  204 4 ـ   / 3 : 
رد دنمتداعس .  تسا  يروشک  زامن  اب  روشک  و  كاپ ،  تسا  يا  هعماج  رازگزامن  هعماج  ( . 1) تسا لوبق  قح  هاگرد  هب  دراد  دسافم  زا  ار 

لواپچ يدزد و  يرابتعا و  یب  ینیبدـب و  تواسق و  داسف و  تارکنم و  اشحف و  یغب و  زواـجت و  ملظ و  زا  دـنزامن ،  لـها  همه  هک  یتکلمم 
رد تسین .  يرثا  ییانج  ياه  هدنورپ  لیوط و  ضیرع و  ياهیرتسگداد  زا  دنزامن  هب  لسوتم  شمدرم  هک  موب  زرم و  نآ  رد  تسین .  يربخ 

تلم و سومان  هب  موجه  ییادج و  قالط و  يزیرنوخ و  گنج و  لادج و  عازن و  زا  تسا  نآ  تلم  رـس  رب  زامن  هیاس  هک  كاخ  بآ و  نآ 
هک یتّلم  رد  دهاوخ  یمن  اه  هداوناخ  ّتینما  تحار و  مدرم و  لام  ظفح  يارب  حّلـسم  رومأم  زامن ،  اب  روشک  دـیریگن .  یغارـس  یباجح  یب 
رد دراد .  تینما  شیاسآ و  راکبلط  و  دـهد ،  یم  ار  مدرم  لام  راکهدـب  تسین ،  نابنادـنز  نادـنز و  زا  یثحب  تسامرفمکح  زامن  تقیقح 
اب روشک  تساه .  ناسنا  ترخآ  ایند و  ریخ  نماض  هک  تسا  زامن  نیا  تسا و  مرتحم  مدرم  يوربآ  ضرع و  لام و  نوخ و  زامن  اـب  هعماـج 
 ، بلق شخب  مارآ  تایح ،  غورفرپ  غارچ  زامن  تسا .  دسافم  اه و  یتخبدب  عاونا  راچد  زامن  یب  تلم  و  ترخآ ،  تشهب  زا  يا  هنومن  زامن 
 . تسا ناراودیما  تاجن  هریگتسد  نابّرقم و  برق  هلیسو  لامج ،  ناقاتشم  مشچ  رون  قح ،  لها  یتخبشوخ  هاگ  هصرع  نایتاجانم ،  قوشعم 

 . 138  / 16 نازیملا :  یقرواپ 1 ـ 

زامن یب  عضو  یبایزرا 

یتایرظن دـننک ،  یم  ضرف  کبـس  ار  یتوکلم  ّمهم  هلئـسم  نیا  هک  نانآ  ای  زامن ،  یب  مدرم  هرابرد  یمالـسا  لیـصا  تایاور  یهلا و  باـتک 
نید هک  نارفاک  باتک و  لها  زا  هتـسد  نآ  اب  نامیا !  لها  يا  دوش * :  یم  هراشا  تسا  مزـال  هک  يّدـح  رد  اـهنآ  زا  یتمـسق  هب  هک  دـنراد 

نآ دیرادرب  زامن  يادن  امـش  نوچ  يرآ !  دیـسرتب .  ادخ  زا  دیناد  یم  نمؤم  ار  دوخ  رگا  دینکم و  رارقرب  یتسود  دنتفرگ  هچیزاب  هب  ار  امش 
دزن ار  موق  مادک  مزاس  هاگآ  وگب :  نم !  لوسر  تسا ... ملاع  لیصا  قیاقح  زا  نانآ  يربخ  یب  شتلع  دننک .  یم  ضرف  يزاب  هرخـسم و  ار 

نومیم و تروص  هب  ار  نانآ  درک و  بضغ  اهنآ  هب  تبـسن  داتـسرف و  نعل  نانآ  رب  ادـخ  هک  یناـسک  تسا :  شاداـپ  نیرتدـب  مقتنم  يادـخ 
تلزنم نیرتدـب  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دروآ ،  يور  ناطیـش  تداـبع  هب  درک و  اـهر  ار  قـح  یگدـنب  هـک  سک  نآ  و  دوـمن ،  خـسم  كوـخ 

قح بوضغم  نوعلم و  زامن ،  نامیا و  زا  يادج  ِمدرم  تایآ ،  نیا  رد  ( . 1  .) دنتسه یهلا  هار  زا  مدرم  نیرت  هارمگ  نانیا  تسا .  رادروخرب 
تسد هب  ار  یگدنز  هتـشر  ناتـسرپادخ ،  زا  سپ  هک  نانآ  تسا * .  هدش  هداد  تمایق  زور  تخـس  باذع  هدعو  نانآ  هب  دنا و  هدش  یفرعم 

یهارمگ رفیک  يدوزب  دندومن ،  يوریپ  تاوهش  زا  عیاض و  ار  زامن  یگدنز  رذگدوز   . 60 57 ـ  هدئام : ) (  یقرواپ 1 ـ  نادیم  رد  هتفرگ و 
هب يا  همانرب  هچ  رطاخ  هب  دنـسرپ :  یم  مرجم  ناـیخزود  زا  دـنا  تمعن  قرغ  یهلا  تشهب  رد  هک  یناگدـنب  ( . * 1) دید دنهاوخ  ار  شیوخ 

تمایق زور  و  میتسـشن ،  تلاطب  هب  لطاب  لها  اب  میدادن ،  ماعط  ار  ناگداتفااپ  زا  میدوبن ،  نارازگزامن  زا  دنهد :  یم  خساپ  دـیداتفا ؟  منهج 
ار زامن  هک  یسک  دنک * :  یم  تیاور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یهلا لوسر  زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  ( !! 2) میدرک بیذکت  ار 
ات ناطیـش  دـنک * :  یم  تیاور  راوگرزب  ربماـیپ  زا  ترـضح  نآ  زین  و  ( . 3) درادـن هار  نم  رب  ضوح  رانک  رد  مسق  ادـخ  هب  دراگنا  کـبس 
ار زامن  هک  ینامز  اما  دراد ،  هلاـن  هآ و  تسا و  كانـسرت  دـنهد  یم  تیمها  تقو  رد  شیادا  هّیموی و  بجاو  ياـهزامن  هب  مدرم  هک  یناـمز 

ِیف َّظَح  ـال  دومرف * :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـناشک .  یم  گرزب  ياـه  یتخبدـب  رد  یتحار  هب  ار  ناـنآ  دـننک  عیاـض 
 . 46 40 ـ  رثدم : ) (  2 ـ   . 59 میرم : ) (  یقرواپ 1 ـ  دومرف :  رین  و  درادن .  هرهب  مالسا  زا  درادن  زامن  هک  نآ  ( . 4) َُهل َةولَصال  ْنَِمل  َمالْسِالا 

یتفآ يزیچ  ره  يارب  ( . 1) ِةولَّصلا ُكَْرت  نیّدلا  ُۀَفآ  َو  ٌۀَفآ  ءْیَش  ِّلُِکل   . * 34 33 ـ  ینارهت :  ةولصلا  رارصا  4 ـ   . 9  / 83 راونالا :  راحب  3 ـ 
ترـضح تداهـش  ببـس  هب  نتفگ  تیلـست  يارب  دـیوگ * :  یم  ریـصب  وبا  تسا .  زامن  كرت  نید  تفآ  دـنک و  یم  دوباـن  ار  نآ  هک  تسا 

رگا تفگ :  سپـس  مدرک .  هیرگ  مه  نم  تسیرگ ،  یتخـس  هب  دـید  ارم  نوچ  هدـیمح  مُا  متفر ،  بانج  نآ  هناخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
دومرف میدرک ،  رـضاح  ار  همه  دینک .  عمج  ارم  ناشیوخ  مامت  تفگ :  دوشگ و  هدید  يدرک ،  یم  بجعت  يدید  یم  گرم  ماگنه  ار  ماما 
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 . 19  / 83 راونالا :  راحب  2 ـ   . 34 33 ـ  ینارهت :  ةولصلا  رارسا  یقرواپ 1 ـ  ( . 2) دسر یمن  ام  تعافش  هب  درامشب  کبس  ار  زامن  هک  نآ  : 

زامن عناوم 

رود اهنآ  زا  دننک  یعـس  دیاب  ناناملـسم  هک  دراد  دوجو  یعناوم  زامن  نتـشاداپ  هب  هار  رد  هک  دـنهاوگ  ینعم  نیا  رب  تایاور  دـیجم و  نآرق 
هب دوش  زامن  هاگراب  دراو  ناـسنا  دراذـگ  یمن  هچنآ  یبوکرـس  ّدحرـس  اـت  دـنزیخرب و  هزراـبم  هب  عناوم  نآ  اـب  دروخرب  ماـگنه  هب  هدـنام و 

مرتحم ناگدنناوخ  تسا .  هدش  هدافتسا  تایاور  نآرق و  نتم  زا  هتشذگ  ياهـشخب  لثم  مه  تمـسق  نیا  رد  دنهد .  همادا  داهج  شـشوک و 
ياهریت یتسرپ و  تب  رامق و  بارـش و  دینادب  دیا !  هدرک  ادـیپ  شیارگ  قح  هب  هک  یمدرم  يا  مهد * :  یم  هّجوت  لصف  نیا  رد  تقد  هب  ار 

هلیسو هب  دهاوخ  یم  ناطیش  دیـسرب .  يراگتـسر  هب  ات  دینک  يرود  اهنآ  زا  ًامتح  ناطیـش .  ياهراک  زا  دیلپ و  تسا  ییاه  همانرب  يدنبورگ 
 . دراد زاب  قح  رکذ  زامن و  زا  ار  امـش  دیلپ  ياه  همانرب  نیا  هلیـسو  هب  ًاصوصخم  دنک و  داجیا  ینمـشد  توادع و  امـش  نایم  رامق  بارش و 
 : وگب دنرادن  یکی  نطاب  رهاظ و  هک  نانآ  قفانم و  مدرم  هب  (1 * !؟ ) دیوشن راچد  ناطیش  هنتف  هب  ات  دیراد  یمرب  تسد  اه  همانرب  نیا  زا  ایآ 
هب تخـس  هک  دیتسه  یمدرم  امـش  تسا و  ییاتـسدوخ  امـش  راک  اریز  تسین ،  هتفریذپ  امـش  زا  روز ـ  اب  هچ  لیم  اب  هچ  دینک ـ  قافنا  هچنآ 

ادـخ و هب  نانآ  هکنآ  زج  دوبن  اهنآ  تاقفن  لوبق  زا  یعنام   . 91 90 ـ   ( : 5 هدئام (  یقرواپ 1 ـ  چیه  نم !  لوسر  يا  دـیا .  هتفرگ  وخ  قسف 
مه ار  یلام  و  دنا ،  لسک  تخس  دنراد و  هارکا  زامن  زا  اریز  تسا ،  رهاظت  يارب  دننک  یم  تکرـش  زامن  رد  هک  نیا  و  دندوب ،  رفاک  لوسر 

راهچ رد  ناوت  یم  دوش ،  یم  هدافتـسا  هدـش  رکذ  تایآ  زا  زامن  عناوم  زا  یتمـسق  ناونع  هب  هچنآ  ( . 1) تسین قوش  يور  زا  دـنهد  یم  هک 
زامن هار  رد  هک  یعناوم  نیا  زا  کی  ره  حیـضوت  يارب  مناد  یم  مزـال  نم  اـیر  یتسرپ 4 . تب  رامق 3 . بارش 2 . . 1 درک :  هصالخ  تمـسق 

 . منک سکعنم  تمسق  راهچ  نیا  هب  تبسن  ار  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم رظن  موش و  لسوتم  تایاور  هب  هدومرف  هراشا  نآ  هب  نآرق  تسا و 
یگنشت تدش  زا  دایرف  هلان و  و  هدمآ ،  نوریب  نابز  جک ،  ناهد  هایس ،  يور  اب  راوخبارـش  دومرف * :  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  بارش : 

( مالسلا هیلع   ) قداص ترضح  ( . 2) دنناماشآ یم  هدش  هتخیر  راکانز  نانز  ندب  كرچ  نآ  رد  هک  یهاچ  زا  وا  هب  ددرگ و  یم  تمایق  دراو 
 : هعیشلا لئاسو  2 ـ   . 54  ( : 9 هبوت (  یقرواپ 1 ـ  بارش  هعرج  کی  سک  ره  وگب :  مدرم  هب  نم  فرط  زا  نایبظ !  نب  سنوی  يا  دومرف * : 
هب درب و  یم  دـبلاک  زا  ار  نامیا  حور  بارـش  یتسم  دـننک .  یم  تنعل  وا  ناـنمؤم  اـیبنا و  هکئـالم و  دـنوادخ و  دـشونب   . 238 237 ـ   / 17

هدننک سرغ  تسا * :  هدرک  تنعل  ار  رفن  هد  بارش  اب  هطبار  رد  مالسا  ربمایپ  ( . 1) دهد یم  رارق  هدش  تنعل  فیثک و  تسپ و  حور  شیاج 
(2) لوپ هدننک  تفایرد  هدنشورف ،  رادیرخ ،  هدنریگ ،  لیوحت  هدننک ،  لمح  هدنروخ ،  یقاس  روگنا ،  هدنهد  راشف  نآ ،  نابهگن  تخرد ، 
اب هزیتس  و  یتسرپ ،  تب  يراوخبارش ،  هدومرف  یهن  دنوادخ  هک  ییاه  همانرب  نیلوا  زا  دومرف * :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  . 
( . 4) تسا ناـهانگ  ماـمت  أدـبم  يراوخبارـش  تسا * :  هدـش  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  ( . 3) تسا هدوـب  مدرم 

ار نآرق  رگا  اریز  تسا ،  نآرق  هدننک  بیذکت  راوخبارـش  تساه و  یگدولآ  مامت  عبنم  بارـش  دومرف * :  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
یگراوـخیم دـننام  يزیچ  هب  دـنوادخ  دـیامرف * :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ترـضح  ( . 5) تـسناد یم  مارح  ار  شمارح  تـشاد  یم  رواـب 

ـ  3 تمسق 84 .  تراجت ،  باب  هعیشلا :  لئاسو  2 ـ   . 238 237 ـ   / 17 هیعشلا :  لئاسو  یقرواپ 1 ـ  تسم  راوخبارش  يارب  هدشن .  تیصعم 
يداع يرما  رهاوخ  رتخد و  ردام و  اب  ياـنز   . 251  / 17 هعیشلا :  لئاسو  5 ـ   . 251  / 17 هعیشلا :  لئاسو  4 ـ   . 243  / 17 هعیشلا :  لئاسو 

نینمؤملاریما هب  ( . 1) تسا یناسآ  همانرب  زامن  كرت  راوخبورـشم  يارب  زین  و  دـهد ،  یمن  صیخـشت  ار  نانآ  یتسم  ماـگنه  هب  اریز  تسا ، 
يرگید هانگ  تسا  نکمم  هدننکانز  يرآ !  دومرف * :  تسا !؟  رتدب  انز  يدزد و  زا  بارش  دیدومرف :  امش  دنتـشاد :  هضرع  مالـسلا ) هیلع  )

زا ار  رامق  دـیجم  نآرق  رامق  ( . 2) دزاس یم  اهر  ار  زامن  دـشک ،  یم  مدآ  دـنک ،  یم  انز  هدـش  تسم  نوچ  راوخبارـش  یلو  دوشن  بکترم 
نداد تسد  زا  رطاخ  هب  دزابب  رگا  زابرامق  دنک .  یم  ینمشد  دیلوت  هدنزاب  هدنرب و  يارب  هک  تسا  یلمع  رامق  ( . 3) دناد یم  هریبک  ناهانگ 
يارب یـسلجم  رتمک  دوش .  یم  شنمـشد  شلباقم  هدنزاب  دربب  رگا  و  دریگ ،  یم  لد  هب  ار  هدنرب  ِینمـشد  هدرک  مهارف  تمحز  هب  هک  یلام 
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دنزب یشکدوخ  هب  تسد  هودنا  ترسح و  یناوارف  رطاخ  هب  لام  هدنزاب  اسب  هچ  و  دزیخنرب ،  هنیک  عازن و  نآ  رد  هک  دوش  یم  لیکـشت  رامق 
نتخاس و رامق ،  تاودا  تالآ و  عیمج  دوش .  راـچد  یـشکمدآ  اـی  يدزد  لـیبق  زا  رگید  ناـهانگ  هب  شلاـم  نتفر  نیب  زا  ناربج  يارب  اـی  ، 

دننام رامق  تمرح  تایاور  تسا .  هدش  مالعا  عونمم  یهلا  نییآ  رد  مه  رامق  سلجم  رد  نتسشن  و  تسا .  مارح  اهنآ  يرادهگن  نتخورف و 
يارب دـینک .  هعجارم  یمالـسا  هدـنزرا  عبنم  وا  نیا  هب  دـیناوت  یم  تسا ،  ناوارف  لیاسو  یفاـک و  تمظع  اـب  ياـهباتک  رد  بارـش ،  تمرح 

17 هعیشلا :  لئاسو  2 ـ   . 251  / 17 هعیشلا :  لئاسو  یقرواپ 1 ـ  هراشا  هدـش  رکذ  نآ  رد  مه  رامق  رازبا  هک  تاـیاور  نآ  زا  یکی  هب  هنومن 
هاـگن مارح و  نآ  لوپ  ندروخ  جنرطـش و  شورف  دـیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  دوـش * :  یم   . 219  ( : 2 هرقب (  3 ـ   . 250

هک سک  نآ  تسا .  گرزب  تیصعم  مدرم  هب  نآ  نداد  دای  هانگ و  نآ  هدننک  يزاب  هب  ندرک  مالس  كرـش و  نآ  اب  يزاب  رفک و  شنتـشاد 
تسا نآ  دننامه  دزادنا  یم  رظن  نآ  هب  هک  یسک  درب و  یم  ورف  كوخ  تشوگ  رد  تسد  هک  تسا  نیا  دننامه  دنز  یم  جنرطـش  هب  تسد 

نآ دنتـسه و  يواسم  هانگرد  همه  همه و  يزاب ،  هب  هدننک  هاگن  وا  رب  هدـننک  مالـس  هدـننک و  يزاب  دـنک .  یم  هاگن  شردام  تروع  هب  هک 
زا دـیامن .  یم  ترـسح  داجیا  شیارب  ناهج  نآ  یگدـنز  دـنک و  یم  هیهت  اج  خزود  رد  شیوخ  يارب  دنیـشنب  جنرطـش  يزاـب  هب  هک  سک 

