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یعامتجا قالخا  لوصا 

باتک تاصخشم 

همحر ینیمخ  ماما  رظنم  زا  مالسا  یعامتجا  قالخا  لوصا  روآدیدپ :  مان  ناونع و  لضفلاوبا 1334 -  دواد ، رخف  یتیاده  هسانشرس : 
.1387 جورع ، رشن  پاچ و  هسسوم  س ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسوم  نارهت : رـشن :  تاصخـشم  .یتیاده  لضفلاوبا  هللا /
 : تشادداـی اـپاف  یـسیون :  تـسرهف  تیعـضو  لاـیر 9-007-212-964-978   23000 کـــباش :  .ص   228 يرهاـظ :  تاصخـشم 

يروهمج راذـگناینب  بـالقنا و  ربـهر  هللا  حور  ینیمخ ،  عوـضوم :  .سیوـنریز  تروـص  هب  نینچمه  228 ؛ [ - 227  ] .ص هماـنباتک :
هدوزفا هسانش  مالـسا  یبهذم --  ياه  هبنج  یعامتجا --  قالخا  عوضوم :  قالخا  هرابرد  هیرظن   -- 1368  - 1279 ناریا ،  یمالسا 

 6 1387 فلا   3 فلا  / DSR1574/5 هرگنک :  يدنب  هدر  جورع  رشن  پاچ و  هسسوم  س .)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  : 
 : 1303092 یلم یسانشباتک  هرامش  ییوید 955/0842 :  يدنب  هدر 

يدازآ

هراشا

ناسنا زیچ و  ره  هدـیزگرب  يانعم  هب  ّرح  تسا .  یبرع  نابز  رد  ّرح )  ) فدارم هدازآ )   ) و تیّرح )   ) هژاو فدارم  یگدازآ ،  يدازآ و 
1  . تسا رابجا  تراسا و  تیدوبع ،  ّتیقر ،  یگدنب ،  يدازآ  لباقم  هژاو  تسا ،  هدمآ  زین  میرک 

 : تسا هدش  انعم  مالسا  رد  نینچ  نیا  يدازآ 

هب ناسنا  ای  تسا  ناسنا  هب  قلعتم  هک  يزیچ  ره  هداهن و  انب  وکین  قالخا  رب  سپـس  دیحوت  ساسا  رب  تسخن  ار  شیوخ  نوناق  مالـسا ، 
يدازآ و  یعامتجا ،  ای  دشاب  يدرف  نالک ،  ای  دشاب  درخ  هاوخ  .دراد  دوخ  اب  ار  عرـش  ماکحا  زا  یمکح  تسا ،  هتـسباو  نادـب  يوحن 

زا ییاهر  يانعم  هب  مالسا  رد  يدازآ  .درادن  مالسا  رد  ییاج  زورما ، ناهج  رد  نآ  لوادتم  يانعم  هب 
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تسا رادروخرب  یعیسو  هرتسگ  زا  یلو  تسین ،  شیب  هملک  کی  هچ  رگ  یناونع  نینچ  تسا ،  ادخ ) یگدنب  اهنت  و   ) ادخ ریغ  یگدنب 
2  . تسین سایق  لباق  زگره  بتاکم  رگید  يدازآ  اب  هک 

 ، عرش ياهدنب  دیق و  زا  رهاظ  رد  هچ  رگ  درب ، یم  رـس  هب  تعاطا  هدودحم  زا  جراخ  ییادخ و  یب  يداو  رد  ات  ناسنا  ساسا ،  نیا  رب 
رب هوالع  هک  دنام  یم  ار  ینابش  یب  دنفسوگ  تسا و  راتفرگ  ناهن  راکـشآ و  ماد  عون  نارازه  رد  عقاو  رد  یلو  دنیب ، یم  اهر  ار  دوخ 
ماگ تیدوبع  يداو  هب  رگا  یلو  دهد ، نایاپ  شا  یگدنز  هب  یمحر  یب  هدنرد  لاگنچ  تسا  نکمم  هظحل  ره  ینادرگرـس ،  تریح و 
یم تسد  یعقاو  يدازآ  هب  هداهن  رس  تشپ  ار  يدازآ  ّدض  زوس و  نامناخ  ياهرطخ  همه  دنز ، یناشیپ  رب  ار  ادخ  یگدنب  رهم  دهن و 

.دبای

 . تسا یگدرب  اب  يواسم  ادخ  ینامرفان  و  يدازآ )   ) نیع ادخ ) یگدنب   ) مالسا رد  هکنیا ،  هجیتن 

یعامتجا يونعم و  يدازآ 

تـسخن هورگ  تسا ؛  ریگرد  ینوریب  ینورد و  محازم :  لماع  عون  ود  اـب  یگدـنز  ریـسم  رد  ناـسنا  یمالـسا ،  یـسانش  ناور  رظن  زا 
يدازآ .دنزاس  یم  شیوخ  ریسا  ار  ناسنا  نادجو  لقع و  تیناسنا ،  تفارش ،  هک  یناسفن  ياه  شهاوخ  یقالخا و  لئاذر  زا  دنترابع 

.دراد مان  يونعم )  يدازآ   ) دهد یم  تسد  زا  فاصم  نیا  رد  ناسنا  هک  يا 

هب ار  فیعـض  ياه  ناسنا  شیوخ ،  يدـنمناوت  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  رگرامثتـسا  ردـلق و  ياه  ناسنا  زا  دـنترابع  زین  ینوریب  لماوع 
يرتشیب قرب  قرز و  شیوخ ،  یگدنز  هب  اهنآ ، نوخ  ندیکم  اب  دنشک و  یم  یگدرب 
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روز ناردـلق و  نیا  ربارب  رد  اـه  ناـسنا  هک  هچنآ  .دـننک  یگدـنز  رت  تحار  دوخ  اـت  دـننک  یم  گـنت  اـهنآ  رب  ار  هصرع  دـنهد و  یم 
3  . تسا یعامتجا )  يدازآ  ، ) دنهد یم  تسد  زا  نارادم 

يدازآ هک  رّکذـت  نیا  اـب  تسا  یعاـمتجا )  يدازآ   ) میریگ یم  یپ  اـجنیا  هچنآ  تسا و  يدرف  قـالخا  رد  يوـنعم ،  يدازآ  هاـگیاج 
.دنک یمن  ادیپ  انعم  نآ  نودب  تسا و  يونعم  يدازآ  دولوم  یعامتجا 

يدازآ هب  مالسا  شرگن 

هدننک نیمضت  ود  نیا  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  مالـسا  تعیرـش  یـساسا  نکر  ود  یقالخا ،  لئاضف  دیحوت و  دش ، دای  هک  هنوگ  نامه 
نانم ؤمریما  هاگدید  رد  دور ؛ یم  رامـش  هب  مالـسا  تاراختفا  زا  يدازآ ،  داعبا  همه  نیمءات  دنناسنا و  یعامتجا  يدرف و  ياه  يدازآ 

 : تسا هدرک  نیجع  يدازآ  اب  ار  ناسنا  تشرس  ناحبس  دنوادخ  (ع ) 

4( ًاّرُح ُهَناْحبُس  ُهّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َكِْریَغ َو  َْدبَع  َّنَنُوَکت  (ال 

 . تسا هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ناحبس ،  دنوادخ  هک  یلاح  رد  وشن ؛ يرگید  هدنب  زگره 

تهج رد  مه  دـنیامیپب  ار  یگدرب  هار  یناسک  رگا  تسا و  راوتـسا  ناـسنا  تیّرح  رب  یمالـسا  نیناوق  نیوکت و  ماـظن  ساـسا ،  نیا  رب 
.دنا هدرک  لمع  ادخ  تساوخ  فالخ  رب  مه  دنا و  هتشادرب  ماگ  شیوخ ،  نادجو  ترطف و  فلاخم 

 : تسا دازآ  زین  یگدنز  هار  باختنا  رد  ناسنا  یمالسا ،  ینیب  ناهج  رد  رگید ، يوس  زا 

5( ًارُوفَک اِّما  ًارِکاش َو  اِّما  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِا  )

 ! ساپسان ای  دشاب  رازگساپس  هاوخ  میداد ،  ناشن  وا  هب  ار  هار  ام 

: دنک یم  مالعا  یهلا  نایدا  ناوریپ  همه  هب  هدناجنگ و  زین  شیوخ  یناهج  روشنم  رد  ار  يدازآ )  لصا   ) هکنانچ

ِباتِْکلا َلْهَا  ای  ُْلق  )
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6( ...ِهّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَنال  ًاْئیَش َو  ِِهب  َكِرُْشن  َهّللا َو ال  ِّالا  َُدبْعَن  الَا  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  َیِلا  اَْولاعَت 

ار يزیچ  میتسرپن و  ار  ادـخ  زج  هک  نیا  نآ )  و   ) تسا ناـسکی  امـش  اـم و  ناـیم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـییایب  باـتک ،  لـها  يا  وگب ،
.دریگن ییادخ  هب  دنوادخ  ياج  هب  ار  رگید  یخرب  ام  زا  یخرب  میهدن و  رارق  وا  ياتمه 

يدازآ لصا  نیمءات 

حیضوت

يزیر همانرب  رد  يا  هژیو  هاگیاج  نآ ،  زا  عافد  نمـض  ریذـپان ، هشدـخ  ریگارف و  لـصا  کـی  ناونع  هب  يدازآ  حرط  زا  سپ  مالـسا ، 
 : میهد یم  حیضوت  راصتخا  هب  ار  نآ  ياهدومن  زا  یخرب  هک  .دهد  یم  صاصتخا  نادب  دوخ ، ییانبریز  ياه 

دیحوت فلا 

ار نانم  ؤم  ياه  ناج  ناهاگ ،  نابش  نادادمابره و  هک  تسا  یمالسا  فراعم  هراصع  دیحوت و  راعش  هللا )  ّالا  هلا  ال   ) دنمـشزرا هلمج 
زین یعقاو  هدازآ  یقیقح ،  دّـحوم  دـنک و  یم  هزمزم  ار  يدازآ  عقاو ،  رد  يراعـش  نینچ  همزمز  اـب  نم  ؤـم  دزاوـن و  یم  نآ  میـسن  اـب 
ادخ هب  دناهر و  یم  یگتـسباو  هنوگ  ره  زا  ار  ناسنا  يزامن ،  ره  رد  زین  ُنیعَتْـسَن ) َكاِّیا  ُدـُبْعَن َو  َكاِّیا   ) فرگـش هیآ  هکنانچ  تسه 

: دیامرف یم  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  تسا ؛  ناگدازآ  ِنآ  زا  شتسرپ ،  نیرتابیز  لیلد ،  نیمه  هب  دناسر و  یم 

7( ِهَدابِْعلا ُلَْضفَا  َیِه  ِرارْحَْالا َو  ُهَدابِع  َْکِلتَف  ًارْکُش  َهّللا  اُودَبَع  ًامْوَق  َّنِا  )...

 . تسا تدابع  لکش  نیرتهب  ناگدازآ و  تدابع  تدابع ،  نیا  هک  دننک ، یم  تدابع  هنارازگساپس  ار  دنوادخ  یهورگ 

تیالو ب 

ربمایپ تلاسر  نیا  هرابرد  نآرق  تساهدنب .  ودیق  همه  زا  اه  ناسنا  نتخاس  دازآ  اهنآ ، نانیشناج  یهلا و  ناریفـس  هفیظو  نیرت  لیـصا 
: دیامرف یم 

8( ....ْمِْهیَلَع َْتناک  یتَّلا  َلالْغَْالا  ْمُهَرِْصا َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  )... 

.دراد یمرب  ناشندرگ )  شود و  زا  ، ) دوبَاه نآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نیگنس و  ياهراب  ربمایپ ) )

: دیامرف یم  زین  ع )   ) نانم ؤم  ریما 

َنِم انوُعاطَا ، ْنِا  ْمُهُذِْقُنن ، ّانِاَف  ْمِِهتَدالِو  ْيََوبَا  ِّقَح  ْنِم  ُمَظْعَا  ْمِْهیَلَع  انُّقََحل  ِهَّمُْالا َو  ِهِذه  اَوبَا  ُِّیلَع  اَنَا َو  ُلُوقَی : ص )   ) ِهّللا َلُوسَر  ُْتعِمَس  )
9( ِرارْحَْالا ِرایِِخب  ِهَّیِدُوبُْعلا  َنِم  ْمُهُقِْحُلن  ِرارَْقلا َو  ِراد  یِلا  ِراّنلا 

يردام ردپ و  قح  زا  رت  گرزب  مدرم ،  رب  ام  ّقح  میتسه و  تّما  نیا  ناردپ  یلع ،  نم و  دومرف : یم  هک  مدینـش  (ص )  ادخ لوسر  زا 
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ارچ .دنروآ  یم  ایند  هب  ار  نانآ  هک  تسا 
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ناگدازآ نیرتهب  هب  هدیناهر  یگدرب  زا  و  میشخب .  یم  ییاهر  رادیاپ  يارس  هب  شتآ  نورد  زا  دننک  تعاطا  ام  زا  رگا  ار  مدرم  ام  هک 
 . میزاس یم  ناشقحلم  ، 

 : تسا هدمآ  ع )   ) یلع ماما  همان  ترایز  رد  تهج  نیمه  هب  و 

10( ِرارْحَْالا ِیلاو  یلَع  ُمالَّسلَا  )

 . ناگدازآ تسرپرس  سیئر و  رب  دورد 

دنک تدازآ  هکنآ  الوم  تسیک 

11 .دنک او  تیاپ  ّتیّقر ز  دنب 

هدننک یعادت  زین  ...و  تداهش  تواضق و  تعامج ،  هعمج و  تماما  تیعجرم ،  تیالو ،  نوچمه  ینید  بصانم  رد  تلادع )   ) طرش
ار یشنم  نینچ  دنناوتب  ات  دنشاب  رادروخرب  یگتسراو  یشنمدازآ و  هیحور  زا  دیاب  یمالـسا  هعماج  نالک  درخ و  ناربهر  هک  تسا  نآ 

.دنروآ راب  هدازآ  زین  ار  دوخ  ناتسدریز  دننک و  تیوقت  هعماج  رد 

یمالسا قالخا  ج 

ياـه يدازآ  هصرع  هب  سپـس  دنـشوکب ، يوـنعم  يدازآ  بسک  رد  تسخن  سفن ،  هیکزت  يزاـسدوخ و  اـب  دـنراد  هفیظو  ناناملـسم 
زا سپ  زا  یکی  ار  ناسنا  یگتـسباو  ياهریجنز  نآ ،  لـئاضف  هب  یگتـسارآ  یقـالخا و  لـئاذر  زا  یگتـسراو  .دـنراذگب  اـپ  یعاـمتجا 

دازآ ياه  ناسنا  دراذگ و  یم  مارتحا  زین  نارگید  يدازآ  هب  هدازآ ،  ناسنا  .دناسر  یم  یگدازآ  هّلق  هب  ار  وا  دنک و  یم  هراپ  يرگید 
یم دـناد و  یم  ییاـهر  يدازآ و  زمر  ار  اوـقت  هیلع ،  هللا  تاولـص  یلع  ماـما  ور ، نـیا  زا  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  دازآ  هعماـج  شنم ، 

: دیامرف

12( ٍهَکَلَه ِّلُک  ْنِم  ٌهاَجن  ٍهَکَلَم َو  ِّلُک  ْنِم  ٌْقتِع  ٍداعَم َو  ُهَریخَذ  ٍدادَس َو  ُحاتْفِم  ِهّللا  يَْوقَت  َّنِاَف  )

 . تسا یهابت  ره  زا  تاجن  و  تشز )   ) تداع ره  زا  يدازآ  تمایق ،  هتخودنا  يرد ،  ره  شیاشگ  دیلک  یهلا  ياوقت  انامه 

نایقّتم
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ناسکی ناشمشچ  شیپ  الط  هاک و  هک  دنوش  یم  لیان  یـشنم  دازآ  عبط و  تعانم  زا  يا  هجرد  هب  ایند  قرب  قرز و  هب  ندز  اپ  تشپ  اب 
.دوش یم 

ما و هدـیرب  لد  ایند  زا  نم  هّللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  نانآ  زا  یکی  درک ، یم  ندـید  هّفـص  باحـصا  زا  يزور  ص ،)   ) مرکا لوسر 
 ! تسا هدش  ناسکی  نم  دزن  الط  گنس و 

13  ! يا هدازآ  ّرح و  کنیا ،  وت  دومرف : ربمایپ 

یعامتجا طباور  نیناوق و  د - 

یـشنم دازآ  هیحور  هب  يا  هشدـخ  نیرت  مک  هک  هدـش  یحاّرط  يا  هنوگ  هب  نآ  یعامتجا  طـباور  هژیوب  یمالـسا ،  تاررقم  ماـکحا و 
درادن قح  سک  چیه  دنرادروخرب و  لماک  يدازآ  زا  مالسا ،  نیناوق  بوچراچ  رد  ناناملـسم  دیاین ؛ دراو  یعامتجا ،  يدازآ  دارفا و 

 : لاثم روط  هب  دنک ، طورشم  ای  دودحم  ار  اهنآ  عورشم  يدازآ 

دازآ اهنیا  دننام  عفادم و  لیکو  لیکو ،  یضاق ،  باختنا  تراجت ،  بسک و  جاودزا ،  تنوکس ،  ّلحم  لغش ،  باختنا  رد  یـسک  ره 
 . تسا

یعرش زوجم  نودب و  تسین  زاجم  سک  چیه  تسا و  ظوفحم  مرتحم و  الماک " ناملسم ،  نادنورهش  يوربآ  سومان و  ناج ،  لام ، 
.دناسرب اهنآ  هب  ینایز  ای  دنکب ، نانآ  هب  یتناها  نیرت  مک  ، 

نارگید يدازآ  يوحن  هب  هک  ار  ...و  يداصتقا  یسایس ،  یعامتجا ،  يداژن ،  زایتما  هنوگ  چیه  مالـسا  دنناسکی و  نوناق  ربارب  رد  همه 
.دسانش یمن  تیمسر  هب  دنک  یم  دودحم  ار 

دریگب و ار  شقح  هدرک ،  یگداتسیا  ملاظ  ربارب  رد  ات  دنک ، یم  عافد  مولظم  زا  هنافصنم  هنانیب و  عقاو  روط  هب  مالسا  یندم  نیناوق 
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.ددرگن بلس  شا  يدادادخ  يدازآ 

هب یمرگ  تشپ  اـب  مدرم  دـنریگن و  ار  نارگید  يدازآ  تینما و  اـت  دراـشف ، یم  ار  ناراـکبان  يولگ  تدـشب ،  مالـسا ،  ییازج  نیناوق 
.دننک شمارآ  ساسحا  نوناق ، 

يدازآ میرح  هب  نازواجتم  ربارب  رد  دـننکن ، راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  شیوخ  قوقح  قاـقحا  يارب  هک  دـهد  یم  هزاـجا  مدرم  هب 
 : دنروآرب دایرف  (ع )  ءادهشلا دیس  نادرمدازآ  رورس  دننام  دننک و  مایق  هنادرم 

14( ِدیبَْعلا َراِرف  ُِّرفَا  ِلیلَّذلا َو ال  َءاطِْعا  يدَِیب  مِهیطُْعا  ِهّللاَو ال  (ال 

 . ...و  ! منک یمن  رارف  زین  ناگدرب  دننام  مهد و  یمن  نانآ  هب  تعیب  تسد  يراوخ ،  اب  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، 

نادرمدازآ ياه  هناشن 

نامه هزوک  زا   ) هک ارچ  دـهد  زورب  دوخ  زا  زین  ار  نآ  راثآ  یعیبط ،  روط  هب  دـیاب  دـشاب ، رادروخرب  یگدازآ  زا  هک  يا  هعماج  درف و 
 : تسا نینچ  یگدازآ  ياه  هناشن  زا  یخرب  تسوا )  رد  هک  دوارت  نورب 

يدرمیاپ  1

 : دومرف ع )   ) قداص ماما 

یمن ار  شتماق  دزیر ، ورف  وا  رب  اه  تبیـصم  رگا  دـنک ، یم  ربص  دـیآ ، شیپ  شیارب  يراتفرگ  رگا  تسا ؛  هدازآ  لاح  ره  رد  هدازآ ، 
15 ...دنیب یمن  یبیسآ  شا  يدازآ  ع )   ) قیّدص فسوی  دننام  دوش  لدب  یتخس  هب  شا  یتحار  ددرگ و  روهقم  ریسا و  رگا  دنکش ،

لالح بسک   2

 ، يداصتقا ياهدـنب  دز و  اب  ای  دـنک ، شاعمرارما  عورـشمان  ياه  هار  زا  هک  دـهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  هدازآ ،  هعماج  اـی  ناـسنا 
ماما ناگدازآ  يالوم  هکنانچ  دنک ، یم  هرادا  ار  شیوخ  یگدنز  لالح ،  هار  زا  يدرمناوج  اب  هکلب  دشک ، هشیش  هب  ار  نارگید  نوخ 

 ( ع  ) یلع
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: دومرف

16( ِهِّلِح یف  َلاْملا  ُُهباِستْکا  ِّرُْحلا  ِقِیفْوَت  ْنِم  )

 . تسا هدازآ  ناسنا  ياه  قیفوت  زا  لالح ،  دمآ  رد  بسک 

یقالخا لئاضف   3

یخرب زین  یگدازآ  دنتسه  تیّرح  هشیر  لئاضف ،  هک  هنوگ  نامه  دنراد و  رگیدکی  رد  لباقتم  ریثءات  یقالخا ،  يایاجـس  یگدازآ و 
اهنآ زا  یخرب  هب  یتیاور  رد  ع )   ) قداص ماما  هریغ .  ریبدت و  اف و  و  تّفع ،  ایح و  ییورـشوخ ،  دـننامه : دروآ ، یم  یپ  رد  ار  لئاضف 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا 

نیا همه  هک  اـهنآ  نیمجنپ  قلخ و  نسح  اـیح و  ریبدـت ، اـفو ، تشاد ؛  دـهاوخن  يدوس  نادـنچ  دـشابن ، یـسک  رد  رگا  تلـصخ  جـنپ 
17  . تسا یگدازآ  دراد  دوخ  رد  ار  اه  تلصخ 

اه یتشز  زا  يرود   4

درگ هاگ  چـیه  ناگدازآ  ور ، نیا  زا  تساراگزاسان ،  يرگید  دروآ  گنن  تشز و  راک  ره  یتسرپ و  توهـش  هانگ ،  اـب  یـشنمدازآ ، 
یم یگدازآ  هب  یبایتسد  یـساسا  طرـش  یقالخا  لئذر  زا  يرود  میدـش  روآدای  هک  هنوگ  نامه  اریز  دـندرگ ؛ یمن  ییاـهراک  نینچ 

 (: ع  ) قداص ماما  ریبعت  هب  دشاب و 

18( ًاّرُح َراصَف  ِتاوَهَّشلا  َضَفَر  ...ِنیّدلا  َبِحاص  َّنِا  )

 . تسا هتشگ  هدازآ  ات  هدیزگ  يرود  تاوهش ،  زا  نّیدتم ،  صخش 

: دیامرف یم  هیلع  هللا  مالس  نانم  ؤمریما  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یگدازآ  ریسم  زا  تشگزاب  يانعم  هب  توهش  هانگ و  هب  یگدولآ  و 

19( ِراْعلا ُبُّنَجَت  ِّرُْحلا  ُلامَج  )

 . تسا راع  گنن و  زا  زیهرپ  رد  هدازآ ،  ناسنا  ِییابیز  هولج 

يراد تناما 

هراشا

تـسا هدمآ  يرادنید  ندوب و  نیما  یتسرد ،  ینعم  هب  يراد )  تناما   ) و یتسرد ،  یتسار و  نهر ،  ورگ و  هعیدو ،  ینعم  هب  تناما )  )
20.
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یتسار و قطنم ،  لقع و  رظن  زا 
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زا بلاط و  ار  نآ  هب  يدنبیاپ  اه  ناسنا  كاپ  ترطف  هک  تسا  تیناسنا  همزال  دنمـشزرا و  يراک  تناما  عقوم  هب  نداد  سپ  یتسرد و 
 . تسا رجزنم  تخس  تناما ،  رد  تنایخ 

هتفرگ رارق  دـیکءات  دروم  تفگـش  يا  هنوگب  هدـش و  هدرمـش  یقالخا  ياه  هیاپ  لوصا و  وزج  يرادـتناما )   ) زین مالـسا  گـنهرف  رد 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  تسا . 

21( ُهَّبَر َهّللا  ِقَّتَْیل  ُهَتَنامَا َو  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَؤَْیلَف  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  َنِمَا  ْنِاَف  )

هک دنوادخ  زا  دیاب  دهد و  سپ  زاب  ار  يو  تناما  دیاب  هدش  هدرمش  نیما  هک  یسک  نآ  تسناد ،  نیما  ار  يرگید  امـش  زا  یـسک  رگا 
.دنک اورپ  تسوا  راگدرورپ 

22( اِهلْهَا یِلا  ِتانامَْالا  اُوّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْءاَی  َهّللا  َّنِا  )

.دینادرگزاب شنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  دنوادخ 

دنزرون و تنایخ  تناما ،  رد  دنـشاب و  نیما  هک  دـهاوخ  یم  ناناملـسم  مومع  زا  مود  هیآ  رد  ناملـسم و  درف  زا  لّوا  هیآ  رد  دـنوادخ 
.دننادرگرب شبحاص  هب  دشاب ، هچ  ره  ار ، هعیدو 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  ناملسم  یگژیو  نیرتمهم  ار  يرادتناما  زین ، ع )   ) نانم ؤمریما 

23( ُهَنامَْالا ِمالْسِْالا  ُسْءاَر  )

 . تسا مالسا  ياه  همانرب  ای  تاروتسد  سءار  رد  يرادتناما 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  نید  لیمکت  ياتسار  رد  ار  تناما  يادا  رگید ، ینخس  رد 

24( َهَنایِّدلا َلَمْکَا  ْدَقَف  ِهَنامَْالِاب  َلِمَع  ْنَم  )

 . تسا هدرک  لماک  ار  يرادنید  دنک ، يرادتناما  سک  ره 

رگا دشیدنیب و  نآ  هرابرد  يردق  ادتبا  دـیاب  تسا ،  ناسنا  رایتخا  رد  نآ ،  نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  ات  تناما  ّدر  ای  لوبق  هک  نیا  هب  رظن 
دوشن دراو  يرادتناما  فیرش  هاگیاج  رد  دریذپن و  ار  نآ  لّوا  زا  دبای ، یمن  دوخ  رد  ار  نآ  يادا  ناوت 
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.دنزن اپ  تشپ  یقالخا  مهم  لصا  نیا  هب  یگدارا  یب  یناوتان و  ای  يراگنا  لهس  ببس  هب  اهدهعب  هک 

تناما عاونا 

حیضوت

عون هس  رب  تناما  سپ  .دـشاب  مدرم  ای  ماما  ربماـیپ و  ادـخ ، يوس  زا  تسا  نکمم  دریگ ، یم  رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  هک  ییاـه  تناـما 
 : تسا

یهلا تناما  فلا 

: دراد حیرصت  ناسنا ،  هب  ادخ  تناما  هضرع  رب  دیجم  نآرق 

25( ًالُوهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِا  َناْسنِْالا  اَهَلَمَح  اْهنِم َو  َنْقَفْشَا  اهَْنلِمْحَی َو  ْنَا  َْنَیبَاَف  ِلابِْجلا  ِضْرَْالا َو  ِتاومَّسلا َو  یَلَع  َهَنامَْالا  اَنْضَرَع  ّانِا  )

تشادرب ار  نآ  ناسنا  یلو  دندیسرت  نآ  زا  دندز و  زابرس  نآ  لمحت  زا  میتشاد ،  هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار  تناما  ام 
.دوب نادان  يراکمتس  وا  یتسار 

26  .( تسا یهلا  تیالو  هیآ ،  نیا  رد  تناما  زا  دارم   : ) تسا هدومرف  ییابطابط  همالع  موحرم 

یلام تمعن و  ره  يرـشب و  ياوق  حراوج ،  ءاضعا و  یهلا ،  فیلاکت  یمامت  لماش  یهلا )  تناما   ) هک دـنراد  هدـیقع  نارـسفم  یخرب 
27 .دوش یم  هتشگ ،  شبیصن  ادخ  يوس  زا  هک 

هب ناسنا  هک  دـنوش  یم  بوسحم  یهلا  ياـه  تناـما  ینیوکت ،  یعیرـشت و  ياـه  تمعن  ماـمت  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  رگید  ياـنعم 
 . تسا هتفرگ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  نیما ،  ناونع 

 ( (ص ربمایپ تناما  ب 

: دومرف اهراب  دوخ ، هلمجزا  تسا .  هدرپس  تّما  هب  ار  ییاه  تناما  مالسا  ربهر  ناونع  هب  زین  (ص )  ادخ لوسر 

28( َضْوَْحلاَّیَلَع ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  یتَْرتِع َو  ِهّللا َو  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا : ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِا  )

ات دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  منادـناخ و  ادـخ و  باتک  مراذـگ :  یم  تناما )  هب   ) امـش نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  انامه 
.دنیآ نم  دزن  رثوک )  ) ضوح رانک  هکنآ 

نانخس تنـس و  روط  نیمه  .دننک  تبقارم  یگتـسیاش  هب  اهنآ  زا  دنراد  هفیظو  ناناملـسم  هک  دنربمایپ  هعیدو  اهبنارگ ، هنیجنگ  ود  نیا 
لیوحت دعب  لسن  هب  تقادص  تیّدج و  اب  دریگ و  رارق  تظافح  تقد و  دروم  دیاب  زین  ناماما  عبتلاب  ترضح و  نآ  زیمآ  تمکح 
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راکشآ و تنایخ  یهورگ ،  صخش و  ره  بناج  زا  يدمحم  بان  مالـسا  زا  تنایـص  رد  يراگنا  لهـس  تاشامم و  هنوگ  ره  ددرگ و 
 . تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ناگتشرف  ادخ و  تنعل  هک  تسا  يریذپان  ناربج 

مدرم تناما  ج 

هراشا

دارفا و بسانت  هب  هتـشاد و  جاور  يرـشب  عماوج  ناـیم  رد  هراومه  هک  تسا  یعاـمتجا  یگدـنز  مزاول  زا  يرادـتناما ،  يراذـگتناما و 
يزیچ ای  ینخس  یهاگ  یتعنص و  لومرف  یماظن ،  زار  یملع ،  بلطم  کی  یهاگ  تناما  تسا .  هتفای  ینوگرگد  عونت و  اه ، تیعقوم 

 . تسا هدوب  ...و  اهبنارگ  سیفن و 

يرادتناما رد  عّونت 

رد ار  یهلا  تیالو  هک  تسا  نآ  یهلا  تناما  يرادـهگن  تظافح و  هک  نایب  نیا  هب  دـبلط  یم  ار  دوخ  بسانم  ِيرادـتناما  یتناما ،  ره 
نارگید يوریپ  زا  دراد و  زاربا  یهلا  يربهر  هب  تبسن  ار  شیوخ  یلمع  يرکف و  يوریپ  يرادافو و  لاثم  روطب  .دهد  رارق  دوخ  ریسم 

رد ع )   ) قداص ترـضح  هک  نانچ  دنتـسه ، نیما  تیـالو  ماـقم  هب  تبـسن  زین  یهلا  ناربهر  دزیهرپب و  دوش  یم  بوسحم  تناـیخ  هک 
: دومرف  29( اِهلْهَا یِلا  ِتانامَْالا  اُوّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْءاَی  َهّللا  َّنِا   ) هیآ ریسفت 

30( ُهَْدنِع ٍءْیَش  َّلُک  ُهَدَْعب  يذَّلا  ِمامِْالا  َیِلا  َعَفْدَی  ْنَا  َلَّوَالا  َمامِْالا  ُهّللا  َرَمَا  )

.دهد لیوحت  يدعب  ماما  هب  تسوا  دزن  تماما )  عیادو  زا   ) هچ ره  هک  تسا  هداد  نامرف  تسخن ،  ِماما  هب  دنوادخ 

رد ار  یهلا  ياه  تمعن  دریگ و  راک  هب  ادـخ  تدابع  تعاطا و  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  زین  اـضعا  حراوج و  هب  تبـسن  يرادـتناما 
تناما ّدر  لاح  رد  هک  دشاب  هجوتم  وا  بجاو  قوقح  تخادرپ  ادخ و  تاروتـسد  ماجنا  ماگنه  دنکن ، فرـص  وا  ینامرفان  تیـصعم و 

برطـضم ناشیرپ و  تخـس  زامن ، ماگنه  هک  هدـش  لقن  ع )   ) نانم ؤمریما  تالاح  رد  هک  نانچ  دزادرپب ، لماک  مامت و  ار  نآ  تسا و 
هچ نانم  ؤمریما  يا  دندیسرپ ، یم  درک ، یم  رییغت  شگنر  دش و  یم 

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


دندیـسرت اهنآ  درک و  هضرع  نیمز  اه و  نامـسآ  رب  ار  نآ  ادخ  هک  یتناما  يادا  تقو  هدیـسر ؛  زامن  تقو  : ) دومرف یم  تسا ؟  هدـش 
31 (. دنریذپب ار  نآ  هک  )

نآ نانخس  نتـسب  راک  هب  زین  يوبن  تنـس  دروم  رد  تسا و  نآ  نتـسب  راک  هب  ندرازگ و  مارتحا  تئارق ،  نآرق ،  هب  تبـسن  يرادتناما 
 . تسا تناما  يادا  حیحص  زرط  یهلا ،  گرزب  لوسر  نآ  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  راوگرزب و 

: دنک یم  هلگ  نینچ  ادخ  دزن  دوخ  تّمازا  ص )   ) مرکا لوسر  تمایق ،  زور  هک  دهد  یم  ربخ  دیجم  نآرق 

32( ًارُوجْهَم َنآرُْقلا  اَذه  اُوذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِا  ِّبَر  ای  ُلُوسَّرلا  َلاق  (َو 

.دندرک اهر  ار  نآرق  نیا  نم  موق  اراگدرورپ ، تفگ :  ربمایپ 

مکحم ياج  رد  دیاب  تسا  سیفن  اهبنارگ و  يرهوگ  تناما ،  رگا  دریگ ، ماجنا  هتسیاش  یمادقا  دیاب  زین  یمدرم  ياه  تناما  هب  تبسن 
 . نآ دننام  دوش و  يرادهگن  هنیس  قودنص  رد  دیاب  تسا  يّرس  هتسبرس و  ینخس  رگا  دوش و  تظفاحم  نآ  زا  ینما  و 

ماما ربمایپ و  نءاش  يرادتناما ، 

یفاک هرهب  نآ  زا  یهلا  ناربهر  هک  تسا  یعیبط  تسادخ ،  ناوارف  شرافـس  دروم  یناسنا و  قالخا  لوصا  زا  يرادتناما  هکنیا  هب  رظن 
مشش ماما  تسا .  هتسارآ  یتنیز  نینچ  هب  ار  دوخ  ناگداتسرف  همه  دنوادخ  ور  نیا  زا  دنـشاب ، دنبیاپ  نآ  هب  نارگید  زا  شیب  هتـشاد و 

: دومرف (ع ) 

33( ِهَنامَْالا ِءاَدَا  ِثیدَْحلا َو  ِقْدِِصب  ِّالا  ُّطَق  ًاِّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َهّللا  َّنِا  )

 . تخیگنینرب تناما  يادا  ییوگتسار و  هب  زج  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 

.دوب هتفرگ  نیما )   ) بقل مدرم  يوس  زا  تثعب  زا  شیپ  یتح  مالسا  گرزب  ربمایپ  هک  دوب  نینچ 

: دومرف هراب  نیا  رد  ع )   ) قداص ماما 

)...
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34( ...ِرِجاْفلا ِِّرْبلا َو  َیِلا  ِهَنامَْالا  ُءادَا  ُداِهتْجِْالا َو  ُحالَّصلا َو  ُقْدِّصلا َو  ُعَرَْولا َو  ُمُُهنید 

 . راکدب راکوکین و  زا ) معا  دارفا ، همه   ) هب تناما  يادا  ششوک و  حالص ،  ییوگتسار ،  عرو ،  زا : تسا  ترابع  ناماما ،  نید 

 ( (ص ادـخ لوسر  دزن  رد  تلزنم ،  ماقم و  نآ  هب  يزیچ  هچ  اب  ع )   ) یلع هک  رگنب  دومرف : نایعیـش  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  نینچمه 
35  . تفای تسد  ماقم  نادب  تناما  ییوگتسار و  اب  ترضح  نآ  انامه  شاب :  دنبیاپ  نآ  هب  زین  وت  دیسر ،

: دننک هشیپ  يرادتناما  دیاب  دنشاب ، یعقاو  هعیش  دنهاوخب  رگا  هک  دهد  یم  دومنهر  شیوخ  ناوریپ  هب  نینچمه 

36( ...ِرِجاْفلا ِّرَْبلا َو  َیِلا  ِهَنامَْالا  ُءادَا  ُداِهتْجِْالا َو  ُعَرَْولا َو  اَِننْءاَش  ْنِم  َّنِاَف  اِنب  ِدَتْقَْیلَف  اّنِم  َناک  ْنَم  )

نءاش زا  راکدـب  راکوکین و  هب  تناما  يادا  شـشوک ،  عرو ،  هک  یتسارب  دـنک ، ادـتقا  ام  هب  دـیاب  دـشاب  ام  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
 . تسام

یناملسم كالم 

هاگ نآ  ار  دارفا  نامیا  هتـسناد و  ربارب  مزالم و  نامیا ،  اب  ار  نآ  هک  تسا  مالـسا  هجوت  دروم  اجنآ  ات  يرادتناما )   ) ّتیمها یگژیو و 
 : تسا دومرف  هتسناد و  یعقاو  نانم  ؤم  تایصوصخ  زا  ار  نآ  دیجم  نآرق  .دشاب  مءاوت  يرادتناما  اب  هک  دریذپ  یم 

37( َنُوعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتانامَِال َو  ْمُهَنیذَّلا  (َو 

.دنناسر یم  ماجنا  هب  ار  شیوخ  نامیپ  اه و  تناما  هک  نانآ 

: دومرف ع )   ) نانم ؤمریما  نینچمه 

38( َُهل َهَنامَا  ْنَِمل ال  َنامِیا  (ال 

.درادن نامیا  تسین ،  رادتناما  هک  یسک 

: دنک یم  لقن  نینچ  (ص )  ادخ لوسر  زا  شناردپ  زا  ع )   ) داوج ترضح 

اُورُْظنا ِنِکل  ِْلیَّللِاب َو  ْمِِهتَنَْطنَط  ِفُوْرعَْملا َو  ِّجَْحلا َو  ِهَْرثَک  ْمِهِمْوَص َو  مِِهتالَص َو  ِهَْرثَک  یِلا  اُورُْظنَت  (ال 
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39( ِهَنامَْالا ِءادَا  ِثیدَْحلا َو  ِقْدِص  یِلا 

نآ و   ) دیرگنب ناشیرادتناما  ییوگتسار و  هب  هکلب  دینکن ، هاگن  اهنآ  هنابـش  ياه  هلان  بوخ و  ياهراک  ّجح ، هزور ،  زامن ،  ترثک  هب 
( .دیهد رارق  اهنآ  یناملسم  كالم  ار 

دیقم نآ  هب  رگا  هک  تسا  هعماج  دارفا و  یناملسم  نازیم  رایعم و  نآ ،  عقوم  هب  ندنادرگزاب  تناما و  يرادهگن  تظافح و  نیاربانب ، 
.دنرادن ینادنچ  نامیا  هنرگ  دنا و  یعقاو  مالسا  ياراد  دنشاب 

يرادتناما هنماد 

نآ بحاص  هب  دیاب  تناما  تسین و  ریذپانثتسا  یطیارش  چیه  تحت  هک  تسا  نآ  لومش  يریگارف و  يرادتناما ،  ّمهم  ياه  یگژیو  زا 
.ددرگ درتسم  نمشد  تسود و  و  دیفس ، هایس و  گرزب ،  کچوک و  رفاک ، نم و  ؤم  زا  معا 