ار امـش  دوش  لزان  نوچ  و  دنا ،  بضغ  ضرعم  رد  تعاس  ره  دنیادخ و  مشخ  لحم  سلجم  نآ  لها  اریز  دیزیهرپب ،  زابرامق  اب  ینیـشنمه 
هماـنرب نیا  يارب  تسا و  لـباقم  فرط  زا  لاـم  ندرب  هجوتم  شیورین  تمه و  ماـمت  دنیـشنب  راـمق  هب  نوچ  زاـبرامق  ( 1) تفرگ دهاوخ  مه 
ِزابرامق دنک و  یم  ادیپ  همادا  حبص  کیدزن  ات  بورغ  زا  ای  بورغ  ات  زور  لوا  زا  یهاگ  رامق  سلاجم  دوش .  لطعم  اه  تعاس  تسا  راچان 
یتسرپ تب  دوش ؟  یم  عمج  زامن  اب  زابرامق  رگم  دـنک ؟  مایق  زامن  هب  دـناوت  یم  هنوگچ  بش  لوط  رد  اـی  زور  لوط  رد  هدـنامرد  هتـسخ و 

دنوش یم  دنا و  هدش  عقاو  شتـسرپ  ضرعم  رد  هک  ییاهتب  لیاذر .  مامت  هب  ندش  هدولآو  لیاضف  مامت  زا  ندـنادرگ  يور  ینعی  یتسرپ  تب 
ای دادـش و  دورمن و  نوعرف و  دـننامه  رادـناج  دـنا :  ناـج  یب  و  باـب 103 .   ، 241  / 6 هیعـشلا :  لئاسو  یقرواپ 1 ـ  رادناج  هتـسد  ود  رب 

ياه هتخاس  بوچ و  گنـس و  تابن ،  تخرد و  ناگراتـس ،  هام ،  دیـشروخ ،  دـننام  ناجیب  تاناویح .  ریاس  دنپـسوگ و  واگ و  هلاـسوگ و 
ینورد ياهتب  اما  و  دـنا ،  ینوریب  ياهتب  یناجیب ،  يرادـناج و  نیع  رد  اـهتب  نیا  لوپ و ...  يّزُع ،  لـبه ،  تـال ،  دـننام  ناـسنا  دوخ  تسد 

زا ینوریب ،  ینورد و  ناجیب ،  رادناج و  ياهتب  شتـسرپ  هب  ندـمآ  راتفرگ  ماگنه  هب  ناسنا  هکنیا  تاوهـش و ...  زیارغ ،  ياوه ،  زا  دـنترابع 
أـشنم هک  دراذـگ  هتفگان  دـیابن  مه  ار  هتکن  نیا  تسین .  دـیدرت  ياج  دـنام  یم  زاب  زامن ـ  هژیو  هب  قح و  تدابع  ًاصوصخم  لیاضف ـ  ماـمت 

زا ار  یمدآ  ددرگ ،  هدـنز  ینامـسآ  میلاعت  اب  دوش و  هیکزت  رگا  هک  تسا  حور  بلق و  نیا  تسا .  نطاـب  یگدولآ  ینوریب  ياـهتب  شتـسرپ 
رد یمدآ  ناج ،  یگدرـسفا  لد و  یگدز  تلفغ  اب  یلو  دـناسر ،  یم  لامک  جوا  هب  ار  وا  دـهد و  یم  تاجن  نوریب  نورد و  ياهتب  تراسا 
ایر ایر  تشاد .  ّتیناسنا  تلیـضف و  تانـسح و  عقوت  دیابن  ریـسا  ناسنا  زا  تروص  نیا  رد  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  طلغ  ياهـشتسرپ  يانگنت 

یمرب لمع  يارجا  هب  دـننک ،  یم  حدـم  ار  وا  هدـش و  هاگآ  شا  همانرب  زا  مدرم  هک  دـنادب  رگا  راکایر  تسا .  قاـفن  كرـش و  زا  يا  هیواز 
مدرم هجوت  هب  هتسب  راکایر  هلیسو  هب  زامن  يارجا  هلئـسم  باسح ،  نیا  اب  دهد .  یمن  دوخ  هب  ار  یتدابع  چیه  ماجنا  تمحز  هنرگ  و  دزیخ ، 

تقیقح رد  ایر  دنک .  یم  يراددوخ  گرزب  تدابع  نیا  هب  مایق  زا  هنرگ  و  دناوخ ،  یم  دنوش  یم  هاگآ  شزامن  زا  مدرم  دنادب  رگا  تسا ، 
چیه هب  ار  ناـنآ  زاـمن  هدرک و  هلمح  راـکایر  ناـناوخزامن  هب  نوعاـم  هروس  رد  گرزب  دـنوادخ  تسا .  یتـسرپ  تب  كرـش و  زا  يا  هبعش 

 ، ءاضیبلا هّجحم  راونالاراحب ،  ياهباتک  هب  دـنناوت  یم  ناگدـنیوپ  تسا ،  هداعلا  قوف  دایز و  زین  ایر  باـب  تاـیاور  89 ــ] [ــ .  تسا هتشاگنا 
زور رد  ایر  اب  ِلمع  تسا و  لمع  هدـننک  لطاب  اـیر  دـننک .  هعجارم  تاداعـسلا  عماـج  لاـصخ و  لوقعلا ،  فحت  یفاـک ،  هعیـشلا ،  لـئاسو 
هدش لقن  نومـضم  نیدب  یبلاج  یلو  رـصتخم  ناتـساد  ایر  باب  رد  ینالیگ  قازرلادبع  الم  حابـصم  حرـش  رد  درادن .  يدزم  رجا و  تمایق 

رب گـس  تشذـگ  بش  زا  یتعاـس  نوچ  دوب .  هتفخ  دجـسم  هشوگ  رد  وا  زا  شپ  یگـس  درک ،  لوزن  يدجـسم  رد  یبش  یبیرغ  تسا * : 
ار وا  دنک و  ربخ  دوخ  لاح  زا  ار  هلحم  نآ  لها  دادماب  هکنآ  دیما  هب  تسا .  هلحم  لها  زا  یـصخش  هک  تشادنپ  بیرغ  نآ  دـیبنجب ،  دوخ 

اوه نوچ  درک .  یم  ایر  تهج  هب  وضویب  زامن  دز و  یم  اپ  تسد و  حبص  ات  داتسیا و  زامن  هب  وضویب  دشاب  یترهـش  یلوبق و  ناشیا  نایم  رد 
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كاخ و رپ  ینیب  دش  دادماب  نوچ  دوب ،  لوغـشم  تعاط  هب  ار  بش  همه  دیرم  تفر .  نوریب  دجـسم  زا  دینابنج و  اهـشوگ  گس  دش  نشور 
هب بشما  تفگ :  درک ،  هدهاشم  ار  افـص  یب  ترودک  نآ  خیـش  دهد .  ربخ  ار  باحـصا  خیـش  ات  دمآ  خیـش  رظن  هب  داب ،  رپ  شیر  نماد و 

!؟  منیب یم  رتب  ربیخ  دوهج  زا  ار  وت  هک  يا  هدش  التبم  هروک  مادک 

زامن طیارش 

لئاسم ترثک  نیا  و  دوش .  یم  هقردـب  هلئـسم  رازه  راهچ  اب  هک  تسا  یقیقح  زامن  هک :  دـنا  هدروآ  یقالخا  یناـفرع و  یهقف و  باـتک  رد 
مهم لـمع  نیا  تقیقح  ندناسانـش  رد  مناد  یمن  یم  تسا .  یمالـسا  تاداـبع  ناـیم  رد  زاـمن  زاـتمم  تیعقوم  رب  لـیلد  ینطاـب  يرهاـظ و 
زامن يارب  تسا .  یگرزب  تیاهن  یب  يایرد  شزادنا  مشچ  هداتسیا و  لحاس  رانک  رد  هک  متسه  یسک  دننام  منک ،  عورش  اجک  زا  یتوکلم 

 . دوش یم  هراشا  زامن  ینطاب  يرهاظ و  طیارـش  هب  يداس  هدرـشف و  یلیخ  شخب  نیا  رد  ینطاب .  يرهاظ و  دـنا :  هدرک  نایب  طرـش  عون  ود 
 . زامن ّلحم  مامت  ناکمالا  یتح  سابل و  ندـب و  زا  یگدولآ  عفر  ممیت و  وضو و  لـسغ و  زا  تسا  تراـبع  هک  تراـهط  يرهاـظ :  طـیارش 

تشوگ مارح  تاناویح  كرک  مشپ و  تسوپ و  زا  هک  یسابل  زا  نتـسج  يرود  و  نادرم ،  يارب  الط  زین  و  ریرح ،  مشیربا ،  سابل  زا  زارتحا 
رارق دنکن .  روبع  یمدآ  يولج  زا  يزیچ  ای  یـسک  هک  یلحم  رد  نداتـسیا  و  تقو ،  لوا  صوصخب  زامن ،  تقو  تاعارم  تسا .  هدـش  هّیهت 

یمیظع تردـق  هچ  ربارب  رد  دـنک و  ارجا  ار  يا  همانرب  هچ  دـهاوخ  یم  ناسنا  هکنیا  هب  نتـشاد  هجوت  دوجو و  مامت  اب  هلبق  فرط  هب  نتفرگ 
اَنَأ اَمَو  ًافِینَح  َضْرَْألاَو  ِتاَوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  لیبق ( :  زا  زامن  هب  دورو  زا  لبق  نآرق  تایآ  زا  یضعب  ندناوخ  تسا .  هداتسیا 
رد نتفرگ  رارق  ّرقوم  بدؤم و  دـشاب .  هلبق  فرط  هب  فک  ود  هک  یلاح  رد  شوگ ،  يذاـحم  اـت  تسد  ود  نتـشادرب  ( . 1  () َنیِکِرْشُْملا َنِم 

هدامآ نآ  كاخ  يور  هب  یناشیپ  ندراذـگ  يارب  هک  یکاخ  هعطق  هب  ًاـصوصخم  نتخود ،  هدجـس  لّـحم  هب  مشچ  قح و  ترـضح  هاگـشیپ 
 . درب یم  نیب  زا  ار  نآ  ییادـخ  هرهب  مامت  زامن  رد  هلجع  تعرـس و  اریز  هنینأمط ،  اـب  هروس  دـمح و  ندـناوخ  ریبکت و  نتفگ  تسا .  هدـش 
اب مالـس ،  دهـشت و  اپ و  تشگنا  رـس  ود  وناز ،  ود  تسد ،  فک  ود  اب  هارمه  هدجـس  ود  رد  كاـخ  هب  یناـشیپ  نداد  رارق  عوکر ،  هب  نتفر 

نیا تسا .  تعکر  راهچ  اـشع  و  تعکر ،  هس  برغم  تعکر ،  راـهچ  رـصع  تعکر ،  راـهچ  رهظ  تعکر ،  ود  حبـص  زاـمن  هکنیا  هب  هجوت 
رخآ تعکر  ود  رد  و  هدجـس ،  ود  عوکر و  کـی  هروس  دـمح و  تئارق  زا  سپ  زاـمن  زا  تعکر  ود  ره  رد  هک  دـیراد  هّجوـت  مه  ار  هلئـسم 

ياوتف هب  هّجوت  اب  راب  کی  ای  رَبْکَا »  ُهّللا  َو  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  َو ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناْحبُس  راب «  هس  ای  دمح  کی  ندناوخ  یتعکر ،  راهچ  ياهزامن 
 . هدـش تانراقم  تامّدـقم و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  زامن  يرهاظ  طیارـش  تسا  نیا  دوش .  یم  ماـجنا  دـنک  یم  دـیلقت  وا  زا  ناـسنا  هک  یعجرم 

شش هب  هتـسب  زامن  حور  دیامرف :  یم  ( 1) ءاضیبلا ۀجحم  دنمشزرا  باتک  رد  راوگرزب  ضیف  ینطاب  طیارـش   . 79  ( : 6 ماعنا (  یقرواپ 1 ـ 
رد زکرمت  زا  هک  تسا  یتـقیقح  بلق  روضح  بلق :  روضح  اـیح  دیما 6 . میظعت 5 . تبیه 4 . مّهفت 3 . بلق 2 . روضح  . 1 تسا :  تقیقح 
دای زج  ینالوج  نادیم  فلکم ،  بلق  تالاح  ناسنا و  رکف  زامن  رد  هچنانچ  دـیآ .  یم  دـیدپ  قح  هب  ناسنا  قیمع  هّجوت  زامن و  ياه  همانرب 

ملاـع زا  تسناوت  دـهاوخن  رازگزاـمن  دـش و  دـهاوخن  قوشعم  بناـج  هب  ناـج  يور  داد و  دـهاوخن  يور  روضح  دـشاب ،  هتـشاد  بوـبحم 
تـسد هب  هک  یفیاطل  تسا ،  نآ  یهلا  فیاطل  تفایرد  زاـمن و  ياـنعم  ندیـشچ  زا  تسا  تراـبع  مّهفت  مّهفت :  دـنک .  رون  بسک  توکلم 

 / 1 ءاضیبلا :  ۀجحم  یقرواپ 1 ـ  دروآ .  یم  دوجو  هب  حور  جارعم  يارب  یبیجع  تردق  دنک و  یم  انعم  ملاع  هداب  تسم  ار  ناسنا  شندروآ 
تفرعم زا  هک  سک  نآ  و  تسا ،  ّقح  هب  یقیقح  تفرعم  أدبم هک  سا یهلا  تمظعاب  ماقم  زا  سرت  فوخ و  تلاح  تبیه  تبیه :   . 270

ای ناسنا  تسا  نکمم  میظعت :  دشاب .  تبیه  ياراد  دناوت  یمن  هدرکن ،  ریخست  ار  شبلق  تسود  ماقم  هب  هّجوت  رطاخ  نیا  هب  تسا و  مورحم 
نیا میظعت  زا  دارم  دـشابن .  لئاق  یتّیمها  وا  يارب  یلو  دـنادب ،  زین  ار  تاملک  میهافم  دـشاب و  وا  هّجوتم  شرکف  دـیوگب و  نخـس  یعمتـسم 

زا ناسنا  هک  اسب  هچ  دـیما  دـشاب .  هتـشاد  میظعت  تلاح  وا  بانج  هب  تبـسن  دـیاب  فیطل  یناعم  هب  هجوت  بلق و  روضح  رب  هوـالع  هک  تسا 
بحاص ماقم  زا  فوخ  قح و  هب  تبـسن  میظعت  رب  هوالع  رازگزامن  دـشاب .  هتـشاد  دـیما  وا  فطل  تیانع و  هب  اما  دـسرتب ،  یماقم  بحاـص 
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يدوجو ربارب  رد  زیچان  يا  هّرذ  هک  دشاب  هتـشاد  هّجوت  ایح  دـشاب .  تمحر  مرک و  فطل و  عقوتم  وا  زا  هتـشاد و  دـیما  الوم  هب  دـیاب  یتسه 
هک دنادب  و  رادقم ،  یب  شتدابع  مدـع و  نیع  شدوجو  تسا و  ریـصقت  رد  قرغ  شدوجو  ياپارـس  و  هداتـسیا ،  تسا  تیاهن  یب  هک  زیزع 
 . ددرگ مکاح  شناج  شرع  رد  تسود  زا  ایح  ات  دـنک  نیرمت  ار  روما  نیا  مامت  هب  هجوت  و  تسا ،  هاگآ  شنورب  نورد و  رب  قح  ترـضح 
هب نداد  باوج  يارب  ار  نطاـب  رهاـظ و  نیتسآ  نک و  سرت  زا  رپ  تماـیق  زور  يادـن  زا  لد  يدینـش ،  ار  نذؤم  يادـص  نوچ  ناذا  97 ــ] [ــ

روتـسد يارجا  يارب  هدـش و  دوخیب  دوخ  زا  ناذا  يادـص  ندینـش  اب  هک  یناسک  اریز  نک ،  هلجع  زامن  هب  دورو  يارب  نزب و  الاب  قح  يادـن 
رایعم ار  ناذا  دـنوش .  یم  تیانع  ّتبحم و  تمحرم و  ناسحا و  تمحر و  فطل و  يادـن  هب  بطاخم  تماـیق  زور  دـننک ،  یم  باتـش  قح 

هب هنرو  یتاجن ،  لها  دـیما  یتشگ  طاشن  رد  قرغ  دـش و  داش  تلد  نآ  ندینـش  اب  رگا  ریگب :  تماـیق  زور  رد  دوخ  تاـجن  مدـع  تاـجن و 
کیدزن ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  انعم  نیا  هب  تسا .  ضرم  راچد  ناج  لد و  هک  زیخرب  دوخ  جالع 

یم زاغآ  ادـخ  مان  اب  ناذا  روآ .  دوجو  هب  يداش  ام  بلق  يارب  ناذا  نتفگ  اب  نم !  نذؤم  ُلالَب .  ای  انْحِرَا  دومرف * :  یم  لـالب  هب  ناذا  تقو 
روایب و قح  هب  ندرک  میظعت  هنودرگ  رد  ار  لد  ربکا  هللا  ندنیـش  تقو  هب  تسوا .  رخآ  لوا و  هک  ینعی  دسر ،  یم  نایاپ  هب  وا  مان  اب  دوش و 
هدینـشن و ریبکت  تقیقح  رد  ینکن  هجوت  انعم  نیا  هب  رگا  هک  درادن ،  یقیقح  دوجو  يزیچ  وا  ریغ  درادن و  دوجو  وا  ریغ  یگرزب  هک  نادـب 

ماجنا يارب  تسود  ترضح  هک  تسا  ییالاو  رایسب  تیعقوم  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  زامن ،  تقو  ندیـسر  ماگنه  هب  تقو  يا .  هتفگن  ریبکت 
مهارف قح  هب  یکیدزن  هلیـسو  اریز  شاـب ،  داـشلد  ور و  هداـشگ  سپ  تسا ،  تاـجن  لـماوع  هب  ندز  گـنچ  ناـمز  هداد و  رارق  وت  یگدـنب 

دیسر یم  زامن  تقو  نوچ  میتفگ ،  یم  نخـس  وا  اب  ام  دز و  یم  فرح  ام  اب  قح  لوسر  دنیوگ :  یم  ربمایپ  نانز  زا  یـضعب  هدش .  98 ــ] [ــ
داتفا و یم  شمادنا  رب  هزرل  تقو  لوخد  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما میا .  هناگیب  وا  هب  تبسن  مه  ام  و  دسانـش ،  یمن  ار  ام  راگنا 

یلو دندرک  هئارا  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  هب  هک  هدیـسر  یتناما  يادا  تقو  دومرف :  یم  هدش ؟  هچ  دنتـشاد :  هضرع  دیچیپ .  یم  دوخ  هب 
 . دـییارگ یم  يدرز  هب  تفر و  یم  شا  هرهچ  زا  گـنر  زاـمن  تقو  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  دنتفاتربرـس .  شلوـبق  زا  اـهنآ 
هب هجوت  ایآ  يدومن ،  هتـسارآ  دوب  رهاظ  هب  طوبرم  هچنآ  يداد و  وشتـسش  ار  ندـب  سابل و  يدرک و  كاپ  ار  زامن  ناکم  هک  وت  تراـهط : 

هدارا طلغ و  هتـشاذگ  زا  ینامیـشپ  هبوت و  اب  سفن  تراهط  ناج و  یکاـپ  دـنهاوخ ؟  یمن  تراـهط  اـجنآ  يدرک ؟  مه  زغم  حور و  بلق و 
هب ندب  ندناشوپ  تروع  رتس  دراد .  صاخ  رظن  نورد  هب  گرزب  دنوادخ  هک  ربم  دای  زا  ار  نورد  یکاپ  تسا .  رـسّیم  هدنیآ  رد  هانگ  كرت 
وا يرهاظ  بویع  یمرتحم  هدننیب  هک  دشک  یم  تلاجخ  ناسنا  يرآ !  دنشاب .  رود  ندب  صیاقن  حیابق و  ندید  زا  قلخ  هک  تسا  نیا  رطاخ 
 . دریمب هّصغ  زا  دـلانب و  دوجو  مامت  اب  دـیاب  ناسنا  اـه و ...  يرکفدـب  یقـالخا و  لـیاذر  نورد و  ياـهییاوسر  زا  هک  تساـجنیا  درگنب .  ار 

فوخ و  99 ــ] [ــ  ادخ زا  سرت  ایح و  ینامیـشپ و  اب  ار  نطاب  ياه  یگدولآ  دیاب  تسا .  قح  دـید  ضرعم  رد  مئاد  روط  هب  هک  ییاه  همانرب 
يرادنشتشیوخ سابل  ناسنا  يارب  سابل  نیرتابیز  دیامرف * :  یم  ( مالسلا هیلع   ) قداص ترـضح  دودز .  نورد  تکلمم  زا  تمایق  باذع  زا 

ترثک زا  رـسارس  تا  هدـنورپ  رگا  تسا ،  باسح  هب  یگدیـسر  لّحم  يراد و  رارق  تلادـع  هاگـشیپ  رد  نک  رّوصت  ناکم  تسا .  هاـنگ  زا 
نیا نابرهم  دنوادخ  اریز  تسا ،  هفّرـشم  دهاشم  دجاسم و  زامن  يارب  ناکم  نیرتهب  هک  شاب  هتـشاد  هّجوت  يدرک ؟  یم  هچ  دوب  هایـس  هانگ 
هیلع  ) مشـش ماـما  تسا .  هداد  رارق  ناگدـنب  هب  تیاـنع  تبحم و  فطل و  تمحر و  ندیـسر  زکرم  اـعد و  تباـجا  لـحم  ار  اـهناکم  هنوـگ 

شطاسب رب  ناکاپ  زج  هک  یهاشداپ  يراد .  یگرزب  هاشداپ  رب  دورو  هدارا  هک  شاب  هاگآ  يدیسر ،  دجسم  هب  نوچ  دیامرف * :  یم  مالسلا )
شیوخ یگراچیب  هب  نک و  رارقا  یناوتان  زجع و  هب  اجنآ  رد   . تسین ناشیارب  وا  اب  تسلاجم  هزاجا  قدـص  لها  ناتـسار و  ریغ  درادـن و  هار 

اب لـمع  لوـبق  هداـمآ  تسا و  رت  ناـبرهم  وـت  هب  سک  همه  زا  هک  تسا  يدوـجو  وا  نک .  تمحر  بلط  شترـضح  زا  اـمن و  هتـشاد  هجوـت 
 . نطاـب يارب  تسا  يا  هوسا  رهاـظ  و  دریگ ،  رارق  نآ  فرط  هب  دـیاب  ندـب  رهاـظ  هک  تسا  یتهج  هلبق  هلبق  دـشاب .  مک  هچ  رگا  صـالخا ، 
 : دومرف هک  نک  هجوت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا لوسر  مالک  هب  هد و  رارق  هلبق  بحاص  فرط  هب  ار  بلق  حور و  رکف و  نیاربانب ، 

ترـضح تسا .  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  تسا  يزور  دننام  دنک  یم  ادخ  هجوتم  ار  بلق  هدارا و  دزیخ و  یمرب  زامن  هب  دبع  هک  یماگنه  * 
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نادرگرب وا  ریغ  زا  لد  وش ،  دـیماان  تسا  نآ  رد  هچ  ره  اـیند و  زا  یتـفرگ  رارق  هلبق  يوس  هب  نوچ  دـیامرف * :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص
مگ هر  هک  تسا  یناشن  گنـس  کی  هبعک  ریگب .  رارق  سرت  دـیما و  نیب  شاب و  تمایق  زور  دای  هب  هدـب ،  رارق  لد  ناـج و  رب  ار  قح  یگزب 

تساجک رای  نیبب  دنب  رگد  مارحا  یجاح  دوشن 

زامن همجرت 

حیضوت

زا هک  دیامیپب  ار  یهار  دهاوخ  یم  رازگزامن  هک  نیا  تسا و  دوبعم  ترضح  يوس  هب  حور  يریگ  تهج  لد و  هجوت  بلق و  دصق  تین »  » 
 ، تقیقح رد  دبای .  یم  نایاپ  قح  تیاضر  يدونشخ و  هب  دوش و  یم  عورش  یقالخا  لیاذر  زا  يرود  ساّنلا و  ّقح  زا  ییاهر  ناج و  یکاپ 
هب داقتعا  ّتین و  شـشوک و  راک و  لمع و  ملع و  رظن  زا  ار  شیوخ  دهد و  رارق  یهلا  قالخا  هب  ندیـسر  هار  ار  زامن  دراد  دـصق  رازگزامن 

نیا يارجا  زا  دیاب  همه  رازگزامن  دراد ،  یفدـه  دـصق و  شراک  ماجنا  زا  سک  ره  هک  تسا  نشور  دـناسرب .  یهّللا  ۀـفیلخ  تمظعاب  ماقم 
زرم هب  تقیقح و  جوا  هب  ار  دوخ  هک  دنک  هدارا  دیاب  لمع  نیا  هلیـسو  هب  و  دـهد ،  رارق  فدـه  ار  وا  ترـضح  دـنک و  دـصق  ار  ادـخ  لمع 

و تسا )  زامن  شقیداصم  نیرتمهم  مزا  یکی  هک  حلاص (  لمع  ببس  هب  دیاب  فهک  هروس  نایاپ  رد  دیجم  نآرق  لوق  هب  دناسرب و  تلیضف 
رگا ددرگ .  قرغ  تسود  تمحر  يایرد  رد  دـسرب و  قح  ياقل  هب  ینوریب ،  ینورد و  ياـهتب  لـطاب و  ياـهدوبعم  ماـمت  یفن  درط و  اـب  زین 

یتوکلم یهلا و  يدوجوم  ناسنا  زا  هتـشاد و  زاب  تارکنم  اشحف و  مامت  زا  ار  یمدآ  زامن  نآ  دـنک ،  هقردـب  رخآ  هب  اـت  ار  زاـمن  یتّین  نینچ 
نتفریذـپ شدـصق  ّتین و  رد  یلو  دـناوخب  زامن  ناسنا  رگا  یتسار  دزیخرب .  تیاعر  هب  ار  قلخ  ادـخ و  قوقح  دوجو  مامت  اب  هک  دزاس  یم 

 ، یتـسه ماـمت  هب  تبـسن  وا  ینادرگراـک  ّتیکلاـم و  ّقـح و  یگناـگی  ندرک  رواـب  زا  تسا  تراـبع  هک  یتاـّیعقاو  دـشابن ـ  زاـمن  تاـّیعقاو 
عیمج عمجتـسم  تاذ  ربارب  رد  ندوب  میلـست  باسح ،  زور  هب  داقتعا  وا ،  رکـش  بوجو  تیاـهن ،  یب  رد  تیاـهن  یب  ّتیمیحر  ّتیناـمحر و 

قالخا تالاح و  زا  ندـیزگ  يرود  ناماما و  ایبنا و  زا  ّتیعبت  بوجو  تایح ،  نوؤش  ماـمت  رد  وا  زا  يریگ  کـمک  موزل  لاـمک ،  تاـفص 
تامحز تقیقح  رد  هدشن و  زامن  هزوح  دراو  هدرکن و  زامن  ّتین  رازگزامن  قیاقح ،  نیا  زا  ماهلا  مدع  اب  کش  یب  ناهارمگ ـ  نیبوضغم و 

رد ار  زامن  تاّیعقاو  هک  دشاب  شّتین  رد  زامن  يادتبا  زا  رگا  و  تسا .  هتشاد  اور  متس  نارگید  دوخ و  هب  هتفرگ و  هدیدان  ار  ایلوا  ایبنا و  مامت 
عبنم ناسنا  یتدـم  زا  سپ  دوش و  یم  زامن  قیاقح  ماـمت  لوبق  هداـمآ  جـیردت  هب  بلق  زغم و  سفن و  حور و  دـشخب ،  ققحت  دوخ  یگدـنز 
راثآ أشنم  هک  كاپ  صلاخ و  ّتین  دـیامرف * :  یم  ّتین  حیـضوت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  ددرگ .  یم  تاّیعقاو  فرظ  قیاـقح و 

نوچمه لـیاذر  اـه و  یگدوـلآ  زا  لد  تمالـس  هک  نیا  هچ  دور ،  یم  عـقوت  یناطیـش  سواـسو  زا  یلاـخ  كاـپ و  لد  زا  تسا ،  تکربرپ 
یم دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا .  هدارا  دـصق و  صولخ  تین و  یکاـپ  تلع  هنیک و ...  قاـفن ،  بجُع ،  دـسح ،  ربک ،  لـخب ،  صرح ، 

تسا ملاس  لد  دشخب  یم  دوس  امـش  هب  تمایق  زور  رد  هچنآ  ( . 1  () مِیلَـس ْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  َنُوَنب *  َالَو  ٌلاَم  ُعَفنَی  َمْوَی َال  دیامرف ( * : 
هک تسا  نیا  نخس  نیا  هفسلف  تسا .  رتهب  شلمع  زا  نمؤم  ّتین  دومرف * :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یهلا لوسر  نادنزرف .  لام و  هن 

دشاب هتشادن  تمالـس  هشیر  هک  یتروص  رد  تسا و  عرف  تمالـس  هیام  هک  تسا  هشیر  تمالـس  سپ  تسا  لمع  هشیر  هلزنم  هب  ّتین  نوچ 
رب یناسنا  ره  لمع  هبساحم  دراد و  یگتسب  صخـش  تاّین  هب  لامعا  شزرا  دومرف * :  ترـضح  نآ  زین  و  تسا .  هرهب  یب  تمالـس  زا  لمع 

تانکس تاکرح و  مامت  رد  هک  دهد  روهظ  دوخ  زا  ار  تدابع  راثآ  یگدنب و  تقیقح  دناوت  یم  یتقو  دبع  ( . 2) دراد رارق  وا  ّتین  هبساحم 
هیلع  ) ماما ( . 3) تسا  ( ماْعنَْالاَک دـیجم (  نآرق  هدومرف  هب  لـفاغ  تسا و  لـفاغ  دریگن  رارق  ادـخ  يارب  ّتین  رگا  و  دـشاب ،  ادـخ  يارب  شتّین 

دـشاب یکاپ  رون و  هناخ  لد  هچنانچ  تسا ،  بلق  زا  ّتین  دـهد * :  یم  همادا  تروص  نیدـب  ار  شا  هنامیکح  مـالک  ّتین  باـب  رد  مالـسلا )
ّتین ندرک  دـیدپ  دـشاب  رود  هّیهلا  تالاوحا  ّتینارون و  رواـب و  ناـمیا و  نیقی و  زا  بلق  رگا  و  تسا ،  رتکیدزن  تین  رد  صولخ  هب  تبـسن 
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ناطیش و ینیزگیاج  تملظ و  یکیرات و  زا  ار  لد  هناخ  تسا  مزال  تین ،  زا  لبق  رازگزامن  سپ  تسا .  یلکـشم  راک  یبلق  نینچ  اب  صلاخ 
هتـساوخ اب  قح  رطاخ  هب  صلاخ ،  ّتین  نابحاص  دیامرف * :  یم  ترـضح  دربب .  قح  هاگـشیپ  هب  ار  ّتین  لد و  دناوتب  ات  دـنک  كاپ  هسوسو 

رهاظ دراد  ادخ  دـصق  يراک  ره  رد  هک  سک  نآ  اریز  تسایح ،  صلاخ  ِّتین  هداعلا  قوف  راثآ  زا  یکی  و  دـنا ،  هزرابم  رد  سفن  طلغ  ياه 
بحاص درواین .  اجب  تسه  هک  نانچنآ  ار  ادـخ  قح  هک  دـنک  یم  ایح  كاپ ،  دـصق  نتـشاد  اب  دزاس و  ناسکی  ادـخ  يارب  ار  دوخ  نطاب  و 
شیوخ دیاب  دراد  هّللا  یلا  برق  ّتین  یلمع  ره  رد  زامن و  رد  هک  سک  نآ  اریز  دنـشاب ،  تحار  رد  نارگید  ات  تسا  جـنر  رد  صلاخ  ّتین 

زج تسین  نیا  و  تساه ،  ناسنا  قوقح  تیاعر  هب  روبجم  یتّین  نینچ  رانک  رد  درادـب و  رود  لیاذر  زا  دـنک و  هتـسارآ  اه  یکاپ  مامت  هب  ار 
یم برق  ماقم  قیال  قولخم ،  قلاـخ و  قح  تیاـعر  اـب  ناـسنا  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  و  نتخادـنا ،  تمحز  هب  ار  دوخ  نارگید  تحار  يارب 

 . دوش

رَبْکَا ُهّللا 

 ، درادن یگرزب  وا  ترضح  ربارب  رد  يزیچ  تسا و  ءیش  ّلک  زا  ربکا  وا  سّدقم  دوجو  دیآرد ،  فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رگرزب  دنوادخ 
ناسنا نوچ  یکچوک  هّرذ  یتسار  تسا .  یهارمگ  تلالض و  نیع  بوبحم ،  نآ  ریغ  هب  نتسب  لد  وا و  زا  نتشادرب  لد  تسا  نینچ  نوچ  و 
رادید روحم  دـیاب  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  ماگنه  هب  دراد ؟  فیرعت  ناوت  فصو و  يورین  هنوگچ  تیاهن  یب  رد  تیاهن  یب  یتمظع  ربارب  رد 

ما هتسبب  مارحا  هدیشوپ .  مشچ  قوشعم  زج  زیچ  همه  زا  هتسب و  مارحا  یقیقح  جح  يارب  هک  یـسک  دننامب  دش ،  تسود  تمظع  رد  یناف  و 
هانپ يا  ملاع !  همه  دیما  يا  تسانعم :  نیا  هب  ربکا  هّللا  نتفگ  تقو  هب  شوگ  ربارب  ات  تسد  ندرب  الاب  تیوجتسج  هب  نانز  کیبل  تیوک  هب 

هتشاذگ و رـس  تشپ  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ایند و  متکرح ،  رد  وت  يوس  هب  هک  تقو  نیا  رد  تادوجوم !  مامت  ّیبرم  کلام و  يا  و  یتسه ! 
ياه همانرب  ماهوا و  تالایخ و  رد  قرغ  زاب  مارحـالا ،  ةریبکت  زا  سپ  رگا  مزاورپ .  رد  تیوس  هب  دـشاب  یعناـم  مرفـس  هار  رد  هکنیا  نودـب 
ياه همانرب  اب  طولخم  هک  يزامن  نینچ  دیسر .  یهاوخن  یهلا  يایلوا  نمؤم و  مدرم  جارعم  هب  يا و  هدنام  زاب  رفس  زا  یشاب  ییایند  يّدام و 

نازاـمن و یب  فص  زا  جورخ  فیلکت و  ندـش  طـقاس  شدوس  اـهنت  و  تسا ،  کـشخ  ظاـفلا  رب  شناـینب  تسـس و  شداـینب  تسا  قح  ریغ 
 . تسا زیچان  تقیقح  هب  شا  هرهب  كدنا و  شدزم 

ِمیحَرْلا ِنمحَّرْلا  ِهّللا  ِمْسِب 

کـش یب  دننک و  عورـش  وا  ترـضح  دای  هب  مان و  هب  ار  يراک  ره  هک  ناگدـنب  همه  هب  تسا  یمیلعت  یتوکلم  هلمج  نیا  هکرابم و  هیآ  نیا 
یم ادـتبا  تسا ـ  تبثم  ياه  همانرب  قیاقح و  ماـمت  أدـبم  صقن و  بیع و  ره  زا  كاـپ  تـالامک و  عیمج  ياراد  هک  هّللا ـ  ماـن  هب  هک  یلمع 

هک شیاّمـسم ـ  هب  لاـّصتا  نآ و  موـهفم  كرد  هّللا و  ِمِْسب  نتفگ  تسا .  ناـهج  ود  تداعـس  لـماع  تمالـس و  ریخ و  هب  شماـجنا  دوـش ، 
هچ و  دـننآ .  هب  دـنمزاین  اـه  هنیمز  همه  رد  تادوـجوم  ماـمت  هک  تسا  یهاـگهانپ  رد  نتفرگ  رارق  تقیقح ،  رد  تسا ـ  بوـبحم  ترـضح 

زجع و یتسار  تسا ؟  هدنامرد  دنمزاین و  هب  شخب  نانیمطا  هدنهد و  هانپ  راکددم و  رای و  ریگتـسد و  هک  يدنوادخ  زا  رترب  رتالاب و  یهانپ 
قح و هب  ندرب  هانپ  اب  زج  ایآ  تسا ،  هارمه  اه  ناسنا  مامت  اب  هک  یبارطـضا  تملظ و  يرادـن و  تریح ،  تنکـسم و  ّتلذ ،  رقف و  یناوتان ، 

بحاص هک  تسا  یهّزنم  كاپ و  تاذ  هّللا : »  تسا « !؟  ناربج  لـباق  وا  داـی  هب  ماـن و  هب  یلمع  ره  عورـش  وا و  هب  يراـک  ره  نداد  لاـصتا 
تمارک و يراوگرزب و  تیاـهن  هب  وا ،  هب  ندروآ  يور  اـب  یمدآ  صقاون .  همه  دـقاف  قیاـقح و  همه  عماـج  تسا و  لاـمک  تافـص  عـیمج 
زامن و تردق  تسا  نیا  ددرگ .  یم  ّقفوم  شـصیاقن  بویع و  اهیدنمزاین و  عفد  عفر و  هب  دسر و  یم  تّزع  تقیقح و  تلیـضف و  فرش و 