: دومرف ع )   ) قداص ماما 

40( ...ِرِجاْفلا ِّرَْبلا َو  َیِلا  ِهَنامَْالا  ُءادَا  اهیف ، ٍدَحَِال  َرْذُع  ٌهَثالَث ال 

...راکدب راکوکین و  هب  تناما  يادا  لوا )   ) تسین يرذع  یسک  يارب  زیچ  هس  ماجنا )   ) رد

هدرک لقن  ع )   ) نانم ؤمریما  هنیمز  نیا  رد  تسا .  نداد  سپ  مارتحا و  لباق  دشاب ، اهب  مک  يّدام  شزرا  رهاظ و  رظن  زا  دنچ  ره  تناما 
: دومرف نم  هب  راب  هس  لاحترا ،  زا  شیپ  یتعاس  (ص )  ادخ لوسر  هک 

41( ِطَیْخِمْلا ِْطیَْخلا َو  ِیف  یّتَح  َّلَج  َّلَق َو  امیف  ِرِجاْفلا  ِّرَْبلا َو  َیِلا  َهَنامَْالا  ِّدَا  ِنَسَْحلاَابَا  ای  )

.دشاب ینزوسو  خن  رگا  یتح  دایز ، ای  دشاب  مک  هدب ،  سپ  راکدب  راکوکین و  هب  ار  تناما  نسحلاوبا ،  يا 

یتـح اـی  دـشاب و  هدـش  عینـش  يرادرک  بکترم  هتـشاد و  هیرک  تشز و  يا  هرهچ  یعاـمتجا  يرکف و  رظن  زا  دـنچ  ره  راذـگ  تناـما 
یمن مورحم  هدرپس  تناما  هب  هک  يا  هعیدو  زا  زگره  دشاب ، راکهدب  ار  یقوقح 
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.ددرگ

هدروآ و ياج  هب  ار  رصع  زامن  ترضح ،  نآ  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ع )   ) قداص ترضح  رب  يدجسم  رد  دیوگ : نانس  نب  هّللادبع 
تناما مسر  هب  ار  یلاوما  دراد ، ام  هب  هک  يدامتعا  ساسا  رب  ناهاشداپ  زا  یکی  ربمایپ ! رـسپ  يا  مدرک :  ضرع  .دوب  هتـسشن  هلبق  هب  ور 

ماما میزادرپب ؟  امش  هب  ار  اهنآ  سمخ  ام  دیهد  یم  هزاجا  دزادرپ ، یمن  امش  هب  ار  اهنآ  سمخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا .  هدرپس  ام  دزن 
یم ربوا  هب  دراپـسب  نم  هب  یتناـما  ع )   ) یلع مّدـج  لـتاق  مجلم  نبا  رگا  دـنگوس ! هلبق  نیا  راـگدرورپ  هب  دوـمرف : راـب  هس  خـساپ  رد  ، 

42  ! منادرگ

: دنک یم  شرافس  نینچ  نایعیش  هب  رگید ، ینخس  رد  و 

43  (( ع  ) یلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِِلتاق  یِلا  َْول  َهَنامَْالا َو  اوُّدَا  )

! دشاب ع )   ) یلع نب  نیسح  هدنشک  هب  هچ  رگ  دینک  ادا  ار  تناما 

يرادتناما راثآ 

 : مینک یم  هراشا  نآ  ياهدمایپ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یپ  رد  زین  يا  هدنزرا  راثآ  یقالخا ،  مهم  لصا  نیا 

تمالس ریخ و  فلا 

: دومرف هک  هدرک  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  شناردپ  زا  اضر  ترضح 

44( َهَنامَْالا اُوَّدَا  اُوداهَت َو  اوُّباُحت َو  ام  ٍْریَِخب  یتَُّما  ُلازَت  (ال 

.دوب دنهاوخ  ریخ  رد  هتسویپ  دننک  تناما  يادا  دنیامن و  تیاده  دنرادب و  تسود  ار  رگیدکی  هک  یمادام  نم  ناوریپ 

: دیوگ یم  شدنزرف  هب  میکح  نامقل 

45( َُکتَرِخا َكاْینُد َو  ََکل  ِْملْسَت  َهَنامَْالا  ِّدَا  )

.دشاب ملاس  تترخآ  ایند و  ات  نک  در  ار  تناما 

یتسرد یتسار و  ب 

یتسرد و دنراد ، ساپ  ار  یهلا  ياه  تناما  همه  دنزرون و  تنایخ  نآ  رد  دننک و  تظافح  ار  رگیدکی  تناما  هعماج  دارفا و  رگا 
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 . تفای دهاوخ  ینوزف  یتسار 

: دومرف ع )   ) نانم ؤم  ریما 

46( ُقْدِّصلا َُرثَک  ُهَنامَْالا  ِتَیِوَق  اِذا  )

.دبای یم  ینوزف  یتسار  ددرگ  تیوقت  يرادتناما  یتقو 

تورث يزور و  ج 

: دومرف (ص )  ادخ لوسر 

47( َءانَْغلا ُِبلْجَت  ُهَنامَْالَا  )

.دروآ یم  ناوارف  تورث  يرادتناما 

: دومرف زین  ع )   ) یلع ماما 

48( َقْزِّرلا ُّرُجَت  ُهَنامَْالَا  )

 . تسا روآ  يزور  يرادتناما ، 

ازج زور  تینما  د 

كرت ار  تنایخ  دنک و  مرش  وت  زا  هک  یسک  شاداپ  : دیـسرپ ادخ  زا  دوخ  تاجانم  رد  ع )   ) یـسوم ترـضح  دومرف : ع )   ) يداه ماما 
49 .ازج زور  ّتینما  دومرف : دنوادخ  تسیچ ؟  دیامن ،

خزود زا  ییاهر  ه 

خزود لخاد  تسا  فیح  دـنادرگرب ، شبحاص  هب  ملاس  ار  يا  هعیدو  ره  دزرون و  تنایخ  یتناما  چـیه  رد  هک  یتشرـس  كاـپ  نم  ؤم 
رذوبا تشاد .  دـهاوخن  تشهب  زج  یهاـگیاج  زین  ترخآ  رد  هتـسیز و  یتشهب  ییاـضف  رد  دراد و  یتشهب  یحور  یـسک  نینچ  دوش ،

: دومرف هک  مدینش  (ص )  ادخ لوسر  زا  دیوگ :

50( ِراّنلا ِیف  ِِهب  ْاَّفَکَُتی  َْمل  ِهَنامَِْالل  يّدَؤُْملا  ِمِحَّرِلل َو  ُلوُصَْولا  ِْهیَلَع  َّرَم  اذِاَف  ُهَنامَْالا  ُمِحَّرلا َو  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ِطارِّصلا  ِیَتَفاح  یلَع  )

يور زا  رادتناما  محر و  هلص  هدنهد  ماجنا  هک  یماگنه  دنراد و  رارق  يرادتناما )   ) و محر )  هلص  ، ) طارـص يوس  ود  رد  تمایق  زور 
.دبای یم  تاجن  خزود  رد  ندیزغل  زا  هلیسو  نادب  دنک  روبع  نآ 

تّوخا
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هراشا

نیتسخن ياـهزور  زا  هک  تسا  ییاـه  هزیگنا  ...و  اـه  تورث  اـه و  تمعن  تیدودـحم  یمـشچ ،  گـنت  یبلط ،  يرترب  عفاـنم ،  داـضت 
 ، تعیبط تقلخ و  رثا  رب  هک  ار  نانآ  هدرک و  خلت  اه  ناسنا  هقئاذ  رد  ار  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  حلص و  نیریـش  معط  رـشب ، یگدنز 

هتخادنا رگیدکی  ناج  هب  دنتسه  فده  مه  هارمه و  دازمه ،
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يا هراچ  چیه  ناگدازیمدآ  رگید  يوس  زا  یگدـنز ....  نوناق  ناردارب ،  ثاریم  ندروخ  هدـش و  ناراگزور  مسر  یـشکردارب  تسا ؛ 
 . تسا هدش  هداهن  نانآ  تشرس  رد  يراوخمغ  يرایمه و  يراکمه ،  یتسیزمه ،  دنرادن و  رگیدکی  رانک  رد  یناسنا  یگدنز  زج 

یگدنز حرط  نیرتهب  يروحمدوخ ،  يراوخناسنا و  هطرو  زا  ناسنا  تاجن  یشکردارب و  هب  نداد  نایاپ  يارب  مالسا ،  دیواج  تعیرش 
، رذـگهر نیا  زاو  داد  هـئارا  یحارط و  ادـخ  هـب  ناـمیا  هارهاـش  رد  یتـسود  رگید  كاـپ  تاـساسحا  مـیکحت  يردارب و  ناـمه  رد  ار 
هب مان  تبث  مالـسا ،  گرزب  هداوناخ  رد  نانآ  کیاکی  زا  تشگ و  نومنهر  تّوخا )   ) نیتملا لبح  هب  ندز  گنچ  هب  ار  مدآ  نادنزرف 

: درک يروآدای  نانآ  هب  دروآ و  لمع 

51( ...ًاناوِْخا ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَف  ًءادْعَا  ُْمْتنُک  ِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اُوُرکْذا  (َو 

تمعن تکرب  هب  ات  تخادنا  تفلا  ناتیاه ،  لد  نایم  سپ  دیدوب  رگیدکی  نمشد  هک  هاگنآ  دیروآ  دای  هب  نتـشیوخ  رب  ار  ادخ  تمعن 
.دیدش مه  ناردارب  وا 

تلاصا یسرک  رب  یمالـسا ،  قالخا  ناتـسلگ  رد  تفرگ و  هرابود  ِناج  ناملـسم ،  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  رد  تّوخا )  ، ) ور نیا  زا 
: اریز تسشن ؛ 

52( َنُومَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اُوقَّتا  ْمُْکیَوَخَا َو  َْنَیب  اُوِحلْصَاَف  ٌهَوِْخا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِا  )

تمحر لومـشم  دـیاش  دـیزاس  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیهد و  یتشآ  ار  ناتناردارب  ناـیم  سپ  دـنرگیدکی ، ردارب  ناـنم ،  ؤم  تقیقح  رد 
.دیوش عقاو  ادخ ) )

راعش هن  تقیقح 

 (، ع  ) قداص ماما  تسا .  هدروخ  هرگ  نانآ  ینامیا  تیهام  اب  تسا و  نانم  ؤم  یگدـنز  داعبا  همه  رد  يراج  تقیقح  کـی  توخا )  )
 : تسا هدومرف  هتسناد و  یتسود  نید  زا  یشخب  ار  یتسود  ردارب 

ُهَنید ِلُجِّرلا  ِّبُح  ْنِم  )
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53( ُهاخَا ُهُّبُح 

 . تسوا یتسود  نید  زا  درم ، ِیتسود  ردارب 

 : تسا هدومرف  هدرک و  دادملق  یهلا  رون  زا  يوترپ  ار  نآ  (ع )  رقاب ترضح 

54( ...ِهّللا ِرُون  ْنِم  ًاعاعُش  َدافَتْسا  ِدَقَف  ِهّللا  ِتاضْرَِمل  ًابَلَط  ِِهئاخَِاب  ٍءافَو  ِهّللِاب َو  ٍنامِیا  یلَع  ِهّللا  ِیف  ًاخَا  َدافَتْسا  ِنَم  )

رون زا  يوترپ  عقاو ،  رد  دـنک  باختنا  يردارب  نامیپ  تیاعر  ادـخ و  هب  نامیا  ساسا  رب  ار  يدرف  ادـخ  تیاضر  بلج  يارب  سک  ره 
 . تسا هتفای  ار  ادخ 

دهد و یم  لیکـشت  ار  وا  ینید  لامعا  زا  یـشخب  دریگ و  یم  رارق  نم  ؤم  هدـهع  رب  هک  تسا  يریطخ  هفیظو  يردارب ،  نامیپ  تیاعر 
هفیظو ماجنا  ع )   ) یلع ماما  نانم  ؤم  دـمآ  رـس  .دـنک  یم  زاـب  یمالـسا  یگدـنز  نتم  رد  ار  شیوخ  هاـگیاج  تّوخا )   ) بیترت نیدـب 

: دیامرف یم  هدرک ،  یفرعم  نایقتم  رادرک  هحولرس  ار  ینامیا  ناردارب  هب  تبسن 

55( ِنیْعلا ِرُوْحلا  َقْوَش  َنیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئالَْملا  َهَّدَوَم  ُِبلْجَتْسَی  َنیقَّتُْملا ؛ ِلامْعَا  ُفَرْشَا  ِناوَخِْالا  ِقُوقُح  ُءاضَق  )

بلج دوخ  هب  ار  نیعلاروح  قایتشا  بّرقم و  ناگتشرف  یتسود  هک  تسا  ناراکزیهرپ  رادرک  نیرت  فیرش  ناردارب ،  قوقح  ندروآرب 
.دنک یم 

يردارب اـه و  یتسود  همه  هک  دـیواج  يارـس  رد  ددرون و  یم  رد  ار  یناـف  ياـیند  ياـهزرم  یتح  ینید ،  يردارب  یتسود و  تقیقح 
؛  دهد یم  دنویپ  مه  هب  دبا  ات  ار  نانم  ؤم  تیونعم  افص و  رسارس  یگدنز  دریگ و  یم  ياج  دوش 56  یم  هتسسگ  یهلا  ریغ  ياه 

57( َنیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ًاناوِْخا  ٍّلِغ  ْنِم  مِهِرُودُص  یف  ام  انْعََزن  (َو 

دنریگ یم  رارق  رگیدکی  يوربور  هناردارب ،  تشهب )  رد   ) مینک و یم  رب  اهنآ  هنیس  زا  ار  ینمشد )  هنیک و  دسح و  ّلغ (  هنوگ  ره 
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.

تّوخا عاونا 

، دراذـگ یم  کی  ره  هدـهع  رب  ار  یقوقح  رذـگهر  نیا  زا  دزاس و  یم  ردارب  طبترم و  مه  اب  ار  ناـنم  ؤم  همه  ناـمیا ،  هتـشر  هچ  رگ 
دنریگ یم  رارق  یفلتخم  حوطس  رد  ...و  صالخا  اوقت ، نامیا ،  بسانت  هب  دنتـسین و  ناسکی  مه  اب  ناردارب  همه  هک  تسا  یعیبط  یلو 

.دبلط یم  ار  یقوقح  یتسود و  یعون  زین ، یحطس  ره  و 

میسقت کی  رد   ) ترضح نآ  درک ، شسرپ  هراب  نیا  رد  هیلع  هللا  تاولص  نانم  ؤمریما  زا  هرـصب  رد  يدرم  دیامرف : یم  (ع )  داوج ماما 
 : دنعون ود  ناردارب  دومرف : درک و ) فیصوت  ریز  عون  ود  هب  ار  ناردارب  ییادتبا ،  یّلک و 

قوثو دروم  ناردارب   1

کمک تورث و  یتفای )  نانیمطا  دروم  ار  وا  و   ) يدرک دامتعا  تردارب  رب  رگا  سپ  دنتـسه ، لاـم  لـها و  لاـب و  تسد و  نوچ  ناـنآ 
یبوخ باتش و  شا  يرای  هب  راد ، هدیـشوپ  ار  شزار  شاب ،  نمـشد  شنانمـشد  اب  لدکی و  شنالدمه  اب  رادم ، غیرد  وا  زا  ار  شیوخ 

.زاس راکشآ  ار  شیاه 

يرهاظ ناردارب   2

هاوخن و نانآ  زا  نیا  زا  شیب  يزیچ  نکن و  بلـس  نانآ  زا  ار  یبایماک  نیاربانب ،  یبای ،  یمرد  ار  یگدنز  یـشوخ  نانآ ،  دوجو  اب  وت 
58 .رادم غیرد  نانآ  زا  ار  یتلاح  نینچ  زین  وت  دنوش ، یم  ور  هب  ور  وت  اب  ینابز  نیریش  ییورشوخ و  اب  نانآ  هک  هنوگ  نامه 

59  ( يْوقَّتلا ِرْدَق  یلَع  َناوْخ  ْالا  ِِببْحَا   : ) تسا اوقت )  ) دهد یم  هئارا  یتسود  نازیم  رد  مامه  ماما  نآ  هک  يرگید  رایعم 

.رادب تسود  ناشیاوقت  هزادنا  هب  ار  ناردارب 

بوخ ردارب  ياه  یگژیو 

تایحور و بسانت  هب  يدرف  ره  ناناملسم ،  یمومع  يردارب  زا  رظن  فرص 
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دنک یم  داجیا  یمومع  تّوخا  هب  تبـسن  یـصوصخ  يا  هطبار  دریگ و  یم  سنا  شیوخ  بختنم  دارفا  اـی  درف  اـب  شیوخ  تاـساسحا 
دوخ داد و  رارق  رگیدـکی  ردارب  كرتشم ،  تایحور  ساـسا  رب  ود  هب  ود  ار  ناناملـسم  ترجه ،  زا  سپ  ص )   ) مرکا لوسر  هکناـنچ 

...ریبز و هحلط و  فوـع ،  نب  نمحرلادـبع  ناـمثع و  رمع ، رکبوـبا و  ناـیم  نینچمه  دـیزگرب ، يردارب  هـب  ار  ع )   ) یلع ترـضح  زین 
60 .درک رارقرب  تّوخا  دنویپ  شیوخ  رسمه  هملس  ّما  ارهز و  همطاف 

: دیناوخ یم  ریز  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدش  نییبت  هتسیاش  ناردارب  يارب  یتایصوصخ  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد 

؛ دشاب یکی  شنطاب  رهاظ و 

؛ دنادب دوخ  نآ  زا  ار  وت  یبوخ  يدب و 

؛ دنکن یهاتوک  یکمک  چیه  زا 

؛ دراذگن تیاهنت  اه  یتخس  رد 

؛ دیوگن تشز  نخس  دش ، ینابصع  راب  هس  رگا 

61 .دشاب هدازآ  قلخ و  شوخ  ایح ، اب  ریبدت ، اب  افواب ، نینچمه ، 

تسود و دهاوخ  یم  سک  ره  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  يرورض  ناناملسم  همه  يارب  هدش ،  دای  تافص  هب  یگتسارآ  هک  تسا  یهیدب 
شیوخ ياتمه  يوجتسج  رد  سپس  دشاب  هدرک  فصتم  اهنآ  هب  ار  نتـشیوخ  دیاب  تسخن  دنک ، باختنا  یتافـص  نینچ  اب  ار  يردارب 

.ددنبب توخا  دقع  وا  اب  دیآرب و 

يردارب قوقح 

شنم ؤم  ردارب  هب  تبسن  نم  ؤم  دوش و  یمن  دودحم  يزرم  چیه  رد  تسین و  شرامش  لباق  يردارب  قوقح  تفگ ؛  دیاب  قارغا  نودب 
ره دـشاب ، راکددـم  رای و  راوخمغ ، هاوخریخ ،  وا  هب  تبـسن  دـیاب  تسا  رودـقم  هک  اجنآ  ات  دراد و  غیرد  ار  یکین  هنوگ  چـیه  دـیابن 

یناشیرپ یتخس و  هنوگ 
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...و دزاس  رود  وا  زا  ار 

: زا دنترابع  هدش ،  هراشا  اهنآ  هب  یمالسا  تایاور  رد  هک  قوقح  نآ  زا  یضعب 

 ، يدنـسپ یمن  دوـخ  يارب  ار  هچنآ  يرادـب و  تسود  مه  وا  يارب  يراد  تسود  دوـخ  يارب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  قـح  نیرت  مک   1
؛  يرادن شوخ  مه  وا  يارب 

؛  ینک تعاطا  ار  شنامرف  یشاب و  وا  يدونشخ  یپ  رد  يزیهرپب و  وا  نتخاس  نیگمشخ  زا   2

؛  یناسر ددم  ار  وا  شیوخ  ياپ  تسد و  نابز و  لام ،  ناج ،  اب   3

؛  یشاب وا  هنیآ  امنهار و  مشچ ،   4

؛ دشاب سابل  یب  وا  یشوپن و  وکین )  ) سابل دشاب ، هنشت  وا  يدرگن و  باریس  دشاب ، هنسرگ  او و  يروخن  ریس  ياذغ   5

.دنک کمک  شیاهراک  رد  وا  هب  ات  یتسرفب  ار  تمداخ  درادن ، وا  يراد و  يرازگتمدخ  رگا   6

عییـشت ار  شا  هزانج  درم ) رگا   ، ) يورب شتدایع  هب  يرامیب  ماـگنه  ینک ،  تباـجا  ار  شا  هتـساوخ  ینک ،  قیدـصت  ار  شدـنگوس   7
62 .دیامن تساوخرد  وت  زا  یهدن  هزاجا  ییامن و  یتسدشیپ  شندروآ  رب  رد  دراد ، يزاین  يدرک ،  ساسحا  رگا  ینک ، 

؛  يرادن ناهنپ  وا  زا  تسا ،  دنمدوس  وا  ترخآ  ایند و  يارب  هک  ار  هچنآ   8

؛ دنک يدب  وت  هب  هچ  رگ  يزرون ،  ینمشد  هنیک و  وا  هب  تبسن   9

؛  يریذپب درک ، توعد  ار  وت  هاگره   10

63  . يراذگن اهنت  شنانمشد ،  نایم  ار  وا   11

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  يردارب  قوقح  زا  یخرب  ص ،)   ) مرکا لوسر  زا  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما 

زا دندرک ، تبیغ  وا  زا  نارگید  رگا  دنک ، لوبق  ار  شرذع  دناشوپب ؛ ار  وا  یتشز  دشاب ؛ شراوخمغ  دشخبب ، ار  وا  شزغل 

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


شیاه یبوخ  دریذپب ؛ ار  شا  هیده  دیامن ...، تاعارم  ار  شنامیپ  دنک ؛ ظفح  ار  شا  یتسود  دشاب ؛ وا  هاوخریخ  هشیمه  دنک ؛ عافد  وا 
هـسطع یتقو  دریذپب ؛ ار  شتعافـش  دنک ...؛ ظفح  ار  شـسومان  دیامن ؛ شا  يرای  یبوخب  دیوگ ؛ ساپـس  ار  شا  یکین  دنک ؛ ناربج  ار 

؛ دنک قیدصت  ار  شدنگوس  دیوگب ...؛ نخـس  ابیز  وا  اب  دیوگ ؛ خساپ  ار  شمالـس  دـبایب ؛ ار  شا  هدـشمگ  دـنک ؛ اعد  ار  وا  دـنک ، یم 
زا ار  وا  تسا  ملاظ  رگا  هک  انعم  نیدب  دیامن  شا  يرای  مولظم ،  ای  دشاب  ملاظ  دـنکن ؛ ینمـشد  اهنآ  اب  درادـب و  تسود  ار  شناتـسود 

64 ...و دنک  شکمک  شقح  نتفرگ  رد  تسا ،  مولظم  رگا  دراد و  زاب  يرگمتس 

: دیامرف یم  زین  ع )   ) قداص ماما 

65( ُهَّنَراُشت ُهَّنَیِهاُبت َو ال  ُهَّنَیِراُمت َو ال  ُهَّنَحِزاُمت َو ال  الَف  َکیخَا  ُّدُو  ََکلَوُفْصَی  ْنَا  َتْدَرَا  اِذا  )

وا شورفن و  تاهابم  وا  هب  نکن و  هلداجم  یخوش و  وا  اب  هاگ  چـیه  دـنامب ، صلاخ  فاص و  تیارب  تردارب  یتسود  یهاوخ  یم  رگا 
.امنن راسمرش  ار 

 : تسا هدومرف  هتشاد و  رذح  رب  تشز  بادآ  یخرب  زا  ار  نم  ؤم  يدنت ،  نحل  اب  زین  ع )   ) مظاک ماما 

َباتْغا ِنَم  ٌنوُْعلَم  ُهاخَا َو  َبَجَح  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ُهاـخَا َو  ْحَْـصنَی  َْمل  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ُهاـخَا َو  َّشَغ  ْنَم  ٌنوُْعلَمَف  ِهیبَا  ِمُِـال َو  ِهّ ِنِمْؤُْملا  وُخَا  ُنِمْؤُْملَا  )
66( ُهاخَا

راکشآ دراد  نورد  رد  هچنآ  فالخ  و   ] دنزب گنرین  شردارب  هب  سک  ره  سپ  تسا ؛  نم  ؤم  ِيردام  ردپ و  ِردارب  عقاو ]  رد   ] نم ؤم 
تسا و نوعلم  دریذپن ، روضح  هب  ار  شردارب  یـسک  ره  تسا و  نوعلم  دـشابن ، شردارب  هاوخریخ  سک ،  ره  تسا و  نوعلم  دـیامن ،]

شردارب تبیغ  سک  ره 
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 . تسا نوعلم  دنکب ، ار 

تفءار

هراشا

تفـص رگا  تمحر  تسا ،  نارگید  هب  تبـسن  یبوـخ  یناـبرهم و  ياـنعم  هب  فدارتـم و  ًاـبیرقت  تـمحر ،)   ) هژاو اـب  تـفءار )   ) هژاو
يزوـسلد و ياـنعم  دور  راـک  هب  ناـسنا  هراـبرد  رگا  دوـب و  دـهاوخ  لّـضفت  یـشخب و  تمعن  ياـنعم  هب  دریگ  رارق  ناحبـس  دـنوادخ 

67 .دراد تفطالم 

؛ دوش یم  اه  ناسنا  همه  لماش  ماع  روط  هب  یهلا ،  تمحر  تفءار و 

68( ٌمیحَر ٌفوُءََرل  ِساّنلِاب  َهّللا  َّنِا  )

 . تسا نابرهم  میحر و  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ  انامه 

: دریگ یمرب  رد  ار  نانم  ؤم  هژیو ،  لکش  هب  و 

69( ٌمیحَر ٌفوُءََرل  ْمِِهب  ُهَّنِا  )..

 . تسا میحر  نابرهم و  ربمایپ ) ناوریپ  راصنا و  نیرجاهم ،  ربمایپ ،  ) اهنآ هب  تبسن  دنوادخ 

میحر و لد  دزاوـن و  یم  ار  یعقاو  ناـنم  ؤـم  حور  لد و  هراوـمه  ص )   ) مرکا لوـسر  هبئاـش  یب  یناـبرهم  تـفءار و  رگید  يوـس  زا 
: دزاس یم  هدرزآ  ار  وا  فیطل  حور  تسخن  تّما ،  جنر  دبات و  یمن  رب  ار  شیوخ  ناوریپ  یتحاران  نیرت  مک  راوگرزب ، نآ  ییایرد 

70( ٌمیحَر ٌفوُءَر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  )

تبسن و  صیرح ،  امش  تیاده  رب  دیتفیب ، جنر  رد  امش  تسا  نارگ  تخس  وا  رب  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امش  دوخ  زا  يربمایپ  دیدرت ، یب 
 . تسا میحر  نابرهم و  نانم ،  ؤم  هب 

رگیدکی هب  تبسن  نانم  ؤم  تفءار 

حیضوت

 ، شیوخ تمعن  تمحر و  نارکیب  ياـیرد  زا  دـنوادخ  دـنا ؛ یناـبرهم  تفءار و  دروم  ربماـیپ ، ادـخ و  روحم  ود  زا  هراومه  ناـنم  ؤـم 
 ، نابرهم فو و  ؤر  یلد  اب  زین  (ص )  ادـخ لوسر  دزیر و  یم  ورف  نانم  ؤم  رب  یبوبر  ضیف  مدامد  دـنک و  یم  ماـعنا  لّـضفت و  نانادـب 

ییامنهار تداعس  قیرط  نتفای  يارب  ار  مدرم 
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نینچمه درادن ، هار  يوبن  سدقم  میرح  یهلا و  تمحر  يایرد  هب  یمـشچ  گنت  لخب و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  حـضاو  رپ  دـنک و  یم 
: دنیارس یم  نینچ  دنراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  نانم ،  ؤم  يزورهب  تداعس و  يارب  هاگیب  هاگ و  زین  یهلا  بّرقم  ناگتشرف 

71( ِمیحَْجلا َباذَع  ْمِِهقَو  َکَلیبَس  اوُعَبَّتا  اُوبات َو  َنیذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  ًهَمْحَر َو  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  انَّبَر  )...

یم لاـبند  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناـسک  نیارباـنب ،  يراد ،  هطاـحا  زیچ  همه  رب  شیوـخ  شناد  تمحر و  اـب  وـت  اراـگدرورپ 
.راد هگن  خزود  باذع  زا  ار  نانآ  زرمایب و  دننک ،

قرغ لماکت ،  هار  ندومیپ  هّللا و  یلا  كولـس  رد  دـنراد و  رارق  تفءار  تیانع و  دروم  نامـسآ ،  نیمز و  زا  نانم  ؤم  ساـسا ،  نیا  رب 
نابرهم رگیدکی  هب  تبسن  دنزاس و  مکحم  رارقرب و  ار  تمحر  تفءار و  هتشر  دیاب  زین  شیوخ  نایم  رد  ور  نیا  زا  دنتمحر ، تمعن و 

هب تبحم  زا  ار  دوخ  لد  دنـشوکب و  مه  تالکـشم  عفر  رد  هناردارب  دـننک ، بلط  ار  رگیدـمه  یبایماک  تداعـس و  دنـشاب ؛ زوسلد  و 
مه تایاور و  نآرق و  شرافـس  مه  يرما  نینچ  .دـنیامن  نایادـخ  دـض  ینازرا  ار  شیوخ  ترفن  مشخ و  دـنزاس و  لاـمالام  نارگید 

 : تسا یناسنا  ترطف  تساوخ 

نآرق هاگدید  فلا 

: دیامرف یم  هتسناد  مالسا  نانمشد  زا  راجزناو  رّفنت  رگیدکی و  هب  تبسن  ینابرهم  ار  مالسا  یعقاو  ناوریپ  ّمهم  یگژیو  میرک ،  نآرق 

72( ...ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِشَا  ُهَعَم  َنیذَّلاَو  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  )

.دننابرهم رگیدمه  اب  ریگتخس و  رافک  رب  دنتسه ، وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  هداتسرف  (ص )  دّمحم

 : تسا هدومرف  هیآ  نیا  حیضوت  رد  مشش  ياوشیپ 

رب
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نینچ ات  دننک  شالت  رگیدکی  هب  تبسن  تفوطع  نادنمزاین و  اب  تاساوم  ینابرهم و  رب  يراکمه  دنویپ و  رد  هک  تسا  مزال  ناناملسم 
73  . تسا هدومرف  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  دنوش 

نانآ نانمشد  هب  تبسن  ای  دشابن  فو  ؤر  نانم  ؤم  هب  تبسن  یلو  دنک ، یناملـسم  ياعّدا  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  فیطل  مایپ 
یلّوت و  ) نوچ ینیوانع  تحت  بلطم  نیا  .درک  دیدرت  دیاب  يدارفا  نینچ  نامیا  رد  تسین و  ناملسم  عقاو  رد  دزرون ، ینمـشد  هنیک و 

 . تسین هشدخ  لباق  زگره  تسا و  حرطم  ...و  یمالسا  قالخا  رد  هّللا )  یف  ضغب  ّبح و   ) نید و عورف  رد  يّربت ) 

 : تسا هدمآ  نآرق  رد  هدش و  هتخانش  یهلا  يا  هّیطع  اوقت  اب  نانم  ؤم  تّدوم  یتسود و  رگید ، يوس  زا 

74( ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَما َو  َنیذَّلا  َّنِا  )

یم رارق  اه  لد  رد  یتبحم  نانآ  يارب  نامحر  دنوادخ  يدوز  هب  دنهد ، یم  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ًامّلسم 
.دهد

: دیامرف یم  تحارص  اب  و 

ْوَءا ْمُهَناوْـخِإ  ْوَءا  ْمُهَءاـْنبَا  ْوَا  ْمُهَئاـبا  اُوناـک  ْوـَل  َُهلوُـسَر َو  َهـّللا َو  َّداـح  ْنَـم  َنوُّداوـُی  ِرِخ  ْـالا  ِمْوَْـیلا  ِهّللـاـِب َو  َنوـُنِمُْؤی  ًاــمْوَق  ُدـِـجَت  ــال  )
75( ...ْمُهَتَریشَع

تـسود دـنا  هدرک  تفلاخم  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  ار  یناـسک  دـنراد و  ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  یباـین  ار  یهورگ  چـیه 
! دنشاب اهنآ  ناشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  هچ  رگ  .دنرادب 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  ب 

؛ دنرامش یم  یناملسم  همزال  ار  نآو  دنراد  دیکءات  نانم ،  ؤم  تبحم  یتسود و  ترورض  رب  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

هتسناد ینابرهم  تبحم و  ورگ  رد  ار  تّما  تداعس  ریخ و  ص ،)   ) مرکا لوسر 
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: دیامرف یم  ، 

76( ...اوُّباحَت ام  ٍْریَِخب  یتَُّما  ُلازَت  (ال 

.دنتسه یشوخ  ریخ و  رد  دنشاب ، هتشاد  تسود  ار  رگیدمه  هک  یمادام  نم  تّما 

: دومرف رگید  ینخس  رد  و 

77( ٍمیحَر َّلُک  ُّبُِحی  ٌمیحَر  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  )

.دراد تسود  ار  ینابرهم  ناسنا  ره  تسا و  نابرهم  گرزب ،  دنوادخ  هک  یتسارب 

: درک یم  شرافس  نینچ  شیوخ  نارای  هب  ع )   ) قداص ماما 

78( ...اُوقالُت اوُرَوازَت َو  َنیمِحارَتُم ، َنیلِصاوَتُم ، ِهّللا ، ِیف  َنّیباحَتُم  ًهَرََرب  ًهَوِْخا  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَِّتا  )

نابرهم مه  هب  تبـسن  مه و  هب  طبترم  لصتم و  رگیدـکی ، رادتـسود  ادـخ  رطاخ  هب  دیـشاب ، یبوخ  ناردارب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 
.دینک رادید  مه  اب  دیورب و  رگیدکی  ترایز  هب  دیشاب ،

ترطف لقع و  تساوخ  ج 

يزوت و هنیک  دراذگ و  یم  هّحص  رگیدکی  هب  تبسن  اه  ناسنا  يراوخمغ  ینابرهم و  يابیز  تفـص  رب  زین  ملیـس  لقع  كاپ و  ترطف 
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  باندرخ  همزال  ع ،)   ) مالسا یمارگ  لوسر  دنک  یم  خیبوت  ار  ناشیکمه  هب  تبسن  يرهم  یب 

79( ٍرِجاف َوٍَّرب  ٍدَحَا ؛ ِّلُک  یِلا  ِْریَْخلا  ُعانِطْصا  ِساّنلا َو  َیِلا  ُدُّدوَّتلا  ِنیّدلا  َدَْعب  ِلْقَْعلا  ُسْءاَر  )

.راکدب ای  دشاب  راکوکین  درف ] نآ  هاوخ  [ ؛  تسا يدرف  ره  هب  تبسن  يراکوکین  مدرم و  اب  یتسود  يرادنید ،  زا  سپ  يدنمدرخ  جوا 

: دیامرف یم  هتخادرپ ،  ینابرهم  یتسود و  ینالقع  هبنج  حیرشت  هب  يزغن  نانخس  رد  زین  ع )   ) نانم ؤمریما 

80( ْمَحُْری َْمل  ْمَحْرَی  َْمل  ْنَم  )

.دنیب یمن  ینابرهم  دنکن ، ینابرهم  سک  ره 

یم هفطاع  اب  راوخمغ و  رگیدـکی  هب  تبـسن  همه  دنـشاب ، زوسلد  نابرهم و  هعماـج  کـی  دارفا  رگا  هک  تسا  یلقع  هدـعاق  کـی  نیا 
یم عقاو  زین  نارگید  ینابرهم  فطل و  دروم  تسا ،  فو  ؤر  محر و  لد  دوخ  هک  یلاح  رد  سک  ره  هجیتن  رد  دنوش 
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 . تسا قداص  زین  نآ  سکع  هکنانچ  .دوش 

: دومرف ترضح  نامه 

81( ُمَحُْرت ُمَحْرَت  امَک  )

 . ینیب یم  ینابرهم  ینک ،  ینابرهم  هک  هنوگ  نامه 

نارگید مغ  ربارب  رد  یتوافت  یب  اه و  ناسنا  هب  تنوشخ  یمحر و  یب  یعـضو  رثا  تسا ،  هدرک  هراشا  نادـب  ماما  هک  ار  يرگید  هتکن 
 : هکنیا نآ  دبای و  یم  تسد  نادب  زین  ملاس  لقع  دنک و  یم  روهظ  یهلا ،  ّتنس  کی  بلاق  رد  یعیبط و  روط  هب  هک  تسا 

82( ُهَتَمْحَر ُهّللا  ُهَعَنَم  َساّنلا  ِمَحْرَی  َْمل  ْنَم  )

.دراد یم  غیرد  وا  زا  ار  شتمحر  دنوادخ  دنکن ، محر  مدرم ،  هب  سک  ره 

اه تیولوا 

 ، يزوـسلد فـطل و  هب  زاـین  رظن  زا  هعماـج  دارفا  یلو  دـشاب ، ریگارف  یموـمع و  دـیاب  تسخن  هلحرم  رد  یناـبرهم  تـفءار و  هـچ  رگ 
تبحم هب  رتشیب  دنا ، هدش  لمحتم  ار  متس  یتخـس و  نارگید  زا  شیب  راگزور ، شکاشک  رد  هک  نانآ  تسا  یهیدب  دنتـسین و  ناسکی 

 (: ع  ) یلع ماما  ریبعت  هب  .دندنمزاین 

83( اْهَیِلا ُجاتْحُْملا  ِهَمْحَّرلِاب  ِساّنلا  َیلْوَا  )

 . تسا نآ  هب  دنمزاین  ینابرهم ،  هب  مدرم  نیرتراوازس 

: زا دنترابع  دنرادروخرب ، یتیولوا  نینچ  زا  هک  یناسک  زا  یخرب  تایاور ،  رظن  زا 

.دوش راتفر  وا  اب  نانادان  نوچمه  دشاب و  لوهجم  شردق  هک  يدنمشناد   1

.دشاب هدش  یتسپ  ناسنا  راتفرگ  هک  يراوگرزب   2

 . تسا هتفرگ  رارق  ناراکدب  تسد  ریز  هک  يراکوکین   3

 . تسا هتشگ  راوخ  هک  يزیزع   4

.دشاب هدش  ریقف  هک  يدنمتورث   5

 : تسا هدومرف  لوا  هتسد  هس  هرابرد  ع )   ) نانم ؤمریما 
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84( ٌرِجاف ِْهیَلَع  َطَّلَسَت  ُِّرب  ٌمیَئل َو  ِْهیَلَع  یلْوَتْسَی  ٌمیرَک  ٍلِهاج َو  ُمْکُح  ِْهیَلَع  يرْجَی  ٌِملاع  ِهَمْحَّرلِاب  ِساّنلا  ُّقَحَا  )

وا رب  یلهاج  ای   ] ددرگ ارجا  يورب  یلهاج  مکح  هک  تسا  يدنمشناد  محّرت ؛  هب  مدرم  نیرتراوازس 
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 . تسا هتشگ  هریچ  وا  رب  يراکدب  هک  يراکوکین  و  هتفای ،  تسد  وا  رب  تسپ  یناسنا  هک  يراوگرزب  و  دنار ] مکح 

: دیامرف یم  اهنآ  هتسد  هس  هرابرد  ع )   ) قداص ماما 

ُُهلْهَا َو ِِهب  ُّفِخَتْـسَی  ٌِملاع  ینِْغلا َو  َدـَْعب  ٌهَجاح  ُْهَتباصَا  ُِّینَغ  ِّزِْعلا َو  َدـَْعب  ٌهَّلَذَـم  ُْهَتباـصَا  ٌزیزَع  اوُمَحُْری ؛ ْنَا  ْمَُهل  ُّقَح  ًهَثـالَث َو  ُمَحْرََـال  ّینِا  )
85( ُهَلَهَْجلا

يرگناوتو هدروآ  يور  وا  هب  يا  يراوخ  تّزع ،  زا  سپ  هک  يدنمتّزع  دنتسه : مه  مّحرت  راوازـس  منک و  یم  مّحرت  هتـسد  هس  هب  نم 
.دنا هدرک  ردق  یب  ار  وا  نانادان  ناکیدزن و  هک  يدنمشناد  هتشگ و  شبیصن  يدنمزاین  ییاراد ،  زا  سپ  هک 

: دناد یم  بجاو  ردام  ردپ و  هب  تبسن  ار  مارتحا  میرکت و  اب  هارمه  ینابرهم  دیجم ، نآرق  ردام : ردپ و   6

86( ًاریغَص ینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  ِهَمْحَّرلا َو  َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخاَو  )

.دنداد شرورپ  یکچوک  رد  ارم  هکنانچ  نک  محر  ود  نآ  هب  اراگدرورپ  وگب : اشگب و  ود  نآ  يارب  تبحم  يور ]   ] زا ار  عضاوت  لاب 

: دیامرف یم  هیلع  هّللا  تاولص  یلع  ماما  ناکدوک :   7

87( َریبَْکلا ِِّرقَو  َریغَّصلا َو  َِکلْهَا  ْنِم  ْمَحِْرا  )

.امن مارتحا  ار  ناگرزب  نک و  مّحرت  تنادناخ  ناکدوک  هب 

محرت لـباق  نارگید  زا  شیب  دـیاش  شیوخ ،  تیناـسنا  یعقاو و  ياـه  شزرا  نداد  تسد  زا  ببـس  هب  زین  هورگ  نیا  ناراـکهانگ :   8
يوس هب  ار  نانآ  دننک و  یگدیسر  رتشیب  ار  اه  تیونعم  زا  ناگدش  مورحم  نیا  ینابرهم ،  يزوسلد و  اب  دیاب  ناکاپ  ناکین و  دنشاب و 

: دیامرف یم  زین  هراب  نیارد  ع )   ) نانم ؤمریما  .دندرگ  نومنهر  میقتسم  هار  تداعس و 

َلْهَا اوُمَحْرَی  ْنَا  ِهَمالَّسلا  ِیف  ْمِْهَیِلا  ِعُونْصَْملا  ِهَمْصِْعلا َو  ِلْهَِال  یغَْبنَی  امَّنِا 
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88( ِهَیِصْعَْملا ِبُونُّذلا َو 

.دننک مّحرت  تیصعم  هانگ و  لها  هب  یتشز ]  هانگ و  زا   ] ناگتفای تمالس  تیصعم و  زا  ِناراد  نتشیوخ  هک  تسا  هتسیاش  انامه 

نواعت

هراشا

هزیرغ نیا  تساه .  نیرتشیب  اه و  نیرتهب  یپ  رد  هراومه  تسا !  دودـحمان  ياه  هتـساوخ  بلاط  دودـحم ، رمع  تصرف و  اـب  ناـسنا ، 
يوس زا  .داد  خساپ  نآ  هب  دیاب  لوقعم  یعون  هب  هک  تسا  يرـشب  لماکت  هزیگنا  نیرت  گرزب  یهلا و  يا  هعیدو  ناسنا  یبلط )  قلطم  )

زا يدرف  ياوق  یناوتان  نایم  یلپ  ناسب  هک  تسا  يرـشب  هعماج  نواعت )   ) يراکمه و يرایمه و  هزیرغ ،  نیا  هب  خـساپ  هار  اـهنت  رگید 
رگا دـیدرت  نودـب  تسا .  هدـناسر  شیاـهوزرآ  زا  يرایـسب  هب  ار  ناوتاـن  ناـسنا  هدرک  لـمع  رگید  يوس  زا  یبلط  قلطم  وس و  کـی 

مه زونه  ناگداز  یمدآ  دیـسر و  یمن  ّدح  نیا  هب  یگدنز  فلتخم  ياه  نادیم  رد  ناسنا  زیگنا  تریح  تفرـشیپ  دوبن ، نواعت  هیحور 
ياهرهش هدادن و  زورما  هتفرـشیپ  رایـسب  يژولونکت  هب  ار  دوخ  ياج  هیلّوا  لیاسو  رازبا و  دندومیپ ، یم  ار  یگدنز  نیتسخن  ياه  ماگ 

ناکما نواعت ،  نودب  زین  يرـشب  هعماج  میظع  ثاریم  همادا  يرادـهگن و  هک  روط  نامه  دوب  هدـشن  رادـیدپ  يزورما  ندـمتم  میظع و 
 . تسین ریذپ 

نواعت ترورض 

 . تسین زاین  یب  نآ  زا  یطیارش  چیه  رد  سک  چیه  تسا و  یعامتجا  یگدنز  لوصا  زا  هکلب  یعامتجا  یقالخا  لوصا  زا  نواعت 

زا کـی  چـیه  هب  ارم  ایادـخ   : ) مدرک اـعد  نینچ  ص )   ) مرکا لوسر  رـضحم  رد  يزور  دـیامرف : یم  هیلع  هّللا  تاولـص  ناـنم  ؤـمریما 
سپ مدیـسرپ :  .دـشابن ) جاتحم  نارگید  هب  یـسک  دوش  یمن  هک  ارچ  وگن  نینچ  یلع !  يا  : ) دومرف ربمایپ  نکن ).  جاـتحم  تناگدـنب 

: وگب دومرف : منک ؟  اعد  هنوگچ 

89( َکِْقلَخ ِرارِش  یِلا  ینْجِوُْحت  َّمُهّللَا ال  )

 ! نکن جاتحم  شیوخ ،  ِدب  ِناگدنب  هب  ارم  ایادخ 

نیاربانب
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نارگید نواـعت  هب  زین  سک  همه  هک  هنوگ  ناـمه  دـنهد  تبثم  خـساپ  یعاـمتجا  زاـین  نیا  هب  هک  تسا  ضرف  هعماـج ،  دارفا  همه  رب  ، 
: دومرف ع )   ) نانم ؤمریما  تسا .  دنمزاین 

:90( ُناُعت ُنیُعت  امَک  )

 . يوش یم  يرای  یناسر ،  یم  يرای  هک  هنوگ  نامه 

و:

:91( ْدَْجُنی َْمل  ْدِْجُنی  َْمل  ْنَم  )

.دوش یمن  يرای  دناسرن ، يرای  سک  ره 

نواعت عاونا 

حیضوت

: دوش یم  میسقت  یفنم  تبثم و  عون  ود  هب  دنریگ  یم  رارق  کمک  دروم  هک  يدارفا  زین  کمک و  عون  هب  تبسن  نواعت ، 

تبثم نواعت  فلا 

هـصالخ اوقت )  ) و ّرب )  ) هملک ود  رد  ار  وکین  ياهراک  همه  دیجم  نآرق  .دراد  دربراک  کین  ياهراک  دروم  رد  تبثم  هدنزاس و  نواعت 
: دنناسر يرای  ار  رگیدمه  ود  نیا  ماجنا  رب  اهنت  هدومن  شرافس  شیوخ  ناوریپ  هب  هدرک و 

92  ...( يْوقَّتلا ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  (و 

.دینک يرای  اوقت  ّرب و  رب  ار  رگیدمه  و 

تامرحم باکترا  زا  يراددوخ  یهلا و  ياه  نامرف  ربارب  رد  سفن  تماقتـسا  ظفح و  اوقت )  ) 93 و ریخ راک  رد  هعسوت  يانعم  هب  ِّرب ) )
تابجاو زا  معا  کین ،  ياهراک  هبنج  رد  ّرب  دراد و  دربراک  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هبنج  ود  رد  اوقت  ساسا ،  نیا  رب  تسا . 

همه رد  ناـعونمه  هب  یناسرددـم  نآرق ،  هاگدـید  دوش و  یم  لـماش  ار  اـه  ییوکین  ماـمت  هملک  ود  نیا  لاـح  ره  رد  تابحتـسم ،  و 
دییءات هب  دـیاب  اهراک  ییابیز  یتشز و  هتبلا  نآ ،  شرتسگ  ریخ و  ياهراک  ماجنا  اـی  دـشاب  یتشز  كرت  هاوخ  تسا ؛  کـین  ياـهراک 

ناوت اه  ناسنا  همه  لقع  هکنیا  هب  رظن  دشاب و  هتشاد  یعرـش  یلقع و  يریگ  تهج  دیاب  اه  ناسنا  نواعت  هبرقع  دسرب و  عرـش  لقع و 
رد تسا  رـصحنم  نواعت  تفگ ؛  تیاـهن  رد  درک و  عرـش  هب  دـّیقم  ار  لـقع  دـیاب  درادـن ، ار  اـه  یتشز  زیمت  اـه و  یبوخ  همه  كرد 

.دنسپ عرش  ياهراک 

روحم رب  دیاب  نانآ  یعامتجا  يدرف و  ياه  همانرب  دننک و  يرای  ار  رگیدمه  دیاب  کین  ياهراک  همه  رد  ناناملـسم  يدربراک :  هطیح 
یّحارط نواعت ، 
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: دومرف هک  هدش  لقن  ص )   ) مرکا لوسر  زا  یفورعم  نخس  .دنزیهرپب  یبلطراصحنا  يورکت و  زا  دوش و 

94( َقیرَّطلا َُّمث  َقیفَّرلَا  )

 . نک قیرط  ّیط  سپس  بایب  يروای  تسخن ، 

بلاط ناناملسم  تسا و  یگدنز  ياه  همانرب  همه  يارب  یلک  هدعاق  کی  هکلب  تسین ،  رفس  ریـس و  صوصخم  هنامیکح ،  نخـس  نیا 
: دومرف ترضح  نامه  هکنانچ  دنناسر  ددم  نارگید  هب  دنیوجب و  ددم  رگیدکی  زا  دیاب  تداعس 

95( ...ُتاکَرَْبلا ُمُْهنَع  ْتَعُِزن  َِکلذ  اُولَعْفَی  َْمل  اذِاَف  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَا  ام  ٍْریَِخب  ُساّنلا  ُلازَی  (ال 

ینعی  ) دنتداعس ریخ و  رد  هتسویپ  دنناسر  ددم  رگیدکی  هب  يراکوکین  رد  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم ،  هک  هاگنآ  ات 
.ددنب یمرب  تخر  نانآ  نایم  زا  تاکرب  دننکن  نینچ  رگا  سپ  دوش ) یمن  عطق  اهنآ  زا  تکرب  ریخ و  یتلاح  نینچ  رد 

 : تسا حرط  لباق  ریز  ياهروحم  رد  هدنزاس ،  ِنواعت 

ار دوخ  ياه  همانرب  وا  رب  ياکتا  اب  دریگب و  کمک  ادخ  زا  تسخن  شیوخ ،  ياهراک  همه  رد  دـیاب  ناملـسم  ِناسنا  قلخ :  ادـخ و   1
: دومرف ع )   ) یسوم ترضح  هب  ییاه  شرافس  نمض  وا  سدقم  تاذ  هکنانچ  دناسر  ناماس  هب 

96( ُناعَتْسُْملا َمِْعن  ُنْوَْعلا َو  َمِْعن  ّینِاَف  َِکلذ  یلَع  یب  ْنِعَتِْسا  )

 . مراکددم نیرتهب  رای و  نیرتهب  نم  هک  يوجب  ددم  نم  زا  اهراک  نیا  رب 

یم دیجم  نآرق  رد  دنیامن ؛ يرای  ار  ادـخ  نید  دـنهد و  تبثم  خـساپ  یهلا ،  ياه  تناعا  اه و  تمعن  هب  دـیاب  نانم  ؤم  رگید  يوس  زا 
 : میناوخ

97( ْمُکَماْدقَا ّْتِبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهّللا  اوُرُْصنَت  ْنِا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

ار ادخ  نید )   ) رگا دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
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.دزاس یم  راوتسا  ار  ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امش  دنوادخ  دیناسر ، يرای 

هنوگ چیه  تسا و  یمالسا  تّما  روای  نیرتهب  یگدنز ،  ياه  هنیمز  همه  رد  یمالـسا ،  هعماج  هتـسیاش  حلاص و  ربهر  تّما :  ماما و   2
اب یمالـسا ،  روشک  نادنورهـش  همه  هک  دـنک  یم  باجیا  تیالو )   ) يالاو هاـگیاج  دـنک و  یمن  غیرد  شیوخ  ناوریپ  زا  ار  یکمک 
ار تکلمم  تالکـشم  نواعت ،  اب  تّما ،  ماما و  دـنناسر و  يرای  شا  هناهاوخ  ریخ  ياه  هتـساوخ  مامت  رد  ار  ربهر  يراکادـف ،  راثیا و 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ع )   ) یلع ماما  .دنزادرپب  یمالسا  نهیم  یگدنیوپ  یگدنزاس و  هب  دننک و  لح 

98  ...( ینُود ِِهب  اُونَواعَت  ْمُکَْنَیب َو  َّقَْحلا  اُوَطاعَت  )...

.دیناسر يرای  ارم  نآ  هلیسو  هب  دیراد و  اپ  رب  دوخ  نایم  رد  ار  قح 

: دومرف رگید  يا  هلمج  رد  هکنانچ 

99( ...ٍدادَس ٍهَّفِع َو  ٍداِهتِْجا َو  ٍعَرَِوب َو  ینُونیعَا  )...

.دیناسر يرای  يراکتسرد  ینمادکاپ و  ششوک و  عرو و  اب  ارم 

هار رد  شـشوک  اـب  دوـخ و  يرادرک  تسرد  اوـقت و  اـب  تـّلم ،  هـکنیا :  تـسا  هـتفهن  ماـما  نخـس  رد  هـک  یفیرظ  هناـمیکح و  هـتکن 
ياتـسار رد  قیقد  روـط  هب  ینعی ؛  دـننک  یم  يربـهر  هب  ار  کـمک  نیرتـهب  تکلمم ،  فـلتخم  ياـه  خرچ  ندـناخرچ  یگدـنزاس و 

.دنشخب یم  ققحت  ار  وا  یهلا  ياه  نامرآ  دنیوپ و  یم  هر  ربهر ، تساوخ 

ّرب و رب  يداژن ،  گنر و  ره  زا  ار  دوخ  ناشیکمه  هک  تسا  يرورض  ضرف و  یمالسا  روشک  نادنورهش  کت  کت  رب  ّتلم :  داحآ   3
یم هراب  نیا  رد  ترضح  نامه  .دنیامنن  غیرد  یششوک  چیه  زا  اتسار  نیا  رد  دنناسر و  يرای  اوقت ،
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: دیامرف

100( ْمُهَْنَیب ِّقَْحلا  ِهَماِقا  یلَع  ُنُواعَّتلا  ْمِهِدْهُج َو  ِغَْلبَِمب  ُهَحیصَّنلا  ِدابِْعلا  یَلَع  ِهّللا  ِقوُقُح  ِبِجاو  ْنِم  )

 . تسا ناشنایم  رد  قح  ییاپرب  رب  يرایمه  ناشناوت و  دح  رد  یهاوخریخ  ناگدنب ؛  رب  یهلا  بجاو  قوقح  زا 

زرم و هنوگ  چـیه  دوش و  یم  ...و  یعاـمتجا  يدرف و  يداـبع ،  يداـصتقا ،  یگنهرف ،  یملع و  ياـه  نادـیم  همه  لـماش  قوـقح  نیا 
101 .دوش لیطعت  دیابن  يا  هناهب  چیه  هب  دسانش و  یمن  یتیدودحم 

فدـه هدـش و  انب  يراکادـف  قشع و  رب  شا  هدولاش  هک  تسا  یعامتجا  داهن  نیرت  سّدـقم  نیرتکچوک و  هداوناـخ ،  رهوش : نز و   4
یگدـنز ياه  بیـشن  زارف و  همه  رد  ار  رگیدـمه  دـنفّظوم  نآ  ياضعا  زا  کی  ره  تسا و  هّللا  یلا  بّرقت  لـماکت و  مه ،  نآ  ییاـغ 

؛ دنیامن یط  ناسآ  ار  نآ  راوشد  ریسم  رگیدکی  کمک  اب  ات  دنناسر  ددم 

: دیسرپ ع )   ) یلع ماما  زا  تفاتش ؛  اهنآ  رادید  هب  ص )   ) مرکا لوسر  مالسلا ،  امهیلع  ارهز  ترضح  یلع و  ترـضح  جاودزا  زا  سپ 
ارهز ترـضح  زا  ار  لا  ؤس  نیمه  (ص )  ربمایپ سپـس  تسادخ .  تعاطا  رب  روای  نیرتهب  وا  داد : خـساپ  یتفای ؟  هنوگچ  ار  ترـسمه 

102  . تسا نیرتهب  مرهوش ،  داد : خساپ  وا  .دیسرپ 

ناعونمه هب  یناسنا  ياه  يدنمزاین  هتسیاش و  روما  رد  دنزاجم  ناناملـسم  ینید ،  ياهدومنهر  ساسا  رب  ناناملـسمان :  ناناملـسم و   5
زا شیپ  ص )   ) مرکا لوسر  لاثم :  روط  هب  دـنبلط ؛ يرای  ناـنآ  زا  موزل  تروص  رد  دـنناسر و  يراـی  دنـشابن  شیک  مه  هچ  رگ  دوخ 

لیابق اب  مالسا  ندش  ریگارف  زا  شیپ  103 و  .درک تکرش  لوضفلا )  فلح   ) روهشم نامیپ  رد  يربمایپ ، 
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104  . تسب یماظن  ياه  نامیپ  هّکم  فارطا  كرشم 

زگره دریذپ و  تروص  یعرـش  لوصا  يانبم  رب  تفارظ و  تقد و  اب  دیاب  ناگناگیب  اب  ناناملـسم  يراکمه  نواعت و  هک  تسا  حـضاو 
دیابن هکنانچمه  ددرگن ، ناناملـسم  یمالـسا و  کلامم  رب  نانآ  ...و  يداصتقا  یماظن ،  یگنهرف ،  ّطلـست  اـی  رفک  ههبج  تیوقت  ببس 

.درک يراکمه  نانآ ،  اب  یعرش  دض  یناسناریغ و  روما  رد 

یفنم نواعت  ب 

تیانج ناهانگ و  زا  يرایـسب  باکترا  تسینریذپ .  ناکما  نواعت ،  نودب  هدنزاس  میظع و  ياهراک  ندناسر  ناماس  هب  هک  هنوگنامه 
ناودع مثا و  رب  نواعت   ) ناونع اب  نآرق  نابز  رد  هک  تسا  نیمه  زین  یفنم  نواعت  زا  روظنم  دوش و  یمن  رّـسیم  نواعت  نودب  زین  ...و  اه 

 : تسا هدش  مالعا  عونمم  موکحم و  (، 

105( ِناوْدُْعلا ِْمثِْالا َو  یَلَع  اُونَواعَت  و ال  )... 

.دیهدن يرای  ار  رگیدمه  زواجت ، هانگ و  رب  و 

( اوقت  ) و ّرب )  ) ربارب رد  ناودع )   ) و مثا )   ) تفگ ناوت  یم  هدـمآ ،  يْوقَّتلا )  ِِّربلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  و   ) یپ رد  هلمج  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هنوگره لماش  دراد و  یفنم  نواعت  رد  مه  هملک  ود  نیا  تشاد ،  تبثم  نواعت  رد  هملک  ود  نآ  هک  یعیسو  يانعم  نامه  دراد و  رارق 

.دوش یم  مدرم  ادخ و  ربارب  رد  تشز  راک 

نواعت هب  یعامتجا  ياـهراک  زا  یمین  رگا  تسین و  مه  نآ  زا  رت  مک  دـشابن ، تبثم  نواـعت  زا  رت  مهم  رگا  یفنم  نواـعت  زا  يراددوخ 
هدنزاس نواعت  ياپ  هباپ  دنفّظوم  ناناملسم  نیاربانب  تسا .  هتسباو  یفنم  نواعت  مدع  هب  زین  نآ  رگید  مین  دشاب ، هتشاد  یگتسب  تبثم ، 

یسک هب  زگره  دنریگب و  هلصاف  زین  بّرخم  نواعت  زا  ، 
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.دننکن ددم  تسا ،  عرش  لقع و  تیموکحم  ادخ و  مشخ  دروم  هچنآ  یتشز و  هانگ و  رد 

نیموصعم نانخـس  رد  فصو ،  نیا  اب  دراد ، رارق  یفنم  نواعت  هدودحم  رد  دنـسپان ، تشز و  ياهراک  همه  دـش  دای  هکنانچ  اهدومن :
 : میرب یم  نایاپ  هب  اهنآ  زا  يدادعت  اب  ار  سرد  نیا  هک  هدش  هراشا  نآ  ياهدومن  زا  یخرب  هب  مالسلا  مهیلع 

: دومرف  106( ِهیَنب ِِهتَبِحاص َو  ِهیبَا َو  ُِما َو  ِهّ ِهیخَا َو  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی   ) هیآ ریسفت  رد  هیلع  هّللا  تاولص  یلع  ماما 

107( اْینُّدلا ِراد  یف  ِناوْدُْعلا  ِْملُّظلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  اِذا  )

(. دنوش یم  یتشونرس  نانچ  راچد  ) دننک يرای  ار  رگیدمه  زواجت  متس و  رب  ایند  يارس  رد  مدرم  یتقو 

: دومرف ترضح  نامه 

108( ٍفیعَض یلَع  ًاّیِوَق  ْنُِعت  (ال 

 . نکم يروای  ناوتان ،  ّدض  رب  ار  ییاناوت  چیه 

: دنک یم  لقن  نینچ  ع )   ) یلع ترضح  باتک  زا  (ع )  رقاب ماما 

109( ِناوْدُْعلا ِْمثِْالا َو  یَلَع  اُونَواعَت  ِمْکُْحلا  ِیف  اوُراج  اِذا  )...

.دنا هدومن  يراکمه  زواجت  هانگ و  ماجنا  رب  دننک ، متس  يرواد  رد  تاضق )   ) یتقو

نامیپ دهع و  هبافو 

حیضوت

یعامتجا و يدرف و  قالخا  دنمشزرا  تافص  زا  نامیپ )  دهع و  هب  يافو   ) تسا هتفر  راک  هب  دادرارق ) نامیپ و   ) يانعم هب  دهع )  ) هژاو
 . تسایند للم  همه  لوبق  دروم 

تلاصا زار 

دوپ ورات  اه  نامیپ  هب  ییانتعا  یب  تفگ :  ناوت  یم  تءارج  اب  هدـش و  هداهن  نامیپ  دـهع و  نوتـس  رب  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  فقس 
...و دتـس  داد و  یتموکح ،  ماظن  تیکلام ،  جاودزا ،  نوچ ؛  ییاه  هدیدپ  دنکارپ ؛ یم  مه  زا  ار  نآ  دنک و  یم  هراپ  ار  رـشب  یگدـنز 

تسا هدومرف  هداهن و  انب  نآ  رب  ار  عیرـشت  زین ، لاعتم  دنوادخ  یتح  دوب و  دنهاوخ  انعم  یب  ییاه  هژاو  نامیپ ،  دهع و  هب  مارتحا  نودب 
:

110( ٌنیبُم ُّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِا  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَا ال  َمَدآ  یَنب  ای  ْمُْکَیِلا  ْدَهْعَا  َْملَا  )
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!؟  تسامش راکشآ  نمشد  وا  اریز  دیتسرپن  ار  ناطیش  هک  متسبن  نامیپ  امش  اب  ایآ  ناگداز ،  یمدآ  يا 

: دیامرف یم  و 

111( ِنُوبَهْراَف َياِّیا  ْمُکِدْهَِعب َو  ِفُوا  يدْهَِعب  اُوفْوَا  )...

.دیسرتب نم  زا  اهنت  منک و  افو  ناتدهع  هب  ات  دینک  افو  نم  دهع  هب 

: دیامرف یم  اهدادرارق  همه  ربارب  رد  ناسنا  تیلو  ؤسم  يروآدای  اب  و 

112( ًالُوئْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِا  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَا  َو  )...

.دش دهاوخ  لا  ؤس  نآ ،  زا  هک  اریز ]  ] دینک افو  شیوخ ]   ] نامیپ هب 

ار ناکرشم ،  نارفاک و  یتح  رگید  اه ي  ّتلم  دارفا و  همه  نهیم ،  مه  ناناملسم  رب  هوالع  نامیپ ،  دهع و  تیاعر  نآرق ،  هاگدید  زا 
: دیامرف یم  ناکرشم  هب  تبسن  يراد  نامیپ  هب  تبسن  هک  روط  نامه  .دریگ  یم  رب  رد  زین 

113( َنیقَّتُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ْمِِهتَّدُم  یِلا  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیِلا  اوُِّمتَاَف  )...

هب ناشتّدم  نایاپ ]   ] ات ار  نانآ  نامیپ 
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.دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  هک  اریز  دیناسر  نایاپ 

 : مینک یم  هدنسب  هنومن  ود  هب  هک  دنا  هدرشف  ياپ  نامیپ  دهع و  هب  مارتحا  يدنمجرا و  رب  نآرق  ياپ  هب  اپ  زین  یمالسا  تایاور 

: دسیون یم  رتشا  کلام  همان  دهع  رد  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما 

114 (. ِءافَْولِاب َكَدْهَع  ْطُحَف  ...ًهَدْقُع  َكِّوُدَع  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َتْدَقَع  ْنِا  َو  ).. 

.امن تنایص  ظفح و  يراد  نامیپ  اب  ار  نآ  سپ  یتسب ...  ینامیپ  تنمشد  دوخ و  نایم  رگا  و 

: دنک یم  دیکءات  نینچ  نآ  تلاصا  تیمومع و  رب  زین  (ع )  رقاب ترضح  و 

115( ِرِجاْفلا ِّرَْبِلل َو  ِدْهَْعلِاب  ُءافَْولَا  ...ًهَصْخُر  ِهیف  ٍدَحَِال  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ٌثالَث  )

 . تسا راکدب  راکوکین و  هب  تبسن  نامیپ  هب  افو  اهنآ ): زا  یکی   ) تسا هدادن  فّلخت  هزاجا  یسک  چیه  هب  زیچ  هس  رد  لاعتم  دنوادخ 

نامیا نامیپ و  دنویپ 

ؤم ياه  یگژیو  زا  ار  نآ  دیجم ، نآرق  دراد ؛ نامیا  اب  گنتاگنت  میقتسم و  يا  هطبار  نامیپ ،  دهع و  هب  افو  مالـسا ،  بان  گنهرف  رد 
 : تسا هدومرف  هتسناد و  یعقاو  نانم 

116( َنوُعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتانامَِال َو  ْمُه  َنیذَّلاَو  )

.دننک یم  تیاعر  ار  شیوخ  نامیپ  اه و  تناما  هک  دنتسه  یناسک  نانم ]  ؤم   ] و

 : تسا هدومرف  هدز و  هرگ  داعم ، ءادبم و  هب  نامیا  هب  ار  اه  نامیپ  هب  يرادافو  زین  مالسا  راوگرزب  ربهر 

117( َدَعَو اِذا  ِفَْیلَف  ِرِخ  ْالا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ْنِمُْؤی  َناک  ْنَم  )

.دنک افو  شا  هدعو  هب  دیاب  دراد  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  یسک 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  هّزنم  ینکش  نامیپ  زا  ار  ناملسم  تحاس  زین ، هیلع  هّللا  تاولصریما  ترضح 

118( َدَعَو اِذا  ِِفلْخُمْلِاب  َنُِمْتئا َو ال  اَِذا  ِِنئاْخلِاب  ُِملْسُْملا  َْسَیل  )

هاگره دزرو و  یمن  تنایخ  دوش ، هدرمش  نیما  هاگره  ناملسم 
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.دنک یمن  فّلخت  دهدب  هدعو 

نیتسخن رگا  تسه و  مه  يرگید  دوش ، تفای  یکی  اج  ره  هک  هدـش  حرطم  لباقتم  لکـش  هب  يدـهع  شوخ  نید و  هطبار  زین  یهاگ 
: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  هکنانچ  دش  دهاوخن  تفای  مه  نیمود  دشابن ،

119( َُهل َدْهَع  ْنَِمل ال  َنید  (ال 

.درادن نید  دنکن ، لمع  شا  هدعو  هب  هک  یسک 

: دیامرف یم  ع )   ) نانم ؤمریما  و 

120( َُهل َنید  ْنَم ال  ِدْهَِعب  َّنَِقثَت  (ال 

 . نکن دامتعا  درادن ، نید  هک  یسک  نامیپ  هب 

تـسا نامیپ  دادرارق و  یعوندوخ  تعیرـش ،  نید و  ًالوصا  هک  دشاب  نیا  دـهع )  ) و نید )   ) ندوب جوزمم  یگنهامه و  نیا  زار  دـیاش 
ار یتادـهعت  زین  دادرارق  نیفرط  زا  کی  ره  دنـشاب و  یم  یهلا  ناـیدا  ناوریپ  نآ  رگید  فرط  ناربماـیپ و  ادـخ و  نآ  فرط  کـی  هک 
دنیامنن و یـشکرس  دّرمت و  دننک و  تعاطا  ربمایپ ، ادخ و  روتـسد  زا  هک  دنریذپ  یم  نانم  ؤم  دنریگ ؛ یم  هدهع  هب  لباقم  فرط  يارب 

يایاجـس ماکحا و  تاداقتعا ،  لوصا  هب  يدـنبیاپ  .دـنا  هدرک  نیمـضت  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  تداعـس  لباقم ،  رد  زین  ربماـیپ  ادـخ و 
 . تسا نامیپ  دهع و  نیا  داوم  هلمج  زا  یقالخا 

: دومرف (ص )  ادخ لوسر 

121( ِْفلُْخی الَف  َدَعَو  اِذا  ...ِهَّنَْجلِاب َو  ْمَُکل  ْلِفْکَا  ٍّتِِسب  یل  اُولِفِْکا  )

.دنکن فّلخت  داد  يا  هدعو  امش ) زا  یکی   ) هاگره منک ....  نیمضت  امش  يارب  ار  تشهب  نم  ات  دینک  نیمضت  نم  يارب  ار  زیچ  شش 

يرادافو ناهارمه 

دوجو ناتسلگ  هدیدنـسپ ،  تافـص  رگید  رانک  رد  هک  دراد  ار  هاگیاج  نیرتالاب  نامیپ ،  دهع و  یقالخا ،  لیاضف  لیاصخ و  نایم  رد 
دنترابع تافص  نیا  زا  یخرب  .دننکآ  یم  یهلا  لیاضف  يوبشوخ  رطع  زا  ار  یمدآ 
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: زا

یم دـیجم  نآرق  رد  دـنک : یم  نادـنچ  ود  ار  نآ  تیمها  تسا و  هارمه  يراداـفو  اـب  هراومه  اوقت  دنمـشزرا  اـبیز و  تلـصخ  اوقت :  1
 : میناوخ

122( َنیقَّتُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِاَف  یقَّتا  ِهِدْهَِعب َو  یفْوَا  ْنَم  یَلب  )

.دراد تسود  ناراکزیهرپ  دنوادخ  دیدرت  یب  تسا و ] نایقتم  زا   ] .دیامن يراگزیهرپ  دنک و  افو  شدهع  هب  هک  یسک  يرآ 

یمن لمع  دوخ  نامیپ  هب  هک  یـسک  تسا و  نتـشیوخ  تیـصخش  هب  يراذگ  جرا  عقاو ،  رد  رارق  لوق و  هب  يدنبیاپ  ّتیثیح :  ظفح   2
: دومرف هیلع  هّللا  مالس  یلع  ماما  دنز ، یم  بیسآ  دوخ  تیثیح  هب  دناسر ، یم  نایز  لباقم  فرط  هب  هچنآ  زا  شیب  دنک ،

123( ِدْجَمْلا ِِلئالَد  ْنِم  ِدْعَْولا  ُزاْجنِا  )

 . تسا یگرزب  دجم و  هناشن  هدعو  هب  ندومن  افو 

ناـمه دـنک ، یم  قیدـصت  ار  شنخـس  شتـسرد  رادرکاـب  لوق ،  شوخ  تسا و  ییوگتـسار  يدـهع ،  شوـخ  همزـال  ییوگتـسار :   3
: دومرف ترضح 

124( ِقْدِّصلا ُمَءاْوَت  ُءافَْولَا  )

نخس ود  رد  زین  ار  ود  نیا  دراد ، لامک  دح  رد  مه  ار  يدرمناوج  تورم و  تسه و  زین  افـص  اب  افو ، اب  ناسنا  يدرمناوج :  افـص و   4
 : میبای یم  ع )   ) نانم ؤمریما 

125( ِءافَّصلا ِبِراشَم  ْنِم  َيِوَر  ِءافَْولا  َلِهانَم  َدَرَو  ْنَم  )

.ددرگ باریس  افص  لالز  زا  دبایرد ، ار  افو  روخشبآ  هک  یسک 

126( ِدْعَْولا ُزاْجنِا  ِهَّوُرُْملا  ِمامَت  ْنِم  )

 . تسا تورم  لامک  زا  هدعو ،  هب  يافو 

 : تفای دهاوخ  تسد  يریگمشچ  ياه  تیقفوم  هب  دیدرت  یب  نامیپ ،  دهع و  هب  رادافو  ناسنا  هک  مینک  یم  هفاضا  اجنیا  رد 

127( َهَنامَْالا َعَرَّدا  َءافَْولا َو  َبَْبلَجَت  ْنَم  َزاف  )

 . تسا زوریپ  دنک  نت  هب  تناما  هرز  افو و  هماج  هک  نآ 

هدوزفا ياه  شزرا 
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یتاذ نسح  ییابیز و  زا  رظن  فرص  دش و  دای  هچنآ  رب  هوالع 
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تسا ترابع  اه  شزرا  نآ  زا  یخرب  دیازفا ، یم  شنـسح  رب  هک  دنک  یم  داجیا  زین  يرگید  ياهـشزرا  اهبنارگ  رهوگ  نیا  يرادافو ، 
: زا

یم رارق  یهلا  تیانع  دروم  دشاب ، رادافو  هتـسب ،  ادخ  اب  هک  ینامیپ  هژیوب  شیوخ ،  نامیپ  هب  هک  نآ  دیدرت  نودـب  گرزب :  شاداپ   1
 : میناوخ یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  درک  دهاوخ  تفایرد  وا  يوس  زا  زین  یهجوت  روخ  رد  شاداپ  دریگ و 

128( ًامیظَع ًارْجَا  ِهیتُْؤیَسَف  َهّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَا  ْنَم  َو  ).. 