یگداوناخ یحور و  يرکف و  ياهدرد  زامن  هلیـسو  هب  رگا  هک  مسق  قح  ِّقح  هب  تسین .  زامن  دـشاب  نیا  ریغ  رگا  هک  تدابع ،  نیا  تقیقح 
طاقـسا گرزب  ياهقف  لوق  هب  هدـش و  رارکت  نابز  اب  یبرع  یظافلا  هکلب  هدـشن ،  زامن  هماقا  دوشن ،  هجلاعم  ینوریب  ینورد و  یعامتجا و  و 
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هک دوش ،  یم  عفر  صیاقن  بویع و  مامت  ددرگ ،  رارقرب  تالامک  عماج  تاذ  اب  یبلق  یحور و  طابترا  رگا  تسا .  هدیسر  ماجنا  هب  یفیلکت 
اشحف و صیاقن و  بویع و  جـیردت  هب  دـشاب ،  هتـشاد  تقیقح  لاصتا  طابترا و  رگا  تسا .  طاـبترا  نیا  یعیبط  ّتیـصاخ  بویع ،  عفر  نیا 
بآ و هب  لاصتا  اب  هنـشت  هک  نانوچ  ددرگ .  یم  رادومن  ناسنا  رد  یهلا  تافـص  قّقحت  تیانع و  ضیف و  راثآ  دوش و  یم  فرطرب  تارکنم 
یحور و يرکف و  صقاون  تالامک ،  أدـبم  اب  طابترا  رد  مه  صقان  دوش ،  یم  فرطرب  شا  یگنـسرگ  یگنـشت و  ناـن  ندروخ  اـب  هنـسرگ 
هک یتادوجوم  مامت  هب  هک  یکرابم  دوجو   « نمْحَْرلَا دوش « .  یم  لماک  هّللا  تالامک  تافـص و  رد  يانف  اب  و  فرطرب ،  شا  یقالخا  یبلق و 

تمحر و باب  زا  یطرـش  دیق و  ره  نودب  ار  نانآ  يزور  هرفـس  دراد و  فطل  تیانع و  کی ،  ره  تقایل  دادعتـسا و  ياضتقم  هب  هدـیرفآ ، 
تمعن نارکیب  يایرد  نیا  زا  ندرب  دوس  يرادرب و  هرهب  هزاجا  همه  هب  هدـناشن و  ار  نمـشد  تسود و  اـمغی  ناوخ  نیا  رب  هدرتسگ و  ّتبحم 

هک ییاه  ناسنا  نآ  هب  تسا و  صاخ  فطل  ياراد  دـنا  حـلاص  لمع  نامیا و  ياراد  هک  یمدرم  هب  میْحَْرلَا : »  تسا « .  هدومرف  تمحرم  ار 
یم تیانع  يدمرـس  دوس  يدـبا و  تعفنم  یترخآ و  دزم  دـندش ،  همئا  ایبنا و  ياه  هتـساوخ  میلـست  دـنتفرگ و  هرهب  وا  تیادـه  زا  اـیند  رد 

َتَمْحَر َّنِإ   : * ) ... تسا هدومرف  دیجم  نآرق  هکنانچ  دنوش ،  یمن  دـنرود  حـلاص  لمع  نامیا و  زا  هک  نانآ  لماش  تیانع  نیا  و  دـیامرف ، 
تمکح اما  تسا :  رارسالا  فشک  ریـسفت  رد  تسا .  ناراکوکین  هب  کیدزن  ادخ  تمحر  هک  تقیقح  هب  ( . 4  () َنِینِسْح ـ ُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهّللا 

هـس ار  ناشیا  و  داتـسرف ،  ورف  ناگدـنب  لاوحا  قفو  رب  نیا  هک  تسا  نآ  میحر ،  هب  سپ  ناـمحر ،  هب  سپـس  درک ،  هّللا  هب  ادـتبا  هک  نآ  رد 
هب تسا  تراـشا  ناـمحر  تردـق ،  هب  ادـتبا  رد  شنیرفآ  هب  تـسا  تراـشا  هللا  شزرمآ .  سپ  شرورپ ،  سپ  شنیرفآ ،  لوا  تـسا :  لاـح 

سپ تردـق ،  هب  مدـیرفایب  لوا  یتفگ  هّللا  هک  تسا  نانچ  تمحر .  هب  اـهتنا  رد  شزرمآ  هب  تسا  تراـشا  میحر  تمعن ،  ماود  رد  شرورپ 
تسا یمدرم  لماش  قح  تمحر  ّتنس ،  نآرق و  لوق  اب  ربارب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اجنیا  رد  تمحر .  هب  مزرمایب  رخآ  تمعن ،  هب  مدیرورپ 

يارجا ناـمیا و  زا  هتـشاذگ و  فرـصم  هب  بوبحم  هار  رد  ار  قح  ياـه  تمعن  دوخ و  دوـجو  هک  تسا  یمدرم  لـماش  ار  دوـخ  دوـجو  هک 
 . نایع ار  ام  وت  فطل  ناما و  ار  ام  وت  تخانـش  یهلا !  زاهج .  ار  ام  وت  رهم  زاوج و  ار  ام  وت  مان  یهلا !  دندوب :  رادروخرب  یهلا  ياهروتـسد 
هک دوب  هچ  یهاوگ ،  ار  نانمؤم  یهار ،  رـس  رب  ار  نادـصاق  یهانپ ،  ار  نافیعـض  یهلا !  اوأـم .  ار  اـم  وت  فَنَک  اول و  ار  اـم  وت  لـضف  یهلا ! 
ایآ ییار ،  وا  وت  هک  ار  سک  نآ  یبوط  ییآ ،  هار  رد  ار  وا  دزیرگب  رو  یهاوخ ،  ار  وا  وـت  هک  وا  تسا  زیزع  هچ  یهلا !  یهاـکن ؟  ییازفا و 

مامت يادـتبا  رد  دـنرومأم  ناملـسم  مدرم  و  تسا ،  هبوت  هروس  زج  نآرق  ياه  هروس  مامت  زاـغآ  هّللا »  ِمِْسب  ( . » 5) ییارک دوخ  ام  زا  اـت  هک 
ادـخ ریغ  زا  ناـسنا  رکف  لد و  يور  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  شموـهفم  هب  هجوـت  هلمج و  نیا  نتفگ  و  دـنیوگب .  ار  نآ  دوـخ  ياـه  هماـنرب 

هب زین  شماجنا  تشاد ،  قلطم  ریخ  هب  لاصتا  راک  زاغآ  هکنانچمه  ات  دوش ،  عورـش  وا  ماـن  هب  ادـخ و  داـی  هب  یلمع  راـک و  ره  و  ددرگرب ، 
 . دنیشنب رمث  لوصحم و 

َنیمَلاعْلا ِّبَر  ِهّلِل  ُدْمَحْلَا 

هراشا

دراد هک  یلامک  لامج و  رطاخ  هب  تسا  حودمم  شیاتس  حدم »  معنم « ،  ماقم  هب  هجوت  نودب  تسا  تمعن  ربارب  رد  يرازگساپس  رکـش »  » 
هجوت اب  اه  تمعن  مامت  ربارب  رد  يرازگساپس  ینعی  دمح  تسا .  حدم  رکش و  يانعم  عماج  دمح »  معنم «،  ناسحا  تمعن و  هب  هجوت  نودب 

لمع و نابز  اب  هچ  و  نایب ،  نابز  اب  هچ  یحدم ـ  رکـش و  ره  ینعی  هلمج  نیا  رد  تسا .  هّیلامک  تافـص  مامت  عماج  هک  معنم  یلاع  ماقم  هب 
يارب اهنت  ار  شیاتس  دمح و  دیاب  تسا .  یتسه  ءازجا  مامت  هدننک  تیبرت  کلام و  هک  تسا  یلامک  اب  تاذ  صوصخم  دوجو ـ  نابز  اب  هچ 

ناج ار  یناج  یب  ره  دـنادرگ ،  یم  اناوت  ار  یناوتان  ره  هتفرگ ،  ارف  ار  تادوجوم  همه  ناهج و  رـسارس  شتیبرت  فطل  هک  تسناد  ییأدـبم 
نآ دیارآ ،  یم  شلقع  لامج  هب  ات  دزاس  یم  شرترب  تسه  هچنآ  زاو  دهد  یم  وا  هب  یگدنز  گرب  زاس و  شجایتحا  روخارف  دشخب و  یم 
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دنک یم  لیمکت  عیرشت  اب  ار  نیوکت  تیبرت  دراذگ و  یم  شهارارف  نیناوق  طیارـش و  دزیگنا و  یمرب  ار  ناربمایپ  تیبرت ،  لیمکت  يارب  هاگ 
ّبر تیبرت «  نوناق  راثآ  ار  همه  هدمآ و  مه  اب  عیرـشت  نیوکت و  تایآ  تسا ،  قح  هدارا  تیبرت و  روهظ  هک  میرک  نآرق  رد  تهج  نیدب  . 

هچ ره  دراد .  هعـسوت  موهفم  رظن  زا  گرزب  ناهج  يانهپ  هزادنا  هب  دمح  هک  دوش  یم  مولعم  تقیقح ،  نیا  نایب  اب  درامـش .  یم  نیملاعلا » 
ّتیبوبر هب  هجوت  دـمح و  تقیقح  ددرگ و  یم  مولعم  رتشیب  تعیبط  ماظن  تالوهجم  دور ،  شیپ  ناسنا  درخ  دوش و  زاب  ناهج  رارـسا  رتشیب 

تیبرت هلئـسم  ملاع و  ّبر  کلام و  هب  هجوت  یتسار  هب  ددرگ .  یم  رت  عیـسو  رت و  قیمع  نآ  ّتیعقاو  انعم و  دـبای و  یم  ققحت  رتشیب  ناـهج 
یقیقح مزال و  رایـسب  يرما  ناسنا ،  ناویح و  تابن و  دامج و  زا  معا  نیملاع ،  يدوجو  ناـمزاس  تساـیربک و  میرح  فقو  هک  تادوجوم 
کلام ربارب  رد  ساپس  رکش و  عوشخ و  عوضخ و  هب  ار  یمدآ  ملاع  هّرذ  نیرتکچوک  ِيدوجو  رارسا  كرد  هک  تسا  یفاک  تسا .  بجاو 

 ، دوش فشک  ام  يارب  ناسنا  دوجو  تاناویح و  تاتابن و  رارسا  ای  الاب  ناهج  زا  يرتشیب  تاّیعقاو  هکنیا  هب  دسر  هچ  دراداو ،  ناهج  ّیبرم  و 
رد ار  یلک  لئاسم  ناسنا ،  ناویح و  تابن و  الاب و  ناهج  زیگنا :  تریح  ناـهج  راـهچ  زا  کـی  ره  زیزع  نارازگزاـمن  هک  تسا  وکین  هچ  و 

 !! دنتسیا یم  یگدنب  عوضخ و  تدابع و  هب  یمیظع  ّیبرم  کلام و  هچ  ربارب  رد  دننادب  سپ  نیا  زا  ات  دننارذگب  رظن 

ناهیک ناهج 

دنناـم هک  رامـش  یب  ياهدیـشروخ  زا  بکرم  تسا  يرواـنهپ  هعومجم  ربا ،  یب  فاـص و  نامـسآ  هک  دزوـمآ  یم  اـم  هب  یموـجن  کـیزیف 
يا هیناث  تعرس  اب  ِعقاو »  ِرْسَن  دنراد « .  دمآ  تفر و  ناباتش  روط  هب  توافتم ،  رایسب  ناهج  رد  دنروآ ،  شبنج  هب  هک  يزاگ  ياه  لوکلوم 

يا 135 هیناث  تعرـس  اب  حـِمار »  كامِـس  دوش « ،  یم  رود  اـم  زا  رتمولیک  يا 53  هنیاث  ناَربَدـْلَا »  دوش « ،  یم  کـیدزن  اـم  هب  رتمولیک   13
یکلف تروص  نیا  رگید  ناگراتس  هکنیا  نیع  رد  دنور ،  یم  وس  کی  هب  ربکا  ُّبد  نیرخآ  هراتس  ود  دیامیپ ،  یم  ار  یبّروم  ریسم  رتمولیک 

هیناث تعرس  اب  دیشروخ  تسین :  ینثتسم  تشونرـس  نیا  زا  زین  ام  یـسمش  هموظنم  دنناور .  فلاخم  تهج  هب  يروصت  لباق  ریغ  تعرـس  اب 
ار وا  بکوم  هک  اریرگید  تارایـس  نیمز و  نایاپ  یب  هار  نیا  رد  تسا و  ناور  اـم  ناـشکهک  هراـنک  يوس  هب  ناریح  هلاو و  رتمولیک  يا 19 

کلف خرچ  دـننام  هچراپکی  هک  ناـشکهک  هارمه  یـسمش  هموظنم  هاگتـسد  کـی  نیح ،  نیمه  رد  و  درب ،  یم  دوخ  اـب  دـنهد  یم  لیکـشت 
نونکا مه  هک  يدیـشروخ  دنک .  یم  یط  ار  رتمولیک  يا 240  هنیاث  تعرس  هب  یگرزب  سوق  دنخرچ ،  یم  دوخ  رود  هب  یمیظع  يزابـشتآ 

ناوج یلیخ  نیمز  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدوب ،  شیپ  هقیقد  تشه  ملاع  ای  ناشکهک  رمع  هب  تبسن  هک  تسا  یلاح  رد  تسام  ناگدید  لباقم 
 . دسر یم  رظن  هب  رت  ناوج  لاس  هن  ینامی  ياْرعِـش  هتـشذگ .  شرمع  زا  لاس  نویلیم  دـصناپ  درایلیم و  دودح 4  رد  تسا و  دیـشروخ  زا  رت 

ةأرم تروـص  رد  حالـس  یب  مشچ  اـب  هاـم ،  یب  فاـص  بش  رد  تسا .  نآ  شیپ  لاـس  دـصناپ  هرظنم  مینک  یم  اـشامت  هک  ینیورپ  هشوـخ 
ناگراتـس دـننام ،  ربا  هدوت  نیا  دـنکارپ .  یم  یفیعـض  رون  هک  داد  صیخـشت  ناوـت  یم  هاـم  صرق  یگرزب  هب  يدـننام  ربا  هعطق  هلـسلسملا 

زا هتـشاد .  شیپ  لاس  نویلیم  ود  رد  هک  تسا  نانچ  نآ  دـسر  یم  ام  رظن  هب  نآ  زا  نونکا  هک  یعـضو  ناشکهک  زا  جراخ  تسا .  یباـحس 
زرم نیرخآ  هلـسلسملا  ةأرم  ناشکهک  تفگ .  ناوت  یمن  زیچ  چیه  هراب  نیا  رد  هتـشذگ  هچ  نآ  رامـش  یب  ناگراتـس  رب  نونک  ات  نامز  نآ 

 » هب دننکارپ  یم  رود  ِناهج  نیا  مارجا  هک  يراونا  میورب .  شیپ  يرون  لاس  اهدرایلیم  میناوت  یم  پوکـسلت  کمک  اب  اما  تسا ،  رـشب  دید 
نانچنآ يرون  هکنآ  تفگش  دنمدقم .  دنا  هدمآ  تسدب  نیمزرس  رد  هک  ییاهلیسف  رتشیب  رب  راونا  نیا  هتبلا  دنا .  هدش  فوصوم  لیسف »  رون 

هار رتمولیک  نویلیم  دـص  هیناث ،  رد  رتمولیک  رازه  تعرـس 300  اب  دوش ،  یم  شـشبات  عنام  يرابغ  هّرذ  ای  یکزان  فاّفـش  هقرو  هک  فیعض 
هاگتـسد تمظع  زا  يریوصت  دـنک و  یم  تباـث  ار  اـضف  یبـسن  ـألخ  دنـسر  یم  اـم  هب  رود  رایـسب  زا  هک  راونا  نیمه  روهظ  تسا .  هدوـمیپ 

مامت اـب  ار  ناـسنا  هک  تساـجنیا  و  دزاـس ،  یم  راکـشآ  دراد »  تادوجوم  همه  تاـیح  ینادرگراـک  رد  یمیظع  تلاـخد  هک  ار «  شنیرفآ 
نکمم شخب ،  ره  زا  يرادربسکع  و  شخب ،  نیدنچ  هب  نامسآ  میـسقت  اب  نیَملاْعلا . )  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  دنزب ( :  دایرف  دنک  یم  راداو  دوجو 

 ، دراوراه هاگـشناد  هناخدـصر  رد  الثم  دوش .  یم  راـک  نیا  اـه  هناخدـصر  رد  درک .  هرامـش  ار  نوگلین  دـبنگ  ناگراتـس  هک  دوب  دـهاوخ 
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ار ناهج  هک  ییاه  ناشکهک  رامش  اما  دزاس ،  یم  نایامن  ار  ناشکهک  رازه  ود  زا  شیب  دراد  تحاسم  رتم  یتناس  رد 45  هک 35  يا  هشیلک 
هموظنم ناشکهک  زا  يدـنچ  ياـهعاطق  دراد ؟  دوجو  هراتـس  دـنچ  ناـشکهک  ره  رد  تسا .  نویلیم  دـصناپ  دودـح  رد  دـنهد  یم  لیکـشت 

ياهشیامزآ اهدصر و  نیا  بجوم  هب  تسا .  هدرمش  رگیدکی  زا  ادج  هراتس  نویلیم  ود  زا  شیب  ناوج ،  مّجنم  کی  دنا .  هدرمش  ار  یسمش 
وا هک  تسا  دنمدرخ  فصنم و  ناسنا  فرط  زا  قیاقح  نیا  هب  هجوت  تسا !  درایلیم  دـص  رب  غلاب  طقف  ام  ناشکهک  کی  ياه  هراتـس  قیقد ، 
ِهِّلل ُدْمَْحلَا  دـیوگب (:  شنطاب  رهاظ و  یتسه  مامت  اب  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دراد و  یماو  نیملاع  ِّبر  توربج  لالج و  ربارب  رد  میظعت  هب  ار 

درذگ و یم  فارطا  رد  هک  یلئاسم  یتسه و  عاضوا  هرابرد  ار  يروآ  تفگـش  نیوانع  یگدنز  ملع و  باتک  تسرهف  رد  نیَملاْعلا . )  ِّبَر 
لکـش هچ  هب  بآ  میناوخ :  یم  تروص  نیدـب  تسین ،  نیملاعلا  بر  ترـضح  ّتیبوبر  هولج  زج  يزیچ  تسا و  رثؤم  اـم  تاـیح  رد  هچنآ 

دوش و یم  دراو  اوه  رد  بآ  هنوگچ  دـهد ؟  یم  ماجنا  راک  ام  يارب  بآ  هنوگچ  هدـش ؟  بیکرت  زیچ  هچ  زا  بآ  دوش ؟  یم  تفاـی  ییاـه 
بآ فالتخا  بجوم  دنک ؟  یم  ریثأت  يوج  عضو  رد  اوه  تبوطر  هنوگچ  تسیچ ؟  داب  شزو  تابجوم  ددرگ ؟  یم  جراخ  نآ  زا  هنوگچ 

شیادیپ ببـس  ییاهورین  هچ  ددرگ ؟  یم  نیمز  بیرخت  ثعاب  ییاهورین  هچ  تسا ؟  ردـقچ  نیمز  رمع  تسیچ ؟  فلتخم  طاقن  رد  اوه  و 
یم نیمز  زا  ییاه  تخوس  هچ  دنیآ ؟  یم  تسدب  نیمز  زا  يدـنمدوس  تازلف  هچ  ددرگ ؟  یم  لیکـشت  هنوگچ  كاخ  ددرگ ؟  یم  اههوک 