.داددهاوخوا هب  یگرزب  شاداپ  يدوز  هب  دنوادخ ] ، ] دنامب رادافو  هتسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  رب  هک  ره 

یمظن و یب  زا  دهد ، یم  ناماس  ار  وا  راکفا  .دنکفا  یم  وترپ  ناسنا  هشیدنا  رب  هراومه  اه  نامیپ  هب  تبسن  دهعت  هشیدنا :  یگتسارآ   2
: دیامرف یم  ع )   ) نانم ؤمریما  دهد ؛ یم  يرترب  نارگید  رب  ار  وا  دزاس و  یم  شیاهر  يراکهبت 

129( ِْلُبنلا ُناْونُع  ِلْقَْعلا َو  ُهَْیلِح  َءافَْولَا  )

 . تسا تباجن  هناشن  درخ و  تنیز  اه  نامیپ  هب  يرادافو 

نانم ؤمریما  دنک ؛ یم  يرای  دوصقم  هبعک  هب  ندیسر  رد  ار  وا  دوش و  یم  دهع  شوخ  لاح  لماش  ادخ  تیانعو  دادما  یهلا :  دادما   3
: دیامرف یم  تسا ،  ناسنا  ندرگ  رب  هک  يا  هدّالق  هب  اه  نامیپ  هیبشت  نمض  (ع ) 

130( ...ُهّللا َُهلَذَخ  اهَضَقَن  ْنَم  ُهّللا َو  ُهَلَصَو  اهَلَصَو  ْنَمَف  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یِلا  ِقانْعَْالا  ِیف  ُِدئالَق  َدوُهُْعلا  َّنِا  )

دناسر یم  تداعـس )  هب   ) ار وا  دنوادخ  دناسرب ، ماجرف )  هب   ) ار اهنآ  سک  ره  تمایق ؛  زور  ات  تساه  ندرگ  رب  ییاه  هدّالق  اه  نامیپ 
.دنک یم  شراوخ  دنوادخ  دنکشب ، ار  اهنآ  یسک  ره  و 

شمارآ هب  زاین  یعامتجا  یگدنز  یعامتجا :  نیمءات   4
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دننک یم  یگدنز  رگیدکی  اب  ییاه  هنیشیپ  نینچ  اب  اه  ناسنا  دراد و  نآ  دننام  تناما و  یتسار و  يرادافو ،  لباقتم ،  دامتعا  یحور ، 
: دومرف ماما  نامه  .دیازفا  یم  هعماج  یحور  ّتینما  رب  نامیپ ،  دهع و  هب  يافواب  دراذگ و  یم  هّحص  يّوج  نینچ  رب  افواب  ناسنا  و 

131( ُهَرْدَغ ُساّنلا  َنِمَا  ُهَرْدَص  ُءافَْولا  َنَکَس  ْنَم  )

.دوب دنهاوخ  ناما  رد  شرکم  زا  مدرم  دریگ ، ياج  يرادافو  سک  ره  هنیس  رد 

يدیلک ياه  تسپ  يدهع و  شوخ 

 ، نآ عبت  هب  ناربهر و  هک  دهد  یم  ناشن  یـشور  نینچ   132 .دیاتـس یم  ار  نآ  هدرک  هتـسجرب  ار  ناربمایپ  يدهع  شوخ  دیجم  نآرق 
نینچ هب  تیانع  اب  .دندرگن  هدولآ  اه  نامیپ  رد  ییافو  یب  هب  زگره  دنـشاب و  رادروخرب  يرادافو ،  تلیـضف  زا  یتسیاب  هعماج  ناریدم 
یتح هداهن و  تشگنا  وا  يدهع  شوخ  رب  خیرات  هک  میوش  یم  روآدای  ار  (ص )  ادخ لوسر  نشور  هنیشیپ  يربهر ،  نوماریپ  یفـصو 

133  . تسا هداد   ( نیما  ) بقل وا  هب  تثعب  زا  شیپ 

دننام هنیمشپ و  یسابل  هکنیا  طرش  هب  دیتسه  تفالخ  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  امش  دندرک : ضرع  (ع )  اضر ماما  هب  هیفوص  زا  يا  هدع 
: دومرف نانآ  خساپ  رد  ماما  دیشوپب ! نآ 

134( ...َزَْجنَا َدَعَو  اِذا  َلَدَع َو  َمَکَح  اِذا  َقَدَص َو  َلاق  اِذا  ُُهلْدَع ؛ ُهُطِْسق َو  ِمامِْالا  َنِم  ُداُری  امَّنِا  ْمُکَْحی  (َو 

تسار دیوگب ، نخس  یتقو  ینعی ):  ( ؛  هدش هتساوخ  لدع  طسق و  ماما ،  زا  هک :  قیقحت  هب  ناتطلغ )!  رّکفت  زرط  نیا  اب   ) امـش رب  ياو 
.دیامن افو  دهد ، هدعو  هاگرهو  دزرو  تلادع  دنک ، يرواد  یتقو  دیوگب ،

، دنریگ رارق  يدیلک  ياه  تسپ  صوصخب  اهراک  سءار  رد  دیابن  نکش  نامیپ  افو و  یب  دارفا  نیاربانب 
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تمدـخ و هدـعو  وس و  کـی  زا  تکلمم  لوا  فیدر  نـالو  ؤسم  ربـهر و  اـب  ار  شیوخ  ناـمیپ  دـهع و  ساّـسح ،  عـقاوم  رد  هک  ارچ 
ور نیا  زا  دنراذگ ، یم  اهنت  تارطخ  تالکـشم و  ربارب  رد  ار  اهنآ  دنریگ و  یم  هدیدان  رگید  يوس  زا  دنا  هداد  مدرم  هب  هک  یلدـمه 

 : هک دهد  یم  رادشه  هیلع  هّللا  تاولص  رقاب  ماما 

وا مه  زاب  اّما  دنک  هدهاشم  یتنایخ  دنیبب و  يا  هدعو  فلخ  دونشب و  یغورد  نخـس ،  ماگنه  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  زا  یـسک ،  هاگره 
وا هب  مه  شاداـپ  دـنکن و  ناربـج  مه  ار  تراـسخ  دـیامن و  راـتفرگ  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  دراپـسب ، وا  هب  یتناـما  درامـشب و  نـیما  ار 

135 .دهدن

یعامتجا طابضنا 

هراشا

136  . تسا ندرک  ظـفح  بوخ  ار  نتـشیوخ  ياـنعم  هب  هدـش و  هتفرگ  ندرک )  ظـفح  بوـخ   ) ینعم هب  طبـض ،)  ) هژاو زا  طابـضنا ) )
ات دنراد  هگن  یفرع  تاررقم  لقع و  عرش و  نوناق  بوچراچ  رد  ار  دوخ  یعامتجا  ياهراک  همه  رد  دارفا  ینعی  یعامتجا )  طابضنا  )

: دیامرف یم  یعامتجا  طابضنا  نایب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .دنزن  رس  نانآ  زا  یفّلخت  چیه 

نآ زا  نابایخ  رد  اه  لیبموتا  يارب  هدایپ  رباع  طخ  زا  ندرکن  روبع  هک  تسا  روما  همه  رد  يریذـپ  مظن  ياـنعم  هب  یعاـمتجا  طابـضنا 
تیلو ؤسم  ات  اه ] نآ  نیرتکچوک  زا   ] ناملئاسم همه  رد  مینک و  عورـش  ار  یعامتجا  طابـضنا  دـیاب  ام  اـج  نیمه  زا  اـما  تسا ،  هلمج 

اهنآ هب  هک  یمدرم  اب  دروخرب  رد  دـنراد ، یم  درم  تاعجارم  هک  یناـسک  مینک ؛  هّجوت  نآ  هب  روشک  لـئاسم  اـب  دروخرب  ـالاب و  ياـه 
زین دننک و  یم  هعجارم 
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137 .دننک تیاعر  دیاب  ار  راک  رد  طابضناو  مظن  دنا ، هتفرگ  شود  رب  ار  راک  هک  یناسک 

یعامتجا طابضنا  ترورض 

هب دوشن ، تاعارم  نوناق  مظن و  رگا  تسا .  هتسباو  نوناق  ظفح  هب  هعماج  دوپ  رات و  ظفح  هدش و  انب  مظن  رب  یعامتجا  یگدنز  ساسا 
دشاب هتشاد  ارجالا  مزال  ینوناق  دیاب  یلگنج  يودب و  هچ  رگ  یعامتجا  ره  ور ، نیا  زا  .دوش ) یمن  دنب  گنس  يور  گنس   ) حالطصا

اّما هتفای  صاصتخا  طابـضنا  مظن و  هب  زین  یهلا  نایدا  فراعم  زا  یّمهم  شخب  .دهد  همادا  شیوخ  تایح  هب  دریگب و  لکـش  دناوتب  ات 
رد طابـضنا  مظن و  يرارقرب  يارب  نید ،  تفگ :  ناوتب  دـیاش  تسا ،  هدـشن  دـیکءات  هلءاـسم  نیا  رب  مالـسا ،  نوـچ  یبـتکم  چـیه  رد 

.دروایب راب  قیقد  طبضنم و  مدرم ،  ادخ و  دوخ ، اب  هطبار  رد  یعامتجا و  يدرف ،  یگدنز  رد  ار  وا  ات  هدمآ  رشب  یگدنز  رسارس 

: دیامرف یم  هتسناد  طابضنا  مظن و  داجیا  ار  نآرق  هناگراهچ  فادها  زا  یکی  ینخس ،  رد  هیلع ،  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما 

ام َمْظَن  ْمُِکئاد َو  َءاوَد  یضاْملا َو  ِنَع  َثیدَْحلا  یتْءاَی َو  ام  َْملِع  ِهیف  َّنِا  الَا  ُْهنَع  ْمُکُِربُْخا  ْنَِکل  َقِْطنَی َو  َْنل  ُهوُقِْطنَتْساَف َو  ُنآْرُْقلا  َِکلذ  )...
138( .ْمُکَْنَیب

رد انامه  مزاس ؛  یم  هاگآ  وا  مایپ ]   ] زا ار  امـش  نم  اـما  دـیوگ ، یمن  نخـس  زگره  وا  یلو  دـیروآ ، نخـس  هب  ار  وا  تسا ،  نآرق  نیا 
 . تسا هتفهن  امش ، نایم  ِطابضنا  مظن و  نییآ ]   ] امش و درد  يوراد  هتشذگ ،  رابخا  هدنیآ ،  شناد  نآرق ؛ 

شیوخ یگدنز  هک  دنک  یم  شرافس  نآرق  ناوریپ  هب  زین ، ع )   ) مظاک ماما  متفه ،  ياوشیپ 
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: دنزاس راوتسا  قیقد  يزیر  همانرب  مظن و  رب  ار 

 ، یگدنز نارذگ  يارب  یـشخب  ادخ ، اب  تاجانم  يارب  یـشخب  دـینک : میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  شیوخ  زور  هنابـش  هک  دـینک  شالت 
امـش اب  ناهن  رد  دـنهد و  ناشن  امـش  هب  ار  اـه  ییاـسران  بویع و  هک  یناـنیمطا  دروم  ینید و  ناردارب  اـب  ترـشاعم  يارب  موس  شخب 

139 .دیریگب ورین  ناوت و  رگید  شخب  هس  يارب  ات  دینک  فرص  لالح  ياه  یشوخ  رد  ار  مراهچ  شخب  دنشاب و  گنرکی 

یعامتجا طابضنا  داعبا 

حیضوت

.ددرگ یم  هرادا  یعامتجا  لکش  هب  نآ  شخب  نیرت  مهم  دوش و  یم  هرادا  يدرف  لکـش  هب  ناسنا  یگدنز  زا  يدودحم  رایـسب  شخب 
فادـها تیفیک و  اب  زین ، لـحارم  نیا  زا  کـی  ره  .دـبای و  یم  همادا  یللملا  نیب  طـباور  اـت  عورـش و  هداوناـخ  زا  یعاـمتجا  یگدـنز 
یعامتجا مظن  یفیک  یّمک و  داعبا  شرامش  ساسا ،  نیا  رب  دنبلط ؛ یم  ار  دوخ  هب  صوصخم  مظن  هک  دنوش  یم  لیکـشت  ینوگانوگ 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  ّمها  هب  اجنیا  رد  تسا .  ینتفایان  تسد  هکلب  راوشد  سب  يراک  ، 

يداصتقا طابضنا  فلا 

ماـکحا و زا  یّمهم  شخب  تسا .  ...و  دتـسو  داد  فرـصم ،  عیزوت ،  دـیلوت ، لـیبق :  زا  يداـصتقا ،  روما  هیلک  رد  ندوب  مظنم  روظنم ،
 . تسا نآ  يارجا  هب  فظوم  يدنورهش  ره  هک  دهد  یم  لیکشت  يداصتقا  لئاسم  ار  یمالسا  ریغ  ای  یمالسا  هعماج  نیناوق 

نوناق قبط  ات  دزومایب  ار  نآ  ماکحا  نوناق و  تسخن ،  يداصتقا ،  راک  هب  عورـش  زا  شیپ  دراد  هفیظو  یناملـسم  ره  مالـسا  بتکم  رد 
: دومرف یم  ع )   ) نانم ؤمریما  ددرگن ؛ فالخ  بکترم  دنک و  مادقا  ینید ،  مظن  ادخ و 

140( ...َرَْجتَْملا َُّمث  َهْقِْفلَا  ِراّجُّتلا ، َرَشْعَم  ای  )

.دیورب رازاب  هب  سپس  دیزومایب ] ار   ] ماکحا تسخن ،  ناناگرزاب !  هورگ  يا 

یم مقر  ار  يداصتقا  مظن  زا  یشخب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دروخ  یم  رب  دیابن ) دیاب و   ) ولبات اهدص  هب  يداصتقا  نادیم  رد  یناملسم  ره 
 . تسا هدیدنسپ  ای  ریذپان و  فّلخت  مزال و  اهنآ  تیاعر  هک  دننز 

دریذپ تروص  یطابضنا  یب  هنوگره  زا  هزنم  نوناق و  مظن و  قبط  دیاب  زین  هنیزه  فرصم و  تورث و  عیزوت  رگید  يوس  زا 
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زا جراـخ  دوـخ و  هاوـخلد  هب  هدروآ )  تسد  هب  لـالح  هار  زا  ار  اـهنآ  همه  هکنیا  اـب   ) شیوـخ لاوـما  رد  تسین  زاـجم  سک  چـیه  و 
: دیامرف یم  هدرک ،  یهن  فرصم  رد  فارسا  زا  دیجم  نآرق  .دنک  فرصت  عرش ،  لقع و  بوچراچ 

141( اُوفِرُْست اُوبَرْشا َو ال  اُولُک َو  )

.دینکن فارسا  یلو  دیماشایب  دیروخب و 

 . تسا مدرم  مومع  اب  زین  نخـسن  يور  هکنانچ  دراد ، دربراک  فرـصم ،  دراوم  همه  رد  ندـیماشآ  ندروخ و  رب  هوالع  ینوناـق  نینچ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  بالقنا ،  زیزع  ربهر 

دوخیب هک  یناسک  تسا ؛  فرـصم  رد  فارـسا  يور و  هدایز  یلام و  شاپ  تخیر و  اـب  هلباـقم  موهفم  هب  یلاـم  يداـصتقا و  طابـضنا 
یب اهنآ  دـننک ، یمن  تیاعر  يداصتقا  تاناکما  ظاحل  هب  ار  هعماج  يدوجوم  تسا ،  دـح  زا  هدایز  اـهنآ  فرـصم  دـننک و  یم  جرخ 

طابـضنا هک  مهاوـخ  یم  تلود  نیرومءاـم  روـشک و  نیلو  ؤـسم  تلم ،  داـحآ  زا  بناـج  نـیا  دنتـسه و  یلاـم  يداـصتقا و  طـباضنا 
ردق هب  دیاب  اهنت  دـننک ، یم  فرـصم  ار  یمومع  لاوما  هک  یناسک  هژیو  هب  هعماج  دارفا  یمامت  دـنریگب و  يّدـج  ار  یلام  يداصتقا و 

142 .دننک جرخ  تجاح  زاین و  عفر 

یقالخا طابضنا  ب 

 ، یتلود یمومع و  لاوما  هب  مارتحا  نامیپ ،  ودـهع  هب  افو  دـننام : دـننک ، یم  ادـیپ  موهفم  عامتجا ،  رد  زین  یقالخا  لئاسم  زا  يرایـسب 
لئاـسم نیا  ...و  نارگید  قوقح  تخادرپ  مدرم ،  سوماـن  هب  مارتـحا  باـجح ،  نتـشاد  قـلخ ،  نسح  یعاـمتجا ،  تشادـهب  تیاـعر 

یم افیا  یعامتجا  طباور  میظنت  رد  ار  یساسا  شقن  هدش و  هدیمان  یعامتجا )  قالخا   ، ) مالسا دییءات  دروم  یقالخا و 
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 : لاثم روط  هب  دندرک ؛ یم  تاعارم  ار  نآ  قیقد  روط  هب  موصعم  نایاوشیپ  .دننک 

143 .درک یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  نارضاح ،  دزن  رد  هاگ  چیه  ص )   ) مرکا لوسر 

ار ترضح  نآ  یقالخا  یعامتجا و  طابـضنا  نآ  نمـض  حرـش و  ار  (ص )  ادخ لوسر  یگدنز  هریـس  ینانخـس  یط  ع )   ) نانم ؤمریما 
144 .دهد یم  حرش 

یسایس طابضنا  ج 

ماظن ات  دـنرادرب  ماگ  دوش ، یم  میـسرت  رمالاولواو  ربمایپ  ادـخ ، يوس  زا  هک  یّـصاخ  یـسایس  بوچراچ  رد  هراومه  دـیاب  ناناملـسم 
نآرق دـیکءات  حیرـصت و  دروم  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  هلءاسم  نیا  دورب ، شیپ  هب  شیوخ  ياـیوپ  حیحـص و  هماـنرب  قبط  یمالـسا 

 : تسا هتفرگ  رارق  دیجم 

145( ...ْمُْکنِم ِْرمَْالا  ِیلُوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَا  َهّللا َو  اوُعیطَا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

.دینک تعاطا  زین  ار  رما  نابحاص  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

146( ...ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْالا  ِیلُوا  یِلا  ِلوُسَّرلا َو  َیِلا  ُهوُّدَرَْول  ِِهب َو  اوُع  اذَا  ِفْوَْخلا  ِوَا  ِْنمَْالا  َنِم  ٌْرمَا  ْمُهَءاج  اِذا  (َو 

ربمایپ هب  ار  نآ  رگا  هک  یتروص  رد  دنهد  شراشتنا  دسر  ناقفانم ]   ] نانآ رب  تشحو  ای  ّتینما  زا  یکاح ]   ] يا هلءاسم  هک  یماگنه  و 
.دنبایرد ار  نآ  تسردان ]  ای  تسرد  دنناوت  یم   ] هک دنتسه  یناسک  نانآ  نایم  زا  ًاعطق  دنهد ، عاجرا  دوخ  يایلوا  و 

147( ...َهّللا اوُقَّتا  ِِهلوُسَر َو  ِهّللا َو  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  اُونَما ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای 

.دینک هشیپ  یهلا  ياوقت  دیریگن و  یشیپ  شربمایپ  ادخ و  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

یعامتجا تاررقم  نوناق و  تیاعر  د 

دنفّظوم اه  ناسنا  همه  ساسا ،  نیا  رب  تسا .  هعماجرد  دارفا  همه  قوقح  قاقحا  یعقاو و  مظن  داجیا  یعامتجا  نیناوق  عیرـشت  هفـسلف 
.دریگن رارق  طوقس  یبیشارس  رد  ددرگن و  جرم  جره و  راچد  هعماج  ات  دننک  تکرح  نوناق  بوچراچ  رد 

زاجم زگره  ناناملـسم  هک  دراد  دیکءات  هلءاسم  نیا  رب   148  ، هدـمآ نآرق  تایآ  رد  راب  هدراهچ  هک  یهلا )  نیناوق  هّللا  دودـح   ) هژاو
.دنزاس راد  هشدخ  ار  یعامتجا  طابضنا  هجیتن  رد  دنریگب و  هدیدان  ار  مالسا  یعامتجا  نیناوق  دنتسین ،

ياراد یعامتجا  ره 
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دارفا همه  رب  اهنآ  تاـعارم  لـیلد ،  نیمه  هب  دـنراد و  يّرث  ؤم  شقن  یمومع ،  طابـضنا  مظن و  داـجیا  رد  هک  تسا  یتاررقم  بادآ و 
يوس زا  يروشک  ره  رد  تسا و  يزورما  یگدـنز  همزال  یگدـننار ،  ییاـمنهار و  تاررقم  لاـثم :  روط  هب  دوش ؛ یم  مزـال  هعماـج ، 

بجوتـسم فرع ،  نوناق و  هاگدـید  زا  نآ  زا  فّلخت  ور  نیا  زا  .ددرگن  لالتخا  راـچد  یعمج  یگدـنز  اـت  دوش  تاـعارم  دـیاب  همه 
دمآ تفر و  ریـسم  یمالـسا ،  هعماج  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هدش ،  لقن  ع )   ) مظاک ماما  زا  هک  یتیاور  رد  تسا ؛  همیرج  خـیبوت و 

: دنیامنن دش  دمآ و  طلتخم  روط  هب  دشاب و  ادج  نادرم  زا  دیاب  ناوناب 

149( ِِطئاْحلا ِِبناج  یِلا  یشْمَت  اهَّنِکل  ِقیرَّطلا َو  ِطَسَو  یف  َیِشْمَت  ْنَا  ِهَءاْرَْمِلل  یغَْبنَی  (ال 

.دنک روبع  راوید  رانک  زا  دیاب  هکلب  دورب  هار  نابایخ  هچوک و  طسو  زا  نز  هک  تسین  هتسیاش 

.دهد یم  حرش  نینچ  ار  جع )   ) يدهم ترضح  نامز  دمآ  تفر و  همانرب  و 

ود زا  دـنک  یم  مزلم  ار  هدایپ  نارباع  دـننک و  دـمآ  تفر و  هار ،  طسو  زا  دـهد  یم  روتـسد  ناراوس  هب  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یناـمز 
رگا دوش و  یم  مزلم  هید  تخادرپ  هب  دـناسرب ، بیـسآ  يرباع  هب  دوش و  ور  هداـیپ  لـخاد  يا  هراوس  رگا  دـننک ؛ روبع  ناـبایخ  فرط 

150  . تسین هید  ّقحتسم  تسا و ) رّصقم  ، ) دوش دراو  وا  رب  یبیسآ  دوش و  نابایخ  دراو  يرباع 

هک دناسرب  یبیـسآ  یناسنا  هب  هار  رد  دنک و  لمح  ار  ییالاک  یـسک  رگا  مدیـسرپ ؛  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ناحرـس  نب  دواد 
هب رجنم 
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151  . تسا نماض  الاک  بحاص  داد : خساپ  ماما  تسیچ ؟  فیلکت  دوش ، وا  وضع  صقن  ای  گرم 

: دیامرف یم  هتسناد  یعقاو  مظن  تمالعار  یعامتجا  بادآ  تیاعر  زین  بالقنا  دنمجراربهر 

هتفرگ وخ  یعامتجا  حیحـص  بادآ  تاداع و  اب  ًاتقیقح  مدرم  دـشاب و  هدـش  مک  روشک  رد  ینکـش  نوناـق  یعاـمتجا و  تاـفّلخت  رگا 
طابـضنا هک  درک  ساسحا  ناوت  یم  دـشاب ، هدـش  دایز  نوناق  هب  داقتعا  قشعو و  هتفای  شهاک  هعماج  رد  تیانج  مرج و  رگا  دنـشاب و 

152  . تسا هدرک  ادیپ  قّقحت  یعقاو ،  يانعم  هب  یعامتجا 

تلود اب  يراکمه  ه 

نیرت کچوک  زا  فّلخت  تسا و  یمالـسا  تلوداب  مدرم  فلتخم  راشقا  هبناج  همه  يراکمه  یعاـمتجا ،  طابـضنا  ّمهم  ياـهدومن  زا 
تلود اـب  يراـکمه  دراوـم  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  زین  یمظن  یب  تمـالع  دوـش ، یم  بوـسحم  مرج  هک  نـیا  رب  هوـالع  تـلود ،  نوناـق 

نیرت و هدمع  .دنک  یم  قرف  فلتخم ،  ياه  هورگ  هب  تبسن  زین  تقوم و  یخرب  یمئاد و  یخرب  هچ  رگ  تسا  رامـش  یب  نوگانوگ و 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرت  یتایح 

 . تکلمم زا  عافد  یمومع و  جیسب  يارب  نیلو  ؤسم  توعد  تباجا 

 . تاباختنا رد  تکرش 

 . تلود زا  یمومع  تیامح  ناکم و  نامز و  بسانت  هب  هنحص  رد  روضح 

 . یتینما لئاسم  رد  هژیوب  هطوبرم ،  نیلو  ؤسم  هب  دنمشزرا  تاعالطا  رابخا و  ندناسر 

 . نیلو ؤسم  عالطا  نودب  ناگناگیب ،  اب  يراکمه  هنوگره  زا  يراددوخ 

 . هریغ قربو و  بآ  ضوبق  ضراوع ،  تایلام ،  لیبق  زا  یتلود  ياه  بلط  عقوم  هب  تخادرپ 

 . تسا تلود  هب  قلعتم  هک  يزیچ  ره  نکاما و  تاسیسءات ،  تاناکما ،  لاوما و  هیلک  زا  تسارح  ظفح و 

تیاعر
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 . یعامتجا ياهراک  رد  ّبلقت  دانسا و  لعج  زا  زیهرپ  یمومع و  مظن 

 . يرسدوخ زا  يراددوخ  ییاضق و  مکاحم  هب  یهاوخداد  هنوگ  ره  عاجرا 

يراک نادجو 

حیضوت

هدمآ دهد ) یم  یهاگآ  لامعا  دب  کین و  زا  ار  ناسنا  هک  نطاب  رد  يا  هّوق  نطاب ،  روعـش  قح ،  نتفای   ) يانعم هب  تغل  رد  نادجو )  )
تسا و میسقت  لباق  یقالخا )  نادجو   ) و مومع )  روط  هب  تیصخش  هب  یهاگآ  نادجو   ) هخاش ود  هب  یناور  دربراک  رد  تسا 153 و 

 . تسا یسررب  لباق  یقالخا  نادجو  هخاش  رد  يراک )  نادجو  )

هتفگ نادجو  فیرعت  رد  زین  و  .دنک ) یم  کیرحت  شیوخ  لآ  هدیا  هب  لین  يارب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  یلماع   ) یقالخا نادـجو 
: دنا

؛ دنک یم  ادج  اه  یگتسیابن  زا  ار  اه  یگتسیاب  نادجو 

؛  تسا نیما  یضاق  نادجو ، 

؛ دنک یم  تراظن  نادجو 

؛ دنیب یم  هجنکش  دهد و  یم  هجنکش  نادجو 

؛ دوش یم  ابیز  تشز و  نادجو ، 

154  . تسامن بطق  نادجو ، 

نآ زا  ناوت  یم  هدرک و  هیبعت  ار  نآ  هدننیرفآ ،  ياناوت  تسد  هک  دنک  یم  حیرـصت  ناسنا  نورد  رد  ییورین  رب  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ 
: دیامرف یم  دنوادخ  درک ؛ ریبعت  نادجو )   ) هب

155( ِْنیَدْجَّنلا ُهانَیَدهَو  )

 . میداد ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ود  ره  و 

ار يدب  یکین و  صیخـشت  ییاناوت  ناسنا  ساسا ،  نیا  رب   156  . تسا هدرک  ریسفت  رـش  هار  ریخ و  هار  هب  ار  هار  ود  نیا  ع )   ) یلع ماما 
: دومرف رگید  ياج  رد  نآرق  هکنانچ  دراد  شیوخ  نورد  رد 

157( اهیْوقَت اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَاَف  )
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.دومن ماهلا  ار  شیاوقت  يراکهابت و  یمدآ  سفن  هب  دنوادخ 

: دومرف زین  و 

158( ُهَریذاعَم یْقلَا  َْول  ٌهَریَصب َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْالا  َِلب  )

هکلب
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.دشارتب ییاهرذع  دوخ ) يارب   ) رهاظ رد  دنچ  ره  تسا  هاگآ  شیوخ  سفن  رب  ناسنا 

نآ یهن  رما و  زا  تسا  مزال  تسین و  راکنا  لباق  نآ  دوجو  هک  دـنهد  یم  ربخ  ناسنا  ینورد  صیخـشت  يورین  کـی  زا  روبزم  تاـیآ 
 . میهن یم  نادجو  ار  نآ  مان  ام  .ددرگ  يوریپ 

يراک نادجو  ترورض 

ربارب رد  دیاب  یـسک  ره  تسا و  نآ  نانکاس  دتـس  داد و  رازاب  عقاو ،  رد  ایند  دنمزاین و  رگیدـمه  هب  یگدـنز  نارذـگ  يارب  اه  ناسنا 
نید لقع و  رگید  يوس  زا  .دـبای  ناماس  یناسنا  یگدـنز  ناعونمه ،  رگید  کمک  اب  ات  دـهد  هئارا  مه  یتمدـخ  تامدـخ ،  تفاـیرد 

دوشن و لئاق  یتوافت  نارگید  دوخ و  نایم  دهد و  ماجنا  وکین  مکحم و  هتفرگ ،  هدـهع  هب  هک  ار  يراک  سک  ره  هک  دـننک  یم  مکح 
: دومرف هک  دریگ  شوگ  هب  ار  هیلع  هّللا  مالس  یلع  ماما  يابیز  نخس  نیا 

هچنآ دنسپب و  مه  نارگید  يارب  يدنسپ ،  یم  دوخ  يارب  هچنآ  هد ؛  رارق  شجنـس  نازیم  ار  نتـشیوخ  نارگید ،  دوخ و  نایم  مرـسپ ! 
159 .دنسپم مه  نارگید  يارب  يراد ،  یمن  شوخ  دوخ  يارب  ار 

، دش دهاوخ  ناتسلگ  هعماج  دننک  لمع  نادب  همه  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  میـسرت  ار  يراک  نادجو  دومن  نیرتابیز  ماما  نخس 
يرایـسب دنام و  یم  زاب  تفرـشیپ  زا  هعماج  دنریگب ، وخ  يراک  مک  یتالابم و  یب  هب  دارفا  دشابن و  يراک  نادـجو  رگا  هک ،  نانچمه 

.دش دهاوخ  همه  بیصن  شنایز  دوش و  یم  لتخم  اهراک  زا 

رد يا  هنزور  (ص ،)  ادخ لوسر  دندیچ ، ار  دحل  دنداهن و  ربق  رد  ار  وا  یتقو  تشذگرد ،  ربمایپ  لاسدرخ  دنزرف  میهاربا 
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: دومرف سپس  دناشوپ ، ار  نآ  دوخ  تسد  اب  درک و  هدهاشم  دحل 

160( ْنِْقُتْیلَف ًالَمَع  ْمُکُدَحَا  َلِمَع  اِذا  )

.دهد ماجنا  قیقد  مکحم و  ار  نآ  دهد ، یم  ماجنا  يراک  امش  زا  یکی  هاگ  ره 

تیلو ؤسم  رد  هژیوب  مومع  روط  هب  اهراک  همه  رد  وا  سّدقم  تعیرش  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  وا  شرافس  مالـسا و  ربهر  رظن  ّتقد 
مه هداهن و  اپ  ریز  ار  شیوخ  نادـجو  مه  دـنک ، نینچ  سک  ره  دـهد و  یمن  یـسک  هب  يراک  هحماسم  هزاجا  زگره  نیگنـس ،  ياـه 

: دیاب اذل  تسا .  هداهن  او  ار  شنید 

یسک نآ  يارب  یـسایس ،  هچ  یعامتجا و  لمع  هچ  يداصتقا و  لمع  هچ  یگنهرف و  لمع  هچ  هدنزاس ،  لمع  راک و  هک  مینک  يراک 
کی نیا  دـنهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  نیا  هک  دـننک  ساـسحا  همه  ...دـیایب و  باـسح  هب  سّدـقم  لـمع  کـی  تسا ،  نآ  هدـننک  هک 

هب ار  راک  يدنب و  مه  رـس  زا  ...دـنهدب  ماجنا  یکین  هب  تیّدـج و  اب  ار  راک  نیا  دـیاب  تسا ،  حـلاص  ریخ و  لمع  کی  تسا ،  تدابع 
161 ...دوش زیهرپ  تدش  هب  راک  کی  ماکحتسا  هب  ییانتعا  یب  نتخادرپن و  راک  هب  ندرک و  اهر  دوخ  لاح  ناما و 

تیرشب رادیب  نادجو  ع )   ) یلع ماما 

رتهب يارب  ار  شیوخ  ناوت  مامت  دـندرک و  مدرم  فقو  ار  شیوخ  یگدـنز  هک  تسا  ییاـه  ناـسنا  دوجو  رـشب ، خـیرات  تاراـختفا  زا 
نیمّود رادـیب ، ياه  نادـجو  نیا  يابیز  لـماک و  هنومن  .دـنتفرگ  راـک  هب  دنتـشاد ، هدـهع  رب  هک  يا  هنادنـسپ  ادـخ  راـک  نداد  ماـجنا 

چیه رد  درکن و  شومارف  ار  شیوخ  يوجادـخ  نادـجو  يا  هظحل  هک  تسا  هیلع  هّللا  تاولـص  یلع  ماما  شنیرفآ ،  ملاـع  تیـصخش 
نآ یطیارش 
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نادجو اب  ...و  تدابع  تیرومءام ،  تفالخ ،  دنسم  لزنم ،  هعرزم ،  گنج ،  نادیم  رد  ار  هلّوحم  ياهراک  همه  تشاذگن و  اپ  ریز  ار 
ییاهزارف هک  دوب  يرـشب  رادیب  نادجو  يالعا  هنومن  ریظن ، یب  درمدار  نآ  یگدنز  باتک  رـسارس  ور  نیا  زا  دناسر ، ماجرف  هب  يراک 

 : میناوخ یم  ریز  رد  ار  نآ  زا 

تیب غارچ  گنرد ،  یب  ماما  .درک  تاقالم  یتموکح  ریغ  يراک  يارب  ترضح  نآ  اب  هنابـش  یـسک  تفالخ ،  ياهزور  نیتسخن  رد   1
162 .دوشن یصوصخ  نانخس  فرص  نآ  تخوس  ات  درک  شوماخ  ار  لاملا 

مه ار  ناملسم  ریغ  ینز  ناملسم و  ینز  رهاوج  تراغ و  ار  رهش  هدرک ،  هلمح  رابنا )  ) يزرم رهـش  هب  هیواعم  ياهورین  دینـش ، یتقو   2
: دومرف یندشان  فصو  یهودنا  اب  دنا ، هدرب  امغی  هب 

163( ًاریدَج يْدنِعِِهب  َناک  َْلب  ًامُولَم  ِِهب  َناک  ام  ًافَسَا  اذه  ِدَْعب  ْنِم  َتام  ًاِملْسُم  ًاءَْرما  َّنَا  ْوَلَف  )

 . تسا راوازس  ندرم  هب  نم  دزن  هکلب  تسین  تمالم  وا  رب  دریمب  هودنا  نزح و  زا  هعقاو  نیا  ندینش  زا  یناملسم  درم  رگا 

یم دوخ  هک  ییاذغ  زا  دننک و  ارادم  براض  اب  درک  شرافـس  شنادنزرف  هب  نادـجو ،  يرادـیب  جوا  رد  ندروخ ،  تبرـض  زا  سپ   3
 ، ترضح نآ  تداهش  هناهب  هب  ای  دننزن و  وا  هب  ریشمش  هبرض  کی  زا  شیب  ترضح )  نآ  تداهش  تروص  رد   ) دنهدب و وا  هب  دروخ 

164 .دنزادنین هار  نوخ  ماّمح 

زا زگره  تفرگ ،  راک  هب  مدرم  لاح  يزاـس  هنیهب  روشک و  یگدـنزاس  هار  رد  ار  شیوخ  ناوت  شوت و  ماـمت  تفـالخ ،  دنـسم  رد   4
چیه یتسرپ  لمجت  ایند و  قرب  قرز و  درکن ، یصوصخ  هدافتسا  یمومع ،  تاناکما 
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: دومرف یم  درک و  یم  تعانق  كاشوپ  كاروخ و  نیرتمک  هب  تخاسن ،  هریخ  ار  شیانیب  نامشچ  هاگ 

اپ ریز  ار  نادـجو  يادـن   ) هک تاـهیه  یلو  میوج  دوس  ریرح  ساـبل  لـسع و  نیرت  یلاـع  ناـن و  نیرت  بوـغرم  زا  مناوـت  یم  مه  نم 
زاجح و رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  دناشن ، گنراگنر  ياهاذغ  هرفس  رـس  رب  ارم  علو  صرح و  منک و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  مراذگ و )
رب ياو  دنشاب ! هدرک  شومارف  ار  يریس  معط  دشاب و  ناشلدرب  نان  یصرق  يوزرآ  هک  دنشاب  یناسک  تکلمم )  طاقن  یصقا  و   ) همامی

هدنسب نیمه  هب  ایآ  دنراذگ ، نیلاب  رب  رس  هنشت  ياهرگج  هنـسرگ و  ياه  مکـش  تکلمم  فارطا  رد  مباوخب و  ریـس  مکـش  اب  رگا  نم 
165 ؟!  مشابن مدرم  رادولج  راوخمغ و  راگزور ، یماکخلت  یتخس و  رد  یلو  دننزب  ادص  نانم  ؤمریما  ارم  هک  منک 

اهدربراک

هنماخ یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  بالقنا  مّظعم  ربهر  هدومرف  هب  .دشاب  هارمه  يراک  نادجو  اب  دـیاب  یعامتجا  يدرف و  ياهراک  همه 
 : يا

راک نیا  هچ  مینک ؛  تیاعر  میدرک  دـهعت  میتفرگ و  ندرگ  هب  هک  يراک  رد  ار  راک  نادـجو  میتسه ،  هک  اـجک  ره  رد  سک و  ره  ... 
ّمهم ياهراک  دـننامه  دـشاب ، نارگید  هب  طوبرم  یمدرم و  یعامتجا و  يراک  هچ  دـشاب و  ندروآ  رد  نان  يارب  يراک  اـی  یـصخش ، 

قیقد و بوخ و  ار  نآ  میهد ؛  ماـجنا  يراـک  نادـجو  زا  يرادروخرب  اـب  ار  روما  نیا  همه  يروـشک ،  ياـه  تیلو  ؤـسم  یعاـمتجا و 
166  ... . میراذگب مامت  گنس  راک ، يارب  فورعم :  ریبعت  هب  میهد و  ماجنا  مامت  لماک و 

ياه تیلاعف  رادنادیم  نادجو ،  رگا 
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هروطسا هسامح و  هاگیاج  هب  ار  نآ  اسب  هچ  دهد و  یم  یّقرت  یلاع  رایـسب  ّدح  رد  ار  راک  دشخب و  یم  یلاع  تّمه  وا  هب  دوش ، ناسنا 
 ، سّدـقم عافد  لاـس  تشه  لوط  رد  هک  درک  داـی  ناـمروشک  روشحلـس  نم و  ؤم  ناگدـنمزر  زا  ناوت  یم  هنومن ؛  ناونع  هب  .دـناشنب 

بالقنا مالسا و  زا  يرادساپ  عافد و  هب  يراگنا  لهس  هحماسم و  هنوگ  چیه  نودب  دندرک ، راکـشآ  ار  يراک  نادجو  دومن  نیرتابیز 
ياـه هـصرع  رد  یمالــسا ،  ياـه  شزرا  مالــسا و  زا  عاـفد  رد  يراـک  مـکحم  هـمه  نآ  هجیتـن  هزورما  هـک  يروـط  هـب  دــنتخادرپ ،

 . تسا هتفای  تسد  دشر  ییافوکش و  هب  يراک  نادجو  رثا  رب  ام  یمالسا  روشک  دروخ و  یم  مشچ  هب  یعامتجا  șƠ گانوگ

امتاهم  ) بقل هب  دنه  مدرم  هک  وا  درب ؛ مان  یلاع  نادجو  اب  يدرف  ناونع  هب  يدناگ )   ) زا ناوت  یم  زین  یمالـسا  ياهزرم  يوس  نآ  رد 
هتفگ دنتشاد ، یم  زاب  مدرم  يربهر  هزرابم و  همادا  زا  ار  وا  هک  نارگ  رامعتـسا  تساوخرد  خساپ  رد  دندرک  شرختفم  گرزب )  حور 

167  .( منکن یفن  دنتسه  دورطم  تاقبط  زا  هک  ار  دوخ  ناردارب  یلو  دننک ، ما  هعطق  هعطق  مهد  یم  حیجرت  : ) دوب

ات دـهد  یم  طوقـس  شحوت  یگدـنرد و  ینعی  تاجرد ،  نیرت  تسپ  هب  ار  ییاه  ناسنا  زین  نادـجو  نتـشاذگ  اـپ  ریز  رگید  يوس  زا 
ار نآ  هرابکی  نم  ات  دندوب ) رفن  کی   ) دنتشاد ندرگ  رس و  کی  اه  ناسنا  مامت  شاک  يا  : ) دیوگ یم  نورن )   ) دننام یـسک  هک  اجنآ 

رازه دودح 200  مود ،  یناهج  گنج  رد  اکیرما ، راکتیانج  تلود  نارس   168  !( مدرک یم  ادج  ناشندب  زا 
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ریغ لمع  نیا  یتح  دـندرک و  صقان  دوباـن و  یکازاـکان )   ) و امیـشوریه )  ) ياهرهـش ناراـبمب  اـب  ار  ناوج  ریپ و  نز و  كدوک و  رفن 
169  ! میدرک نینچ  حلص  رطاخ  هب  ام  هک  دندومن  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  یناسنا 

راک لحم  رد  يراک  نادجو 

کی هفیظو  اـب  هک  ار  نآ  ياـهدومن  زا  یخرب  ریزگاـن  دـبلط ، یم  يرتشیب  لاـجم  يراـک ،  نادـجو  هبناـج  همه  یـسررب  هکنیا  هب  رظن 
 . مینک یم  نایب  دراد ، طابترا  رتشیب  یتلود  نامزاس  هرادا و  ای  یصوصخ و  تکرش  کی  رد  دنمراک 

 . يراک مک  زا  زیهرپ  تیرومءام و  راک و  لحم  رد  يراک  تعاس  لماک  تاعارم 

 . ینارذگ تقو  هحماسم و  زا  زیهرپ  هلّوحم و  فیاظو  ماجنا  رد  لمع  تعرس  ّتقد و 

 . يرادا بتارم  هلسلس  قیقد  تیاعر 

 ( لاملا تیب  لاوما  رد  صوصخب   ) هرادا ای  تکرش  لاوما  يرادهگن  ظفح و  رد  يزوسلد 

 . صوصخ روط  هب  طوبرم  ِنامزاس  هرادا و  نیناوق  مومع و  روط  هب  یمالسا  يروهمج  تاررقم  نیناوق و  همه  هب  يدنبیاپ 

 . هرادا نامزاسی و  یلاعت  دشر و  ياتسار  رد  اه  هنیمز  همه  رد  يروآون  راکتبا و 

 . نامزاس ای  هرادا  ّتیثیح  رارسا و  ظفح  هدش و  يدنب  هقبط  دنس  هنوگره  ياشفا  زا  يراددوخ 

.دنراد هدهع  رب  ار  تسارح  تظافح و  هک  ییاه  شخب  اب  هناقداص  هنارایشه و  يراکمه 

 . تسا نادجو  تساوخ  هک  يرگید  کین  ياهراک  زا  يرایسب  و 

راک ماکحتسا  هب  ییانتعا  یب  قافن و  طابترا 

دیجم نآرق  .ددرگ  یم  صخش  دوخ  هجوتم  لوا  هلحرم  رد  نآ  موش  راثآ  تسا و  نتـشیوخ  رب  گنرین  هعدخ و  نادجو ،  اب  تفلاخم 
: دیامرف یم 

170( َنوُرُعْشَی ام  ْمُهَسُْفنَا َو  ِّالا  َنوُعَدْخَی  ام  اُونَما َو  َنیذَّلا  َهّللا َو  َنوُعِداُخی  )

ناقفانم )
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.دنمهف یمن  دننز و  یمن  لوگ  ار  دوخ  زج  یلو  دننز ، یم  گنرین  نانم  ؤم  ادخ و  هب  ( 

: دیامرف یم  دنک و  یم  فیصوت  نابز  نیمه  اب  زین  ار  ناربکتسم  رگید  يا  هیآ  رد 

171( َنوُرُعْشَی ام  ْمِهِسُْفنَِاب َو  ِّالا  َنوُرُکْمَی  ام  اهیف َو  اوُرُکْمَیِل  اهیمِرُْجم  َِرباکا  ٍهَیْرَق  ِّلُک  یف  اْنلَعَج  َِکلذَک  (َو 

یمن دنتفیرفن و  ار  دوخ  زج  دـندرک و  هلیح  اجنآ  رد  ماجنارـس )   ) هک میداد  رارق  يراکهنگ  ناگرزب  يدابآ ،  رهـش و  ره  رد  هنوگنیا 
.دندیمهف

تسا نآ  يایوگ  دهد و  یم  ربخ  تشز  تلـصخ  نیا  ینیرفآ  رطخ  زا  يرابکتـسا ،  يوخ  قافن و  اب  نادجو ،  نتـشاذگ  اپ  ریز  دنویپ 
رارق ینادـجو  یب  لـماع  دـنناوت  یم  ود  نآ  هک  هنوگناـمه  تسا  یهاوـخدوخ  ییورود و  یلـصا  هزیگنا  نادـجو  يراذـگاپ  ریز  هـک 

.دنریگ

راـک و هصرع  رد  یتـح  زین  نادـج  نداد و  بیرف  زا  یتسیاـب  دزیرگ  یم  توخن  قاـفن و  زا  نم  ؤـم  هک  هنوـگ  ناـمه  ساـسا ،  نیا  رب 
.دزیهرپب یتشیعم  یگدنز 

اب دارفا  اب  گنتاگنت  یطابترا  دنـشیوخ ، رادیب  كاپ و  نادـجو  عبات  دوخ ، هک  هنوگ  نامه  دـنمدرخ  ياه  ناسنا  هک ؛  نیا  ینایاپ  هتکن 
یگدـنز رد  ار  نیا  دنراپـس و  یم  نانادـب  ار  دوخ  ياهراک  دـننک و  یم  کـمک  اـهنآ  هب  دـنهاوخ ، یم  رظن  اـهنآ  زا  دـنراد ، نادـجو 

، دننادن دامتعا  دروم  ار  نانآ  دننکن ، تساخرب  تسـشن و  اه  نادجو  یب  اب  زگره  هک  دـننک  یم  تاعارم  لصا  کی  ناونع  هب  شیوخ 
هتفخ ياه  نادجو  هک  دنریگ  یم  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  همه  دنراذگن و  او  نانآ  هب  ار  يدـیلک  یـساسا و  ياهراک  هژیو  هب  اهراک 

هب ار  همه  دننک و  رادیب  ار 
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.دنناوخ ارف  نادجو  زا  تعباتم 

نارگید قوقح  تیاعر 

حیضوت

هب مه  ار  شربمایپ  تسا و  ّقح  نید  زین  شنید  هدرک ،  راوتـسا  قح )   ) ساسا رب  زین  ار  شنیرفآ  تسا و  قح )   ) دوخ لاعتم ،  دـنوادخ 
172  . تسا هداتسرف  قح 

ریاس دوخ و  ادخ ، اب  شطابترا  وا و  یلمعو  يرکف  ياهدتـس  داد و  هدش و  هدـیرفآ  قح  هب  ًالماک  ماظن  کی  رد  ناسنا  ساسا ،  نیا  رب 
ارچ ددرگن  فرحنم  قح  روحم  زا  دنکن و  يراک  هدوهیب  دـیوگن ، هوای  دـیارگن ، لطاب  هب  دریگ ، رارق  ّقح  روحم  رب  یتسیاب  اه  هدـیدپ 

؛ دوب دهاوخن  یتخب  نوگن  یگدنز و  هیامرس  نداد  تسد  زا  یناریح ،  یهارمگ ،  زج  قح ،  يوس  نآ  هک 

173( ...ُلالَّضلا ِّالا  ِقَْحلا  َدَْعب  اذامَف  )...

؟  تسیچ یهارمگ  زج  تقیقح  زا  دعب  و 

قوقح عاونا 

زگره سب و  دوش و  یم  يریگتهج  ادـخ  يوس  هب  صـالخا  هبرقع  اـب  شیاـهراک  همه  تسا و  لو  ؤسم  ادـخ  ربارب  رد  اـهنت  نم ،  ؤـم 
ههاریب و زا  هار  يزاس  ادجو  نوناق  يدنب  زرم  ادخ و  نامرف  يارجا  هلحرم  رد  .دـهد و  ماجنا  ادـخ  ریغ  يارب  ار  يراک  نیرتمک  دـیابن 
 ، هّللا قح  هتـسد :  هس  هب  قوقح  نیا  تسا .  یمازلا  دـننک  یم  نییعت  درخ  ادـخ و  هک  یقوقح  تیاعر  يراک ،  هدوهیب  ملظ و  زا  زیهرپ 
 ( سانلا قح   ) نوماریپ ار  ثحب  دراد ، هراشا  موس  مسق  هب  سرد  ناونع  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنوش و  یم  میـسقت  سانلا  قح  سفنلا و  ّقح 

 : میریگ یم  یپ 

قوقح يادا  تّیمها 

لکش هب  اه و  هنیمز  همه  رد  مدرم  قوقح  تخادرپ  کش ،  یب  دنک و  یمن  دیدرت  نارگید ،  قوقح  تیاعر  موزل  رد  يدنمدرخ  چیه 
زا تسا ،  هتفرگ  رارق  دیکءات  دروم  يدنلب  زغن و  ریباعت  اب  مالسا  ناربهر  نانخس  رد  تسا و  یمالسا  تعیرش  لوصا  زا  ریگارف ، ماع و 

 : هلمج نآ 

رد دنک ، تاعارم  ار  مدرم  قوقح  دیاب  ًامتح  نم ،  ؤم  دراد ، میقتسم  يا  هطبار  نّیدت ،  اب  مدرم ،  قوقح  تخادرپ  تسا :  نید  نکر   1
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )   ) قداص ماما  دراد ؛ رارق  ینییاپ  ّدح  رد  ای  تسا و  نیغورد  شنامیا  ای  تروص  نیا  ریغ 

174( ...ِنِمْؤُْملا ِقوُقُح  ُءادَا  ِمامِِْالل َو  ُهَعاّطلا  ِْتیَْبلا َو  ُّجَح  َناضَمَر َو  ِرْهَش  ُمایِص  ِهاکَّزلا َو  ُءاتِیا  ِهالَّصلا َو  ُماِقا  ُهَحْمَّسلا  ُهَّیِدَّمَحُمْلَا  )

ماما و زا  تعاطا  ادخ ، هناخ  ّجح  ناضمر ،  هام  هزور  تاکز ،  نداد  زامن ، نتشاد  اپ  رب  زا : تسا  ترابع  ناسآ ،  ِيدّمحم  نید 
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 . نم ؤم  قوقح  يادا 

تاولـص نانم  ؤمریما  نخـس  رد  هتفر و  رتارف  زین  هّللا  قح  زرم  زا  مدرم ،  قوقح  تاـعارم  تیمها  تمظع و  تسا :  هّللا  ّقح  زا  رتارف   2
 : تسا هدش  هدرمش  نآ  رب  مّدقم  هیلع ،  هّللا 

175( ِهّللا ِقوُقُِحب  ِمایِْقلا  َیِلا  ًایِّدَُؤم  َِکلذ  َناک  ِهّللاِدابِع  ِقوُقُِحب  َماق  ْنَمَف  ِِهقوُقُِحل ؛ ًهَمَّدَقُم  ِهِدابِع  َقوُقُح  ُهَناْحبُس  ُهّللا  َلَعَج  )

مایق ادـخ  ناگدـنب  قوقح  تیاعر ]   ] هب سک  ره  تسا ؛  هدادرارق  شیوخ ،  قوقح  همدـقم  ار  شناگدـنب  قوقح  ناحبـس ،  دـنوادخ 
.ددرگ یم  رجنم  یهلا  قوقح  تیاعر  هب  يراک  نینچ  دنک ،

: دیامرف یم  مشش  ياوشیپ  تسا :  تدابع  نیرترب   3

176( ِنِمْؤُْملا ِّقَح  ِءادَا  ْنِم  َلَْضفَا  یَِشب ٍء  ُهّللا  َِدبُع  ام  )

 . تسا هدشن  شتسرپ  نم ،  ؤم  قح  يادا  زا  رترب  يزیچ  اب  دنوادخ ،

: دیامرف یم  یمالسا  تّما  تیالو  يربهر و  شریذپ  نوماریپ  ع )   ) یلع ماما  تسا :  یمالسا  تموکح  هفسلف   4

یف ِرُومُْالا  َعْضَو  َکِعْرَِـشل َو  َءادَْالاَو  َكِدوُدُِـحب  َمایِْقلا  ُتْدَرَا  امَّنِا  ِهَسایِّرلا َو  ِْکلُْملا َو  َّوَلُع  ـال  َهَرثِْـالا َو  ِدِرَا  َْمل  ّینَا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َّمُهّللَا  )
177( ...اِهلْهَا یلَع  ِقوُقُْحلا  َریفْوَت  اهِعِضاوَم َو 

 [ يارجا  ] هب مادقا  منامرآ :  هکلب  مرادن  ار  تسایر  یهاشداپ و  دنسم  رب  نتفرگ  رارق  تراما و  گنهآ  نم ،  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ 
 . تسا نآ  رادقح  هب  قوقح  تخادرپ  شیوخ و  ياهاج  رد  اهراک  نداد  ناماس  وت ، نید  نیناوق ]   ] يارجا وت ، دودح 

: دیامرف یم  ترضح  نامه  تسا :  دیحوت  صالخا و  هرمث   5

178( َنیِملْسُْملا َقوُقُح  ِدیحْوَّتلا  ِصالْخِْالِاب َو  َّدَش  ...َهّللا  َّنِا  )

 . تسا هدرک  مکحم  ار  ناناملسم  قوقح  دیحوت ، صالخا و  ببس  هب  دنوادخ 

یعقاو هبوت  يارب  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما  تسا :  هبوت  تاجرد  زا  یکی   6
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179  . تسادخ قوقح  مدرم و  قوقح  تخادرپ  نآ  هجرد  ود  هک  دنک  یم  میسرت  هجرد  شش 

تـشهب رد  رتـالاب  تاـجرد  ماـقم و  تعفر  زا  دـنک  ادا  رتـهب  ار  مدرم  قوـقح  هچ  ره  نم  ؤـم  تسا :  تـشهب  رد  هـجرد  ّوـلع  ببـس   7
: دیامرف یم  ص )   ) مرکا لوسر  .دش  دهاوخ  رادروخرب 

180  ...( یلْعَا ِنانِْجلا  ِیف  ُُهتاجَرَد  َْتناک  ًءاضَق  َّدَشَا  َنینِمْؤُْملا  ُمِِهناوِْخا  ِقوُقُِحل  ًاّبُح َو  ِهَعیّشِلل  َّدَشَا  َناک  ْمُهُّیَاَف  )... 

رتـالاب تشهب ،  رد  شتاـجرد  دـنک ، ادا  رتـهب  ار  شنم  ؤم  ناردارب  قوقح  دزروب و  قـشع  هعیـش  هب  رتـشیب  هک  ناـنم ،  ؤـم  زا  کـی  ره 
.دوب دهاوخ 

قوقح تیاعر  یلمع  دربراک 

نیدلاو رسمه ، تسا  نکمم  نارگید ،  نیا  .دشاب  هتشادن  راکورـس  نارگید ،  قوقح  اب  نآ  رد  هک  درذگ  یم  ناسنا  رب  يزور  رت  مک 
نیوکت رد  یعون  هب  هورگ  ره  هک  دنـشاب  ...و  مّلعم  ربهر ، ماما ،  ای  ناعونمه و  ناشیکمه و  ای  ناگیاسمه ،  ناـشیوخ و  نادـنزرف ،  و 

شقن وا  تداعس  ملاس و  یگدنز  هب  تفایهر  تظافح ،  تمالس و  تالکشم ،  عفر  حور ،  یلاعت  تیبرت ،  هیذعت ،  ناسنا ،  تیـصخش 
هک دـنک  یم  فّظوم  ار  وا  ناـنآ ،  قاقحتـسا  دـنوش و  یم  ناـسنا  رب  قح  يذ  رذـگهر ، نیا  زا  کـی ،  ره  دـنراد و  هتـشاد و  یتاـیح 

.دیامن ناربج  ار  نآ  شیوخ ،  ناوت  دح  رد  دنادب و  ردق  ار  نانآ  تامحز 

تاعارم دراد ، راک  رـس و  نانآ  اب  هک  ار  یناسک  مامت  دودح  تمرح و  ناسنا ،  هک  دنک  یم  مکح  ادخ  نوناق  لقع و  رگید ، يوس  زا 
هداس رهاظ  هب  لئاسم  رد  یتح  یمالسا  مهم  روتسد  نیا  دیامنن ، زواجت  نارگید  میرح  هب  زگره  دنک و 
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 ، نآ دـننام  هعرزم و  هناخ و  میرح  ظفح  یگدـننار ،  ماـگنه  تعاـمج ،  زاـمن  سوبوتا ،  فص  رد  نارگید  تبون  تیاـعر  نوچ  يا 
هنیزه یعامتجا ،  ساسح  ياه  تسپ  لاغشا  مدرم ،  سومان  لام و  ناج ،  دروم  رد  هک  يرامـشیب  قوقح  هب  دسر  هچ  ات  دراد  دربراک 

 . تسارجالا مزال  هتشگ و  نیعم  شیوخ  ياج  رد  کی  ره  زرم  ّدح و  دیآ و  یم  دیدپ  هریغ  یسایس و  ياه  يریگعضوم  لاملا ،  تیب 

قوقح يادا  یگنوگچ 

يذ ره  ریگارف ، ماع و  روط  هب  هکلب  دوش ، یمن  رـصحنم  یـصوصخ  هب  دارفا  ای  صاخ  دراوم  هب  نارگید  قح  قاقحا  هک  تسا  یهیدـب 
رد یتح  ...درم  ای  دـشاب  نز  ناملـسمان ،  ای  دـشاب  ناملـسم  انـشآ ، ای  دـشاب  هبیرغ  نـالک ،  اـی  دـشاب  درُخ  ددرگ ؛ یم  لـماش  ار  یّقح 
هب یهورگ ،  ره  هـک  تـسا  حـضاو   181  . تسا مزـال  ناناملـسم ،  رب  نآ  تیاـعر  هک  دـنراد  یقوقح  زین  تاـناویح  مالـسا ،  گـنهرف 

توافت رگید  هورگ  قوقح  اـب  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  رادروخرب  شیوخ  هتـسیاش  قوقح  زا  دراد ، ناـسنا  اـب  هک  یطاـبترا  بساـنت 
تسا رگیدکی  زا  توافتم  ًالماک  یخرب  كرتشم و  یخرب  هک  دنراد  ناسنا  ندرگ  رب  یقوقح  کی  ره  نیدلاو ،  دنزرف و  .دشاب  هتشاد 

دراد ّتلم  هدهع  رب  یقوقح  ربهر ، دـنمورحم ؛ نآ  زا  نید ،  زا  ناگناگیب  هک  دـنراد  رگیدـکی  هدـهع  رب  یقوقح  نانم ،  ؤم  نینچمه  ، 
قاقحا و ياه  هار  دّدعت  ببس  قوقح ،  ینوگانوگ  عونت و  هک  نیا  هجیتن  ...و .  دنتسین  دنم  هرهب  یقوقح  نانچ  زا  نالو  ؤسم  رگید  هک 

شنامرف هک  تسا  نآ  ادخ  قح  لاثم )  روط  هب  .دوش  یم  نآ  يادا 
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.دزیهرپب هانگ )   ) وا ینامرفان  زا  دنک و  تعاطا  ار 

 ( (ع داّجس ماما  ياهدومنهر 

نانخس هدرک ،  عمج  شیوخ  رد  اویش  ینایب  قیقد و  یمظن  اب  ار  يرورض  مزال و  قح  هاجنپ  هک  ییاه  هنیجنگ  نیرتدنمـشزرا  زا  یکی 
همشچرس زا  ار  تقیقح  ناگنشت  هدش و  فورعم  قوقحلا )  هلاسر   ) هب هک  تسا .  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح  ردقنارگ ، ماما  رابرهگ 

182 .دندنب یم  راک  هب  لمع  رد  دنوش و  یم  اریذپ  لد  ناج و  اب  ار  نآ  یحو  بتکم  ناوریپ  و  دنک ؛ یم  باریس  تمصع ،  لالز 

قوقح ندرک  لامیاپ  شهوکن 

 ، تخس يا ،  هدنهد  ناکت  نیوانع  اب  مدرم ،  قح  نتشاگنا  هدیدان  هدش ،  يراشفاپ  قوقح ،  تیاعر  رب  مالسا  رد  هک  تبـسن  نامه  هب 
 : هلمج زا  تسا ،  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم 

: دیامرف یم  هریبک  ناهانگ  ندرک  هرامش  نمض  (ع )  رقاب ماما  تسا ؛  هریبک  هانگ   1

183( ٍرْسُع ِْریَغ  ْنِم  ِقوُقُْحلا  ُْسبَح  (َو 

 (. تسا هریبک  هانگ   ) ییاناوت دوجو  اب  مدرم  قوقح  نتخادرپن 

تاعارم ار  اهنآ  یسک  رگا  هک  دراد  میقتسم  هطبار  ینید  ماکحا  زا  يرایـسب  اب  مدرم ،  قوقح  تیاعر  تسا ؛  نید  ندرمـش  کبـس   2
: دیامرف یم  ع )   ) قداص ترضح  لیلد ،  نیمه  هب  تسا .  هتشاگنا  هدیدان  ار  ینید  لئاسم  عقاو ،  رد  دنکن 

184( ِِهناوْخِِاب َّفَخَتْسا  ِِهنیِدب  َّفَخَتْسا  ِنَم  ِِهناوِْخا َو  َّقَح  َمَّظَع  َهّللا  َنید  َمَّظَع  ْنَم  )

 [ قوـقح ، ] درامــش کبــس  ار  وا  نـید  سک  ره  دراد و  گرزب  زین ، ار  شناردارب  قوــقح  درامــش ، گرزب  ار  ادــخ  نـید  سک  ره 
.درامش یم  کبس  زین  ار  شناردارب 

: دومرف ع )   ) قداص ماما  تسا ؛  يراوخ  ببس   3

185( ٌهَّلَذَم ِقوُقُْحلا  ُكْرَت  )

 . تسا يراوخ  ببس  قوقح ،  ندرک  لامیاپ 

: دومرف ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر  درب ؛ یم  ار  يزور  تکرب   4

ًاْئیَش ِِملْسُْملا  ِهیخَا  ْنَع  َسَبَح  ْنَم  )... 
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186( َبُوتَی ْنَاِّالا  ِقْزِّرلا  َهَکََرب  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَّرَح  ِهِّقَح  ْنِم 

.دنک هبوت  هکنیا  رگم  .دنک  یم  مارح  وا  رب  ار  يزور  تکرب  دنوادخ  دراد ، زاب  وا  زا  ار  شناملسم  ردارب  قوقح  زا  يزیچ  سک  ره 

: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  دوش ؛ یم  تساوخزاب  نآ  زا  تمایق  زور  رد   5

187( ِْهیَلَع َوَُهل  یضُْقیَف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهب  ُُهِبلاُطیَف  ًاْئیَش  ِهیخَا  ِقوُقُح  ْنِم  ُعَدََیل  ْمُکَدَحَا  َّنِا  )

اجنآ رد  دنک و  یم  بلط  يو  زا  تمایق  زور  رد  ار  شقح  وا  دنک و  یم  كرت  ار  شردارب  قوقح  زا  یشخب  ِيادا  امش  زا  یکی  انامه 
.دش دهاوخ  مکح  راکهدب ، نایز  راکبلط و  عفن  هب 

هب دزرو ، رارـصا  شیوخ  تشز  راـک  رب  دـنکن و  هبوت  هک  یتروص  رد  مدرم ،  قوـقح  هدـننک  عیاـض  تسا ؛  خزود  هب  دورو  ببـس   6
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مشش  ياوشیپ  تسا ؛  هداد  رارق  خزود  رد  ار  شیوخ  ماجرف  هتخاس و  هابت  ار  شتشونرس  دوخ  تسد 

زا  ] قرع تدم ،  نیا  رد  دراد و  یم  هگن  اپ  رـس  لاس  دصناپ  تمایق ،  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دراد ، زاب  شقح  زا  ار  ینم  ؤم  سک ،  ره 
 ( تسا هدرکن  ادا  ار  ادخ  قح  هک  تسا  يرگمتس  نیا   ) دنک یم  مالعا  گرزب  يادخ  يوس  زا  یچراج  سپس  دراد ، نایرج  وا  ندب ] 

188! دور یم  خزود  هب  تیاهن  رد  دوش و  یم  خیبوت  رگید  لاس  لهچ  تدم  هاگ  نآ 

ناسحا

اه هژاو  نییبت 

189 .دناسر یم  ابیز  دوس  نارگید  هب  هک  تسا  یسک  نسحم )   ) نارگید و هب  وکین  ِعفن  ندناسر  ینعی  ناسحا )  )

ناسحا تسا و  دایز  مک و  نودب  شیوخ ،  قح  نتفرگ  نارگید و  قح  نداد  لدع ،  ناسحا :  اب  لدع  قرف 
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190 .دراد يرترب  لدع  رب  ناسحا  ور  نیا  زا  تسا ،  بلط  زا  رت  مک  تفایرد  یهدب و  زا  شیب  نتخادرپ  ، 

 : تسا هدومرف  رگیدکی  اب  هژاو  ود  نیا  هسیاقم  اب  زین  ع )   ) نانم ؤمریما 

191( ُلُّضَفَّتلا ُناسْحِْالا  ُفاْصنِْالا َو  ُلْدَْعلَا  )

 . تسا شیوخ )  رب  نارگید   ) نداد يرترب  ناسحا ،  تسا و  نارگید )  دوخ و  نایم   ) فاصنا لدع ، 

: دراد ناسحا  هب  کیدزن  ییانعم  زین  فورعم )  )

192( ٌناسِْحا ٍفُوْرعَم  ُّلُک  )

 . تسا ناسحا  یفورعم ،  ره 

هژیو تّیمه 

هب راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  اـما  دوش ؛ یم  ناگدـنب  همه  لـماش  وا  مداـمد  ناـسحا  تسا و  نسحم )   ) یهلا يانـسح  يامـسا  زا  یکی 
: دومرف ور  نیا  زا  .دراد  هژیو  تیانع  دنهد ، ماجنا  ییادخ  يراک  هک  یناگدنب 

193( َنینِسْحُمْلا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  اُونِسْحَا  )...

.دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  قیقحت  هب  دینک  یکین 

: دیامرف یم  نانسحم  رتشیب  قیوشت  يراودیما و  يارب  و 

194( َنینِسْحُمْلا َعََمل  َهّللا  َّنِا  )..

 . تسا نانسحم  اب  ادخ  انامه 

زا يرامشیب  تایاور  نینچمه  .دومرف  حیرصت  ناسحا ،  ترورـض  تیمها و  هب  ینوگانوگ  ریباعت  اب  دیجم  نآرق  زین  يرگید  تایآ  رد 
یقالخا لصا  کـی  ناونع  هب  مالـسا  هاگدـید  رد  ناـسحا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  هک  هدـش  رداـص  ناـسحا  نوماریپ  موصعم  ناـیاوشیپ 

ناسحا و زا  زگره  یمالـسا  هلـضاف  هنیدـم  تسا و  دـنمزاین  نادـب  شیوخ ،  ییافوکـش  لماکت و  يارب  يرـشب  هعماـج  تسا و  حرطم 
: دومرف مالسا  نءاشلا  میظع  ربهر  ور  نیا  زا  تسین .  یهت  نانسحم 

195( ٍرِجاف َوٍَّرب  ِّلُک  یِلا  ِفوُْرعَْملا  ُعانِطْصا  ِساّنلا َو  َیِلا  ُدُّدَوَّتلا  ِنیّدلا  َدَْعب  ِلْقَْعلا  ُسْءاَر  )

 . تسا يدب  بوخ و  ناسنا  ره  هب  ندرک  یکین  مدرم و  نتشاد  تسود  لقع ،  روتسد  نیتسخن  نید ،  لوبق  زا  سپ 

: دیامرف یم  يزغن  نخس  رد  دزین  هیلع  هّللا  مالس  نانم  ؤمریما 
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ْلُْذبُا )
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196( ٌءْیَش ُهَناْحبُسِهّللاَْدنِع  اُهلِدْعَیال  ِفوُْرعَْملا  ِلِْعف  َهَلیضَف  َّنِاَف  ًهَّفاک  ِساّنِلل  َکَفوُْرعَم 

 . تسین کین  راک  تلیضف  لداعم  ناحبس ،  يادخ  دزن  زیچ  چیه  هک  اریز  نک  ادها  مدرم  همه  هب  ار  شیوخ  بوخ  راک 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  ناسحا  زین  ار  نامیا  هناشن  نیرترب  و 

197( ُناسْحِْالا ِنامیِْالا  ُلَْضفَا  )

ناسحا ياهدومن 

هراش

هاوخ دریگ ، یم  رب  رد  دهد ، ماجنا  نارگید  هب  تبسن  ناسنا  هک  ار  یکین  راک  ره  دراد و  يا  هدرتسگ  هریاد  ناسحا  تشذگ ،  هکنانچ 
هک دراد  یعّونتم  ياهدومن  ناسحا ،  ساسا ،  نیا  رب  نانمشد .  ناناملسمان و  ای  دنشاب  نانم  ؤم  ردام و  ردپ و   198، ادخ نارگید ،  نیا 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  اجنیا  رد  ور  نیا  زا  تسین ،  رّسیم  اهنآ  شرامش 

ادخ تعاطا  نامیا و   1

.دش دهاوخ  زین  اه  ناسحا  رگید  عاونا  همشچرس  ، دوخ هک  تسوا  نیمارف  زا  تعاطا  یعقاو و  نسحم  هب  نامیا  ناسحا ،  نیرتابیز 

: دومرف ع )   ) قداص ماما 

199( َهّللا ِعُِطْیلَف  ِناسْحِْالا  ِیف  ِهِسْفَن  یِلا  َُغْلبَی  ْنَا  ُهَّرَس  ْنَم  )

.دشاب ادخ  رادربنامرف  دیاب  دهد ، ماجنا  شیوخ  قح  رد  ار  ناسحا  تیاهن  هک  دوش  یم  داش  نیا  زا  سک  ره 

، دـهد ماجنا  وکین  ار  شلمع  دـنک و ) ناسحا   ) نم ؤم  یتقو  دومرف : یم  ع )   ) قداـص ماـما  هک  مدینـش  : ) دـیوگ یم  زین  دـیزی  نب  رمع 
عوکر و يروآ ،  یم  ياج  هب  زامن  یتقو  دومرف : تسیچ ؟  ناسحا  مدیسرپ :  .دهد  یم  شاداپ  ربارب  دصتفه  يا  هنـسح  ره  هب  دنوادخ 
ار تیاهراک  و  نیزگ ...  يرود  دـنک ، یم  هابت  ار  تا  هزور  هک  هچ  ره  زا  یتسه ،  هزور  هک  یماگنه  هدـب و  ماجنا  لماک  ار  تدوجس 

200  ( نادرگ كاپ  یگدولآ  زا 

داهج  2

نآرق هکنانچ  دور ؛ یم  رامش  هب  ناسحا  ّمهم  قیداصمزا  زین  ربکا ) داهج   ) ینورد نانمـشد  و  رغـصا ) داهج   ) ینورب نانمـشد  اب  داهج 
: دیامرف یم  دیجم 

201( َنینِسْحُمْلا َعََمل  َهّللا  َّنِا  انَُلبُس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  (َو 

 . تسا نانسحم  اب  دنوادخ  میهد و  ناشن  نانآ  هب  ار  شیوخ  ياه  هار  ًاعطق  دننک ، داهج  ام  هار  رد  هک  نانآ 
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202  . تسا هدرک  ریسفت  رغصا ، ربکا و  داهج  عون  ود  هب  ار  هیآ  نیا  رد  داهج  یسربط  موحرم  هعیش  ردقیلاع  رسفم 

ردام ردپ و  هب  تمدخ   3

 : تسا هتساوخ  نم  ؤم  زا  ار  نآ  شیوخ ،  تدابع  زا  سپ  دنوادخ  هدش و  حیرصت  نآرق  رد  زین  ناسحا  عون  نیا  هب 

203( ًاناسِْحا ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاِّیا َو  ِّالا  اوُُدبْعَت  ّالَا  َکُّبَر  یضَق  (َو 

.دینک ناسحا  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  هدرک  مکح  تراگدرورپ 

نانآ یگدنز  نو  ؤش  همه  هرادا  درادن و  ّیصاخ  هدودحم  ادخ  روتـسد  اب  یگنهامه  طرـش  هب  ناوت و  ّدح  رد  ردام  ردپ و  هب  تمدخ 
ناشمارتحا دخرچب و  ناشدوجو  عمش  درگ  راو  هناورپ  تسا  فظوم  دنزرف  زین  اهنآ  يزاین  یب  تروص  رد  یتح  دریگ و  یم  رب  رد  ار 

 : تسا هدومرف  هدش  دای  هیآ  رد  ناسحا )   ) ریسفت رد  ع )   ) قداص ماما  .دیامن 

204( ِْنیَِینْغَتْسُم اناک  ْنِا  ِْهَیِلا َو  ِناجاتْحَی  اّمِم  ًاْئیَش  َكالَءاْسَی  ْنَا  ِلَُکت  امُهَفّ ْنَا ال  امُهَتَبْحُص َو  َنِسُْحت  ْنَا  ُناسْحِْالَا  )

وت زا  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  زا  يزیچ  هک  يزاسن  روبجم  ار  اهنآ  يرادوکین و  ار  ناشترـشاعم  هک  تسا  نیا  ردام ) ردپ و  هب   ) ناسحا
.دنشاب زاین  یب  هچ  رگ  دننک  تساوخرد 

ناتسدریز هب  ناسحا   4

ناسحا يابیز  زراب و  قیداصم  زا  زین  ...و  رما  تحت  ياهورین  رازگتمدـخ ، نوچ  یناتـسدریز  روما  هب  یگدیـسر  یناـبرهم و  تفءار و 
کمک تالکـشم و  عفر  ناـنآ ،  زا  ییوجلد  دّـقفت و  ناـنآ ،  هب  تبـسن  تشذـگ  وفع و  ناتـسدریز ،  لـماک  قوقح  تخادرپ  تسا . 

شدـنزرف زینک  هیلع  هّللا  تاولـص  قداص  ماما  : ) دـیوگ یم  راّمع  نب  سنوی  دوش ؛ یم  بوسحم  ناسحا  اهنآ  هب  ناوت  ّدـح  رد  یناسر 
ناشوپب و ار  شندب  نک ،  ریس  ار  شمکش  : ) دومرف هنوگچ ؟  مدیـسرپ :  نک .  ناسحا  وا  هب  دومرف : درک و  جیوزت  نم  هب  ار  لیعامـسا 

زا
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205( ...رذگرد شریصقت 

: دومرف زین  ع )   ) یلع ماما 

206( ِدَْغلا َنِم  ُهَْتلَتَق  ْنِا  ٌبِجاو َو  ُّقَح  ِْهَیِلا  ُناسْحِْالا  ِریسَْالا َو  ُماعِْطا  )

 . یشکب ادخ ] نوناق  قبط   ] ار وا  ادرف  هچ  رگ  تسا  بجاو  یّقح  وا  هب  ناسحا  ریسا و  هب  نداد  اذغ 

ریخ ياهراک   5

زا يریگولج  دجـسم ، هسردم ،  ناتـسرامیب ،  هار ،  نتخاس  دننام  دریذپ ، ماجنا  مدرم  هب  تمدخ  ياتـسار  رد  هک  يریخ  ياهراک  همه 
؛ دراد شاداپ  دوش و  یم  بوسحم  ناسحا  مدرم ،  هار  نایم  زا  يراخ  اـی  گنـس  نتـشادرب  یّتح  موب ،  زرم و  زا  عاـفد  هلزلز ،  شتآ و 

: دومرف ص )   ) مرکا لوسر 

207( ُْهنَع ُهَطامَاَف  َنیِملْسُْملا  ِقیرَط  یلَع  َناک  ٍكْوَش  ْنِم  ٍنْصُِغب  َهَّنَجلا  ٌْدبَع  َلَخَد  )

.دوش یم  تشهب  دراو  دراد ، یم  رب  ناناملسم  هار  زا  هک  يراخ  ببس  هب  هدنب ، 

: دومرف زین  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما 

208( ُهَْبنَذ َُهل  ُهّللاَرَفَغ  َنیِملْسُْمِلل  ٍِرباکُم  ٍّوُدَع  َهَیِداع  ْوَا  ٍدانْوَا  ٍءام  َهَیِداع  َنیِملْسُْملا  ِنَع  َّدَر  ْنَم  )

.دزرمآ یم  ار  شهانگ  دنوادخ  دنک ، عفر  ناناملسم  رس  زا  ار  يزوت  هنیک  نمشد  ّرش  ای  يزوس  شتآ  لیس و  ّرش  سک  ره 

لماک ناسحا  طیارش 

دیاـب دـهدیم ، ماـجنا  یهلا  ياـضر  بسک  يارب  ار  یلمع  ره  نم ،  ؤم  نوـچ  یلو  تسا  هدیدنـسپ  وـکین و  یطیارـش ،  ره  رد  ناـسحا 
.دنامن شاداپ  نودب  شلمع  دوشن و  راتفرگ  ناطیش  ماد  رد  ات  دنک  تاعارم  زین  ار  نآ  یلوبق  لامک و  طیارش 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  طرش  ار  زیچ  هس  ناسحا  ندش  لماک  يارب  ع )   ) یلع ماما 

ْدَقَف ُهَتْرَتَس  اِذا  ُهَتْءاَّنَه َو  ْدَـقَف  ُهَْتلَّجَع  اِذا  ُهَتْمَّظَع َو  ْدَـقَف  ُهَتْرَّغَـص  اِذا  َکَّنِاَف  ِهِْرتَس )  ) ِِهلیْجعَت َو ِهَریغْـصَِتب َو  ٍثـالَِثب ، ّـِالا  ُُّمتَی  ـال  ُفوُْرعَْملَا  )
209( ُهَتْمَّمَت

يرمشب کچوک  ار  نآ  یتقو  هک  ارچ  نآ  نتـشاد  ناهنپ  عیرـست و  نتـسناد ،  کچوک  زیچ : هس  هب  رگم  دوش  یمن  لماک  کین ،  راک 
 . يا هدرک  شلماک  يراد ،  شناهنپ  هک  یماگنه  يا و  هدومن  شناسآ  يدرک ،  عیرست  یتقو  يا و  هدرک  شگرزب  عقاو )  رد  )

 ( ع  ) نانم ؤمریما  مالک  رد  ناسحا  راثآ 
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اب هک  دراد  يددـعتم  دنمـشزرا  راـثآ  زین  نسحم  يارب  هعماـج ،  رد  یکین  ریخ و  هعاـشا  یعاـمتجا و  یـشخب  رثا  رب  هوـالع  ناـسحا ، 
 : مینک یم  هراشا  نآ  هنومن  جنپ  هب  ع )   ) نانم ؤمریما  نانخس  زا  دادمتسا 

نارگید ناگدنوش و  ناسحا  دنک و  یم  رشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  راکوکین  مان  یعیبط  روط  هب  يراکوکین  ینالوط ؛  رمع  يرادمان و   1
: دنبلط یم  ادخ  زا  ار  وا  رمع  يزورهب و  لاقم  لاح و  نابز  اب 

210( َرْکِّذلا ُرُْشنَت  ِرْمُْعلا َو  ِیف  ُدیزَت  ِفوُْرعَْملا  ِعانِطْصا  ُهَرَثَک  )

.دنک یم  رشتنم  ار  وا )  ) هزاوآ دای و  دایز و  ار  راکوکین )  ) رمع کین ،  راک  یناوارف 

ناسحا يوحن  هب  دنک  یم  شالت  سک  ره  دناد و  یم  راکهدب  ناراکوکین  هب  تبسن  ار  دوخ  هعماج ،  نارای ؛  ندش  ناوارف   2
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: دنوش یم  دایز  وا  نارازگتمدخ  نارای و  ور ، نیا  زا  دنک ، یفالت  ار  اهنآ 

211( ُُهناوْعَا ُهُمَدَخ َو  َُرثَک  ُُهناسِْحا  َُرثَک  ْنَم  )

.دنوش یم  ناوارف  شنارای  نارازگتمدخ و  دنک ، ناسحا  دایز  هک  یسک 

راظتنا رد  یشوخ  ماجرف  دریگ و  یم  ماجنا  ناسآ  شیاهراک  ور  نیا  زا  تساه  یکین  اب  هراومه  نسحم  راک  ورس  یماجرف ؛  شوخ   3
 : تسوا

212( ُُهقُرُط َُهل  ْتَلُهَس  ُُهِبقاوَع َو  ْتَنُسَح  ِساّنلا  َیِلا  َنَسْحَا  ْنَم  )

.دریگ یم  ماجنا  یناسآ  هب  شیاهراک  دوش و  یم  وکین  شتبقاع  دنک ، ناسحا  مدرم ،  هب  سک  ره 

نتفای توکلم و  ملاع  هب  نتـسویپ  نارگید ،  هب  ناسحا  رد  نداهن  ماگ  یتسرپ و  عفن  گنت  هدودحم  زا  ندمآ  نوریب  دـیواج ؛ تایح   4
 : تسا دیواج  تایح 

213( ِتاْومَْالا ِلِزانَم  یِلا  َلُِقن  ْنِا  ُّیَح َو  ُنِسْحُمْلَا  )

.دوش لقتنم  ناتسروگ  هب  هچ  رگ  تسا  هدنز  هشیمه )   ) راکوکین صخش 

: دنیچ یم  نیریش  هویم  ارس ، نآ  رد  عطق  روط  هب  دراکب  وکین  رذب  اجنیا  رد  یسک  ره  تسا و  ترخآ  هعرزم  ایند  ترخآ :  هشوت   5

214( ِدابِْعلا َیِلا  ُناسْحِْالا  ِداعَْملا  ُداز  َمِْعن  )

 . تسا ترخآ  يارب  یبوخ  هشوت  ادخ ، ناگدنب  هب  ناسحا 

ناسحا تفآ 

یم دـیدهت  ار  اهنآ  گرم  مد  اـت  ییاـه  تفا  دراد و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  زین  ماـجنا  زا  سپ  ناـسحا ،  هلمج  زا  نم ،  ؤم  لاـمعا  همه 
یم رمث  یب  ار  نآ  دناکـشخ و  یم  هشیر  زا  ار  ناسحا  دـنمونت  تخرد  ندیـشک )  دارفا  خُر  هب  ار  ناسحا  ینعی   ( ) نداهن تنم  ( ؛ دـنک

: دزاس

: دیامرف یم  ع )   ) نانم ؤمریما 

215( َناسْحِْالا ُدِسُْفی  ُّنَْملَا  )

.دزاس یم  هابت  ار  ناسحا  نداهن ،  ّتنم 

هتفریذپ هک  یناسحا  لباقم  رد  ار  وا  تیصخش  دراذگب و  ّتنم  هدنوش ،  ناسحا  رب  دراد  دصق  رگا  هدننک  ناسحا  نیاربانب ، 
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؛  مامه ماما  نامه  هدومرف  هب  هک  ارچ  دنکن ؛ ناسحا  لوا  زا  هک  هب  نامه  دنک  درخ  ، 

216( ْنِسُْحی َْمل  ُهَّنَاَک  ِِهناسْحِِاب  َّنَم  ْنَم  )

 . تسا هدرکن  ناسحا  ایوگ  دهن ، یم  ّتنم  شناسحا  اب  هکنآ 

یعامتجا تلادع 

حیضوت

اه هدیدپ  رگید  نامسآ و  نیمز و  شنیرفآ  زا  نآ  هرتسگ  تسا و  مالسا  سدقم  تعیرش  رد  مهم  رایسب  لوصا  ثحابم و  زا  تلادع ، 
زا یعیرـشت  ینیوکت و  لدع  ناونع  هب  تسخن  عون  ود  دریگ : یمرب  رد  ار  مدرم  اب  مدرم  ادخ و  اب  مدرم  مدرم ،  ادخ و  هطبار  ات  هتفرگ 

دروم سرد  نیا  رد  تسا ،  یعامتجا )  تلادع   ) هک مراهچ  شخب  هتفرگ و  مان  يدرف  تلادع  موس  عون  تسا .  یمالسا  دئاقع  لوصا 
.دریگ یم  رارق  ثحب 

هژاو نییبت 

: دنا هتفگ  لدع  نایب  رد  ناسانش  هژاو 

217( ُّرَشَف ًاّرَش  ْنِا  ٌْریَخَف َو  ًاْریَخ  ْنِا  ِهءافاکُْملا ؛ ِیف  ُهاواسُْملا  َوُه  َلْدَْعلا  َّنِا  )

.دنیبب رفیک  هدرک  يدب  راک  رگا  دوش و  یفالت  وکین  دشاب  کین  راک  نآ  رگا  تسا ؛  نارگید  راک  ندرک  یفالت  رد  يواست  تلادع ، 

رتهب تلادع   ) هک شـسرپ  نیا  خساپ  رد  دراد و  تلادع  حیرـشت  رد  اسر  ابیز و  ینایب  هیلع  هّللا  تاولـص  یلع  ماما  تلادـع  هار  دـیهش 
: دیامرف یم  تواخس )؟  ای  تسا 

امُُهفَرْـشَا َو ُلْدَْـعلاَف  ُّصاـخ  ٌضِراـع  ُدوُْـجلا  ُّماـع َو  ٌِسئاـس  ُلْدَْـعلَا  اـِهتَهَج ، ْنـِم  اـهُجِرُْخی  ُدوُْـجلا  اهَعِـضاوَم َو  َرُومُْـالا  ُعَـضَی  ُلْدَْـعلَا  )
218( امُُهلَْضفَا

رگ میظنت  يرگداد ،  دزاس ، یم  جراخ  شیوخ  رادـم  زا  ار  اهنآ  تواخـس  یلو  دـهد  یم  رارق  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  اـهراک  تلادـع ، 
 . تسا رترب  رتفیرش و  تلادع  ود ، نیا  نایم  زا  نیاربانب  .دودحم  هدیسرون  تواخس ،  تسا و  ریگارف 

ترورض تلاصا و 

، دوشن متـس  يدرف  چـیه  هب  ددرگ و  تاعارم  دـیاب  اه  هنیمز  همه  رد  اه  ناسنا  قوقح  هک  دـنراد  رظن  قافتا  یگلمج  ملاع  نادـنمدرخ 
زین مالـسا  دوش ، هدایپ  یعامتجا  تلادـع  مالک  کی  رد  ددرگن و  لامیاپ  نافیعـض  قوقح  دنـشاب ، ناـسکی  نوناـق  ربارب  رد  دـیاب  همه 

: دیامرف یم  هدرک  حرطم  ریذپان  هشدخ  يرورض و  لصا  کی  ناونع  هب  ار  یعامتجا  تلادع 
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219( ...ِناسْحِْالا ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْءاَی  َهّللا  َّنِا  )

.دهد یم  نامرف  ناسحا  يرگداد و  هب  دنوادخ 

: ددرگ تلادع  يرارقرب  عنام  دیابن  یگداوناخ  یصخش و  ییوجدوس  هک  میناوخ  یم  رگید  يا  هیآ  رد  و 

220( َنیبَْرقَْالا ِْنیَِدلاْولاِوَا َو  ْمُکِسُْفنَا  یلَع  َْول  ِهِّلل َو  َءادَهُش  ِطْسِْقلِاب  َنیماّوَق  اُونوُک  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

نایز هب  هچ  رگ  دیهد  یهاوگ  ادخ  يارب  دینک و  مایق  تلادع  هب  هتسویپ  دیا ، هروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
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.دشاب ناتنادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  دوخ ،

: دهد رارق  عاعشلا  تحت  ار  يرگداد  دیابن  يزوت  هنیک  ینمشد و  هکنانچ 

221  ...( يْوقَّتِلل ُبَْرقَا  َوُه  اُولِدِْعا  اُولِدْعَت  ّالَا  یلَع  ٍمْوَق  ُنائَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  )...