؟  دوش یم  هتفرگ  هزدنا  هنوگچ  دـیآ و  یم  دوجو  هب  روطچ  ترارح  میروآ ؟  یم  تسدـب  نیمز  زا  ار  ینامتخاس  حـلاصم  مادـک  میریگ ؟ 
؟  دیآ یم  اجک  زا  نکاس  هتیسیرتکلا  دنراد ؟  گنر  ءایشا  ارچ  مینیب ؟  یم  هنوگچ  ار  ءایشا  تسیچ ؟  رون  دوش ؟  یم  هرادا  هنوگچ  ترارح 

توص هنوگچ  دـسر ؟  یم  اـم  هب  قرب  ناـیرج  هنوگچ  دوش ؟  یم  دـیلوت  هنوـگچ  قرب  ناـیرج  مینک ؟  یم  هدافتـسا  سیطاـنغم  زا  هنوـگچ 
هنوگچ مینک ؟  یم  ترفاسم  یکـشخ  رد  هنوگچ  میونـشب ؟  میناوت  یم  هنوگچ  دنراد ؟  ییاه  توافت  هچ  مه  اب  اهادص  دـیآ ؟  یم  دوجوب 
ناروناج ناـهایگ و  ندـب  دـنا ؟  هدـش  هتخاـس  هچ  زا  ناراوناـج  ناـهایگ و  تسیچ ؟  لوصف  شیادـیپ  بجوم  مینک ؟  یم  رفـس  بآ  يور 
ناروناج ؟  دـندیفم ناسنا  يارب  هنوگچ  ناهایگ  دـنهد ؟  ماجنا  دـنناوت  یم  ییاهراک  هچ  ناهایگ  ناروناـج و  تسا ؟  هدـش  هتخاـس  هنوگچ 

هنوگچ میدنمزاین ؟  ییاهاذغ  عون  هچ  هب  میراد ؟  جایتحا  اذغ  هب  ام  ارچ  دننک ؟  یم  لثم  دیلوت  هنوگچ  ناروناج  ؟ دـنوش یم  ریثکت  هنوگچ 
؟  دـسر یم  ندـب  ياضعا  مامت  هب  هنوگچ  هدـش  مضه  ياذـغ  دوش ؟  یم  مضه  هنوگچ  ام  ياذـغ  دـنزاس ؟  یم  ار  ام  ياذـغ  زبس  ناـهایگ 

گرزب ملاع  يزار  رخف  لوق  هب  و  دراد ،  مزال  یلّـصفم  باـتک  تـالاؤس  نیا  زا  کـی  ره  باوج  دوش ؟  یم  دـیلوت  ندـب  رد  هنوگچ  يژرنا 
اب یبرم ،  کـلام و  نیا  ربارب  رد  یتـسار  هـب  ( 6  .) دـنک یمن  تیافک  مه  باتک  نویلیم  کـی  یهلا ،  ياـه  تمعن  ندرمـش  يارب  مجنپ  نرق 

 ( . نیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  تفگ (:  دیاب  تفرعم  لامک 

تابن ناهج 

نیوانع هب  زین  تمسق  نیا  رد  دراد .  مزال  اه  باتک  ملاع  نیا  زا  يا  هیواز  ره  حرـش  تسا و  يروآ  تفگـش  ناهج  تقیقح  هب  ناهج ،  نیا 
رصانع تابن ،  لولس  تاتابن ،  تایح  ّسح و  دوش :  یم  تعانق  هّزعلا  ّبر  ترضح  لامج  لالج و  هب  رتشیب  هجوت  يارب  تابن  ناهج  عاضوا 
هیذغت یگنوگچ  ورین ،  دیلوت  تیفیک  نآ ،  یکیزیف  لامعا  لولس ،  ءاشغ  هتسه ،  بیکرت  رصانع ،  زا  ره  تیصاخ  لولـس ،  هدنهد  لیکـشت 

نامتخاس تیفیک  اهنآ ،  یعیبط  صاوخ  کی ،  ره  یلخاد  تازاهج  یتابن ،  جوسن  ریثکت ،  دـیلوت و  بساـنتم ،  ّومن  زومرم  رارـسا  تاـتابن ، 
هزرابم عفد  تیفیک  دئاز ،  ّداوم  عفد  ماخ ،  هریش  نایرج  حالما ،  بآ و  بذج  تیفیک  اهنآ ،  يراوتـسا  اه ،  هشیر  تاقبط  مه ،  اب  اه  هشیر 

تبوطر و صاخ  ریثأت  کی ،  ره  یکیزیف  تایلمع  اهنآ ،  هدـننک  بیکرت  رـصانع  اهنآ ،  رـس  رب  رپس  ای  کهالک  نامتخاس  مه ،  اب  اه  هشیر 
اهنآ عاونا  تاقبط و  تابیکرت و  گرب ،  نامتخاس  هایگ ،  سفنت  لیاسو  هایگ ،  رد  اوق  نیا  ییاریگ  ياههاگتسد  تاتابن ،  رد  رون  ترارح و 

تبـسن ناهایگ  نواعت  تاتابن ،  زا  یخرب  صاخ  تیـساسح  رومأم ،  جاوما  اه و  هداب  حاقل ،  لیاسو  رازبا و  حاقل ،  لمع   ، رادراخ ياهگرب  ، 
کی ره  هایگ .  گرم  هایگ ،  ضارما   ، ضارما ربارب  رد  ناهایگ  تمواقم  ییارحص ،  یبآ  رد  ثراوت  ماظن  راوختـشوگ ،  ياهتخرد  مه ،  هب 

زامن www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


روعـش و لامک  اب  هک  تقیقح  هب  دـشاب .  یم  مکحتـسم  ماظن  نوناق و  اـهدرایلیم  ياراد  تسا و  یـصاخ  ملع  عوضوم  دوخ  نیواـنع  نیا  زا 
 ( . نیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  تفگ (:  دیاب  قح  ترضح  تیانع  همه  نیا  ربارب  رد  تفرعم 

تاناویح ناهج 

تسا يا  هزادنا  هب  تارشح  هرامش  دنا .  هدرک  اصحا  هرشح  عون  رازه  دصتفه  هب  کیدزن  ناسانش  هرشح  نونکات  هرـشح ،  تمـسق  رد  اهنت 
یگدیرب رد  هک  اهیکاخرخ  اهسگم و  اهکسوس ،  هرامش  دشاب ،  فاص  اوه  هک  یناتسبات  زور  کی  رد  تسا .  رصاق  نآ  نایب  يارب  ماقرا  هک 

مودعم نیمز  يور  زا  یلک  هب  رشب  داژن  ناهگان  رگا  تسا .  رتشیب  هّراق  کی  سوفن  هدع  زا  دنتـسه  وپاکت  رد  تایح  ماظن  يارب  يا  هپت  ياه 
هـسنارف یمان  دنمـشناد  رباف  يرناه  ناژ  دـش .  دـنهاوخ  وا  تبیغ  هجوتم  تمحز  هب  دـنلول  یم  نیمز  يور  رب  هک  يرگید  تاـقولخم  دوش ، 

ادخ يوس  هب  ار  ناسنا  اهدرایلیم  نآ ،  یتایح  مظنم  تالیکـشت  روم و  نوچ  کچوک  یناویح  رکیپ  نامتخاس  رد  ّربدـت  تفگ :  یم  هشیمه 
ناهج رد  نآ  ربارب  نیدنچ  دوش ،  یم  هریچ  یمدآ  رب  تاتابن  ملاع  بکاوک و  اضف و  ناهج  رد  هک  یباجعا  ّریحت و  نامه  دنک .  یم  يربهر 
رـصنع دقاف  تمظع  مه  نآ  اب  دیـشروخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نآ ،  ربارب  نیدنچ  مییوگ  یم  هک  نیا  دهد .  یم  تسد  یمدآ  هب  تاناویح 

عیـسو و تالیلکـشت  اب  شماـهبا و  یگدـیچیپ و  همه  اـب  تاـیح  هتخانـشان  رـصنع  تاـناویح  ناـهج  رد  اـما  تسا ،  هدارا  سح و  تاـیح و 
اه و سوریو  نوچ  ینیب  هّرذ  تادوجوم  عیسو  تالیکشت  تاناویح  ناهج  رد  تسا .  هدیدرگ  نوزفا  هدام  ملاع  بیاجع  ریاس  رب  شمیظع ، 

فانـصا کیاکی  شقن  اهنآ ،  یتایح  فلتخم  راثآ  اهنآ ،  نوگانوگ  ياههورگ  اه ،  برکیم  اـی  ینیب  هّرذ  تادوجوم  ریاـس  اـه و  يرتکاـب 
 ، زیر تارـشح  رازگتمدـخ ،  شکتمحز و  ياه  برکیم  ضارما ،  ياهبرکیم  يرـشب ،  تالاح  عضو  رد  هصاخ  ملاع  نیا  نامزاس  رد  اـهنآ 
رن مخت  بیکرت  ای  حیقلت  يراذگ ،  مخت  نارادناج ،  رسارس  نوگانوگ  لسانت  دلاوت و  تیفیک  اهنآ ،  ساسحا  تردق  اهنآ ،  یتایح  نامزاس 
 ، نارادناتـسپ ناگدنرپ ،  ناگدنزخ ،  اه ،  نژ  اه ،  موزومرک  تالیکـشت  لووا ،  رارـسا  دـیئوزوتامرپسا ،  رارـسا  میـسقت ،  لمح ،  هدام ،  و 

درایلیم اهدرایلیم  و  اهنآ ،  تاساسحا  فطاوع و  اهنآ ،  یگدـنز  تاماظن  اهنآ ،  کیاکی  نامتخاس  نامزاس و  نایاپراهچ ،  یبآ ،  تاناویح 
تاماظن رارسا و  نایب  هب  ینوگانوگ  مولع  هک  مخ  چیپرپ و  سب  ینالوط و  تسا  يا  هتـشر   ، اهنآ زا  کی  ره  هک  دراد  دوجو  رگید  عوضوم 

اب داتـسیا و  زامن  هب  یتسه  قلاخ  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  لامک  اب  دـیاب  هک  تساـجنیا  دـنا .  هتخادرپ  اـهنآ  ياـهنامزاس  تادوجوم و  نیا 
 ( . نیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  تشاد (:  هضرع  شکرابم  هاگشیپ  هب  ناج  دایرف 

ناسنا ناهج 

زا دراد  ملع  نآ  رب  رـشب  هک  يرادـقم  نامه  اـت  یلو  تسا ،  هاـگآ  گرزب  راگدـیرفآ  اـهنت  یمدآ ،  تقلخ  رارـسا  یماـمت  اـهراکهاش و  هب 
ياهناوختـسا حّطـسم ،  ياه  ناوختـسا  ناوختـسا ،  نوگانوگ  لاکـشا  اهنآوختـسا ، نیناوق  تاماظن و  دنک .  یم  زواجت  روطق  باتک  اهدص 

هیذـغت اهنآوختـسا ،  یجنفـسا  جـسن  یناوختـسا ،  ياهرادـج  یناوختـسا ،  تارفح  اه ،  لصفم  لصفم ،  یب  لـصفم و  اـب  هاـتوک ،  زارد و 
ندـب و تالـضع  کیاکی  حرـش  اهنآ ،  یبیکرت  رـصانع  نوگانوگ و  ياه  لکـش  اه ،  فورـضغ  اـهنآ ،  ییایمیـش  تاـیبکرت  اهنآوختـسا ،
 ، اه کلپ  هلضع  ناوربا ،  هدننک  عمج  ای  هدنشک  الاب  تالضع  ههبج ،  تالضع  تالضع ،  رد  طاسبنا  ضابقنا و  لمع  تیفیک  اه ،  هچیهام 

زکارم ای  تسوپ  ریز  ياه  یگتسجرب  اه ،  لولس  عون  تالضع ،  هدنهد  لیکشت  ياهلولس  هنیس ،  تالضع  اهبل ،  تالضع  غامد ،  تالـضع 
تالیکـشت هعماس ،  هوق  نابز ،  ياه  لـیپاپ  نآ ،  ییاریگ  زکارم  هقئاذ ،  سح  اـه ،  لـیپاپ  اـه ،  یگتـسجرب  نیا  نورد  رارـسا  هسمـال ،  هّوق 

 ، عیام نیا  یبیکرت  رصانع  نآ ،  نورد  یّمس  عیام  خامـص ،  هدرپ  شوگ ،  اب  بسانتم  خاروس  شوگ ،  هلال  شوگ ،  همیخ  یجراخ ،  شوگ 
هس نآ ،  زیلهد  یلخاد ،  شوگ  یباکر ،  یسدع ،  ینادنس ،  یشکچ ،  ياهناوختسا  شاتُسا ،  روپیـش  يارجم  یطـسو ،  شوگ  ياه  هچیرد 

رارسا توص ،  ییاونـش ،  هّوق  تاعیام ،  زا  کی  ره  هدننک  بیکرت  رـصانع  کی ،  ره  نورد  تاعیام  یچیپرام ،  هلول  یناوختـسا ،  هریاد  مین 
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 ، کشا هناگهد  يراجم  کشا ،  ددغ  هژم ،  فوفص  کلپ ،  مشچ ،  يرهاظ  تالیکشت  هرـصاب ،  هّوق  یجوم ،  تاشاعترا  جاوما ،  یتوص ، 
نیا رارسا  هّیبنع ،  گنر  کمدرم ،  رون ،  روبع  تیفیک  هینرق ،  یفاّفـش  هینرق ،  هّیبلـص ،  مشچ  هرک  کشا ،  اب  مشچ  يوشتـسش  کشا ،  رتنا 
مشچ تاقبط  کیاکی  نورد  رارسا  تاعیام ،  هدننک  بیکرت  رصانع  هّیجاجز ،  عیام  هّیلالز ،  عیام  شقن  هّیدیلج ،  هّیکبش ،  اهگنر ،  گنر و 
هلول قلح ،  ناهد ،  ارفص ،  زکرم  یّحـشرت ،  ياهّدغ  اه ،  هدور  هدعم ،  شراوگ ،  میظع  هاگتـسد  رون ،  يامعم  رون ،  ثحب  دید ،  تیفیک  ، 

 ، اهشش شنورب ،  اه ،  هژیان  هیرلا ،  ۀبصق  هرجنح ،  ینیب ،  یسفنت ،  ياههاگتـسد  اذغ ،  مضه  تیفیک  اهنآ ،  کیاکی  تالیکـشت  همـضاه ، 
کیاکی تالیکـشت  رارـسا و  ترارح ،  رادقم  ترارح ،  دیلوت  قارتحا ،  للع  نژیـسکا ،  بذج  تیفیک  ینوخ ،  ياهگر  يویر ،  ياهبابح 

بلق نوخ ،  شدرگ  ياههاگتسد  کی ،  ره  ددع  زمرق ،  ياهلوبلگ  دیفس ،  ياهلوبلگ  نوخ ،  شیادیپ  تیفیک  نوخ ،  رارسا  نوخ ،  اهنآ ، 
هلول نآ ،  نامزاس  دئاز ،  داوم  عفد  هاگتسد   ، نوخ کچوک  شدرگ  نوخ ،  گرزب  شدرگ   ، اهگریوم اهدیرو ،  اهنایرـش ،  بلق ،  رارـسا  ، 

رارسا درایلیم  اهدرایلیم  هدنهد  لیکشت  یـصاخ و  ملع  عوضوم  کی  ره  هک   ... هفطن و تیهام  يزاس ،  هفطن  دیلوت ،  هاگتـسد  ندب ،  یـشک 
حور و زا  تسا  ترابع  هک  مسج  نیا  نادرگراک  ياوق  یلو  مسج ،  ندـب و  زا  يرهاظ  زا  تسا  تراـبع  مینیب  یم  هک  ار  هچنآ  هتبلا  تسا . 

تیؤر لباق  یپکسورکیم  چیه  اب  هیزجت و  لباق  يراوتاربال  چیه  رد  هک  یئرمان ،  تردق  نارازه  و  قالخا ،  هشیدنا و  نادجو و  فطاوع و 
نیا هب  یپ  میریگ  یم  رارق  هک  سفن  حور و  ندـب و  تمظعاب  هاگتـسد  نیا  ربارب  رد  اهنت  دـشاب .  یمن  كرد  حرـش و  لباق  ام  يارب  تسین ، 

تمعن همه  نیا  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  لامک  اب  دیاب  و  مان ،  ادخ »  تسا «  یبحاص  مظان و  ار  روآ  تربع  ماظن  نیا  هک  میرب  یم  هلئـسم 
 ( . نیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  مینزب (:  دایرف  ناج  قمع  زا  هدمآرب و  يرازگساپس  ماقم  رد  هتشاد  ینازرا  ام  هب  هک 

میحَّرلا ِنمحَّرْلَا 

زا قح  ّتیبوبر  هک  دراد ،  یصوصخم  فطل  نیملاعلا »  ّبر  زا «  دعب  شرارکت  یلو  دوب ،  هّللا »  مسب  هفیرـش «  هیآ  رد  ظفل  ود  نیا  هکنیا  اب 
تقیقح ود  نیا  وـترپ  رد  تادوـجوم  هک  تسا ،  صاـخ  ماـع و  تمحر  تهج  زا  هکلب  تسین ،  تادوـجوم  رب  راـشف  هـبلغ و  رهق و  تـهج 

قلاخ و اب  قلخ  تیبرت  ماظن  دشاب و  تبحم  رهم و  اب  هک  دسر  یم  رمث  هب  شتیبرت  هاگ  نآ  یمکاح  ملعم و  یبرم و  ره  دـنبای و  یم  شرورپ 
یگـشیمه و مئاد و  تسا  یلاصتا  هک  ناسنا ،  صوصخب  تادوجوم و  هب  تبـسن  قح  تیبوبر  لاصتا  نیا  دوش .  گنهامه  ناهج  ناـسنا و 

نآ رکـش  حدـم و  سپ  تسا .  تبحم  تمحرم و  فـطل و  تیاـنع و  هار  زا  هکلب  هبلغ  رهق و  لـیبس  رب  هن  ترخآ ،  اـیند و  یگدـنز  لـماش 
 . تسوا تیمیحر  تینامحر و  ربارب  رد  ترطف  يادن  هب  ییوگخساپ  تقیقح  رد  سدقم ،  دوجو 

نیدلا ِموَی  ِکِلام 

ندرک ادـیپ  شزرا  يارب  تلع  نیرتـهب  لـمع ،  تین و  رد  نتـشاد  راـیتخا  يدازآ و  تسا .  راـیتخا  يدازآ و  ياـهبرپ  رهوـگ  ياراد  ناـسنا 
 ، ددرگ رداص  ناسنا  زا  ینادـجو  ییادـخ و  يرطف و  دـعاوق  ياـضتقم  هب  لـمع  هدارا و  هچناـنچ  تسا .  رهاـظ  تاـکرح  نطاـب و  تـالاح 
 ، تسا نارگید  دوـخ و  هب  ملظ  نوـچ  ددرگن ،  رداـص  حیحـص  ياـنبم  رب  لـمع  تـین و  رگا  و  تـسا ،  یلاـع  باوـث  دزم و  رجا و  یـضتقم 

دناد یم  قح  عراش  عرـش و  طقف  هن  ار  نیا  و  تسا ،  لمع  تین و  رد  يدازآ  نیمه  باقع  باوث و  تلع  تسا .  باـقع  باذـع و  یـضتقم 
ربارب رد  و  شاداپ ،  صـالخا  یکین و  ربارب  رد  دـیاب  دازآ  دوجوم  هک  تسا ،  نیمه  شتواـضق  مه  ترطف  تمکح و  قطنم و  لـقع و  هکلب 

باذـع ناراکوکین و  شاداپ  يارب  نید »  زور  مان «  هب  ار  يزور  قح  ترـضح  رطاـخ  نیمه  هب  دـنیبب .  باذـع  باـقع و  ءوس  تین  يدـب و 
حرطم شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  نیدـلا . »  ِمْوَی  ِِکلام  دـناد « :  یم  دوخ  تردـق  اب  تسد  هب  ار  زور  نآ  روما  مامت  مامز  هداد و  رارق  ناراکدـب 

همه رد  ناـسنا  رگم  تسا ؟  رگید  ياـیند  هب  صوصخم  دـب  کـین و  لـمع  يازج  رگم  تسین ؟  زور  ره  کـلام  دـنوادخ  رگم  دوـش :  یم 
؟  تسین تبوقع  شاداپ و  رعم  رد  شنورب  نورد و  يایند  رد  شیوخ ،  لمع  لمعلا  سکع  قیرط  زا  هچ  نادـجو و  قیرط  زا  هچ  تاظحل ، 

زامن www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


تبوقع رجا و  ضرعم  رد  هلـصافالب  يدـب  کین و  لمع  ره  ربارب  رد  مه  یمدآ  تسا و  تاـظحل  همه  کـلام  دـنوادخ  ارچ ،  تفگ :  دـیاب 
رابتعا وربآ و  بسک  لماع  نوریب  رد  وا  يارب  یکین  یبوخ و  نیا  و  دوش ،  یم  لصاح  شیارب  نورد  طاـسبنا  کـین  راـک  ماـگنه  هب  تسا . 

 . ددرگ یم  لصاح  وا  يارب  یکانرطخ  یعامتجا  لمعلا  سکع  دوش و  یم  نادجو  هنایزات  راتفرگ  دب  راک  تقو  هب  و  ددرگ ،  یم  یعامتجا 
تبوقع زا  رارف  هار  لامعا  زا  یضعب  ربارب  رد  هوالع ،  هب  تسا .  یبسن  هکلب  تسین  لماک  هتشاد  هک  یلمع  هب  تبسن  تبوقع  رجا و  نیا  یلو 

ایبنا و تکربرپ  تایح  هب  هنیمز  نیا  رد  دسرن .  شا  یعقاو  دزم  هب  ایند  رد  یلو  دـشاب  راکوکین  اپارـس  یناسنا  هک  اسب  هچ  یفرط  زا  و  دراد ، 
مه تبقاع  هدشن و  دراو  نانآ  هب  هک  یبئاصم  اهرجز و  هچ  نافلاخم  ربارب  رد  و  دوب ،  تبثم  رـسارس  هک  دـینک  رظن  قح  هار  ناقـشاع  همئا و 

خیرات ناراکمتـس  نیگنن  تایح  هب  نینچمه  دـنتفر .  ایند  زا  دوخ  یهلا  قالخا  لامعا و  نامیا و  اـب  بساـنتم  دزم  رجا و  هب  ندیـسر  نودـب 
مزال يرگید  زور  سپ  دنداد .  ناج  شیاسآ  تحار و  لامک  رد  تیانج  همه  نآ  ربارب  رد  ییاذغ  نیرتمک  ندیـشچ  نودب  هک  دینک  هجوت 

رد یتلاخد  قح  ترضح  زج  یـسک  دنـسرب و  دوخ  یقیقح  همیرج  هب  ناراکدب  و  یعقاو ،  شاداپ  هب  ناراکوکین  زور ،  نآ  رد  هک  دیآ  یم 
رد قح  زج  يدحا  هدش و  هدیمان  نید  زور  مان  هب  زور  نآ  و  دنیبن ،  دوخ  ياپ  شیپ  یهار  تبوقع  رارف  يارب  مرجم  دشاب و  هتشادن  زور  نآ 

هیزجت و رد  هیآ  رازه  زا  زواجتم  دـیجم  نآرق  تسا .  نیدـلا »  ِمْوَی  ِِکلام  هفیرـش «  هیآ  موهفم  همه  نیا  درادـن و  تلاخد  زور  نآ  عاـضوا 
وت هب  هدـنریگارف  زور  نخـس  اـیآ  میناوـخ * :  یم  نینچ  هیـشاغ  هروـس  لوا  تاـیآ  رد  ار  زور  نآ  زا  يا  هشوـگ  هک  دراد  ازج  زور  لـیلحت 
هب نانیا  دـنا .  هدرب  جـنر  ثبع  هدرک و  راک  هدوهیب  ایند  رد  اریز  هدـنناسرت ،  هتـسکشرو و  راـبتعا و  یب  ییاـه  هرهچ  زور  نآ  رد  هدیـسرن ؟ 
اذغ نآ  هک  دنرادن  تخس  راخ  زجب  ییاذغ  اجنآ  رد  دنوش .  یم  هدناشچ  ناشوج  غاد و  رایـسب  يا  همـشچ  زا  دنـسر و  یم  نازوس  یـشتآ 
اجنآ رد  هک  دنتسه  نیرب  تشهب  رد  دونشوخ .  شیوخ  شـشوک  زا  دنا و  تمعن  رد  زور  نآ  رد  هک  یناسک  و  دنک .  یمن  ناشریـس  هبرف و 
يارب هدرتسگ  ياهشرف  اهیتشپ و  هدامآ و  ياهحدق  عیفر و  ياه  تخت  دشاب و  ناور  ییاهراس  همشچ  نآ  رد  و  دنونش ،  یمن  هدوهیب  هوای و 
ناـمه ناـیوگغورد !  رب  گرم  مینک * :  یم  تئارق  تروص  نیدـب  تاـیراذ  هکراـبم  هروس  رد  ار  زور  نآ  زا  يا  هشوگ  زین  و  تحارتـسا . 
ریگرد دـنتفارد و  شتآ  هب  هک  يزور  تسا ؟  تقو  هچ  شاداپ  زور  زیخاتـسر و  دنـسرپ  یم  دنتـسه .  يربخ  یب  زا  یبادرگ  رد  هک  یناسک 

اهراس همـشج  تاغاب و  رد  ناراکزیهرپ  یتسار  هب  دیدرک .  یم  بلط  باتـش  هب  هک  يزیچ  نآ  تسا  نیا  دیـسچب .  ار  دوخ  باذع  دـنوش . 
زاین زار و  اب  ناهاگرحس  دندیباوخ و  یم  ار  بش  زا  یمک  دندوب ،  راکوکین  ایند  رد  نانیا  دنا .  شیوخ  راگدرورپ  ششخب  هدننک  تفایرد 

َكاِّیا َو  ُدـُبْعَن  َكاِّیا  دـنداد .  یم  رارق  یمهـس  نایاونیب  نادنمتـسم و  يارب  ناشجنرتسد  دـمآرد و  زا  دنتـساوخ و  یم  شزرمآ  دـنوادخ  زا 
ای هتفرگ و  رارق  موهفم  نیا  رد  میلـست  صوصخ  هب  عضاوت و  عوضخ و  هک  دراد  يا  هدرتـسگ  عیـسو و  موـهفم  یگدـنب  تداـبع و  نیعَتْـسَن 

یتسه رامعم  ّربدـم و  مظان و  نایاپ  یب  ّتبحم  تمحر و  ّتیکلام و  ّتیبوبر و  هب  هشیدـنا  رّکفت و  تکرب  زا  یتقو  ناسنا  تسا .  نآ  همزـال 
زج هک  دوش  فقاو  اـنعم  نیا  هب  یتقو  ناـسنا  دـهن .  یمن  ندرگ  هب  ار  نارگید  یگدـنب  دـنب  دوش و  یمن  وا  ریغ  میلـست  هاـگ  چـیه  دَرب ،  یپ 

یئزج تسا  دامج  رگا  ریغ  دهد ؟  رارق  شتسرپ  دروم  ار  وا  ریغ  هک  دراد  انعم  هچ  تسین ،  یتسه  راد  رد  لالقتسالاب  يدوجو  هللا  ترـضح 
تـسا ناسنا  رگا  تایح .  هاگ  هصرع  زا  کـچوک  يا  هشوگ  رد  زیچاـن  تسا  يدوجوم  تسا  ناویح  رگا  یتسه .  ءازجا  زا  کـچوک  تسا 

يور هک  دـنام ،  یمن  ریغ  تدابع  تعاطا و  شتـسرپ و  يارب  ییاـج  سپ  امـش .  دوخ  نوچ  تسا  يدنمتـسم  دـنمدرد و  دـنمزاین و  ریقف و 
ناسنا یگدنز  دیاع  يزیچ  رطخ  ررض و  زج  هک  یتدابع  تسا و  یتسرپ  تب  ییارگ و  تب  تقیقحرد  كرـش و  رفک و  نیع  ریغ  هب  ندروآ 

قح ياهروتسد  مامت  نتشاذگ  ارجا  هب  زا  تسا  ترابع  دوش ،  یم  مالعا  زامن  رد  ُُدبْعَن »  َكاِّیا  هلمج «  اب  هک  یعقاو  تدابع  نیا  دنک .  یمن 
ندومیپ کش ،  یب  ددنـسپ .  یمن  ناسنا  رب  قح  ترـضح  هچنآ  تامّرحم و  زا  يریگ  هرانک  طیارـش و  دجاو  ناهیقف  ناماما و  ناربمایپ و  و 

رماوا و زا  یچیپرـس  و  سوه ،  يوه و  زا  يدازآ  و  طلغ ،  ياهبتکم  ماهوا و  دنب  دیق و  زا  ییاهر  و  عناوم ،  عفر  نودـب  حیحـص  تدابع  هار 
نیا اب  دـناوت  یمن  دـنوادخ  زا  یهاوخ  کمک  نودـب  دراد ،  خـهک  يرقف  زجع و  نیا  اب  ناسنا  درادـن .  ناکما  نایتوغاط  توغاـط و  یهاون 

فعـض ناربج  يارب  ار  يونعم  يدام و  يروما  ات  تساوخ  کمک  ادخ  زا  دیاب  تدابع  هار  رد  هک  تسا  نیا  دزیخرب .  هزرابم  هب  عناوم  همه 
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فطل و شـشک و  بلج  تقیقح  رد  شترـضح ،  زا  یهاوـخ  کـمک  راـگدرورپ و  هب  هجوـت  هتبلا  و  دـنک ،  هارمه  وا  اـب  ناـسنا  یناوتاـن  و 
 . تسوا يریگتسد 

میقَتْسُمْلا َطارِصلا  انِدْهِا 

هک ینیوکت  ای  یعیبط  تیاده  تسا :  عون  دنچ  رب  نآ  و  دوصقم ،  بولطم و  يوس  هب  تسا  حالـص  تبحم و  رهم و  اب  ییامنهار  تیادـه ، 
تادوجوم صوصخم  هک  یساسحا  يزیرغ و  تیاده  تسا .  شنیرفآ  زیگنا  تفگش  هاگ  هصرع  رـصانع  یناهیک و  تادوجوم  هیلک  لماش 

نید تیاده  و  تساهناسنا ،  لماش  هک  ینید  یـساسحا ،  یلقع ،  ینادـجو ،  تیادـه  تسا .  سْفَن  بحاص  تادوجوم  لماش  ای  رادـناج و 
هیآ رد  دیوگ :  یم  يرـصم  رّـسفم  هدبع  دهد .  یم  قوس  ترخآ  ایند و  تداعـس  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  يارب  تیاده  نیرت  لماک 
هار ریخ ،  هار  میداد :  یهاگآ  هار  ود  يوس  هب  ار  ناسنا  ام  دراد :  هراشا  ناسنا  هب  تبـسن  تیادـه  عاونا  هب  ( 7  () ِْنیَدْجَّنلا ُهاَْنیَدَهَو  هفیرش ( 

یهاگآ تسوا  ربارب  رد  هک  یهار  ود  زا  ار  ناسنا  ساسحا  نادجو و  لقع ،  نید ،  قیرط  زا  قح  ترضح  تواقش .  هار  تداعس ،  هار  رش . 
میقتـسم هب  شندش  فوصوم  تسا و  ریخ  هب  ور  یمومع  هداج  طارـص »  دـنک « .  یم  تیادـه  تواقـش  تداعـس و  ّرـش و  ریخ و  هب  هداد و 

اـیند و يزخ  هب  ار  شورهار  هک  تسا  یجک  هار  ره  ربارب  رد  میقتـسم »  طارـص  تسا « .  جراـخ  هلاـسر  نیا  هلـصوح  زا  هـک  دراد  يرارـسا 
تاررقم دودح  هزوح و  و  لدـع ،  هار  قح ،  زرم  نید ،  هار  زا  تسا  ترابع  تقیقح  رد  میقتـسم  طارـص  دـنک .  یم  راچد  ترخآ  باذـع 

یهلا تمحر  تیانع و  ضیف و  زا  هدیدرگ و  نومنهر  قح  برق  هب  ار  یمدآ  تاررقم  نآ  يارجا  هدش و  میسرت  تنـس  نآرق و  رد  هک  یهلا 
نآ موکحم  طـیحم و  اـب  قبطنم  بوذـجم و  دـیاب  دورب ،  شیپ  هار  نیا  رد  دـهاوخ  یم  هک  یناـسنا  درک .  دـهاوخ  دـنم  هرهب  ناـهج  ود  رد 

 ، ترخآ ایند و  ریخ  نماض  تسادـخ و  نید  نامه  هک  میقتـسم ،  طـخ  رد  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  یحور  يرکف و  طـیحم  هتـسویپ  ددرگن و 
طارـصلا اندـها  مه «  ار  تساوخرد  اعد و  نیا  و  تسا ـ  تلفغ  یهارمگ و  ضرعم  رد  هتـسویپ  نوچ  دـشیدنیب ـ  فارحنا  زا  و  دریگ ،  رارق 

 . ددرگ یتسه  لامک و  أدبم  صوصخم  ّتیشم  تیانع و  لومشم  دوخ  ات  دشاب  هتشاد  دای  هب  هشیمه  میقتسملا » 

مِهْیَلَع َتْمَعْنَا  نیذَّلا  َطارِص 

ناونع هب  میقتـسم  طارـص  رد  ریـس  هار  رد  ار  اه  تمعن  نآ  همه  و  يونعم ـ  هچ  يدام و  تمعن  هچ  دـش ـ  اطع  اـهنآ  هب  تمعن  هک  ناـنآ  هار 
دنک یم  یفرعم  نیحلاص  ادهش و  نیقیدص و  ایبنا و  ار  ناراوگرزب  نیا  ءاسن  هروس  هیآ 69  رد  دیجم  نآرق  هک  دندومن ،  فرصم  هار  هشوت 

رد هک  ار  نانآ  دزاس و  یم  انـشآ  تسا ـ  هدش  دای  زامن  زا  هعطق  نیا  رد  هک  یتمعن  قح ـ  تمعن  ناگدنراد  اب  امـش  دیجم  نآرق  هب  هعجارم  . 
ات دنک  یم  یفرعم  امـش  اب  دنـشاب  امـش  هوسا  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  دـیاب  هک  ار  نانآ  دزاس و  یم  انـشآ  تـسا ـ هدـش  دای  زامن  زا  هعطق  نیا 

 . دنتشاد هرهب  یمیظع  فقوم  هچ  زا  لمع  قالخا و  نامیا و  رد  دندوب و  ییاهناسنا  هچ  میقتسم  هار  ناورهار  دینادب 

ْمِهْیَلَع ِبوُضْغَمْلا  ِرْیَغ 

باختنا یهلا  هار  ریغ  يریـسم  دنتـساخرب و  ینمـشد  جاجل و  دانع و  هب  هار ،  نتفاـی  قح و  تخانـش  اـب  هک  دنتـسه  یمدرم  ناگدـش  بضغ 
اه و یگدولآ  عاونا  هب  دنور و  یم  اطخ  هار  هتـسناد  هک  دندوهی  هلمج  نیا  ّمتا  قادصم  تفگ  ناوت  یم  نآرق  تایآ  کمک  اب  هک  دندرک ، 

راچد هورگ  نیا  هک  تسانعم  نیا  هدـنهد  ناشن  لیئارـسا  عاضوا  مسینویهـص و  دـیلپ  بزح  عضو  هعلاطم  دنتـسه .  راچد  تایانج  دـسافم و 
یمدآ هب  تبسن  قح  يریگ  تهج  هدنهد  ناشن  ناسنا  يرهاظ  ینطاب و  راثآ  تاکرح و  راتفر و  لامعا و  قالخا و  يرآ !  دنا .  قح  بضغ 

 . تسا
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نیلاضْلا َو َال 

ددنسپ یمن  ادخ  هچنآ  رد  ار  لامک  ریسم  دننک و  یم  ریـسفت  ار  ادخ  هار  دوخ  يارب  هتفای و  طلغ  ار  نید  دنتـسه ،  مهف  جک  هک  یمدرم  نآ 
يراصن یهارمگ ،  نشور  قادصم  دنهد .  یم  ماجنا  دنهاوخ  یم  هچنآ  هتفاترب و  نازیم  رایعم و  زا  رـس  قح ،  تخانـش  يارب  دنراگنا و  یم 

ار ریسم  نانیا  هک  دوش  نومنهر  انعم  نیا  هب  ار  امش  راگزور ـ  نیا  رد  صوصخ  هب  نانآ ـ  یتعنص  یملع و  رورغ  هب  هجوت  دیاش  و  دنتـسه ، 
ریـسفت دوخ  يأر  هب  نید  زا  هک  هچنآ  هب  ای  هتخاس و  دوخ  هار  هب  دننک و  یم  میـسرت  دوخ  تعنـص  شناد و  رب  هیکت  اب  هک  دـنرادنپ  یم  نآ 

ادج ادخ  هار  زا  هک  يا  هفیاط  رـشق و  ره  هکلب  دنتـسین  يراصن  دوهی و  طقف  ناهارمگ  ناگدـش و  بضغ  هتبلا  دـنیامن .  یم  لمع  دـنک  یم 
يراد رازگزامن  رگا  دیدرت ،  یب  تسا .  هارمگ  بوضغم و  شعـضو  فعـض  تّدـش و  تبـسن  هب  دـباترب ،  یهلا  ياهرایعم  زا  رـس  دـشاب و 
تافـص راثآ و  نتـشاد  یقیقح ،  زامن  هب  لاّصتا  تمالع  تسا .  هارمگ  بوضغم و  دشاب ،  فرحنم  مدرم  يراصن و  دوهی و  لمع  قالخا و 