 . تسارت کیدزن  اوقت  هب  هک  دینک  تلادع  دینکن ، تلادع  هک  دراد  نآ  رب  ار  امش  یهورگ  ِینمشد  دیابن 

: دیامرف یم  هدرمش ،  تلادع ،  ییاپرب  ار  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  نداتسرف  ییاهن  فادها  زا  یکی  هک  نانچ 

222( ...ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَا  ِیَْبلِاب َو  ِتانّ انَلُسُر  اْنلَسْرَا  ْدََقل  )

.دننک مایق  تلادع  هب  مدرم  ات  میدروآ  دورف  ار  نازیم  باتک و  نانآ  هارمه  میداتسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  نامناربمایپ  قیقحت ،  هب 

هللا تاولص  نانم  ؤمریما  زا  يزغن  نخس  هب  اهنت  راصتخا  تیاعر  يارب  تسا ،  رامشیب  هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور 
 : مینک یم  هدنسب  هیلع 

223( ِمالْسِِْالل ًهَِینْسَت  ِماث َو  ْالا  ِِملاظَملا َو  َنِم  ًاهیْزنَت  ِمانَِْالل َو  ًاماِوق  َلْدَْعلا  ُهَناْحبُس  ُهّللا  َلَعَج  )

.داد رارق  مالسا  يزارفارس  و  ناهانگ ،  اه و  متس  زا  یکاپ  مدرم ،  يراوتسا  هیام  ار  تلادع  ناحبس ،  دنوادخ 

لدع میکحت  شرتسگ و  ياه  هار 

یم يدربهار  کیژتارتسا و  یلـصا  ناونع  هب  هکلب  يدرف  یقالخا  يوخ  کی  ناونع  هب  هن  تلادـع  لصا  هب  مالـسا  دـش ، داـی  هکناـنچ 
دبای و نایرج  نانآ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رـسارس  رد  دوش و  خسار  نانم  ؤم  ناج  رد  دیواج  يا  هکلم  تروص  هب  دـیاب  هک  درگن 

ّتیموـکحم يرگداد ،  قـیوشت  یّلک :  روـحم  هـس  رد  ار  نآ  هدرکن و  راذـگورف  یــششوک  چــیه  زا  یهلا  تفــص  نـیا  تیبـثت  يارب 
 : تسا هداد  رارق  دیکءات  دروم  رگمتس  اب  یفذح  دروخرب  يرگمتس و 

يرگداد قیوشت  فلا 

قیوشت شور  مالسا ،  یتیبرت  ياه  شور  زا  یکی 
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قیوشت دروم  رذگهر  نیمه  زا  زین  یعامتجا  تلادـع  تسا و  کین  راک  هفـسلف  ردـقنارگ و  راثآ  نییبت  یکین و  هب  اه  ناسنا  بیغرت  و 
 : میروآ یم  نّمیت  يارب  ار  یخرب  هک  تسا ،  ناوارف  تایاور ،  تایآ و  زین  هراب  نیا  رد  تسا ،  هتفرگ  رارق 

224( َنیطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  َتْمَکَح  ْنِا  َو  )...

.دراد تسود  ار  نارگداد  ادخ  هک  نک  يرواد  لدع  هب  نانآ  نایم  يدرک ،  يرواد  رگا 

225( ...ْمُکَْنَیب َلِدْع  ُتِْرُما َِال  ٍباتِک َو  ْنِم  ُهّللا  َلَْزنَا  اِمب  ُْتنَما  ُْلق  )...

 . منک يرگداد  امش  نایم  رد  هک  ما  هتفای  نامرف  ما و  هدروآ  نامیا  هداتسرف  ادخ  هک  یباتک  ره  هب  نم  وگب ؛

: دیامرف یم  ع )   ) یلع ماما 

226( ِدالِْبلا ِیف  ِلْدَْعلا  ُهَماِقتْسا  ِهالُْولا  ِْنیَع  ِهَُّرق  َلَْضفَا  َّنِا  )

 . تساهرهش رد  تلادع  ییاپرب  نارازگراک ،  مشچ  رون  نیرترب  انامه 

: دیامرف یم  هتسناد ،  هعماج  حالصا  ببس  ار  نآ  رگید  ینخس  رد 

227( ُهَّیِعَّرلا ُحَلْصَت  ِلْدَْعلِاب  )

.دنوش یم  حالصا  تلادع  هلیسو  هب  مدرم 

: دیامرف یم  دناد و  یم  يرگداد  هیاس  رد  ار  اه  تلود  يرادیاپ  نینچمه 

228( ِلْدَْعلا ِنَنُس  ِهَماقِِاب  ِلَوُّْدلا  ُتاُبث  )

 . تسا تلادع  ياه  تنس  ییاپرب  هب  اه  تلود  ماود 

متس تیموکحم  ب 

کیدزن زا  ناـسنا  دـنوش و  یم  راوخ  مدرمرظن ،  رد  ناراـکهبت  نآ ،  بجوم  هب  هک  تسا  یـشور  زین ، راـکهبت  یتـشز و  زا  ییوگدـب 
ار رگمتس  هدرک ،  شهوکن  تّدش  هب  متـس )   ) زا مالـسا ،  لیلد  نیمه  هب  .دنک  یم  راجزنا  رفنت و  ساسحا  ناشراک ،  نانآ و  هب  ندش 

روفنم تیموکحم و  نیا  تسین و  درف  رّفنت  دروم  يرگدادیب  ملظ و  نوچ  يراک  چیه  هک  نانچ  دناد ، یم  باذع  نیرت  تخس  قحتسم 
تسا متس  كرت  يارب  هزیگنا  نیرت  يوق  دوخ ، ندوب 

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


 : مینک یم  هدنسب  تیاور  هیآ و  دنچ  هب  زین  شخب  نیا  رد  . 

: دیامرف یم  راک  نیا  رفیک  نامیتی و  هب  متس  ِیتشز  نوماریپ  دیجم  نآرق 

229( ًاریعَس َنْوَلْصَیَس  ًاران َو  ْمِِهنوُُطب  یف  َنُولُکْءاَی  امَّنِا  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَا  َنُولُکْءاَی  َنیذَّلا  َّنِا  )

رد نازورف  شتآ  رد  يدوزب  دـنرب و  یم  ورف  دوخ  مکـش  رد  یـشتآ  هک  تسین  نیا  زج  دـنروخ ، یم  متـس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هکنانآ 
.دنیآ

: دنرادن یشزرا  چیه  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نارگمتس  هک  دنک  یم  مالعا  تحارص  اب  نینچمه 

230( َنیِملاّظلا ُّبُِحی  ُهّللاَو ال  )... 

.درادن تسود  ار  ناراکمتس  دنوادخ 

یم حیـضوت  نینچ  کی  ره  هرابرد  دـنک و  یم  میـسقت  عون  هس  هب  ار  ملظ  يا ،  هنامیکح  نخـس  یط  هیلع ،  هّللا  تاولـص  نانم  ؤمریما 
: دهد

 . تسا لاعتم  يادخ  هب  كرش  نآ ،  دوش و  یمن  هدیشخب  هک  یملظ   1

.دشاب یم  شدوخ  هب  تبسن  هدنب  متس  نآ  دریگ و  یم  رارق  وفع  دروم  رافغتسا ] هبوت و  اب   ] هک یملظ   2

هک یـصاصق  تسا ،  دیدش  دروم ، نیا  رد  صاصق  تسا ؛  رگیدکی  هب  ناگدـنب  متـس  نآ ،  دـش و  دـهاوخ  تساوخزاب  هک  یمتـس   3
231  ! تسا كدنا  نآ ،  دزن  هنایزات ،  ياج  هنشد و  مخز 

نارگمتس فذح  ج 

تسا یهار  زین  نانآ  تیلاعف  نادیم  ندرک  دودحمو  یعامتجا  مهم  يدیلک و  ياه  تسپ  زا  اهنآ  درط  نارگمتـس و  اب  یفذح  دروخرب 
زا ملظ ،  زا  يرود  يارب  دشاب  یقیوشت  مهو  دوشن  نانآ  راچد  یمالـسا  هعماج  مه  ات  تسا  هدرک  حرطم  تیعطاق  اب  ار  نآ  مالـسا  هک 

؛ دوش هاتوک  اهنآ  زا  متس  كاپان  تسد  ات  هتسناد  طرش  ار  تلادع )   ) یعامتجا مهم  ياهراک  زا  يرایسب  رد  ور  نیا 

موصعم دیاب  ماما  ربمایپ و   1
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هراب نیا  رد  دنوادخ  دنهدن ، روطخ  دوخ  نهذ  رد  زین  ار  نآ  رکف  هکلب  دنوشن  متس  هانگ و  نیرتکچوک  بکترم  اهنت  هن  ینعی  دنـشاب ؛
: دیامرف یم 

232( َنیِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  ال  )... 

.دسر یمن  نارگمتس  هب  تماما )   ) نم دهع 

233 .درک دهاوخ  متس  نارگید  ای  دوخ  هب  ًاعطق  موصعم ،  ریغ  اریز  دشاب  موصعم  دیاب  ماما  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا 

؛ دندرک یمن  تاشامم  رگمتس  نانئاخ  اب  زگره  نانآ  هدوب و  لداع  حلاص و  ناریدم  باختنا  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس   2

: دسیون یم  دوب  هدرب  امغی  هب  ار  لاملا  تیب  تورث  زا  یشخب  هک  دوخ  یلاع  ناریدم  زا  یکی  هب  ع )   ) نانم ؤمریما 

هتـشک نآ  اـب  سک  ره  هک  منز  یم  ار  تندرگ  يریـشمش  اـب  دـسر  وت  هب  متـسد  رگا  هنرگ  نادرگ و  رب  ناـنآ  يوس  هب  ار  مدرم  لاوما 
ار مدرم )   ) قح ات  مدرک  یمن  شزاس  نانآ  اب  دندوب  هدرک  نینچ  ع )   ) نیـسح نسح و  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ددرگ ! خزود  دراو  دوش ،

234  ! مناتسزاب نانآ  زا 

لاوما دـهد ، رفیک  ار  نانآ  تدـشب  دـندز  تنایخ  هب  تسد  شنارازگ  راک  نـالماع و  رگا  هک  دـهد  یم  روتـسد  زین  رتشا  کـلام  هب  و 
235 .دزاس ناشلوزعم  درک  اوسر  ار  نانآ  هک  نآ  زا  دعب  دنک و  هرداصم  ار  نانآ  قحان 

زا صاخ ،  طیارـش  دـجاو  هک  دوش  یم  هدرپس  یناسک  هب  تعامج  هعمج و  تماما  تواضق ،  ّتیعجرم ،  بصنم  یمالـسا ،  هقف  رد   3
236  . تسا یعامتجا  يدرف و  تلادع  زا  معا  یتلادع  نینچ  دنشاب و  تلادع  هلمج 

متس زا  ار  یمالسا  هعماج  هدش  نیعم  نارگمتس  يارب  مالسا  رد  هک  يدیدش  تازاجم  رانک  رد  اه  شور  هنوگ  نیا 
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، دزاس یم  نومنهر  یعامتجا  تلادـع  تشهب  يوس  هب  دـشخب و  یم  تینوصم  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  نآ  هک  يا  هوقلاب  لعفلاب و  ياه 
.دشک یم  یهابت  هب  ار  ناشماجرف  تسا و  ناراکمتس  نیمک  رد  زین  دنوادخ  هکنیا  رب  نوزفا 

یگدنز تّینیع  رد  تلادع 

تایح ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  نایرج  یعمج  ياهراک  همه  رد  يدرف ،  يرکف و  تلادع  ياپ  هب  اپ  دیاب  یعامتجا  تلادع  يابیز  هدیدپ 
یخرب رد  تلادـع  دوجو  هچ  رگ  .ددرگ  صاخ  یهورگ  درف و  هب  رـصحنم  ای  دوش  هصالخ  باـتک  مـالک و  رد  هکنیا  هن  دـشخب  یهلا 

دارفا و همه  هب  تبـسن  یلو  دشاب  هتـشاد  دـیاب  يرتهب  دومن  دارفا  یخرب  رد  دـبای و  یم  يرتشیب  ترورـض  تیـساسح و  اه  تیلو  ؤسم 
: دنهد رارق  لمع  كالم  شیوخ  ياهراک  هیلک  رد  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  مدرم  مومع  رب  دراد و  ترورض  تیمومع و  راشقا 

.دشاب لداع  ، رگید ناگتسب  رهاوخ و  ردارب و  نادنزرف ،  رسمه و  ردام ، ردپ و  اب  راتفر  رد 

ار مدرم  قوقح  ...و  یگدـننار  دـمآ ؛ تفر و  یمومع ،  تاناکما  رگید  هیلقن و  لـیاسو  زا  هدافتـسا  و  رازاـب ، و  ناـبایخ ،  هچوک و  رد 
.دیامنب تیاعر 

ناوت هزادنا  هب  راک  یعرش ،  هفیظو  ماجنا  عوجر ،  بابرا  ناتسدالاب ،)  ناتـسد و  ریز  زا  معا   ) ناراکمه اب  دروخرب  رد  راک ، لحم  رد 
.دوشن جراخ  تلادع  هداج  زا  لاملا ،  تیب  هژیوب  نارگید ،  لاوما  ظفح  داد ، رارق  قبط  و 

اب هشیمه و  دـنکن و  ادوس  ایند  كدـنا  يالاک  هب  ار  تلادـع  يابیز  هکلم  یبلطدوس ،  هراّکم  رازاب  رد  نالک و  درخ و  دتـس  داد و  رد 
.دیامن راتفر  فاصنا  هب  سک  همه 

ماقم و رگا 
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حیجرت نادـجو  تلادـع و  رب  ار  شیوخ  هتـساوخو  اوه  دـنکن و  تکرح  عرـش  نوناق و  بوچراچ  زا  جراخ  زگره  دراد ، یتّیلو  ؤسم 
.دهدن

نآ اب  ار  دوخ  رظن  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  قح  نتفرگ ،  يءار  مه  نداد و  يءار  رد  مه  تاباختنا ،  دننامه  یـسایس  ياه  هنحـص  رد 
.زین یتدیقع  یسایس و  يرکف ،  ياهرظن  راهظا  رد  دهد و  قیبطت 

لابَو ایند و  رزو  نیقیب  دیآ  یم  تسد  هب  قحان  هب  هچ  نآ  اریز  دهنن  نوریب  ياپ  تلادـع ،  تّفع و  هّداج  زا  هاگ  چـیه  عازن  اوعد و  رد 
.درک دهاوخن  افو  راوخ  مارح  هب  مارح  لام  تشگ و  دهاوخ  ترخآ 

رس هب  هکلب  درب ، دهاوخن  ههاریب  هب  ار  دوخ  بکار  زگره  هک  دنیـشنب  تلادع  راوهار  بکرم  رب  هراومه  دیاب  زین  تواضق  يرواد و  رد 
...و .دناسر  دهاوخ  تداعس  لزنم 

يزیتس متس 

حیضوت

ددم نارگمتس  هب  .دشاب 2  رگمتس   1 دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوت  یم  ار  اریز  تلاح  راهچ  زا  یکی  شیوخ ،  ناعونمه  اب  دروخرب  رد  ناسنا 
.دزیتسب ناگ  هشیپ  متس  اب  .دشاب 4  توافت  یب  .دناسر 3 

وا تسا و  زاب  نم  ؤم  ناسنا  يورارف  مراهچ ،  هار  اهنت  تسا و  موکحم  تشز و  درخ ، نید و  رظن  زا  تسخن  تلاح  هس  دـیدرت  نودـب 
دناکشخب دشاب  اج  ره  ار  متـس  هشیر  دزیخرب و  زیتس  هب  دشاب  هک  ره  رگمتـس  اب  هک  دریگ  راک  هب  ار  شیوخ  تّمه  همه  تسا  فّظوم 

عون نیرتهب  ار  نآ  ع )   ) یلع ماما  هک  تسا  یعامتجا  قالخا  ریذـپان  هشدـخ  لوصا  زا  عرـش  لـقع و  هاگدـید  رد  يا  هیحور  نینچ  و 
: دنک یم  یفرعم  تلادع 

ُهَناِعا ِلْدَْعلا  ُنَسْحَا  )
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237( ِمُولْظَْملا

 . تسا هدیدمتس  هب  ندرک  يرای  تلادع  لکش  نیرتهب 

یم بوـسحم  هریبـک  هاـنگ  نآ  كرت  هک  تسا  مهم  يّدـح  هب  مالـسا  رد  موـلظم ،  هب  یناـسر  يراـی  هـشیپ و  متـس  متـس و  اـب  راـکیپ 
238 .دوش

يزیتس متس  داعبا 

هراشا

هب ار  یگدـنز  ياـه  شزرا  همه  درب و  یم  ورف  دوخ  ماـک  رد  ار  زیچ  همه  ددرگن ، راـهم  رگا  هک  تسا  ینازوـس  شتآ  دادـیب ، ملظ و 
هلحرم رد  تسا .  زاین  یناگمه  جیـسب  کی  هب  نآ ،  شکرـس  ياه  هلعـش  ندرک  شوماخ  يارب  لیلد  نیمه  هب  دناشک ، دهاوخ  یتسین 

زین ادخ  دعب  هلحرم  رد  هک  نانچ  دننک ، يریگولج  دادیب  ماود  عوقو و  زا  دیاب  مدرم  تلود و  سپـس  متـس و  تحت  دارفا  دوخ  تسخن 
: دمآ دهاوخ  رگمتس  گنج  هب 

هدید متس  يزیتس  ملظ  فلا 

دروآ مهارف  ار  شیوخ  یشک  متس  هنیمز  درادن  قح  سک  چیه  تسا و  موکحم  يرگمتس  نوچ  زین  يریذپ  متس  مالـسا ،  هاگدید  رد 
 : میناوخ یم  دیجم  نآرق  رد  دهد ؛ ناشن  شزاس  شمرن و  رگمتس ، ربارب  رد  و 

239( َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال  ال  )...

.دیشک یمن  متس  دینک و  یمن  متس 

شیوخ يرای  هب  ار  نارگید  دـنک ، تمواقم  ناوت  ّدـح  رد  دـیاب  دریگ ، یم  رارق  ملاـظ  موجه  دروم  هک  یناملـسم  ره  ساـسا ،  نیا  رب 
240 .دیامن رارف  رگمتس  سرریت  زا  ای  دبلط و 

تلود يزیتس  ملظ  ب 

.دنهدن ار  متـس  نیرتمک  هزاجا  سک  چیه  هبو  دننک  دوبان  هعماج  رد  ار  يریذـپ  متـس  يرگمتـس و  هنوگره  هنیمز  دـنفّظوم  اه  تلود 
تبالـص و اب  تفالخ ،  ماقم  رد  ریما  ترـضح  تسا .  نادنمدرخ  دیکءات  دروم  درادن و  یناهرب  چیه  هب  زاین  یمادـقا  نینچ  ترورض 

: دیامرف یم  دیکءات 

241( ِمُولْظَْمِلل َّنَفِْصنََال  ِمْصَْخِلل َو  َّنَحَْصنََال  ِهّللا  ُْمیَا  َو  )... 

.دناتس مهاوخ  ار  مولظم  داد  هدرک ،  یهاوخریخ  نمشد  يارب  دنگوس ، ادخ  هب 
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هللا تاولص  نانم  ؤمریما  دیوگ : یم  سابع  نبا  دوب ؛ متس  اب  زیتس  نآ و  داعبا  همه  رد  تلادع  هماقا  يولع ،  تموکح  راک  نیرت  یلصا 
نیا تمیق  دیسرپ : نم  زا  دز ، یم  هلـصو  ار  دوخ  شفک  هتـسشن و  راق ) يذ   ) مان هب  یلحم  رد  لمج ،  گنج  هب  تمیزع  ماگنه  هیلع ، 

؟  تسا ردقچ  شفک 

: دومرف .درادن  یشزرا  چیه  متفگ : 

242( ًالِطاب َعَفْدَا  ْوَا  ًاّقَح  َمیُقا  ْنَا  ِّالا  ْمُِکتَْرِما  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  َیَِهل  ِهّللاَو  )

یلطاب زا  ای  مراد  ياپ  رب  ار  یّقح  هکنیا  رگم  تسا ،  رت  شزرا  اب  نم  دزن  امش  رب  تموکح  زا  شزرا ،  یب  شفک  نیا  دنگوس ، ادخ  هب 
 . منک يریگولج 

سیق نب  دیعس 
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زا یتعاس  نینچ  رد  ارچ  مدیـسرپ :  مدید ،  يراوید  هیاس  رد  ار  ع )   ) نانم ؤمریما  نازوس ،  مرگ و  يزور  رد  دـیوگ : یم  زین  ینادـمه 
: داد خساپ  يا ؟  هدمآ  نوریب  لزنم 

243( ًافوُْهلَم َثیُغا  ْوَا  ًامُولْظَم  َنیعُِال  ِّالا  ُتْجَرَخ  ام  )

 . مسرب یهاوخداد  دایرف  هب  ای  منک  کمک  ار  يا  هدیدمتس  هکنیا  زج  مدماین  نوریب 

مدرم يزیتس  ملظ  ج 

نامولظم دنتسیاب و  ناملاظ  ربارب  رد  یعمج  هتسدای  يدارفنا  لکش  هب  دنفّظوم  دنراد و  ریطخ  یتیلو  ؤسم  هراب  نیا  رد  زین  هعماج  دارفا 
244 .دنیامن يرای  ار  هدیدمتس  هک  دوب  هداد  نامرف  ار  شنارای  ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر  .دنناسر  يرای  ار 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  امهیلع  رقاب  ترضح  شردپ  زا  قداص  ماما 

يرای هدیدمتس  هب  دیناوت  یمن  رگا  امـش  دنک ، متـس  وا  هب  ای  دشکب  ای  دنزب  کتک  ببـس  یب  ار  يدرف  دهاوخب  يرگمتـس  هاشداپ  رگا 
245 ...دنک کمک  ار  وا  تسا  بجاو  دشاب ، یمولظم  نم  ؤم  دزن  نم  ؤم  رگا  اریز  دیبای ، روضح  اجنآ  رد  دیابن  دیناسر ،

: دیامرف یم  زین  (ع )  اضر ترضح 

246( ًافوُْهلَم ْثِغَا  ٍلاْیمَا  َهَّتِسْرِس  ًامُولْظَم َو  ْرُْصنا  ٍلاْیمَا  َهَسْمَخ  ْرِس  )...

 ! سرب يا  هدیدمتس  دایرف  هب  ورب و  هار  لیم  شش  نک و  کمک  ار  یمولظم  ورب و  هار  لیم  جنپ  هدش ]  رگا  ]

هـشیدنا رد  لقادح  دندماینرب ، متـس  ندنکرب  هدهع  زا  لمع  رد  رگا  هک  دنـشاب  شالت  رپ  ساسح و  دیاب  ردـق  نآ  يداو  نیا  رد  مدرم 
: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  .دوب  دنهاوخ  نارگمتس  مرج  کیرش  هن  رگ  دنهدن و  رد  نت  نآ  هب  لد  رد  دنشاب و  نآ 

247( ِهیف ُءاکَرُش  ِِهب  یضاّرلا  َُهل َو  ُنیعُْملا  ِْملُّظلِاب َو  ُلِماْعلَا  )

یضار متس  هب  هک  نآ  وا و  رایتسد  هدننک ،  متس 
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.دنمیهس ملظ  نآ  رد  دشاب ،

یهلا هدارا  د 

رگمتـس ای  دریگب ؛ نآ  اب  ییورایور  زا  ار  اـه  تموکحو  مدرم  ناوت  ملظ ،  تخرد  يدـنمونت  متـس و  ياـه  هنیمز  یگدرتسگ  اـسب  هچ 
تاذ دوب و  دـهاوخ  زاـسراک  یهلا  زوس  متـس  هدارا  يدراوم  نینچ  رد  دـنزب ، دادـیب  هب  تسد  اـه  تموـکح  مدرم و  سرتـسد  زا  رود 

یم رفیک  هب  ار  رگدادیب  دشخب و  یم  ییاهر  رگمتس  گنچ  زا  ار  وا  دباتش و  یم  مولظم  يرای  هب  شیوخ  نارکیب  فاطلا  اب  وا  سّدقم 
 : هدمآ زین  یسدق  ثیدح  رد  نآرق 248  ددعتم  تایآ  رب  هوالع  دناسر ؛

249( َمُولْظَْملا ُْهنِم  َلیُدا  یّتَح  ٍدَصْرَِمب  ِِملاّظِلل  ّینِاَف  ًاِملاظ  ْنُکَت  ِْملُّظلِاب َو ال  َضْرَت  ال  یسُوم ...  ای  )

 . مریگب وا  زا  ار  مولظم  ماقتنا  ات  مرگمتس  نیمک  رد  نم  هک  نکن  متس  زین  دوخ  وشن و  یضار  متس  هب  یسوم !  يا 

: دیامرف یم  شراوگرزب  ردپ  زا  لقن  هب  زین  ع )   ) قداص ماما 

250( ِِملاّظلا َنِم  ِمُولْظَْمِلل  ُذُخْءاَی  ٌلْدَع  ٌمَکَح  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهّللا  َّنِا  )

.دناتس یم  رگمتس  زا  ار  هدیدمتس  داد  هک  تسا  يرگداد  رواد  گرزب  دنوادخ 

هبناج همه  يرای 

یم لماش  ار  مولظم  نم  ؤم  هب  کمک  هنوگره  هکلب  تسین ،  اهنت  یناج  یلام و  ررض  ربارب  رد  مولظم  يرای  هب  رـصحنم  دش ، دای  هچنآ 
 ، یگنهرف يرکف و  فاعضتسا  یناج ،  بیـسآ  یلام ،  ررـض  نوچمه  يونعم  يدام و  زا  معا  ار  یمتـس  هنوگره  دنفّظوم  همه  دوش و 

.دنیبب یمتس  هدش  دای  داعبا  زا  کی  چیه  رد  دنهدن  هزاجا  دنزاس و  رود  نم  ؤم  زا  ار  همه  ...و  یسومان  یضرع و  بیسآ 

: دیامرف یم  یگنهرف  يزیتس  متس  هرابرد  ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر 

وا هب  دنک و  کمک  شتفرعم  مهف و  رد  ار  یفیعض  سک  ره  ... 
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...دنک یم  شا  يرای  نداد ،  ناج  ياه  یتخس  رد  دنوادخ  دیامن ، ثحب  دنتـسه  ارگ  لطاب  هک  ینید  نانمـشد  اب  هنوگچ  هک  دهد  دای 
عفترم ار  وا  یلغش  ياه  تمحازم  دنوادخ  دوش ، ناسآ  شراک  ات  دناسر  يرای  شراک  رد  ار  ایند  نید و  هب  لوغشم  ناسنا  سک  ره  و 

251 .دزاس

تسا رت  هدنزرا  يّدام  لئاسم  رد  وا  یکیزیف  يرای  زا  بتارم  هب  يرکف ،  یگنهرف و  دعب  رد  مولظم  تناعا  تفگ  ناوت  یم  تءارج  هب 
دـنروآ و مهارف  دوخ  رد  ار  يرتشیب  يریذـپ  متـس  ياه  هنیمز  اسب  هچ  دـنربب  رـس  هب  یگنهرف  فاعـضتسا  رد  هعماج  درف و  رگا  اریز   ؛
اب دنوش ، دازآ  ینادان  لهج و  تراسا  زا  دـنبای و  یگنهرف  دـشر  رگا  اّما  دـنزاس ، مکاح  شیوخ  تشون  رـس  رب  ار  يرگید  نارگمتس 

تراسا و ياهریجنز  دوخ ، يرکف  ياه  ییاناوت  رب  ياکتا  اب  نارگید و  يرای  نودب  یتح  شیوخ و  ینورد  ششوج  دوخرب و  ياکتا 
.دنهد یمن  نارگید  هب  ار  یملظ  رامثتسا و  هنوگ  چیه  هزاجا  دننک و  یم  هراپ  ار  متس 

عافد نانآ  زا  دوخ  ناشیکمه  بایغ  ای  روضح  رد  دنفّظوم  همه  دوش و  عقاو  متـس  دروم  دیابن  ینم  ؤم  چیه  زین  وربآ  ّتیثیح و  دعب  رد 
 . تسا رت  هدننکش  يرهاظ  يّدام و  متس  زا  بتارم  هب  نم  ؤم  يوربآ  ضرع و  هب  ندز  هبرض  هک  ارچ  دنراد  ساپ  ار  ناشتمرح  دننک و 

: دیامرف یم  هراب  نیارد  (ع )  رقاب ماما 

252( ِهَرِخ ْالا  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُهَحَضَفَخ  ِِهنْوَع  ِِهتَرُْصن َو  یلَع  ُرِدْقَی  َوُه  ُْهنَع َو  ْعَفْدَی  َْمل  ُهْرُْصنَی َو  ْمَلَف  ُنِمْؤُْملا  ُهوُخَا  ُهَْدنِع  َبیتْغا  ِنَم  )

دوش تبیغ  شنم  ؤم  ردارب  زا  وا  دزن  هک  یسک 
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رادـقم یب  ار  وا  ترخآ ،  ایند و  رد  دـنوادخ  تساناوت ،  وا  يرای  ترـصن و  رب  هک  یلاح  رد  دـیامنن  عافد  وا  زا  دـنکن و  شیرای  سپ 
.دزاس

دوخ رگا  یتح  درک  مادقا  نادب  دیاب  عالّطا ،  فرص  هب  دوش و  یمن  زین  وا  تساوخرد  هب  رـصحنم  مولظم  يرای  هک  میوش  یم  روآدای 
.دهاوخن يرای  یسک  زا  وا 

ناسر يرای  شاداپ 

هچ رگ  دوش ، هدرمـش  منتغم  یتشادمـشچ  چـیه  نودـب  دـیاب  هک  تسالاو  یـشزرا  دوخ  مولظم ،  هب  ندـناسر  يرای  متـس و  اب  هزراـبم 
 : هلمج زا  تسا  هداد  رارق  هتسیاش  رادرک  نیا  يارب  ارس  ود  رد  زین  ار  يردقنارگ  راثآ  میکح  دنوادخ 

: دومرف هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما  ناهانگ :  ندودز   1

253( ِبوُرْکَْملا ِنَع  ُسیْفنَّتلا  ِفوُْهلَْملا َو  ُهَثاِغا  ِماظِعلا  ِبُونُّذلا  ِتاراّفَک  ْنِم  )

 . تسا گرزب  ِناهانگ  هدنناشوپ  بابسا  زا  راتفرگ ، درف  يزاساهر  مولظم و  یسردایرف 

: دومرف ع )   ) قداص ماما  ادخ : هّجوت   2

254( ...َنافَْهل َثاغَا  ْوَا  ًامِدان  َلاقَا  ْنَم  ِهَمایِْقلا : َمْوَی  ْمِْهَیِلا  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُرُْظنَی  ٌهََعبْرَا  )

هب ای  دنک  وفع  ار  ینامیـشپ  ناسنا  هک  تسا  یـسک  اهنآ ) لوا  : ) دزادنا یم  فطل  رظن  رفن  راهچ  هب  تمایق  زور  رد  لجوزع ،  دـنوادخ 
...دسرب يا  هراچیب  دایرف 

: دومرف (ع )  دواد ترضح  هب  دنوادخ  دیامرف : یم  ص )   ) مرکا لوسر  مدق :  يراوتسا   3

255( ُماْدقَْالا ُّلِزَت  َمْوَی  ِْهیَمَدَق  َِتْبُثا  ِّالا  ِِهتَمَلْظَم  یف  ُهَعَم  یشْمَی  ْوَا  ًامُولْظَم  ُنیُعی  ٍْدبَع  ْنِم  َْسَیل  )...

مدق هک  يزور  رد  ار  شیاه  ماگ  هکنیا  زج  درادرب  ماگ  وا  زا  متـس  عفر  رد  ای  دناسر  يرای  ار  يا  هدیدمتـس  هک  تسین  يا  هدنب  چـیه 
 . مراد راوتسا  دزغلب ، اه 

: دومرف ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر  ناوارف :  رجا   4

مغ زا  ات  دنک  کمک  ار  ینم  ؤم  سک  ره 
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هدنب هد  يزاس  دازآ  باوث  دیازفا ، یم  شتاجردرب  هجرد  هد  دسیون ، یم  شیارب  هنـسح  هد  دنوادخ ، دبای ، تاجن  يراتفرگ  هودنا و  و 
256 .دراپس یم  وا  هب  ار  رفن  هد  تعافش  تمایق  زور  دنادرگ و  یم  رود  وا  زا  ار  يدب  هد  دنک ، یم  اطع  وا  هب 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مهیلع  هّللا  تاولص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  اضر  ماما  ربمایپ : ینیشنمه   5

257 .دوب میهاوخ  مه  اب  دناسر ، ددم  ار  یمولظم  هک  یسک  نایعیش و  یلع ،  نم ، 

: دومرف زین  ع )   ) قداص ماما 

258( َفیعَّضلا ِنُِعْیل  ...ُهَتَّنَج َو  ُهَنِکُْسی  ِِهتَمْحَر َو  یف  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهَلِخُْدی  ْنَا  َدارَا  ْنَم  )

.دناسر يرای  ار  فیعض  دیاب  دهد  ياج  شتشهب  رد  دزاس و  دراو  دوخ  تمحر  باب  رد  ار  وا  گرزب  دنوادخ  دهاوخ  یم  سک  ره 

مولظم هب  ندناسرن  يرای  رفیک 

رب هوالع  دوب ، دـهاوخ  خزود  هبوت  مدـع  تروص  رد  هریبک  هانگرفیک  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  مولظم  هب  ندـناسرن  يراـی  هک  میتفگ 
هراشا دروم  هس  هب  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  مولظم  ترـصن  كرت  يارب  يدـیدش  ياه  تبوقع  موصعم ،  نایاوشیپ  نانخـس  رد  نیا ، 

 : مینک یم 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  ترضح  ترخآ :  ایند و  رد  یگراچیب   1

259( ِهَرِخ ْالا  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  َُهلَذَخ  ِّالا  ِِهتَرُْصن  یلَع  ُرِدْقَی  َوُه  ُهاخَا َو  ُلُذْخَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  ام  )

.درک دهاوخ  راوخ  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، يرای  ار  شنم  ؤم  ردارب  ییاناوت  نتشاد  اب  هک  ینم  ؤم  ره 

: دومرف (ع )  داّجس ماما  الب : لوزن   2

260( ...ِمُولْظَْملا ِهَنَواعُم  ُكْرَت  ِفوُْهلَْملا َو  ِهَثاِغا  ُكْرَت  َءالَْبلا  ُلِْزُنت  یتَّلا  ُبُونُّذلَا  )...

 . تسا هدیدمتس  يرای  كرت  مولظم و  یسردایرف  كرت  دوش ، یم  الب  لوزن  ببس  هک  یناهانگ  زا 

3
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: دومرف ع )   ) مشش ماما  یخزرب :  شتآ 

نآ رفیک  نیا  دـنتفگ  ودـب  دـش  شتآ  لامالام  شروگ  نآ  رثا  رب  هک  دـندز  يا  هنایزات  دوب  هدرم  هک  يراـکوکین  درم  هب  کـئالم )  ))
261  !( يدناسرن يرای  ار  وا  يدرک و  رذگ  یفیعض  هب  يدناوخ و  وضو  یب  زامن  کی  هک  تسا 

262 .دراد یپ  رد  یتخس  ياهرفیک  زین  نآ  هک  دوش  یم  بوسحم  زین  رگمتس  هب  کمک  یعون  مولظم ،  يرای  كرت  رگید  يوس  زا 

قلخ نسح 

حیضوت

هب رتشیب  یلو   263 دریگ یم  رب  رد  ار  وکین  تافـص  راتفگ و  رادرک ، همه  دراد و  ریگارف  ماـع و  يدربراـک  هاـگ ،  قلخ )  نسح   ) هژاو
نسح هرابرد  ع )   ) قداص ماما  زا  یصخش  دور  یم  راک  هب  يدروخرب  شوخ  ییوگابیز و  ییوخمرن ،  ینعی  دودحم ، صاخ و  يانعم 

: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  تساوخ ،  حیضوت  قلخ 

264( ٍنَسَح ٍرِْشِبب  َكاخَا  یْقلَت  َکَمالَک َو  ُّبِیَُطت  َکَحانَج َو  ِیَُلت  ُنّ )

 . ینک تاقالم  ار  تردارب  ییورشوخ  اب  هزیکاپ و  ار  تنخس  زیمآ و  تفطالم  ار  تراتفر 

 ، یعامتجا یگدنز  همزال  دنک و  یگدنز  دوخ  ناعونمه  اب  تسا  راچان  یـسک  ره  هدـش و  نیجع  ناسنا  تشرـس  اب  یعامتجا  تسیز 
 ( ص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  تسا .  هدـش  هصـالخ  قلخ  نسح  رد  هک  تسا  هنادـنمدرخ  هناتـسود و  ناـسنا  هدـش ،  باـسح  دروخرب 

: دومرف

265( ٌنَسَح ٌْقلُخ  َُهل  َنوُکَی  ْنَا  ٌجاتُْحم  ُهَّنَا  َِملََعل  ِْقلُْخلا  ِنْسُح  یف  ام  ُْدبَْعلا  ُمَْلعَی  َْول  )

 . تسا دنمزاین  وکین  قلخ  هب  هک  تفای  یم  رد  تسا ،  هتفهن  ییوخشوخ  رد  ییاه )  شزرا   ) هچ هک  تسناد  یم  هدنب  رگا 

ییوخشوخ شزرا 

هدرک نایب  ار  نآ  نیـشنلد ،  زغن و  ینانخـس  اب  موصعم ،  نارادمتعیرـش  دراد و  يا  هژیو  شزرا  یمالـسا  ینگهرف  رد  ابیز  تفـص  نیا 
 : تسا هدومرف  هتسناد و  تمایق  يوزارت  رد  لمع  نیرت  نیگنس  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنا ؛

266( ِْقلُْخلا ِنْسُح  ْنِم  ُلَْضفَا  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ٍءِْرما  ِنازیم  یف  ُعَضُوی  ام  )

.دریگ یمن  رارق  ییوخشوخ  زا  رترب  يزیچ  صخش ،  لامعا )   ) يوزارت رد  تمایق ،  زور 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  نیشنمه  نیرتهب  ار  نآ  زین  هیلع  هللا  تاولص  ریما  ترضح 
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267( ٍنیرَق ُْریَخ  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  )

تسا نیشنمه  نیرتهب  یقلخ  شوخ 
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.