دهد یم  حیضوت  هنوگ  نیدب  ار  طارِّصلا »  انِدِْها  هلمج «  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  تسا .  نیحلاص  ادهش و  نیقیدص و  ایبنا و 
قداص ترـضح  مینک .  تعاطا  وت  زا  مه  هدـنیآ  رد  ات  راد  هتـسویپ  درک  قفوم  وت  زا  يوریپ  هب  ار  اـم  راـگزور  هتـشذگ  رد  هک  قیفوت  نآ  * 

اهاوه و زا  و  دناسر ،  تشهب  هب  وت و  یتسود  هب  هک  شاب  امنهر  یهار  تمزالم  هب  ار  ام  دـیامرف * :  یم  هیآ  نیا  همجرت  رد  مالـسلا ) هیلع  )
هک هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  راد .  زاب  دنادرگ  یم  جنر  راچد  ار  ام  هک  ییارآ 

هکرابم هروس  رد  هتفور ،  مه  يور  ماما .  تفرعم  ینعی  میقتسم  طارص  هک  هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) مشـش ماما  زا  نآرق .  ینعی  میقتـسم  طارص 
تب تب و  یفن  و  ادـخ ،  هار  هب  تلالد  هللا ،  اـب  ياـکتا  قلخ ،  قح و  قوقح  داـعم ،  تماـما ،  توبن ،  دـیحوت ،  لـیبق  زا  یمهم  راـثآ  دـمح 

اب اـت  دـنک ،  هجوت  دوجو  ماـمت  اـب  شیاـیاوز  ماـمت  هب  دـیاب  دراد  هک  یجارعم  رفـس و  نیا  رد  رازگزاـمن  هک  دروـخ ،  یم  مشچ  هب  یتـسرپ 
 . ددرگ هتسارآ  قیاقح  نآ  مامت  هب  یعقاو ،  زامن  کی  ندناوخ 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمْسِب 

 . تشذگ زا  لبق  تاحفص  رد  هفیرش  هیآ  نیا  حیضوت  همجرت و 

هّللا َوُه  ْلُق 

شعماج يانعم  هب  شتـسرپ  انعم ،  نیا  هب  هجوتاب  تسا .  ناسحا  ماعنا و  رکـش  یبلق و  عوشخ  عوضخ و  یگدـنب و  راهظا  تدابع ،  تقیقح 
ار ام  هک  درک  تدابع  دـیاب  ار  یـسّدقم  دوجو  تسین .  زیاج  تسوا  زا  اه  تمعن  عیمج  ًاعقاو  هک  یباـبرا  راـگدرورپ و  ـالوم و  ربارب  رد  زج 

روعـش نداد ،  تاـیح  ندرک ،  قلخ  ندـیرفآ ،  هک  درک  تداـبع  دـیاب  ار  یکراـبم  دوجو  تسا .  هداد  يزور  هدـنارورپ و  دیـشخب و  دوجو 
تسا و تبحم  تمحر و  توطس ،  تمکح و  تردق ،  ملع و  ياراد  هک  يدنوادخ  تسوا .  سّدقم  میرح  فقو  نداد  يزور  ندیـشخب و 
و لماک ،  شتمکح  ملع و  و  تیاهن ،  یب  شتردـق  دوش .  یم  هدـید  تاـقولخم  تاـنئاک و  همه  رد  شتمکح  تردـق و  راـثآ  اـه و  هناـشن 

تـسا يدوجو  هصالخ  لهج و  نودـب  تسا  یلع  فعـض و  نودـب  تسا  یتردـق  دراد .  فارـشا  یتسه  يایاوز  مامت  رب  شفطل  تمحر و 
 . دوش یم  هدیمهف  هّللا  ظفل  زا  همه  نیا  هک  لامک ،  تافص  عیمج  عمجتسم 

دَحَا

تدـحو قح  تدـحو  مالـسلا : ) هیلع   ) ریما ترـضح  لوق  هب  تسین و  ترثک  ددـعت و  لباق  تروص  چـیه  هب  هک  یـسّدقم  كرابم و  دوجو 
یب ءزج و  یب  ینعی  ادخ  ندوب  دحاو  تسین .  اور  ادخ  رب  ییانعم  نینچ  و  ود ،  زا  رتمک  فصن و  زا  رتشیب  ینعی  دحاو  اریز  تسین ،  يددـع 
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ملع و زا  هّیلامک  هّیتوبث و  تافـص  همه  رب  هّللا »  نیاربانب « ،  تسا .  هناگی  شلاعفا  تاذ و  رد  وا  ترـضح  هک  وا ،  ندوب  دننام  یب  کیرش و 
دناسر یم  بیع  صقن و  زا  هّیبلـس و  تافـص  زا  ار  دنوادخ  ندوب  هّزنم  دحا »  ظفل «  و  دنک ،  یم  تلالد  ریبدت  كاردا و  تایح و  تردق و 

 . تسین وا  يارب  ّدن  ّدض و  کیرش و  دننام و  و  تسین ،  يزیچ  رد  هدننک  لولح  تسین ،  ثداح  تکرم و  تسین ،  مسج  هک  دنامهف  یم  و 

دَمَّصلا ُهّللَا 

وا نودـب  دـنیامن و  هجوت  ودـب  دـننک و  هیکت  وا  هب  دـنراد و  وا  يوس  هب  يور  اهزاین  مامت  رد  یتسه  تادوجوم  مامت  هک  يراوگرزب  ياـقآ 
ییاقآ و هک  یسک  مالسلا ) مهیلع   ) قداص ترـضح  رقاب و  ترـضح  داّجـس و  ماما  ءادهّـشلا و  دّیـس  ترـضح  لوق  هب  دریگن .  ماجنا  يراک 

ياورنامرف دوب ،  دـهاوخ  هدوب و  هرامه  تسا و  یگـشیمه  مئاد و  هک  یـسک  تسا ،  لاـمک  تیاـهن  رد  وا  رد  تدایـس  فرـش و  یگرزب و 
زا هک  لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  همالّع  موحرم  تسا .  ریغ  زا  زاین  یب  تاذ و  هب  مئاق  تسین و  هدننک  یهن  هدـنهد و  رما  وا  قوف  هک  یگرزب 
زا ترابع  تقیقح ،  رد  دمـص  دـیامرف * :  یم  هنیمز  نیا  رد  یفاـک  لوصا  زا  یثیدـح  ریـسفت  رد  تسا  هعیـش  یّنف  یملع و  بتک  نیرتمهم 
هک یهاگهانپ  مومع و  عجرم  لک و  أدـبم  ینعی  تسوا .  هب  روما  عیمج  رد  تانئاک  مومع  جاـیتحا  و  وا ،  قلطم  يزاـین  یب  دوجو و  بوجو 

دنراد نآ  هب  زاین  ناگمه  هچنآ  زا  تسه و  شا  هتـساوخ  ندیـشخب  تجاح و  ماجنا  هب  رداق  وا  دهاوخب  هچ  ره  دراد و  یتجاح  ره  سک  ره 
 . دنوش وا  هّجوتم  شتسرپ  عوشخ و  هب  سک  همه  هک  تسا  راوازس  تسین و  دقاف  ار  يزیچ 

ْدَلوُی ْمَل  َو  ْدِلَی  ْمَل 

یعیبط نیناوق  قبط  يرگید  زا  دوخ  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دیازب ،  يدنزرف  دنوادخ  رگا  هک  تسین  يدیدرت  و  هدـشن .  هداز  تسا و  هدازن 
دوجو هب  دعب  هدوبن و  تدالو  زا  شیپ  دوب و  دهاوخن  یلزا  ینعی  دوش .  یم  دودحم  دـشاب ،  هدـش  هداز  يرگید  زا  رگا  دـشاب و  هدـش  هداز 
دنزرف یعّدـم  نانآ  اریز  تسا ،  باتک  لها  ناکرـشم و  مامت  رب  ّدر  زاـمن  زا  هعطق  نیا  دـشاب .  ادـخ  دـناوت  یمن  يدوجوم  نینچ  و  هدـمآ ، 

نیا دنتسناد .  یم  ادخ  رسپ  ار  حیـسم  يراصن  ار و  ریَزُع  دوهی  و  دنتـشادنپ ،  یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  ناکرـشم  دندوب .  ادخ  نتـشاد 
ماـقم نارـسپ  نیمه  يارب  ناـنیا  نوچ  دـعب  و  رگید ،  زیچ  هن  رتخد و  هن  رـسپ ،  هن  هدـییازن و  دـنوادخ  دومرف :  ناـنآ  دـیاقع  ّدر  رب  هک  تسا 
تسا میرم  زا  هدش  هدییاز  هک  یـسیع  سپ  دشاب ،  هدش  هدییاز  دوش  یمن  ادخ  دیوگ :  یم  دنتخادرپ  نانآ  شتـسرپ  هب  هدش و  لئاق  ییادخ 

 . تسین ادخ 

دَحَا ًاوُفُک  ُهَل  ْنُکَی  ْمَل  َو 

تافـص تاذ و  رد  وا  و  دندودحم ،  دنراد  هک  ییاه  همانرب  همه  رد  تادوجوم  مامت  نوچ  تسین ،  وا  ربارب  دـننامه و  اتمه و  سک  چـیه  و 
تردـق هدارا و  هب  یکتم  تادوجوم  مامت  هکلب  تسین  وا  اب  يربارب  ياراـی  يا  هماـنرب  چـیه  رد  ار  یـسک  تسا و  تیاـهن  یب  رد  تیاـهن  یب 

 . دنتسه وا  ترضح 

هِدْمَحِب َو  ِمیظَعْلا  َیّبَر  َناحْبُس 

عوکر تسا .  قح  هب  تبـسن  دـبع  عضاوت  هدـنهد  ناشن  زامن و  ناکرا  زا  گرزب  ینکر  یناحور  ياوآ  یتوکلم و  رکذ  نیا  اب  هارمه  عوکر 
وت ياهروتـسد  مامت  نتفریذپ  يارب  هدروآ و  دورف  رـس  تربارب  رد  تا  هدـنب  کنیا  میرک !  ياقآ  يا  نم و  يالوم  يا  هک :  تسانعم  نیا  هب 
هیلع  ) قداـص ترـضح  دراذـگب .  شا  هدرگ  يارب  يراد  هدارا  تیلوؤـسم  راـب  هچنآ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  شندـش  مـخ  و  تـسا ،  هداـمآ 

دـنک و رونم  دوخ  ِءاهب  ِتینارون  هب  ار  شلد  گرزب  دـنوادخ  دروآ ،  ياجب  نینچنیا  ار  عوکر  قح  رازگزاـمن  رگا  دـیامرف * :  یم  مالـسلا )
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 . دـنیبب کـچوک  ریقح و  ار  وا  ریغ  دوـش و  تسود  تمظع  وـحم  عوـکر  رد  دـیاب  هدـننک  عوـکر  دـهد .  تنیز  روـن  نآ  هب  ار  شبلق  هناـخ 
سابل هب  ار  وا  دـهد و  ياـج  دوخ  يراوگرزب  هیاـس  رد  تسا  عوضخ  عوشخ و  هب  فصتم  هک  ار  يا  هدـننک  عوکر  نینچ  ناـبرهم  دـنوادخ 
ینعی قح ،  هب  تبـسن  عوشخ  زا  هک  یبلق  اب  اما  نک  عوکر  دیامرف * :  یم  شنانخـس  همادا  رد  ترـضح  دـیارایب .  شیایلوا  زا  ناگدـیزگرب 

تاکرح زا  ار  تحراوج  اضعا و  عوکر ،  لاح  رد  دراد .  رارق  ریـشمش  ریز  شندرگ  هک  سک  نآ  سرت  دـننام  دـشاب  رپ  وا ،  زا  سرت  میب و 
ناطیـش بیرف  هسوسو و  زا  لد  هروس ،  دمح و  لاح  دننام  هب  عوکر  ماگنه  هب  يوش .  دـنم  هرهب  نیعکار  عوکر  دـیاوف  زا  ات  راد  زاب  هدوهیب 

عضاوت و لزنم  هب  نتفاـی  هار  دـیدرت  یب  دـهد و  یم  رتـشیب  تّزع  دـشاب ،  رتـشیب  شراـسکنا  زجع و  هک  ار  سکره  دـنوادخ  اریز  راد ،  رود 
 ، دشاب رتشیب  تفرعم  هچ  ره  تسالوم .  لالج  تمظع و  هب  تبـسن  ناسنا  یهاگآ  هزادـنا  هب  قح ،  ماقم  زا  سرت  میب و  ینتورف و  عوضخ و 
رد تیاهن  یب  تمظع  هب  هّجوت  شتادوجوم و  ناهج و  یکچوک  نتفای  زا  سپ  هک  تساـجنیا  تسا .  رتشیب  ناتـسآ  نآ  هب  ینتورف  عضاوت و 

کلام تسا  یصقن  بیع و  ره  زا  هّزنم  هِدْمَِحب . »  َو  ِمیظَْعلا  َّیبَر  َناْحبُـس  يراد « :  یمرب  دایرف  عوکر  لاح  رد  هبترم  کی  الوم ،  تیاهن  یب 
 . میاتس یم  تسوا  قح  هک  روط  نآ  ار  شترضح  مرازگ و  یم  شساپس  وا  يرای  کمک و  هب  نم  و  نم ،  گرزب  هدنهد  شرورپ  و 

هَدِمَح ْنَمِل  ُهّللا  َعِمَس 

ساپس و يوگخساپ  اونش و  نم  يادخ  هک :  ینک  یم  يراج  نابز  هب  ندب  رارقتـسا  لاح  رد  عوکر ،  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  ار  هلمج  نیا 
 . تسا نم  شیاتس 

هِدْمَحِب َو  یلْعالا  یبَّر  َناحْبُس 

زا عوکر  دـننامه  زین  ار  دوجـس  حیـضوت  همجرت و  هک  رتهب  هچ  و  یقیقح .  قوشعم  ربارب  رد  تسا  دـبع  یگداتفا  ینتورف و  ياـهتنم  دوجس 
رمع مامت  رد  هچ  رگا  ار  هدجس  قح  هک  یسک  دوش  یمن  روشحم  ناراکنایز  اب  تسین و  راکنایز  میونشب * :  ( مالسلا هیلع   ) قداص ترضح 
رود همانرب  تقیقح  ّتیعقاو و  زا  یلو  دنک .  تولح  شبیبح  اب  دوجس  لاح  رد  هک  یسک  درادن  يراگتسر  و  دشاب ،  هدروآ  ياجب  راب  کی 

ترخآ رد  تشهب  ایند و  رد  تداعس  هک  شناگدنب  هب  تبسن  یهلا  تراشب  زا  اما  دنک  هدجس  دنزب ،  لوگ  ار  دوخ  یلو  دنک  هدجس  دشاب ، 
دوخ راک  لمع و  هب  دناسر و  یم  برق  ماقم  هب  ار  دوخ  هدجس  لاناک  زا  هک  يا  هدنب  نآ  تسود  تیانع  هک  تسین  رود  دنامب .  لفاغ  تسا 
رود هچ  و  دـنک ،  یم  يراج  نابز  هب  ار  یـسدقم  دوجو  هچ  ِشیاتـس  هک  دـناد  یم  دـسوب و  یم  هدجـس  اب  ار  ییایربک  طاسب  دراد و  هجوت 

قح و ندش  رکذتم  ياج  هب  دنک و  یمن  تیاعر  ار  هدجس  بادآ  بدا و  تسوا و  زا  لفاغ  هدجس  رد  هک  سک  نآ  بوبحم  فطل  زا  تسا 
 ، تلذ عضاوت و  تیاهن  رد  اـما  نک  هدجـس  يرآ ،  ددـنب .  یم  وا  ریغ  هب  لد  هتـشادن و  هاـگن  ار  ـالوم  تمرح  دـنام و  یم  لـفاغ  تقیقح ، 

هدنز دوجوم  رشب و  ياپ  نارازه  يراد و  نآ  رب  یناشیپ  هک  یکاخ  هکنیا  هب  یهاگآ  دنک .  یهارمه  ار  نآ  روعـش  یهاگآ و  هک  يا  هدجس 
زا همه  هک  يا  هفطن  دـش ،  وت  دوجو  هفطن  هب  لیدـبت  هک  دوب  كاـخ  نیمه  تسوـت .  شنیرفآ  یلـصا  هداـم  هدـش  هتـشاذگ  نآ  رب  رـشب  ریغ 

مسج و نیمه  و  دروآ ،  تدوجو  هب  شدوخ  مرک  فطل و  اب  وا  يدوب ،  كاخ  ناهج  رد  هدشمگ  يا  هّرذ  يرآ ،  دـندرک .  یم  رارف  شیوب 
دهاوخ تماـیق  هب  ار  وت  كاـخ  نیمه  زا  نداد  ازج  يارب  هاـگ  نآ  دـنادرگ و  یمرب  كاـخ  هب  هراـبود  تسا  هتخادرپ  هتخاـس و  هک  ار  ندـب 

 ! يرآ ینیبن .  ار  یسک  وا  زج  دوش و  یناف  وا  تمظع  ماقم و  رد  اوق  ساوح و  همه  ناج و  لد و  اب  هک  دادرارق  نیا  يارب  ار  دوجس  دیشک . 
 . دنیبن ار  يزیچ  زین  تلد  دیاب  دنیبن ،  ار  يزیچ  تا  هدـید  دوجـس  لاح  رد  هک  نانچمه  يدرگ .  رود  شریغ  زا  يوش  کیدزن  وا  هب  هچ  ره 
زا دوش و  یم  کـیدزن  تسود  ریغ  هب  تقیقح  رد  و  دراد ،  ریغ  ورگ  رد  لد  هدجـس  رد  صوصخ  هب  زاـمن و  رد  هک  یـسک  رب  داـب  فسأـت 
اب دشاب و  ادخ  هب  ور  لد  کی  اب  ات  میدادـن »  رارق  لد  ود  یـسک  يارب  هدومرف « * :  شدـیجم  نآرق  رد  ددرگ !  یم  رود  بوبحم  ترـضح 
هک یلد  دـیامرف * :  یم  یهلا  لوـسر  سب .  ادـخ و  دـشاب :  یکی  هجوـتم  نآ  يور  دـیاب  تـسا و  لد  کـی  يرآ !  ریغ .  هجوـتم  رگید  لد 
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ناراکنایز هرمز  رد  هدرک و  هرخـسم  ار  دوخ  تسادـخ ،  ریغ  هب  لوغـشم  زامن  رد  هک  یـسک  تسوا .  بحاص  لفکتم  ومه  تسوا ،  هجوتم 
بلق زا  هناقشاع  دایرف  لاصتا  تدش  زا  تفر ،  قوشعم  قشع  ورگ  رد  ناج  لد و  تفرگ و  رارق  نیمز  رب  عضوم  تفه  هکنیا  زا  سپ  تسا . 