 : تسا هومرف  هتسناد و  یکین  راک  ره  هتشر  رس  ار  نآ  يرگید  نخس  رد  و 

268( ٍِّرب ِّلُک  ُسْءاَر  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  )

: دوب دهاوخن  اراوگ  نیریش و  یقلخ ،  شوخ  نودب  یگدنز  هک  هدومرف  راهظا  زین  ع )   ) قداص ماما 

269( ِْقلُْخلا ِنْسُح  ْنِم  ُءاَنْهَا  َْشیَع  (ال 

 . تسین ییوخشوخ  اب ) یگدنز   ) زا رتاراوگ  یگدنز  چیه 

رهو دـهد  یم  رارق  یناـسنا  لـیاضف  لوصا  فیدر  رد  ار  هدیدنـسپ  يوـخ  نیا  قـلخ ،)  نسح   ) زا شیاتـس  يراذـگجرا و  هنوـگ  نیا 
ناسنیدـب دـنادرگ و  رطعم  اراوگ و  ار  یعامتجا  تسیز  ياضف  دوخ  مهـس  هب  دـیارایب و  نادـب  ار  دوخ  ات  دـنک  یم  فّظوم  ار  یناسنا 

.دنهد همادا  شیوخ  یگدنز  هب  یمیمص  مرگ و  یطیحم  رد  مدرم  همه 

یقلخ شوخ  ءاشنم 

نایقتم يالوم  نانخـس  رد  دوش ؛ یم  هیذغت  لیـصا  یعبنم  زا  دفکـش و  یم  باداش  دنمونت و  یتخرد  رب  ییوخمرن  يابیز  ياه  هفوکش 
 : تسا هدش  یفرعم  هنوگ  نیا  دنسپ ، ادخ  تلصخ  نیا  ياه  همشچ  رس  (ع ) 

270( ِلْقَْعلا ِراِمث  ْنِم  ُدوُمْحَمْلا  ُْقلُْخلَا  : ) درخ هویم 

 . تسا درخ  ياه  هویم  زا  هدیدنسپ  يوخ 

271( ِقارْعَْالا ِمَرَک  ُناهُْرب  ِقالْخَْالا  ُنْسُح   : ) نادناخ يراوگرزب 

 . تسا یگداوناخ  يراوگرزب  لیلد  یقالخا  شوخ 

272( ِهَریرَّسلا ِنْسُح  ُناْونُع  ِهَریّسلا  ُنْسُح   : ) نطاب ییابیز 

 . تسا نطاب  ییوکین  لیلد  یشوروکین 

: درمش یم  ایح  زا  بعشنم  ار  ییوخشوخ  زین  تاروت 

273( ِْقلُْخلا ُنْسُح  ...ِءایَْحلا  َنِم  َبَّعَشَت  )

.دریگ یم  تءاشن  ایح  زا  قلخ  نسح  نوچ  یتافص 
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نید اب  هطبار 

نیا اب  دوش ، تفای  تسا  نکمم  شمارم  نییآ و  زا  رظن  فرـص  سک  ره  دوجو  رد  تسا و  یناسنا  يابیز  يوخ  کی  یقـالخا  شوخ 
یقالخا شوخ  ،274 و  دنا هدوب  وخشوخ  انثتسا ، نودب  ادخ ، ناروآ  مایپ  .دراد  یهلا  سدقم  تعیرـش  اب  ینتـسسگان  طابترا  فصو ، 

: دهد یم  لیکشت  ار  نید  فصن  ص )   ) مالسا راوگرزب  ربهر  ریبعت  هب  هکلب  تسا  نّیدت  تمالع  اهنت  هن 

275( ِنیّدلا ُفِْصن  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  )

 : تسا رت  لماک  شنامیا  دشاب ، رتوخشوخ  نم  ؤم  هچ  ره  هک  تسا  نیا  زین  (ع )  رقاب ماما  ترضح  هاگدید 

276( ًاْقلُخ ْمُُهنَسْحَا  ًانامیا  َنینِمْؤُْملا  َلَمْکَا  َّنِا  )

: دنشاب هتشاد  مه  قلخ  نسح  مالسا ،  هارمه  دیاب  ًامتح  هک  هدرک  شرافس  ناناملسم  هب  ع )   ) قداص ماما 

277( ِْقلُْخلا ِنْسُح  ِءاخَّسلِاب َو  ُهَتَبْحُص  اُونِسْحَءاَف  ًانید  َمالْسِْالا  ُمَُکل  یضَتْرا  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  )

.دیزاس وکین  ار  شا  یهارمه  یقلخ ،  شوخ  تواخس و  اب  سپ  تسا  هدیدنسپ  ار  مالسا  نید  امش  يارب  گرزب  دنوادخ 

قلخ نسح  ناهارمه 

لها تایاور  رد  .دـننک  یم  قلخ  ار  يدنمـشزرا  راثآ  یعومجم ،  روط  هب  هاگو  دـنراد  لباقتم  ریثءات  رگیدـکی  رد  یقالخا  ياـیاجس 
مه هک  تسا  هدـمآ  زین  لـیاضف  رگید  اـب  هارمه  هتفرگ ،  رارق  ثحب  دروـم  يدارفنا  روـط  هب  قـلخ  نسح  هک  هنوـگ  ناـمه  ع )   ) تـیب

: دناسر یم  یناسنا  گرزب  لیاضف  رگید  اب  ار  نآ  یشزرا 

تسا هدرک  یفرعم  تشهب  هب  دورو  لماوع  نیرت  مهم  ار  ود  نآ  هتسناد و  اوقت  فیدرمه  ار  ییوخشوخ  ص ،)   ) مالسا یمارگ  لوسر 
:

278( ِْقلُْخلا ُنْسُح  ِهّللا َو  َيْوقَت  َهَّنَْجلا ، ِیتَُّما  ِِهب  ُِجلَت  ام  ُرَثْکَا  )

.دنوش یم  تشهب  دراو  یقلخ  شوخ  اوقت و  هلیسو  هب  رتشیب  نم  تّما 

ار رگید  تلیضف  هس  ییوخشوخ و  ینخس ،  رد  ع ،)   ) قداص ماما 
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 : تسا هدومرف  هتسناد و  نامیا  هدننک  لماک 

279( ِْقلُْخلا ُنْسُح  ُءایَْحلا َو  ِهَنامَْالا َو  ُءادَا  ُقْدِّصلَا َو  ...ُُهنامیا  َلُمَک  ِهیف  َّنُک  ْنَم  ٌَعبْرَا 

 . ییوخشوخوایح يرادتناما ،  ییوگتسار ،  تسا :  لماک  شنامیا  دشاب ، یسک  رد  رگا  یگژیو  راهچ 

 : تسا هدومرف  هدرک و  یفرعم  ناربمایپ  قالخا  زا  رگید  تلصخ  هس  هارمه  ار  نآ  يرگید ،  نخس  رد  و 

280( ِءاِیْبنَْالا ِقالْخَا  ْنِم  ِْقلَْخلا  َنْسُح  َْملِْحلا َو  َِّرْبلا َو  َْربَّصلا َو  َّنِا  )

 . تسا ناربمایپ  تافص  زا  یقالخا  شوخ  يرابدرب و  یکین ،  ربص ، انامه 

ره هک  دـنا  هدرک  میـسرت  ار  هعومجم  هس  ًاعمج  وکین و  قالخا  زا  هعومجم  کی  هدـش  دای  تایاور  زا  کـی  ره  تسادـیپ ،  هک  ناـنچ 
رد قلخ )  نسح   ) لاح نیع  رد  .دـنک  یم  توافت  رگید  هعومجم  ود  اـب  دراد و  ار  دوخ  هب  صوصخم  ریثءاـت  هاـگیاج و  يا  هعومجم 

.دنک یم  افیا  ار  صخشم  یشقن  کی  ره  رد  دراد و  روضح  هعومجم  هس 

اهدرواتسد

هراشا

صخـش يارب  زین  يا  هدـنزرا  راثآ  دراذـگ و  یم  عامتجا  ّوج  يدوبهب  رد  ییازـسب  ریثءاـت  یقلخ ،  شوخ  تشذـگ ،  هچنآ  رب  هوـالع 
 : میهد یم  حیضوت  ریز  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  وخشوخ 

یعامتجا فلا 

شوخ و يدروخرب  راظتنا  نارگید  زا  ًاعبط  دوش و  یم  تبحم  دنمک  ریسا  نانآ  ياهلد  دنتبحم و  هنـشت  اه  ناسنا  ّتبحم :  یتسود و   1
.دـنهد یم  زورب  ار  شیوخ  یناسنا  فطاوع  هلـصافالب  دـنریگ و  یم  رارق  زین  نارگید  فطاوع  ریثءات  تحت  دـنراد و  هناتـسود  ناسنا 
ياضف دننک و  دروخرب  هناتـسود  يدروخرب  هداشگ و  ییور  مرن ،  ینابزاب  رگیدـکی ، هب  تبـسن  عامتجا  دارفا  همه  تسا  اجب  هچ  سپ 

: دومرف ع )   ) قداص ماما  .دننک  یگدنز  ّتیمیمص  اب  دوخ  ناعونمه  اب  دننزب و  تبحم  رطع  ار  یگدنز 

281( ِهَّدَوَْمِلل ٌهَِبلُْجم  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  )

.دنک یم  بلج  ار  نارگید  یتسود  یقلخ ،  شوخ 

يدامتعا یب  اه ، باصعا  گنج  اه ، هغدغد  ًاعبط  رگیدکی  هب  تبـسن  اه  ناسنا  ندـش  یمیمـص  اب  اهرمع : يزارد  اهرهـش و  يدابآ   2
؛ دـنزادرپ یم  شالت  راک و  هب  لباقتم ،  دامتعا  یحور و  تینما  رد  هعماج  دارفا  ددـنب و  یم  رب  تخر  ...و  اـه  هرهلد  بارطـضا و  اـه ،

یـسک ره  ییاضف ،  نینچ  رد  ...و  دنوش  یم  مه  راوخمغ  دننک ، یم  يزوسلد  ناعونمه  يارب  دنهد ؛ یم  يرای  اهراک  رد  ار  رگیدمه 
 ، نآ رب  هوالع  .ددرگ  یم  رت  ینالوط  زین  اهرمع  دوش و  یم  مک  اه  يرامیب  ددرگ و  یم  دابآ  اهرهش  تشاد ،  دهاوخ  یتحار  یگدنز 

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف ع )   ) قداص ماما  .داد  دهاوخ  يرای  ار  اهنآ  تشاد و  دهاوخ  فطل  رظن  یعامتجا  نینچ  رب  زین  دنوادخ 

ِنارُمْعَی ِْقلُْخلا  ُنْسُح  ُِّرْبلَا َو  )
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282( ِرامْعَْالا ِیف  ِنادیزَی  ِرایِّدلا َو 

.درک دهاوخ  دایز  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اهرهش  ییوخشوخ ،  یکین و 

يدرف ب 

هک يدوس  هلمج  زا  دنـشخب  یم  عفن  ار  شیوخ  بحاص  دـنناسر ، یم  نارگید  هب  هک  يدوس  زا  شیب  ابیز ، تافـص  کین و  ياـهراک 
 ، قالخا شوخ  درف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ،  رتشیب  نآ  یعامتجا  راثآ  زا  بتارم  هب  دـناسر  یم  دوخ  بحاـص  هب  قلخ  نسح 

 : تسا کیرش  زین  هدیدنسپ  تفص  نآ  یعامتجا  راثآ  رد 

: دومرف هیلع  هّللا  مالس  نانم  ؤمریما  ناوارف ؛  يزور   1

283( ِقْزِّرلا ِیف  ُدیزَی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  )

.دنک یم  دایز  ار  يزور  یقلخ ،  شوخ 

: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  ترخآ ؛  ایند و  ریخ   2

284( ِهَرِخ ْالا  اْینُّدلا َو  ِْریَِخب  َبَهَذ  ِْقلُْخلا  َنْسُح  َّنِا  )

.درب یم  دوخ  اب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ییوخشوخ 

: دومرف ع )   ) قداص ترضح  دهاجم : شاداپ   3

285( ...ِهّللا ِلیبَس  یف  َدِهاْجُمْلا  ِیطُْعی  امَک  ِْقلُْخلا  ِنْسُح  یلَع  ِباوَّثلا  َنِم  َْدبَْعلا  ِیطُْعَیل  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهّللا  َّنِا  )

.دیامرف یم  اطع  ار  ادخ  هار  رد  دهاجم  شاداپ  وا  هب  هدنب ،  قلخ  نسح  ربارب  رد  لاعتم  دنوادخ 

: دومرف ترضح  نامه  یلاع ؛  هجرد   4

286( ِِمئاْقلا ِِمئاّصلا  َهَجَرَد  ِِهبِحاِصب  ُُغْلبَی  ِْقلُْخلا  َنْسُح  َّنِا  )

.دناسر یم  راد  هدنز  بش  ریگ  هزور  ماقم  هب  ار  شبحاص  ییوخ ،  شوخ 

: دومرف ماما  نامه  ناهانگ ؛  يدوبان   5

287( َدیلَْجلا ُسْمَّشلا  ُثیُمت  امَک  َهَئیطَْخلا  ُثیُمی  َنَسَْحلا  َْقلُْخلا  َّنِا  )

.دنک یم  بآ  ار  خی  دیشروخ ، هکنانچ  دنک  یم  بوذ  ار  اهاطخ  وکین  قلخ  انامه 
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: دنک یم  لقن  نینچ  ص )   ) مرکا لوسر  زا  شناردپ  زا  (ع )  اضر ماما  نادیواج ؛  تشهب   6

288( ...ََهلاُحمال ِهَّنَْجلا  ِیف  ِْقلُْخلا  َنْسُح  َّنِاَف  ِْقلُْخلا  ِنْسُِحب  ْمُْکیَلَع  )

 ، تیاهن رد  ییوخشوخ  هک  ییوخشوخ ،  هب  داب  امش  رب 
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[ .درب یم  تشهب  هب  زین  ار  وخشوخ  درف  و   ] .دوش یم  تشهب  دراو 

ییوگتسار

حیضوت

راتفگ تقباطم  قدص ،  : ) دنا هتفگ  نآ  فیرعت  رد  هک  تسا  یبرع  نابز  رد  قدص )   ) هژاو فدارم  یسراف ،  نابز  رد  یتسار )   ) هژاو
یفتنم طرـش  ود  زا  یکی  رگا  و  هدـنیوگ )  ریمـض  هرازگ و  داهن ، یگنهاـمه   ) .دـهد یم  ربخ  وا  زا  هچنآ  هدـنیوگ و  ریمـض  اـب  تسا 
غورد تفگ  ناوت  یم  رابتعا  یکی  هب  تسا و  صقان  قدـص ،  تفگ  ناوت  یم  راـبتعا  کـی  هب  ینعی :  تسین .  لـماک  قدـص ،  ددرگ ،

گنهامه هرازگ  اب  داهن  هکنیا  رابتعا  هب  تسادخ )  لوسر  (ص )  دّمحم : ) دیوگب یبلق  داقتعا  نودـب  يرفاک  رگا  لاثم  روط  هب  تسا . 
رد دنوادخ  هکنانچ  تسا .  یغورد  نخس  تسا ،  فلاخم  شریمـض  اب  هدنیوگ  نخـس  هکنیا  رابتعا  هب  تسا و  یتسرد  نخـس  تسا ، 

289  .( تسا هداد  یهاوگ  وا  يربمایپ  هب  دوخ ، هکنیا  اب  هدرک ،  بیذکت  ار  (ص )  ربمایپ تلاسر  هب  ناقفانم  یهاوگ  نوقفانم  هروس 

 : تسا هدش  ریسفت  هنوگ  ود  هب  تسا  قدص  هغلابم  هغیص  هک  زین  قیّدص )   ) هژاو

.دیوگن غورد  زگره  ای  دیوگب  تسار  ناوارف ،  هک  یسک  فلا 

290 .دزاس قّقحم  دوخ  رادرک  اب  ار  نآ  دشاب و  وگتسار  داقتعا ، نخس و  رد  هک  یسک  ب 

قدص ماسقا 

4 مزع .  رد  یتـسار   3 هدارا .  تـّین و  رد  یتـسار   2 نخـس .  رد  یتسار   1 دنا : هدرک  میـسقت  عون  شـش  رب  ار  قدـص  قالخا ،  ياملع 
نیا همه  تفگ :  ناوـت  یم  هک   291  . ینید فراعم  همه  نتخاـس  ققحم  رد  یتسار   6 لمع .  رد  یتسار   5 مزع .  هب  ياـفو  رد  یتسار 

یم رب  قیّدص  هژاو  مود  ریسفت  هب  ماسقا 
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سرد نیا  رد  ار  ییوگتـسار )   ) ینعی لوا  يانعم  اهنت  میراذگ و  یم  او  یقالخا  لصفم  ياه  باتک  هب  ار  نآ  رتشیب  حرـش  ام  ددرگ و 
 . میریگ یم  یپ 

ییوگتسار هاگیاج 

يا هنوگ  هب  تسا  رادروخرب  يدنلب  هاگیاج  زا  مالسا  سدقم  تعیرش  رد  ییوگتسار 

ره ربارب  رد  اج  همه  هشیمه و  هک  تسا  هدرک  فّظوم  ار  ناناملـسم  هداد و  رارق  یعامتجا  قالخا  ریذـپان  هشدـخ  لوصا  زا  ار  نآ  هک 
تـسا يا  هزادنا  هب  غورد  یتشز  اریز  دنزاسن ؛ هدولآ  غورد ،  هانگ  هب  ار  شیوخ  نابز  هاگ  چیه  دنیوگ و  یتسار  هب  نخـس  یبطاخم ، 

292  . تسا هداد  رارق  هریبک  ناهانگ  فیدر  رد  ار  نآ  هک 

 : تساراد ار  نآ  هجرد  نیرت  یلاع  لاعتم ،  دنوادخ  هک  سب  نیمه  ییوگتسار  يدنمشزرا  ییابیز و  رد 

293( ًاثیدَح ِهّللا  َنِم  ُقَدْصَا  ْنَم  َو  )... 

؟  تسا رتوگتسار  ادخ  زا  یسک  هچ 

 : تسا هدومرف  هدرمش و  وگتسار  زین  ار  شیوخ  ناربمایپ  و 

294( َنُولَسْرُْملا َقَدَص  (َو 

.دنتفگ تسار  ناگداتسرف ،  همه 

: دومرف ع )   ) قداص ماما  ترضح 

295( ِرِجاْفلاَو ِّرَْبلا  َیِلا  ِهَنامَْالا  ِءادَا  ِثیدَْحلا َو  ِقْدِِصب  ِّالا  ًاَِّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  )

.راکدب راکوکین و  هب  تناما  يادا  ییوگتسار و  اب  رگم  داتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  گرزب  دنوادخ 

؛  ییوگتسار دیاتس : یم  نینچ  ار  ییوگتسار  يزغن ،  نانخس  رد  ع )   ) یلع ترضح  و 

 : تسا نخس  حور 

296( ِمالَْکلا ُحوُر  ُقْدِّصلَا  )

 : تسا نید  لصا 

297( ِنیّدلا ُسْءاَر  ُقْدِّصلَا  )
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 : تسا نامیا  نکر  نیرت  يوق 

298( ِنامی ْالا  ِِمئاعَد  يْوقَا  ُقْدِّصلَا  )

.دنا هتفگ  نخس  یقالخا  يالاو  هیجس  نیا  شزرا  ّتیمها و  زا  نوگانوگ ،  ریباعت  اب  زین  يرگید  ناوارف  تایاور 

ترطف اب  ییوسمه 

یهیدب و هلءاسم  کی  رد  هشیر  نخس  نیا  .دیونشب ) هچب  زا  ار  تسار  نخـس   : ) هک دیا  هدینـش  ار  فورعم  لثملا  برـض  نیا  زین  امش 
لتاق و سک ،  چیه  هک  نانچ  دوش ، یمن  هداز  ردام  زا  وگغورد ، یکدوک  چیه  هک  تسا  نآ  يایوگ  دراد و  يرطف  نشور 
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ترطف میقتـسم  هار  زا  ار  واو  دـنزومآ  یم  وا  هب  ار  اه  يراکهزب  اه و  يژک  عاونا  نارـشاعم ،  طیحم و  هکلب  دـیآ  یمن  اـیند  هب  قراـس 
.دنزاس یم  فرحنم 

غورد هب  بل  هاگ  چیه  وا  دـنزوماین ، زین  وا  هب  دـنیوگن و  غورد  وا  نایفارطا  ناّیبرم و  دـنک و  دـشر  ملاس  طیحم  کی  رد  يدازون  رگا 
.دشاب شنایز  هب  هچ  رگ  تفگ  دهاوخ  یتسرد  هب  نخس  شملاس ،  كاپ و  ترطف  ياضتقم  هب  دوشگ و  دهاوخن 

شیوخ و یگدنب  توبن و  هب  وا  یهاوگ  دـّلوت و  لّوا  تاعاس  نامه  رد  ع )   ) یـسیع ترـضح  نتفگ  نخـس  ناتـساد  دـیجم  نآرق  رد 
هوای ییوگغورد و  تسوگتـسار و  ًهرطف  ناسنا ،  هک  دـنک  یم  تاـبثا  شندوب ،  هزجعم  زا  رظن  فرـص  میرم 299  شردام  ینمادکاپ 

 . تسوا تشرس  فالخ  رب  ییارس 

یتسار ع ،)   ) یلع ماما  نخس  رد  هک  ارچ  تسوگتـسار ،  ًامتح  یعقاو ،  ناملـسم  کی  تسا و  ترطف  نید  زین  مالـسا  رگید ، يوس  زا 
 : تسا هدش  هدرمش  یناملسم  كالم  راتفگ ،

300( ِْللا ِناسّ ُقْدِص  ِمالْسِْالا  ُكالِم  )

یتسار ياهدرواتسد  نیرت  مهم 

تسا و تیـصخش  اب  میرک و  ياه  ناسنا  قالخا  زا  گرزب و  سب  یتلیـضف  دوخ ، يدوخ  هب  نآ ،  راـثآ  زا  رظن  فرـص  ییوگتـسار ، 
يدنمشزرا رایسب  ياهدرواتسد  ییوگتـسار  فصو ،  نیا  اب  دننک  یم  ادا  یتسار  هب  نخـس  تشادمـشچ ،  نودب  تشرـس  كاپ  دارفا 

: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد 

وگتسار اب  ادخ  یهارمه  فلا 

لاصتا هتـشر  زین  وگتـسار  دنراد و  رارق  وا  تیانعدروم  هراومه  ناراکوکین ،  تساه و  ییابیز  اه و  یکین  همه  ءاشنم  عبنم و  دنوادخ 
یهلا ِضیف  بلج  ببس  هدرک ،  رت  مکحم  یتسه  ءادبم  هب  ار  شیوخ 

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


: درک شرافس  نینچ  ناناملسم  هب  (ع )  رقاب ترضح  .درگن  یم  فطل  رظن  اب  وا  هب  ادخ  ددرگ و  یم 

301( َقَدَص ْنَم  َعَم  َهّللا  َّنِاَف  اُوقُدْصاَف  الَا  )...

.دیوگ یم  تسار  هک  تسا  یسک  اب  دنوادخ  هک  دییوگب  تسار  ناه ! 

: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  هکنانچ  دنک ، یم  كرابم  افص و  اب  ار  یگدنز  هدولاش  اهبنارگ ، ریسکا  نوچ  و 

302( ٌموُؤْشَم َبْذِْکلا  ٌكَرابُم َو  َقْدِّصلا  َّنَا  ْمَلْعا  (َو 

 . تسا موش  ییوگغورد ،  كرابم و  ییوگتسار ،  هک  نادب 

هّلق هب  هجیتن  رد  ددرگ و  یمن  يزادرپغورد  ییارـس و  هواـی  درگ  رگید  یهلا ،  دادـما  ییوگتـسار و  هب  تداـع  رثا  رب  ناـسنا  نینچمه 
: دومرف (ع )  رقاب ماما  دوش ، یم  بوسحم  قیّدص )   ) ادخ هاگشیپ  رد  دنک و  یم  دوعص  تقادص ،  عیفر 

303( ًاقیّدِص ُهّللا  ُهَُبتْکَی  یّتَح  ُقُدْصََیل  َلُجَّرلا  َّنِا  )

.دنک یم  بوسحم  قیّدص ،  ار  وا  دنوادخ  ات  دیوگ  یم  تسار  ردق  نآ  صخش ، 

هب درف  نیرت  کیدزن  زین  دـیواج  يارـس  رد  كرابم ،  كاپ و  یگدـنز  ندرک  يرپس  زا  سپ  دنمـشزرا و  هنیـشیپ  نیا  بسک  اب  هاگنآ 
: دومرف هکنانچ  دوب ، دهاوخ  ص )   ) يوبن خماش  ماقم 

304( ...ِثیدَْحِلل مُُکقَدْصَا  ِِفقْوَْملا ، ِیف  یّنِم  ًادَغ  مُُکبَْرقَا  )

.دوب دهاوخ  ناتنیرتوگتسار  تمایق ،  يادرف  رد  نم  هب  امش  درف  نیرت  کیدزن 

ییاهر تمالس و  ب 

تسا و جنر  رد  هتفاب  هک  يا  هوای  زا  دوخ  دوشن ، شاف  وا  غورد  رگا  تسا ؛  راتفرگ  نادجو  باذـع  ییاوسر و  نایم  هراومه  وگغورد 
ناسنا یلو  .درب  یم  جـنر  یعامتجا ،  يراتفرگ  ای  یحور  بارطـضا  زا  هراومه  ور  نیا  زا  ددرگ ، یم  اوسر  دوش ، اـشفا  شغورد  رگا 

اه ثحب  ّرج و  نایم  زا  دنز و  یم  اهاغوغ  ثداوح و  رب  یلپ  یتسار ،  اب  هراومه  وگتسار 
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ياه هچیرد  ییارـس ،  هوای  زا  زیهرپ  اب  دـنک و  یمن  يزادرپغورد  هغدـغد  راچد  ار  دوخ  دـنک ، یم  روبع  تمالـس  هب  اه  يراـتفرگ  و 
.دیاشگ یم  دوخ  يور  هب  ار  ییاهر  تمالس و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما 

305( ُهَمالَس ٌهاَجن َو  ِقْدِّصلا  ُهَِبقاع  )

 . تسا تمالس  تاجن و  ییوگ  تسار  ماجرف 

غورف یب  نخس  بذاک ،  حبص  دوب 

غورد نانابز ،  قداص  دیاین ز 

جنس هتکن  زا  یفرح  دزس  یک  یلو 

جنر درب  نآ  تابثا  رب  دیاب  هک 

هاگن يراد  هک  هب  يوعد  زا  بل 

هار هلاس  کی  شلیلد ز  يرآ  هک 

تسا ون  تقو  کناز  ابرطم  ایب 

تسار گنهآ  رد  ار  اون  نیا  نزب 

دابم يراوخ  راتفرگ  زج  جک ،  هک 

306 دابم يراگتسر  ار  تسار  زجب 

زاتمم تیعقوم  ج 

؛ دنبای یم  تسد  يزاتمم  تیعقوم  هب  یعامتجا ،  یگدنز  رد  دندیفسور و  زارفارـس و  مدرم ،  ادخ و  دوخ ، دزن  هراومه  نایوگتـسار ، 
دنهن یم  جرا  ناشنامیپ  نخس و  هب  دننک ، یم  نیسحت  ار  ناش  ینورد  يافـص  دنرگن ، یم  نانآ  هب  مارتحا  هدید  اب  نمـشد ،  تسود و 

: دیامرف یم  زین  هراب  نیارد  ع )   ) نانم ؤمریما  .دنرمش  یم  وکین  ار  ناشیاه  هتساوخ  و 

307( ٌلیلَذ ٌناهَُمل  َبِذاْکلا  َّنِاَو  ٌلیلَج  ٌمَرْکَُمل  َقِداّصلا  َّنِا  )

 . تسا راوخ  شزرا و  یب  وگغورد ، یلو  تسا  دنمجرا  مرتحم و  وگتسار ،
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زیزع و همه  دزن  ...ای  دشاب  رادمتسایس  زرواشک ، ای  دشاب  رگراک  دنمراک ، ای  دشاب  بساک  هدنسیون ،  ای  دشاب  رکفتم  وگتـسار ، ناسنا 
یتـح مدرم  مشچ  رد  دـشاب ، دـنم  هرهب  مه  يّداـم  رهاـظم  رگید  تورث و  ماـقم و  زا  هـچ  رگ  وـگغورد  سکع ،  رب  تـسا و  دـنمجرا 

 . تسا لیلذ  شزرا و  یب  دوخ ، ناگتسب  نادنزرف و 

کین قالخا  تیوقت  د 

ییوگتسار جرارپ  رایسب  راثآ  زا 
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 ، یتسار يابیز  تفـص  هب  يدـنبیاپ  رطاخ  هب  وگتـسار  هک  ارچ  تساـه  یتشززا  زیهرپ  رگید و  هدیدنـسپ  تافـص  هب  ندـش  هتـسارآ  ، 
رارق نارگید  شـسرپ  ربارب  رد  ادابم  هکنآ  میب  زا  دزیهرپب  ناهانگ  زا  دـهد و  ماجنا  زین  ار  کین  ياهراک  زا  يرایـسب  دـنک  یم  شـالت 

.دور داب  رب  شیوربآ  دریگ و 

هک زومایب  نم  هب  یقالخا  ادخ  لوسر  يا  مدرک :  ضرع  مدیـسر و  (ص )  ادخ لوسر  تمدخ  : ) دنا هدرک  لقن  يدرف  نابز  زا  هکنانچ 
ماجنا هب  میمصت  هاگره  ص )   ) مرکا لوسر  نخس  زا  سپ  .وگن  غورد  دومرف : ترـضح  نآ  .دزاس  مهارف  میارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ 
تشز راک  نیا  رگا  متفگ :  یم  دوخ  اب  اریز  مدش  یم  فرصنم  نآ  زا  يروف  مداتفا و  یم  ربمایپ  نخس  دای  هب  متفرگ ،  یم  یتشز  راک 

نیا رد  منک ،  فارتعا  هانگ  هب  میوگب و  تسار  دیاب  ای  يا ؟  هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  وت  ایآ  دسرپ : نم  زا  یسک  موش و  بکترم  ار 
308  .( ما هدرک  تفلاخم  ربمایپ  نخس  اب  هک  میوگب  غورد  دیاب  ای  موش و  یم  اوسر  تروص 

 : تسا هتسناد  اوقت  رگایحا  ار  ییوگتسار  هیلع ،  هّللا  مالس  یلع  ماما  ور ، نیا  زا 

309  ( يْوقَّتلا ُهویَح  ُقْدِّصلَا  )

 . تساوقت تایح  ییوگتسار ، 

 : تسا هدومرف  هدرک و  رت  عیسو  ار  یشخب  رثا  نیا  هریاد  يرگید  دنمشزرا  نخس  رد  و 

310( ٍءْیَش ِّلُک  ُداسَف  ُبْذِْکلا  ٍءْیَش َو  ِّلُک  ُحالَص  ُقْدِّصلَا  )

 ! تسا زیچ  همه  داسف  ببس  غورد ،  زیچ و  همه  حالصا  ببس  ییوگتسار ، 

: دیامرف یم  ینارون  ینخس  رد  زین  ع )   ) قداص ترضح 

( ...ٍءْیَش ُّلُک  اِهب  ییضَتْسَی ُء  ِسْمَّشلاَک  ِهَِملاَع  ِیف  ٌعِشْعَشَتُم  ٌرُون  ُقْدِّصلَا  )

، دوخ ملاع  رد  ییوگتسار 
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.ددرگ یم  دنم  هرهب  نآ  رون  زا  زیچ  همه  هک  دیشروخ  دننامه  تسا ،  ؤل  ؤلت  رپ  يرون 

هب يافو  تّورم 311 ، دننام : تسا ؛  هدـش  هراشا  دنتـسه  یتسار  دـمایپ  هک  یکین  تافـص  رگید  هب  تایاور  یخرب  رد  نیا ،  رب  هوالع 
 ... لامعا 315 و یکاپ  تّزع 314 ، تعاجش 313 ، ،312 دهع

زیمآ تلصم  غورد 

تسار نخس  رب  ار  شیوخ  یعامتجاو  يدرف  یگدنز  دیاب  ناملسم  دراد و  دربراک  اج  همه  هشیمه و  میدروآ ،  یتسار  نوماریپ  هچنآ 
ِنتفگ زا  دـیاب  دـنک ، یم  هعماج  ای  دارفا  بیـصن  يریذـپان  ناربج  نایز   ، نتفگ تسار  هک  ییانثتـسا  ردان و  يدراوم  رد  یلو  .دـهن  انب 

، دشاب رطخ  رد  یناملـسم  يوربآ  ای  لام   ، ناج هک  ییاج  دـننام ، تفگ ،  زیمآ  تحلـصم  ِغورد  درک و  زیهرپ  ، زیگنا هنتف  ِتسار  ِنخس 
نآ دـننام  تکلمم و  مدرم و  رارـسا  ياشفا  یگنج ،  ياه  کیتکاتو  گنج  لئاسمندرک  وگ  زاب  هورگ ،  ود  اـی  درف  ود  ناـیم  حالـصا 

...و دروخ  یم  تسکش  گنج  رد  ای  دناسر  یم  نایز  تکلمم  دارفا و  هب  دیوگ  یتسار  هب  نخسرگا  هک   316.

تزع

هراشا

هک تبالص 317 ، اب  تخس و  نیمز  ینعی  تسا  ٌزازِع ) ٌضرَا   ) زا نآ  هشیر  دوش و  یم  ناسنا  تسکـش  عنام  هک  تسا  یتلاح  تّزع )  )
.دنک یمن  ریثءات  نآ  رد  بآ  زین  گنلک و  كون 

( زیزع  ) هتفر و راک  هب  نآرق  رد  زین  تیمح  تریغ و  یتخس ،  یبایمک ،  هبلغ ،  یناعم  رد  و  تسا ،  تبالص  نامه  تّزع ،  يانعم  لصا 
318 .دوش یمن  بولغم  تسا و  بلاغ  هک  یسک  ینعی  تسا  یهلا  يانسح  يامسا  زا  هک 

درادـن و دوخ  ریغ  هب  يزاـین  نیرت  مک  ددرگ ، یمن  روهقم  بوـلغم و  زگره  هک  تسا  يرهاـق  بلاـغ و  دـنوادخ  نآ  زا  یعقاو  تّزع 
: دومرف ور  نیا  زا  دنشاب ، هتشاد  دنناوت  یمن  وا  سدقم  میرح  رد  يذوفن  نیرت  کچوک  هّللا  يوسام 

319( ...ًاعیمَج ِهِّلل  َهَّزِْعلا  َّنِا  )...

؛  تسا هناگی  زیزع  نآ  هاگرد  هب  یبای  هار  زین ، تّزع  بسک  درف  هب  رصحنم  هار 

320( ًاعیمَج ُهَّزِْعلا  ِهِّللَف  َهَّزِْعلا  ُدیُری  َناک  ْنَم  )

ییابطابط همّالع 
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: دسیون یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

ره دـبای و  یمن  تسد  نادـب  یـسک  وا  زج  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  ادـخ  هب  صاصتخا  تزع ،  دـنک  نایب  هک  تسین  نیا  ددـص  رد  هیآ  )
دیوج یم  تّزع  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هکلب  تسا ،  هدرک  تساوخ  رد  ار  یلاـحم  زیچ  دـیآرب ، يدـنمتزع  یپ  رد  یـسک 

321( .دوش یمن  تفای  نارگید  دزن  عقاو ،  رد  تزع ،  هک  ارچ  دهاوخب ، ادخ  زا  دیاب 

نامیاو تّزع  هطبار 

بلاط سک  ره  هک  دهد  یم  دیون  دناد و  یم  هّزعلا  ّبرو  گرزب  يادـخ  ِنآ  زا  ار  هلاصالاب )  تّزع   ) دـیجم نآرق  دـش ، دای  هک  نانچ 
لوط رد  زین  ار  نانم  ؤم  ربمایپ و  زیزع ، دنوادخ  هک  دنک  یم  حیرـصت  سپـس  دـنک ، بلط  وا  سّدـقم  تاذ  زا  ار  نآ  دـیاب  تسا  تّزع 

 : تسا هدیشخب  هضافالاب )  تّزع   ، ) شیوخ تّزع 

322( ...َنینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهِّللَو  )...