يالعا هدنهد  شرورپ  بحاص و  تسا  كاپ  هزنم و  صقن  بیع و  ره  زا  يرآ !  هِدْمَِحب . »  َو  یلْعَْالا  َّیبَر  َناْحبُـس  هک « :  دیآ  یمرب  نابز  و 
 . ملوغشم يرازگساپس  شیاتس و  هب  وا  کمک  هب  هک  منم  نیا  و  نم ، 

رَبْکَا ُهّللا  َو  ُهّللا  ّالِا  َهلِا  َو ال  ِهّلِل  ُدْمَحْلا  َو  ِهّللا  َناحْبُس 

 » ریـسفت و  دوجـس ،  عوکر و  حیـضوت  رد  َناْحبُـس »  ياـنعم «  دوش .  یم  هدـناوخ  مراـهچ  موس و  تعکر  رد  یتوکلم  اـبیز و  تـالمج  نیا 
همه نآ  بسک  زا  سپ  َهل  َکیرَـشال  ُهَدْحَو  ُهّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  تشذگ .  زامن  يادتبا  رد  رَبْکَا »  ُهّللَا  هروس و «  دـمح و  رد  ِهِّللُدْـمَْحلَا » 

هب رازگزاـمن  یتـسه  ماـمت  هک  تسا  نآ  تقو  نوـنکا  دوجـس ،  عوـکر و  هروـس و  دـمح و  مارحـالا و  ةریبـکت  هب  هجوـت  تکرب  زا  تفرعم 
ياراد هک  يدیحوت  هب  رارقا  درادن .  دوجو  یکیرـش  وا  يارب  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  دهد  تداهـش  وا  ترـضح  تینادـحو  یگناگی و 

 . تکرح لمع و  رد  دیحوت  غالبا ،  رد  دیجوت  نامیا ،  هدیقع و  رد  دیحوت  تسا :  یساسا  نکر  هس 

هُلُوسَر َو  ُهُدْبَع  ًادَمَحُم  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 

لمع هدـیقع و  رد  اه  ناسنا  و  دوش ،  هئارا  مدرم  هب  قح  شخب  تداعـس  گنهرف  هک  دوب  رطاـخ  نیا  هب  مدرم  نیب  رد  اـیبنا  تلاـسر  تثعب و 
هب رارقا  درادن .  ایبنا  تثعب  زج  یلاناک  مدرم  تسد  هب  ندیـسر  يارب  تداعـس  دشر و  لماکت و  تیبرت و  دـعاوق  دـننک .  دـشر  ایبنا  دـننامه 

قّقحت نامیا و  همزال  تسوا ،  گنهرف  ّدـض  هک  یگنهرف  ره  یفن  وا و  ياهروتـسد  زا  يوریپ  و  ناربمایپ ،  متاـخ  صوصخ  هب  اـیبنا و  تّوبن 
 . تسا یعقاو  زامن 

دَّمَحُم ِلآ  َو  دَمَحُم  یلَع  ِّلَص  َمُهّللَا 

تلاسر ریسم  تماما  هرهچ  رد  دننآرق و  نزومه  هک  شلآ  رب  و  دوب ،  وت  تالاسر  غلبم  لاس  هس  تسیب و  هک  یگرزب  ربمایپ  نینچ  رب  یهلا ! 
 . امرف تناگدنب  هدنهد  تاجن  دیحوت و  هار  نایامنهار  نیا  لماش  ار  دوخ  صاخ  فطل  تسرف و  دورد  دندومیپ ،  ار 

هُتاکَرَب َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ُّیِبَّنلا  اَهُّیَا  َکْیَلَع  ُمالَّسلَا 

نیرترب رد  ار  دوخ  یمدآ  هک  دریگ  یم  جوا  حور  رکف و  نانچنآ  تسادـخ ،  يوس  هب  ناسنا  رفـس  نیرت  یتوکلم  هک  رفـس ،  نیا  ناـیاپ  رد 
چیه گرزب  ربمایپ  هب  مالـس  يارب  هک  تساجنیا  دنیب .  یمن  هلـصاف  ییادج و  هسّدقم  حاوراخ  دوخ و  نیب  دنک و  یم  هدـهاشم  يونعم  ماقم 

روضح یگناگی و  برق و  ماقم  ماقم ،  هکلب  هیَلَع ، »  ُمالَّسلَا  دیوگب «  هک  درادن  دوجو  ییادج  دـنک .  یمن  ساسحا  بیاغ  ریمـض  هب  يزاین 
هک تسا  ییور  رد  ور  نیا  رد  دنک و  یم  وربور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اب  ار  ناسنا  طیارـش ،  اب  ِزامن  تسا .  هدـهاشم  و 

 ! تلاسر بحاص  يا  وت  رب  ادخ  تکرب  و  تمحر !  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  دیوگ :  یم  رازگزامن 

نیحِلاّصلا ِهّللا  ِدابِع  یلَع  َو  انْیَلَع  ُمالَّسلَا 

زج لمع  رد  دنسانش و  اتکی  وگ و  اتکی  رگن ،  اتکی  تسا .  دیحوت  ساکعنا  هنییآ  نانآ  لد  هک  دنتسه  یمدرم  نآ  ادخ ،  دابع  زا  ناگتسیاش 
غارچ نارگید  هب  تبـسن  و  تکرب ،  عبنم  ناشدوجو  دـنا .  یلمع  یقالخا و  ینامیا و  تالامک  ماـمت  دـجاو  ناـنیا  دنـشابن .  ـالوم  ناـمرف  هب 

زا ررکم  نآرق  تشادن .  وربآ  تایح  خیرات  تاحفـص  دندوبن  نانیا  رگا  دنتایح .  خیرات  دیواج  غورف  یگدنز و  هب  شخبرون  دنا .  تیادـه 
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 ، بش يرادـیب  رکنم ،  زا  یهن  فورعم ،  هب  رما  يّربت ،  ّیلوت ،  هزور ،  جـح ،  تاکز ،  زامن ،  تیادـه ،  نامیا ،  ناگدـنراد  ناونع  هب  نانیا 
تیاعر ماما ،  و  ربمایپ ،  ادـخ و  زا  تعاـطا  هداـتفا ،  زا  يریگتـسد  میتی ،  تیاـعر  مدرم ،  هب  تبحم  هبناـج ،  همه  داـهج  قلخ ،  هب  تمدـخ 

دای  ... یکاپ و ییوج ،  قح  ظیغ ،  مظک  مظن ،  يرادـتناما ،  یتسرد ،  یتسار ،  نآرق ،  توالت  كاپ ،  نطاـب  ماوقا ،  رداـم و  ردـپ و  قوقح 
دابع فاصوا  زا  ار  دوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتـسیاش ،  دابع  ام و  رب  مالـس  دـیوگب  دـهاوخ  یم  رازگزامن  هک  اـجنیا  تسا .  هدرک 

 . دوش هتساک  شزامن  تیونعم  زا  هتساوخان  يادخ  هک  دشابن  هرهب  یب  حلاص 

هُتاکَرَب َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکْیَلَع  ُمالَّسلَا 

هتسیاش دابع  مرکا و  لوسر  ناسنا و  نیب  اهییادج  اه و  هلصاف  اه و  هدرپ  مامت  هک  تسا  ینامسآ  دنویپ  یتوکلم و  رفـس  نیا  ینایاپ  هطقن  رد 
یتسار درادـن .  دوجو  یعنام  چـیه  اهتیعقاو  او  وا  نیب  تساهیکاپ و  ناکاپ و  رـضاح  رظان و  طقف  ناسنا  هدـش و  هتـشاد  توکلم  حـلاص و  و 

رد ناسنا  زاورپ  تردق  تسا .  یتکرب  ریخ  رپ  رفـس  هچ  تسا ،  ییایند  هچ  تسا ،  یبیجع  لاّصتا  هتـشر  هچ  تسا ،  نیرفآ  تردق  هچ  زامن 
ناسنا هک  اجنآ  دـناسر ،  یم  تمظع  تعفر و  جوا  هب  هدرک و  ادـج  اه  یگدولآ  اهیتسپ و  همه  زا  ار  یمدآ  تسا .  زیگنا  باجعا  هچ  زاـمن 

ودنک مالـس  اهنآ  همه  هب  ناسنا  هدش  بجاو  دروخرب ،  ییورایور و  نیا  رد  هک  تسا ،  قح  هکئالم  حلاص و  دابع  ایبنا و  اب  ییورایور  طقف 
یم زامن  نایاپ  مالس  حیضوت  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  مُْکیَلَع . »  ُمالَّسلَا  هنابیاغ «:  مالس  هن  ییاطخ  مالـس  مه  نآ  دتـسرف ،  دورد 

دوبعم ترـضح  قح  يادا  هب  سک  ره  هکنیا  رب  تراشا  و  تسادخ .  باذع  زا  ینمیا  مالعا  زامن ،  ره  نایاپ  رد  مالـس  تقیقح  دـیامرف * : 
رد ترخآ  باذع  ایند و  يْزِخ  زا  دروآ ،  ياجب  عوشخ  عوضخ و  لامک  اب  طیارـش و  تیاعر  اب  ار  ییادخ  ننـس  یهلا و  تابجاو  دزیخرب و 
هب قح  زا  لیم  مدع  زا  ترابع  نآ  موهفم  هتشاذگ و  تناما  هب  دوخ  ناگدنب  رد  ار  نآ  هک  دنوادخ  ياهمان  زا  تسا  یمان  مالس  تسا .  ناما 

هلیـسو هب  یقالخا  ياهدروخرب  طباور و  تالماعم و  مامت  رد  دـیاب  تمالـس ،  یتسرد و  ظفح  تقیقح  رد  و  لیم ،  مدـع  نیا  تسا .  لطاب 
زا تسا  ترابع  تقیقح ،  هب  مالـس ،  دـشاب .  ناما  رد  رازگزامن  ناسنا  زا  دـیاب  تایح  نوؤش  مامت  رد  یناسنا  ره  دوش .  تیاعر  مدرم  همه 
هک دـسر  یم  روـهظ  هب  تقو  نآ  تناـما  قـح  نیا  تیاـعر  مدرم .  اـب  دروـخب  تـقو  هـب  متـس  مـلظ و  زا  زیهرپ  فاـصنا و  لدـع و  تیاـعر 

ترـضح دنزیهرپب .  یلغد  رْدَغ و  تنایخ و  هلیح و  رکم و  زا  دنیآ و  رد  قشع  تبحم و  یتشآ و  قدـص و  رـس  زا  رگیدـکی  اب  نارازگزامن 
نآ ياضتقم  هب  ای  دریگب و  رارق  دوخ  ياج  هب  مالـس  یهاوخ  یم  رگا  دـهد * :  یم  همادا  نینچ  نیا  ار  دوخ  راـتفگ  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص

یـصاعم یگریت  ترودـک و  زا  ار  لد  نید و  لقع و  نک ،  يریگ  هرانک  فالخ  لاـمعا  دنـسپان و  رادرک  زا  سرتب و  ادـخ  زا  دوش ،  لـمع 
تشحو یتحاران و  جنر و  رد  ار  نانآ  هدم و  رازآ  دنـسپان  رادرک  اب  دنتـسه  نیبتاک  مارک  هک  ار  دوخ  لامعا  ناگدننک  طبـض  راد ،  رانکرب 

مارک رگا  هک  يامن ،  راتفر  داد  لدع و  اب  نمشد  اب  و  دنـشاب ،  تمالـس  رد  وت  زا  مدرم  مامت  اقفر و  ناتـسود و  هک  نک  یگدنز  نانچ  ربم ، 
يارب شدوجو  ینعی  دـنکن ـ  راتفر  مالـس  ياضتقم  هب  سک  ره  نارگید  لاح  هب  ياو  دنـشابن  ناما  رد  وت  زا  ناتـسود  ناکیدزن و  نیبتاـک و 
زامن ریغ  رد  ای  دهدب  مالس  زامن  رد  هک  درادن  یقرف  تسا ،  وگغورد  ندرک  مالس  رد  دشابن ـ  ناما  شخپ  تمالـس و  عبنم  نارگید  دوخ و 

ریـس و يونعم و  رفـس  نیا  رد  ار  ام  تطاسب ،  رب  هدیروش  نافراع  هب  تلامج و  ناقـشاع  يوربآ  هب  تمرک و  فطل و  هب  یهلا !  دنک .  مالس 
ناماما ایبنا و  هک  میوش  يزامن  هب  ّقفوم  مینک و  ادیپ  لاّصتا  بیغ  توکلم  هب  میدرگ و  لیان  برق  جارعم  هب  ات  نک  کمک  یتوکلم  كولس 

ادخ ریش  دیوگ :  یم  نادهاجم  هقلح  رس  نافراع و  يالوم  ناقشاع و  ماما  زامن  هرابرد  فورعم  رعاش  یماج  دندش .  لیان  نآ  هب  تیایلوا  و 
وا لگ  هب  ناکیپ  هچنغ  تفرگاج  شنت  هب  فلاخم  ریت  تفرگ  اجیه  فص  نوچ  دـُحا  زور  یلج  ّیفخ و  كرـش  یلقیـص  یلع  تیـالو  هاـش 

دنتخادـنب وچ  ساملا  رجنخ  درک  باحـصا  رـس  درد  هب  تشپ  درک  بارحم  يوس  تدابع  يور  تفکـش  وا  لگ  تنحم ز  لـگ  دـص  تفهن 
دیکچ یّلـصم  هب  شنوخ  لـگ  لـگ  نورب  ناـسحا  نشلگ  نآ  زا  دـمآ  نوگراـگنز  هچنغ  نوخ  هقرغ  دـنتخادنا  شلگ  نوـچ  نت  هب  كاـچ 

هک تفگ  زاب  دـندومن  وچ  شلاح  تروص  نم  ياّلـصم  رازلگ  هتخاـس  نم  ياـپ  هت  تسیچ  لـگ  همهنیا  دـیدب  نآ  زاـمن  غراـف ز  وچ  تشگ 
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سفق وچ  نت  مدوش  رگ  كاب  هچ  دـش  نیـشن  هردـس  نم  ریاط  رترادربخ  تسین  نم  هچ ز  رگ  ربخ  مرادـن  غیت  ملا  زک  زار  ياناد  هب  دـنگوس 
يدرم هب  یفاکـش و  درگ  یـسر  يدرگ  هب  كاخ  نیزا  دـیاش  وش  كاخ  ناور  كاپ  مدـق  رد  وش  كاپ  نت  شیالآ  زا  یماج  كاچ  كاچ 

هّللا تیآ  موحرم  زین  و  دوب ،  ناهفصا  رد  یهلا  تمکح  گرزب  دیتاسا  زا  هک  یشاک  دّمحم  ّالم  دنوخآ  هک  ما  هدینش  نید  ناگرزب  زا  یسر 
دندوبن فّقوتم  قح  تبیه  قوش و  زا  کشا  نتخیر  دیدش و  هیرگ  زا  هظحل  کی  مالس  نایاپ  ات  زامن  لوا  زا  يا  هچرُد  رقاب  دّمحم  دّیـس  اقآ 

تفه نس ،  تلوهک  نیع  رد  ار  دوجس  عوکر و  رکذ  مدرک ـ  تکرش  شزامن  رد  دوخ  هک  هنع ـ ) هللا  یضر  ) يدرجورب یمظعلا  هّللا  تیآ  . 
دوب مالسلا ) مهیلع   ) يداه داوج و  اضر و  تارضح  باحـصا  زا  یحی  نب  ناوفـص  دندرک .  یم  رارکت  هناعـشاخ  هناعـضاخ و  یتلاح  اب  راب 

دمحا دّیـس  جاـح  هـّللا  تـیآ  ترـضح  درک .  اـضق  دـندوب  هدروآ  اـجب  هـکنیا  نـیع  رد  ار  شناتـسود  زا  رفن  ود  دوـخ و  رمع  زاـمن  هزور و 
هیموی ياهزامن  مامت  هکنیا  نیع  رد  درک ،  رارکت  ار  دوخ  رمع  زاـمن  لاـس  لداعم 240  راب  هس  درک  رمع  لاـس  دون  زا  شیب  هک  يراـسناوخ 

 ، دوب مق  هیلمع  هزوح  قالخا  دیتاسا  زا  هک  یمطاف  نیسح  اقآ  جاح  موحرم  دروآ .  یم  اجب  طیارـش  اب  ندیـسر  فیلکت  هب  زا  لبق  زا  ار  شا 
زا کشا  هک  یلاح  رد  رهظ  لوا  ناـبرق  دـیع  زور  رد  دومرف  هلمج  زا  درک ،  یم  لـقن  یبیجع  لـئاسم  يزیربت  یکلم  موحرم  دوخ  داتـسا  زا 

نامز داّهز  داّبع و  زا  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  دمآرد .  زاورپ  هب  ناناج  برق  يوس  هب  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  اب  تخیر  یم  هدید 
دّیـس دـشن .  هتـساک  شتابحتـسم  یّتح  بجاو  تادابع  موسر  زا  راب  کی  يارب  یـسایس  یعامتجا و  ياـه  يراـتفرگ  عاونا  نیع  رد  وا  دوب . 

عوکر و رکذ  یّتح  دـناوخ و  یم  هلان  هیرگ و  اب  هارمه  عوضخ و  اب  ار  دوخ  ياهزامن  ماـمت  یتفـش  هب  فورعم  مالـسالا  ۀـجح  رقاـب  دّـمحم 
یم ماجنا  هک  یتادابع  رمع  رخآ  ات  غولب  ّنس  زا  مظعا  خیـش  هب  فورعم  يراصنا  خیـش  تفگ  یم  راب  هس  بحتـسم  ياـهزامن  رد  ار  دوجس 

ترایز و  راّیط ،  رفعج  زامن  نآرق ،  ءزج  کی  تئارق  زا :  دوب  ترابع  تابیقعت ،  هیعدا و  يزور و  هنابـش  لـفاون  ضیارف و  زا  هتـشذگ  داد ، 
بش لوا  زا  بش  ره  تخادرپ و  یم  زییاپ  راهب و  ناتسبات و  ناتـسمز و  رد  بش  ره  يراوزبس  میکح  زور .  ره  رد  اروشاع  ترایز  هعماج و 

 ، دـندوبن تماما  تّوبن و  ماقم  ياراد  هک  نانآ  تاداـبع  زا  دوب  يا  هنومن  اـه  هماـنرب  نیا  درک .  یم  یگدـنب  ار  ادـخ  تعاـس  هس  رادـقم  هب 
 ) فارعا 3 ـ  باب 5 .   ، 33  / 1 هعیشلا :  لئاسو  2 ـ   . 89 88 ـ   ( : 26 ءارعش (  یقرواپ 1 ـ  دناد !  یم  ادخ  دوب  هنوگچ  ناماما  ایبنا و  تادابع 

 . 10  ( : 90 دلب (  7 ـ   . 229 ریبک :  ریسفت  6 ـ   . 29  / 1 رارسالا :  فشک  5 ـ   . 56  ( : 7 فارعا (  4 ـ   . 179  ( : 7

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
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، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

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

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

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

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

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

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

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

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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