 . تسا نانم  ؤم  وا و  لوسر  ادخ و  صوصخم  تّزع ، 

ادـخ فیدر  رد  ندادرارق  اب  ار  اهنآ  يالاو  شزرا  هک  تسا  نانم  ؤم  تّزع  تلاصا  ترورـض و  رب  یمکحم  لیلد  ییوس ،  زا  هیآ  نیا 
نینچ هک  تسا  نآ  هدـنهد  ماـهلا  تسا و  هدرک  دـیکءات  ناـمیا )   ) و تّزع )   ) دـنویپ رب  رگید  يوس  زا  دزاـس و  یم  راکـشآ  ربماـیپ  و 

: دومرف رگید  ياج  رد  هک  نانچ  تسا .  دنمتّزع  دراد ، لد  رد  نامیا  هک  یمادام  ناسنا  تسا و  ینتسسگان  يدنویپ 

323( َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  َنْوَلْعَْالا  ُُمْتنَا  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو ال  (َو ال 

.دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیرترب  امش  دیدرگن و  نیگمغ  دیوشن و  تسس  و 

یم دناد و  یم  یهلا  يا  هیده  ار  نم  ؤم  تّزع  (ع ،)  رقاب ماما 
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: دیامرف

324( َنیَملاْعلا ِروُدُص  یف  ََهباهَْملا  ِهَرِخ َو  ْالا  ِیف  َْجلُْفلا  ٍنیّدلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  َّزِْعلَا  ٍلاصِخ ؛ َثالَث  َنِمْؤُْملا  یَطْعَا  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  )

 . نایناهج لد  رد  تبیه  ترخآ و  رد  يراگتسر  نید ،  ایند و  رد  تّزع  تسا :  هدرک  اطع  نم ،  ؤم  هب  ار  زیچ  هس  گرزب ،  دنوادخ 

 : تسا هدومرف  هدرک و  دیکءات  نم  ؤم  تّزع  ندوب  یمتح  تیعطق و  رب  هنامیکح  ینخس  رد  زین  ع )   ) قداص ماما 

325( ِهِسْفَن َلالِْذا  ِّالا  ٍءْیَش  َّلُک  ِنِمْؤُْملا  َیِلا  َضَّوَف  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهّللا  َّنِا  )

.ار شدوخ  نتخاس  راوخ  زج  تسا  هدرپس  نم  ؤم  هب  ار  زیچ  همه  رایتخا  لاعتم ،  دنوادخ 

يدنمتّزع بابسا 

حیضوت

دهاوخن زیزع  زگره  نامیا  یب  هک  انعم  نیدب  تسین ،  یفاک  طرش  یلو  تسه  تّزع  بسک  يارب  مزال  طرش  نامیا ،  هک  تسا  یهیدب 
نادـناخ تایاور  رد  وجتـسج  اب  ددرگ ، یقیقح  زیزع  دـبایب و  لماک  یتّزع  ات  دزاس  مهارف  زین  يرگید  بابـسا  دـیاب  نم  ؤم  یلو  دـش 

 : میزادرپ یم  بابسا  نآ  نییبت  هب  یحو ، 

ادخ تعاطا   1

بّرقت نیتملا  لبح  هناصلخم ،  تعاطا  هک  ارچ   . تسا زیزع  دـنوادخ  زا  يرادرب  نامرف  تعاطا و  تّزع ،  تبالـص و  تفای  هر  نیرتهب 
یحو (ع )  دوواد ترـضح  هب  هکنانچ  ددرگ ، یم  نوزفا  شّتزع  دوش ، رت  کیدزن  تّزع ،  عبنم  هب  ناـسنا  هچ  ره  تسادـخ و  يوس  هب 

: درک

326  ( یتَعاط یف  َّزِْعلا  ُْتعَضَو  )

 . ما هداهن  شیوخ  تعاطا  رد  ار  تّزع 

: دناد یم  ادخ  تعاطا  رد  ار  تّوق  تّزع و  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما  و 

327  ( يوَق َّزَع َو  ُهَناْحبُس  َهّللا  َعاطَا  ْنَم  )

هار زج  سک  ره  یهابت و  تسا و  لطاب  نآ ،  زج  دـیامیپ و  یم  ناسنا  هک  تسا  یقح  هار  اهنت  ادـخ ، سدـقم  تاذ  تدابع  تعاـطا و 
: دومرف ترضح  نامه  دش ؛ دهاوخ  راوخ  ًاعطق  دیامیپب ، ار  قح 

328( ُّلُذَی ٍّقَح  ِْریَِغب  َّزِْعلا  ُُبلْطَی  ْنَم  )...
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.دش دهاوخ  لیلذ  دیوج ، تّزع  قح ،  هار  زا  زج  هب  سک  ره 

داهج  2

دنک و یم  دوعص  تمظع  يزارفارس و  هلق  هب  دوخ  مه  دهاجم  دراد و  یپ  رد  ار  هدنیآ  لسن  دوجوم و  لسن  تّزع  ادخ ، هار  رد  راکیپ 
: دومرف ع )   ) یلع ماما  .دزاس  یم  راومه  ناگدنیآ  يارب  ار  تمظع  دجم و  هار  مه ، 

329( ِهَعَنَْملا ِهَّزِْعلا َو  َعَم  ٌمیظَع  ِهیف  ُرْجَْالا  ِنیّدلا َو  ُماِوق  َوُه  ِمالْسِْالا َو  َدَْعب  ِلامْعَْالا  ُفَرْشَا  َداهِْجلا  َّنِا  )

تکوش تّزع و  اب  هارمه  گرزب  یـشاداپ  تسا و  نید  يراوتـسا  تسا ؛  لمع  نیرت  تفیرـش  مالـسا ،   ( شریذپ  ) زا سپ  داهج  انامه 
.دراد

: دومرف زین  ص )   ) مرکا لوسر 

330( ًادْجَم ْمُکَءاْنبَا  اُوثِرُوت  اوُزُْغا  )

.دیراذگب ثرا  هب  تمظع  دجم و  ناتنادنزرف  يارب  ات  دینک  راکیپ 

یقالخا تالامک  هب  یگتسارآ   3

، دـنک شالت  هار  نیا  رد  رتشیب  هچ  ره  نم  ؤم  تسا و  تفارـش  تّزع و  رتسب  رد  تکرح  یهلا ،  قالخا  هب  ّقلخت  لاـمک و  هار  ندومیپ 
تّزع نیع  دوخ  ...و  تعانق  فاصنا ،  تشذگ ،  لّکوت ،  ربص ، اوقت ، نوچ  يدنمشزرا  يایاجس  هب  ندش  هتـسارآ  ددرگ ؛ یم  رتزیزع 

: دنراد حیرصت  نآ  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  هکنانچ  تسا ، 

: دیامرف یم  دناد و  یم  یقّتم  نم  ؤم  نآ  زا  ار  تّزع  همه  (ع ،)  داجس ماما 

331  ( یقَّتُْمِلل ِّزِْعلا  ُّلُک  ُّزِْعلَا  )

 . تسا یقّتم  نآ  زا  تّزع ،  همه 

: دیاتس یم  نینچ  ار  اوقت  اسر ، ابیز و  ینخس  رد  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما 

332( ٍّزِع ُّزَعَا  ٍزْرِح َو  ُزَرْحَا  ٍْزنَک َو  ُلَْضفَا  يْوقَّتلا  َّنِاَف  )

 . تسا ریذپانذوفن  یش ء  نیرت  مکحم  هاگهانپ و  نیرتظوفحم  جنگ ،  نیرترب  اوقت ، انامه 

: دیامرف یم  هتسناد ،  تّزع  ندش  دایز  بجوم  ار  اه  تبیصم  رب  ربص  (ع ،)  رقاب ماما 

333( ِهِّزِع یلَع  ًاّزِع  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهَداز  ٍهَبیصُم  یلَع  َرَبَص  ْنَم  )
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 (، ص  ) مالسا یمارگ  لوسر 
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: دناد یم  تشذگ  وفع و  شاداپ  ار  ترخآ  ایند و  تّزع 

334( ِهَرِخ ْالا  اْینُّدلا َو  ِیف  ًاّزِع  اِهب  ُهّللا  َُهلَْدبَا  ٍهَمَلْظَم  ْنَع  یفَع  ْنَم  )

: دنک یم  دای  تّزع  ببس  ناونع  هب  ار  لماع  دنچ  هیلع  هّللا  تاولص  ریما  ترضح 

 : مدرم اب  فاصنا 

335( ًاّزِع ِّالا  ُهّللا  ُهْدِزَی  َْمل  ِهِسْفَن  ْنِم  َساّنلا  ِفِْصنَی  ْنَم  ُهَّنِا  ِّالا  )

.دیازفا یمن  شتّزع  رب  زج  دنوادخ  دنک ، راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  سک  ره  دیشاب ! هاگآ 

 : تعانق

336( ُّزِْعلا ِهَعانِْقلا  ُهَرَمَث  )

 : تعاجش

337( ٌرِضاح ُّزِع  ُهَعاجَّشلَا  )

يدنمتّزع تافآ 

اب هزرابم  يزیتس و  ّتلذ  نآ ،  رگید  يور  دوب و  يدنمتّزع  يزارفارـس و  بسک  ياههار  ینعی  هّکـس  يور  کی  اهنت  دـش ، نایب  هچنآ 
ؤم هک  ییداو  دناشک ، یم  يراوخ  ّتلذ و  يداو  هب  ار  ناسنا  هک  یتافآ  دنک ؛ یم  دیدهت  ار  یقالخا  لیـصا  لصا  نیا  هک  تسا  یتافآ 

: دیامرف یم  ع )   ) یلع شیالوم  اریز  دراذگ ، اپ  نآ  رد  دیابن  یطیارش  چیه  رد  نم 

338( ُهَِّینَّْدلا ُهَِّینَْملَا ِو َال  )

؟ زگره یتسپ  یلو  يرآ  گرم ، 

یلو درپس  هزین  هب  رس  داد ، خرس  گرم  هب  نت  درک ، لّمحت  ار  يوما  تموکح  ياه  يدرمناوجان  تالکشم و  همه  نایعیش ،  موس  ماما 
: دروآرب دایرف  يزارفارس  اب 

339( ِدیبَْعلا َراْرِقا  ْمَُکلُِّرقَا  ِلیلَّذلا َو ال  َءاطِْعا  يدَِیب  ْمُکیطُْعا  ِهّللاَو ال  )

.داتسیا مهاوخن  ناتربارب  رد  ناگدرب  نوچ  داد و  مهاوخن  امش  هب  تعیب  تسد  هنالیلذ  دنگوس ! ادخ  هب 

.دزاس دوبان  ار  اهنآ  هدرک  ییاسانـش  دـنناسر ، یم  بیـسآ  شتّزع  هب  هک  ار  ییاه  تفآ  دـیاب  نم  ؤم  هک  تساـنعم  نیدـب  ییادز  تفآ 
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب 
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يدنمزآ  1

نانم ؤمریما  .دنک  یم  راد  هشدخ  ار  ناسنا  يراوگرزبو  تعانم  تّدش ،  هب  مدرم ،  لانم  لام و  هب  نتخود  مشچ  عمط و  صرح و 
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: دیامرف یم  درامش و  یم  دقن  ّتلذ  ار  يدنمزآ  هیلع ،  هّللا  تاولص 

340( ٌهَرِضاح ٌهَّلَذَم  ُعَمَّطلَا  )

 : نک دوبان  تدوجو  رد  ار  عمط  یهاوخ ،  یم  تّزع  رگا  هک  دنک  یم  شرافس  یفعج ،  دیزی  نبرباج  هب  (ع )  رقاب ماما 

341( ِعَمَّْطلا ِهَتامِِاب  ِّزِْعلا  َءاَقب  ُْبلُْطا  )..

: درک شرافس  نینچ  شدنزرف  هب  هک  دنک  یم  لقن  میکح  نامقل  لوق  زا  زین  ع )   ) قداص ماما 

عطق اـب  ناقیّدـص ،  ناربماـیپ و  هک  شوپب  عمط  مشچ  تسا ،  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  يروآدرگ ،  ار  ناـهج  تّزع  یهاوـخ  یم  رگا 
342 .دندیسر یماقم  نینچ  هب  عمط 

ییارگ لطاب   2

ماما هدومرف  هب  .دـش  دـهاوخ  لیلذ  ًاـعطق  درادربزیتس  رـس  قح  اـب  سک  ره  تسا و  قح  هب  ندز  اـپ  تشپ  لـطاب ،  هار  رد  نداـهن  ماـگ 
 (: ع  ) يرکسع

343( َّزَع ِّالا  ٌلیلَذ  ِِهب  َذَخَا  َّلَذ َو ال  ِّالا  ٌزیزَع  َّقَْحلا  َكَرَت  ام  )

.دش زیزع  هکنیا  زج  تشادن  اپ  رب  ار  نآ  یلیلذ  چیهو  تشگ  راوخ  هکنیا  زج  درکن  كرت  ار  قح  يزیزع  چیه 

ترارش  3

: دومرف ع )   ) قداص ماما.دهد  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناسنا  يوربآ  تّزع و  زین  نارگید  هب  ندناسر  يدب 

344( َّزِْعلا َلان  ِّرَّشلا  َنِم  يَِرب َء  ْنَم  )

.دبای تسد  تّزع  هب  دنک ، يرود  ترارش  زا  یسک  ره 

یناوتان راهظا   4

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هیلع  هّللا  مالس  نانم  ؤمریما 

345( ِهِْریَِغل ُهَّرُض  َفَشَک  ْنَم  ِّلُّذلِاب  َیِضَر  )

 . تسا هداد  يراوخ  هب  نت  دنک  الم  رب  ار  شیوخ  یگدنامرد  یناوتان و  سک  ره 

یهاوخریخ

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

نآ هدنیوگ  راک و  نآ  هدننک  ِتحلصم  هک  ینخـس  ای  لمع  تساوخرد  ینعی  تحیـصن  تسانعم و  مه  تحیـصن )   ) اب یهاوخریخ )  )
دشاب و نآ  رد  بطاخم  حالص  هک  هچنآ  هب  توعد  ای  دشاب  هتشاد  یپ  رد  ار  نخس 
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ییامنهار کین  راتفگ  رادرک و  هب  هک  تسا  یـسک  هاوخریخ  حـصان و  نیاربانب ،   346 .دراد یپ  رد  داسف  یهاـبت و  هک  يزیچ  زا  یهن 
.دنک

یهاوخریخ ترورض 

ار شیوخ  هتخودـنا  تایبرجت  بئاص و  هشیدـنا  یتسیاب  هبرجت ،  اب  لقاع و  ياه  ناسنا  هک  دـبای  یمرد  هّجوت  نیرت  مک  اب  ناسنا  درخ 
نادنمدرخ هبرجتو  هشیدنا  هک  دناد  یم  مزلم  ار  نابطاخم  رگید ، يوس  زا  دـنراذگ ، دوخ  ناعونمه  رایتخا  رد  هبئاش  نیرت  مک  نودـب 

دقاف هک  یعامتجا  هیلع ،  هّللا  تاولـص  ناـنم  ؤمریما  هاگدـید  رد  هنرگ  دـنیآ و  لـیان  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  اـت  دـنریگ  راـک  هب  ار 
 : تسا یکین  ریخ و  دقاف  دشاب ، ریذپ ) تحیصن   ) و رگ ) تحیصن  )

347( َنیحِصاّنلا َنوُّبُِحی  َنیحِصاِنب َو ال  اوُْسَیل  ٍمْوَق  یف  َْریَخ  (ال 

 . تسین يریخ  دنشاب ، هتشادن  تسود  ار  ناحصان  دشابن و  حصان  هک ،  یمدرم  رد 

ههبج وا  ربارب  رد  حصان ،  تحیـصن  شریذپ  ياج  هب  ای  دهد  ناشن  یتوافت  یب  نارگید ،  یهاوخریخ  ربارب  رد  هک  یـسک  دیدرت  نودب 
: دومرف ماما  نامه  دیشچ  دهاوخ  ار  تسکش  خلت  معط  دیسر و  دهاوخن  تیقّفوم  هب  زگره  دنک ، يریگ 

348( ِحیصَّنلا ِلْوَق  ْنَع  َضَرْعَا  َحیبَْقلا َو  َنَسْحَتْسا  ِنَم  ْقَّفَُوی  َْمل  )

.دش دهاوخن  ّقفوم  دریذپن ، ار  رگ  تحیصن  نخس  درامش و  وکین  ار  یتشز  هک  یسک 

هدرک هشیپ  تنایخ ،  هدش ،  شزغل  راچد  دننکن ، ییامنهار  ار  نارگید  دـنزرو و  عانتما  یهاوخریخ  زا  رگا  زین  ناهاگآ  نادنمـشناد و 
: دیامرف یم  (ع )  رقاب ماما  .دنا 

349( َهَحیصَّنلا اوُمَتَک  ْنِا  ٌهَناخ  ْمِهِسُْفنَا  یف  ُءامَلُْعلَا  )

.دننئاخ دوخ ، دنراد ، ناهنپ  ار  تحیصن  رگا  نادنمشناد ، 

هاچ زا  ار  هار  دننک و  یهاوخریخ  هعماج  هب  تبسن  هک  تسا  ضرف  نابّرجم ،  ناهاگآ و  رب  مه  ساسا ،  نیا  رب 
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مامه ماما  نامه  .دـندنب  راک  هب  دـنریگ و  شوگ  هب  ار  ناهاوخریخ  تحیـصن  تسا  مزـال  ناگدـنوش  تحیـصن  رب  مه  دـنهد و  ناـشن 
: دومرف تسخن  هورگ  نوماریپ 

350( ُهَحیصَّنلا ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِنِمْؤُْمِلل  ُبِجَی  )

 . تسا بجاو  نم ،  ؤم  رب  نم  ؤم  یهاوخریخ 

: دومرف رگید  هورگ  هب  هیلع ،  هّللا  مالس  ع )   ) یلع ماما  و 

351( ْمُکِسُْفنَا یلَع  اهُولِقْعا  ْمُْکَیِلا َو  اهادْهَا  ْنَّمِم  َهَحیصَّنلا  اُوِبلَتِْجا  )

.دیرامش مزال  دوخ  رب  ار  نآ  دیریذپب و  دنک ، یم  هیده  امش  هب  ار  نآ  هک  یسک  زا  ار  تحیصن 

یهاوخریخ تلزنم 

قالخا لوصا  فیدر  رد  هدـش ،  رادروخرب  الاو  یتلزنم  زا  مالـسا  زاس  ناسنا  گنهرف  رد  یهاوخریخ  هدـش ،  دای  بلاطم  هب  هجوت  اـب 
: دومرف ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر  .دبای  یم  عیفر  سب  یماقم  رگ  تحیصن  دریگ و  یم  ياج  یعامتجا 

352  . ناناملسم هوبنا  نید و  نایاوشیپ  شربمایپ ،  ادخ ، يارب  دومرف : یسک ؟  هچ  يارب  دندیسرپ : یهاوخریخ .  ینعی  نید 

: دیامرف یم  هتسناد ،  شیوخ  هارمه  تاماقم ،  یخرب  رد  ار  رگ  تحیصن  تعاطا و  رد  اشوک  ناسنا  رگید ، ینخس  رد  و 

353  ( یلْعَْالا ِقیفَّرلا  ِیف  انَعَم  َناک  ِّالا  ِهَحیصَّنلا  ِهِمامِِال َو  ِهَعاّطلِاب  ُهَسْفَن  ُدَهْجَی  َُهل  ٍِّیلَو  یِلا  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َرَظَن  ام  )

دنک یمن  رظن  دشاب  هدـنکفا  تمحز  هب  وا ) يارب   ) یهاوخریخ شیاوشیپ و  زا  يوریپ  رد  ار  نتـشیوخ  هک  دوخ  رادتـسود  هب  دـنوادخ 
.دوب دهاوخ  ام  اب  تشهب )  ) رترب هاگیاج  رد  یهلا )  فطل  رظن  رثا  رد   ) يو هکنآ  رگم 

: دیامرف یم  ع )   ) نانم ؤمریما  ور  نیا  زا 

354 .دنتشاد يرترب  هاگیاج  (ص )  ربمایپ دزن  دندرک ، یم  تحیصن  ار  ناناملسم  نارگید ،  زا  شیب  هک  یباحصا  )

: دومرف ع )   ) قداص ماما 

355( ُْهنِم َلَْضفَا  ٍلَمَِعب  ُهاْقلَت  ْنَلَف  ِهِْقلَخ  ِیف  ِهِّلل  ِحْصُّنلِاب  َْکیَلَع  )

رب
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تحیـصن زا  رتهب  يرادرک  اب  ار  وا  هک  یـشاب )  ادـخ  قلخ  ِهاوخریخ  ای   ) ینک یهاوخریخ  وا  قلخ  ناـیم  رد  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  داـب  وت 
.درک یهاوخن  تاقالم 

یمالسا هعماج  داحآ  يربهر و  هب  تبسن  یهاوخریخ  عوضوم  هب  موصعم  نایاوشیپ  مالـسا و  يراذگ  جرا  زا  يا  هنومن  دش ، دای  هچنآ 
 . تسا

ناربمایپ یگژیو 

مامت اب  دندوب و  فصّتم  نادب  ناربمایپ ،  همه  دور و  یم  رامش  هب  یهلا  نایدا  لوصا  زا  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یهاوخریخو  تحیـصن 
.دنتشادن غیرد  یششوک  چیه  زا  هار  نیا  رد  دنوش و  نومنهر  حالص ،  ریخ و  هار  هب  ار  مدرم  دندرک  یم  شالت  دوجو 

: دنک یم  دای  نینچ  ص )   ) مرکا لوسر  يزوسلد  یهاوخریخ و  زا  دنوادخ ،

356( َنینِمُْؤم اُونوُکَی  ّالَا  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلََعل  )

 ! یهدب تسد  زا  ار  تناج  یهاوخ  یم  دنروآ ، یمن  نامیا  اهنآ  هکنیا  ِهودنا  تّدش  زا  ایوگ 

قبط رد  مدرم ،  تیاده  تحیصن و  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  (ص )  ادخ لوسر  هک  دنراد  حیرصت  فهک ،  هروس  مشـش  هیآ  هیآ و  نیا 
.درک یم  توعد  حالص  ریخ و  هب  ار  نانآ  یتشادمشچ ،  هنوگ  چیه  نودب  دوب و  هداهن  صالخا 

 : تسا هدرک  دای  نانآ  رفن  راهچ  زا  هنومن ،  ناونع  هب  دیجم ، نآرق  هک  دندوب  اراد  العا  دح  رد  ار  یگژیو  نیا  زین  یهلا  ناربمایپ  رگید 

هراشا شیوخ  يرگ  تحیصن  یگژیو  هب  تخادرپ و  شیوخ  ینامـسآ  نییآ  غیلبت  هب  لاس   950 ترضح ،  نآ  ع ؛)   ) حون ترـضح   1
: دومرف درک و 

357( َنوُمَْلعَت ام ال  ِهّللا  َنِم  ُمَلْعَا  ْمَُکل َو  ُحَْصنَا  ّیبَر َو  ِتالاسِر  َِلبُا  ْمُکُغّ )

متسه و امش  هاوخریخ  منک و  یم  غالبا  امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه  مایپ  نم 
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.دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  دنوادخ  زا 

نانآ هب  تخادرپ و  شیوخ  نامز  مدرم  یهاوخریخ  هب  يریذـپان  فصو  شـشوک  شالت و  اـب  زین  راوگرزب  نآ  (ع ؛)  دوه ترـضح   2
: دومرف

358( ٌنیمَا ٌحِصان  ْمَُکل  اَنَا  ّیبَر َو  ِتالاسِر  ِْلبَا  ْمُکُغّ )

 . منیما هاوخریخ و  امش  يارب  نم  مناسر و  یم  امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه  تلاسر  نم 

ندروآ اب  تخادرپ و  شیوخ  هقطنم  مدرم  یهاوخریخ  تحیـصن و  هب  زارد  ناـیلاس  زین ، موصعم  ربماـیپ  نآ  ع ؛)   ) حـلاص ترـضح   3
یهلا باذع  اب  دنتـشاگنا و  هدیدان  ار  ادخ  هداتـسرف  نآ  تحیـصن  نادرخبان ،  یلو  درک ، مامت  نانآ  رب  ار  تجح  هزجعم  ناونع  هب  هقان 
: دناسر نانآ  شوگ  هب  هنوگ  نیا  دوب ، هتفاترب  يور  نانآ  زا  هکیلاح  رد  ار  دوخ  نخس  نیرخآ  ترضح ،  نآ  دندمآرد و  ياپ  زا 

359( َنیحِصاّنلا َنوُّبُِحت  ْنِکل ال  ْمَُکل َو  ُتْحَصَن  ّیبَر َو  ََهلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَا  ْدََقل  ِمُْوق  ای  )..

تسود ار  ناهاوخریخ  امـش  یلو  مدومن ،  یهاوخریخ  ناتیارب  مدرک و  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  تلاسر  نم ،  انامه  نم !  موق  يا 
! دیرادن

نخـس ریظن  زین  ع )   ) بیعـش ترـضح  نخـس  دنتـشاد و  حـلاص  موق  ماجرف  نوچ  یماـجرف  زین  بیعـش  موق  ع ؛)   ) بیعـش ترـضح   4
: دوب ع )   ) حلاص ترضح 

360( ...ْمَُکل ُتْحَصَن  ّیبَر َو  ِتالاسِر  ْمُُکتْغَْلبَا  ْدََقل  ِمْوَق  ای  َلاق  ْمُْهنَع َو  ّیلَوَتَف  )

ناـتیارب و  مدرک ،  غـالبا  امـش  هـب  ار  مراـگدرورپ  ياـه  تلاـسر  نـم  اـنامه  نـم !  موـق  يا  تـفگ :  تفاـت و  رب  يور  ناـنآ  زا  سپس 
 . مدومن یهاوخریخ 

یهاوخریخ بادآ 

یصوصخم بادآ  اب  ار  نآ  دروآ و  مهارف  نتشیوخ  رد  زین  ار  نآ  طیارش  دیاب  دزای  تسد  یفیرش  راک  نینچ  هب  دهاوخ  یم  سک  ره 
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 : مینک یم  هراشا  هدرشف  روط  هب  طیارش  بادآ و  نآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  دشاب ، هتشاد  یپ  رد  ار  بولطم  رثا  ات  دروآ  ياج  هب 

صلاخ ّتین   1

زج تکرب  ریخ و  عبنم  اریز  دنک ، تحیصن  وا  يوس  هب  ییوپهر  يارب  ار  شناگدنب  دشاب و  ادخ  هب  برق  یتسیاب  حصان ،  ییاهن  فده 
.ددنویپ یم  وا  هب  دور و  یم  وا  يوس  هب  یکین  راک  ره  تسین و  وا 

تمدـخ هب  ترـضح  نآ  ياه  کیپ  دراد ، لاسرا  ناـهج ،  ياـهروشک  نارـس  يارب  اـت  درک  میظنت  ار  ییاـه  هماـن  (ص )  ادـخ لوسر 
: دومرف ناشتیرومءام ،  غالبا  نمض  ربمایپ  دندیسر ،

361( َهَّنَْجلا ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَّرَح  ْمَُهل  ْحَْصنَی  َْمل  َُّمث  ِساّنلا  ِرُوُما  ْنِم  ًاْئیَش  یعْرَتْسا  ِنَم  ُهَّنِاَف  ِهِدابِع  یف  ِهِّلل  اوُحَْصنِا  )

دریگ و هدـهع  هب  ار  مدرم  روما  زا  یـشخب  تیلو  ؤسم  یـسک  رگا  اریز  دـینک ، یهاوخریخ  شناگدـنب  نایم  رد  ادـخ  رطاـخ  هب  اـهنت ) )
.دنکیم مارح  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنکن ، یهاوخریخ  ناشیارب 

.دراذگ نایم  رد  نانآ  اب  تسا  حالص  هک  ار  هچنآ  دنکن و  تنایخ  ادخ  ناگدنب  هب  زگره  حصان  هک  تسا  نیا  تبرق  دصق  تیصاخ 

نّیدت یگدازآ و   2

يراکشزاس یلدزب و  هبئاش  زا  دشاب و  هتشاد  یعرـش  ياضما  وا  یهاوخریخ  ات  دشاب  رادروخرب  تناید  تیّرح و  زا  دیاب  رگ  تحیـصن 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )   ) قداص ماما  .دشاب  نوصم 

362( ...ََکل ِهَحیصَّنلا  ِیف  ُهَسْفَن  َدَهْجَا  ًانِّیَدَتُم  ًاّرُح  َناک  اِذا  ِیَدَتُم َو  ...ًانّ ًاّرُح  َنوُکَی  ْنَا  ُهَِیناّثلَا  )...

یم او  شـشوک  شـالت و  هب  وت  یهاوخریخ  رد  ار  دوخ  دوـب  نینچ  رگا  دـشاب ، رادـنید  هدازآ و  حـصان ،  هک  تسا  نیا  طرـش  نیمود 
.دراد

نورد یکاپ   3

ار ناطیش  دشاب ، كاپ  اه  یگدولآ  زا  دوخ  دیاب  حصان 
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تّمه نارگید  یهاوخریخ  هب  یتـشز ،  ّرـش و  زا  ندـش  هّزنم  زا  سپ  دـهن و  ندرگ  رب  ار  ادـخ  یگدـنب  قوـط  دزاـس ، رود  شیوـخ  زا 
: دسرپ یم  یتفگش  اب  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما  درامگ ؛

363( ُهَسْفَن َّشُغَی  ْنَم  ُهَْریَغ  ُحَْصنَی  َْفیَک  )

!؟ دوش یم  نارگید  هاوخریخ  هنوگچ  دنک ، تنایخ  نتشیوخ  هب  هک  یسک 

یفرعم یهاوخریخ  یلـصا  عنام  ار  لیاذر  یخرب  یتح  دناد و  یم  دـیعب  سب  ار  هدولآ  ياه  ناسنا  زا  یهاوخریخ  زین  ع )   ) قداص ماما 
: دیامرف یم  هدرک ، 

364( ٌلاُحم ِدِساْحلا  َنِم  ُهَحیصَّنلَا  )

 . تسا لاحم  دوسح  زا  یهاوخریخ 

رتهب مه  مدرم  يارب  دـشاب  دوخ  هاوخریخ  دزادرپـب و  شیوخ  نورد  يافـص  هب  رتـشیب  هک  یـسک  ینعی  تسا ،  حیحـص  زین  نآ  سکع 
: دومرف ع )   ) یلع ماما  دنک ؛ یم  یهاوخریخ 

365( ِّهِبَِرل ْمُهُعَوْطَا  ِهِسْفَِنل َو  ْمُهُحَْصنَا  ِساّنلا  َحَْصنَا  َّنِا  )

.دشابرت عیطم  شراگدرورپ  يارب  رت و  هاوخریخ  شدوخ  يارب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  هاوخریخ 

رگید بادآ   4

هب ییوخمرن  شوخ و  نابز  اـب  دور ، شیپ  ریبدـتو  لـقع  اـب  دریگب و  رظن  رد  ار  ریذـپ  تحیـصن  تیعقوم  دـیاب  رگ  تحیـصن  نینچمه 
 . ...و ددنسپب  مه  وا  يارب  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچ  ره  دنک و  ضرف  شیوخ  ياج  هب  ار  بطاخم  دزادرپب ، تحیصن 

یهاوخریخ راثآ 

هب ار  ناهاوخریخ  تحیـصن  هبئاش ،  نودب  مه  اهنآ  دنزادرپب و  مدرم  یهاوخریخ  هب  مزال  طیارـش  بادآ و  اب  هتـسیاش  ياه  ناسنا  رگا 
، انغ هب  رقف  لماکت ،  هب  اـه  یتساـک  ددـنب ؛ یم  رب  تخر  نآ  زا  يدـیلپ  ّرـش و  دریگ و  یم  ارف  ار  هعماـج  تمالـس  ریخ و  دـندنب ، راـک 

ددرگ و یم  ناربج  اه  ییاسران  دوش و  یم  لیدبت  تردق  هب  فعض  تبحم ،  هب  يزوت  هنیک  تینما ،  هب  تشحو 
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هب اهنآ  نایم  زا  تسا ،  هدش  هراشا  یهاوخریخ  ردقنارگ  راثآ  زا  یخرب  هب  یمالـسا  تایاور  رد  .دوش  یم  افوکـش  هتفخ  ياهدادعتـسا 
 : مینک یم  هدنسب  ع )   ) یلع ماما  زا  تیاور  هس 

366( َهَّبَحَمْلا ُرِْمُثی  ُهَحیصَّنلَا   ) 1

 . تسا یهاوخریخ  هرمث  تبحم ، 

367( ِهَحیضَْفلا َنِم  َنِمَا  َهَحیصَّنلا  َِلبَق  ْنَم   ) 2

.دوش یم  نمیا  ییاوسر  زا  دریذپب  ار  تحیصن  یسک  ره 

368( ِباذَْعلا َنِم  َوُْجنَت  ْیَک  َهَحیصَّنلا  ِلَْبِقا   ) 3

 . یبای ییاهر  باذع  زا  ات  ریذپب  ار  تحیصن 

محر هلص 

حیضوت

ناسنا همه  تاـساسحا  فطاوع و  رد  هشیر  هک  تسا  یقـالخا  دنمـشزرا  يایاجـس  زا  يدـنواشیوخ ،  ș میکحت پ اـی  محر  هلص 
مالسا سدقم  تعیرش  رد  .دنراد  یم  وکین  یقالخا  تلیضف  کی  ناونع  هب  ار  نآ  زین  همه  دراد و  يداژن  نید و  ره  زا  رظن  فرـص  اه 

 . تسا هدش  هدرمش  یعامتجا  قالخا  لوصا  زا  زین 

تلاصا لیالد 

شسرپ  369( َلَصُوی ْنَا  ُهّللاَرَمَا  ام  َنُولِـصَی  َنیذَّلاَو   ) هیآ هرابرد :  ع ،)   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  میرم  نب  رمع  تسادخ :  روتـسد   1
: داد خساپ  مدرک ، 

370( اناِّیا اِهلیوْءاَت  ُهَیاغ  ِمِحَّرلا َو  ُهَلِص  َِکلذ  ْنِم  )

 . میتسه ام  نآ  ییاهن  لیوءات  تسا و  نآ  قادصم  محر  هلص 

همدقم و محر  هلـص  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  نآ  دوپ  رات و  تسا و  یمالـسا  قالخا  لئاسم  نیرت  یلوصا  زا  اوقت  تساوقت :  همّدـقم   2
: دومرف (ع )  اضر ماما  تساوقت .  لّمکم 

371( َّلَجَوَّزَع َهّللا  ِقَّتَی  َْمل  ُهَمِحَر  ْلِصَی  َْمل  ْنَمَف  ِمِحَّرلا  ِهَلِص  ِهّللا َو  ِتِاب  ِءاقّ َرَمَا  يرُْخا ...  ٌهَثالَث  اِهب  ٌنوُْرقَم  ٍهَثالَِثب  َرَمَا  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  )

سک ره  هداد و  روتـسد  محر  هلـص  یهلا و  ياوقت  هب  هلمج )  زا   ) تسا رگید  زیچ  هس  اـب  مءاوت  هک  هداد  روتـسد  زیچ  هس  هب  دـنوادخ 
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.درادن مه  یهلا  ياوقت  دنکن ، محر  هلص 

: دیامرف یم  نایعیش  هب  باطخ  ع )   ) قداص ماما  تسا :  تماما  نو  ؤش  زا   3

عرو دنک و  يوریپ  ام  زا  دیاب  تسام  اب  سک  ره  سپ  تسا ،  هدرک  بجاو  امش  رب  ار  ام  تعاطا  تیالو و  یتسود ،  گرزب ،  دنوادخ 
372  . تسام نو  ؤش  زا  محر  هلص  راکدب و  راکوکین و  هب  تناما  يادا  ششوک ،  ، 

هّللا تاولص  نانم  ؤمریما  تسا :  نید  تمالع   4
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: دیامرف یم  هیلع 

373  . محر هلص  دهع و  هب  يافو  يرادتناما ،  ییوگتسار ،  دنوش : یم  هتخانش  نادب  هک  تسا  ییاه  هناشن  ار  نارادنید 

 ، نواعت قافنا ،  نوچ ،  رگید  يوکین  قالخا  زا  يرایـسب  نآ  رب  رارـصا  یگداوناخ و  دـنویپ  رب  دـیکءات  دـنک : یم  وکین  ار  قـالخا   5
: دومرف (ع )  رقاب ترضح  ور  نیا  زا  دراد ، یپ  رد  ار  ...و  تواخس  قح ،  زا  عافد  نم ،  ؤم  ندرک  نامداش 

374( ...َسْفَّنلا ُّبِیَُطت  َّفَْکلا َو  ُحِّمَُست  َْقلُْخلا َو  ُنِّسَُحت  ِماحْرَْالا  ُهَلِص  )

.دنک یم  افص  اب  ار  ناج  هدنشخب و  ار  تسد  وکین ، ار  قالخا  نادنواشیوخ ،  اب  دنویپ 

ناسآ ار  باسح  ییوکین ،  محر و  هلص  : ) دومرف هک  مدینش  ع )   ) قداص ترضح  زا  دیوگ : یم  راّمع  نب  قاحسا  تسا :  هانگ  عنام   6
375( .دننک یم  يریگولج  هانگ  زا  و 

زاتمم هاگیاج 

فیدر رد  تیمها ،  هجرد  رظن  زا  هتخاس و  رادروخرب  يزاتمم  تیعقوم  زا  ار  نآ  یگداوناـخ ،  دـنویپ  راشرـس  تلیـضف  یگدـنزرا و 
: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  تسا ؛  هداد  رارق  ادخ  هب  نامیا 

نآ زا  دـعب  دیـسرپ  .ادـخ  هب  ناـمیا  دومرف : (ص )  ربـمغیپ تسیچ ؟  رترب  مالـسا  درک : ضرع  دـمآ و  (ص )  ادـخ لوـسر  دزن  يدرم  )
376  ...( محر هلص  دومرف : تسیچ ؟ 

: دیامرف یم  زین  (ع )  رقاب ماما 

377( ...ِمِحُّرلا ُهَلِص  ِهّللِاب َو  ُنامی  ْالا  َنُولِّسَوَتُْملا  ِِهب  َلُّسَوَت  ام  ُلَْضفَا  )

 . تسا محر  هلص  ادخ و  هب  نامیا  دنا ، هدز  گنچ  نادب  ادخ ) هب   ) نالّسوتم هک  يزیچ  نیرتهب 

378  .( محر هلص  اب  : ) دومرف دوش ؟ یم  شتسرپ  هجو  نیرتهب  هب  دنوادخ  هنوگچ  مدیسرپ :  (ع )  رقاب ماما  زا  دیوگ : یم  درو  وبا 

یم  ، هتسناد يدرمناوجو  تّورم  نیرترب  وزج  ار  نآ  زین  هیلع  هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما 
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: دیامرف

379( ِمِحَّرلا ُهَلِص  ِهَّوُرُْملا  ِلَْضفَا  ْنِم  )

محر عطاـق  هدـش و  هدرمـش  هریبک  ناـهانگ  هرمز  رد  هتفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  تدـش  هب  یگداوناـخ  دـنویپ  عطق  رگید ، يوس  زا 
.دنک یم  نادنچ  ود  ار  محر  هلص  تلیضف  نآ ،  سوکعم  هجیتن  هک   380  . تسا هتفرگ  رارق  ادخ  تنعل  دروم 

محر هلص  هدنزرا  راثآ 

رثا و نآ  زا  ام  هاوخ  تسا ،  ناسنا  یگدـنز  رد  تبثم  ریثءات  تمکح و  ياراد  هدرک ،  دـیکءات  نآ  رب  مالـسا  ار  هچ  ره  دـیدرت  نودـب 
میکحت دوبدهاوخ ، رت  نوزفا  زین  روتسد  نآ  راثآ  دشاب ، رتشیب  شرافس  دیکءات و  هچ  ره  میوشن و  هاگآ  هاوخ  میوش و  هاگآ  تمکح 

 : میروآ یم  ریز  رد  ار  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد  یپ  رد  يرامشیب  تاکرب  راثآ و  زین  یگداوناخ  دنویپ 

لوـسر دـهاک ، یم  ناـسنا  رمع  زا  نآ ،  عـطق  هکناـنچ  دـهد  یم  شیازفا  ار  رمع  يدـنواشیوخ ،  هطبار  میکحت  ینـالوط :  رمع  فـلا 
: دومرف ص )   ) مالسا یمارگ 

یم شیازفا  لاس  یس  هب  ار  نآ  دنوادخ ، یلو  تسین ،  یقاب  شرمع  زا  رتشیب  لاس  هس  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  اج  هب  محر  هلص  يدرم 
381 .دهد

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  ع )   ) نانم ؤمریما  اهرهش : ینادابآ  ب 

382( ٍرایْخَا َْریَغ  اُهلْهَا  َناک  ْنِا  ِرامْعَْالا َو  ِیف  ُدیزَت  َرایِّدلا َو  ُرُمْعَت  ِمِحَّرلا  ُهَلِص  )

.دنشابن ناکین  هرمز  زا  نآ  لها  هچ  رگ  دهد  یم  شیازفا  ار  اهرمع  دنک و  یم  دابآ  ار  اهرهش  محر  هلص 

: دناد یم  لامعا  ندش  هزیکاپ  هیام  ار  محر  هلص  ع ،)   ) قداص ماما  رادرک : یگزیکاپ  ج 

383( ...َلامْعَْالا یِّکَُزت  ِمِحَّرلا  َهَلِص  َّنِا  )

دمآ تفر و  اب  محر ،  هلص  رهاظ ، رد  هکنیا  اب  تورث :  یناوارف  د 
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تکرب ببـس  ییاه  هنیزه  نینچ  هک  دـنا  هدرک  دـیکءات  موصعم  نایاوشیپ  یلو  تسا  هارمه  ناـسنا  دـمآرد  زا  یـشخب  ندـش  هنیزه  و 
.ددرگ یم  اهدمآرد  یناوارف  یگدنز و 

: دیامرف یم  ع )   ) یلع ماما 

384( ِلاجَّْالا ِیف  یِْسُنت ُء  َلاْومَْالا َو  ُرِْمُثت  ِماحْرَْالا  ُهَلِص  )

.دزادنا یم  ریخءات  هب  ار  اه  گرم  دزاس و  یم  روراب  ار  اه  تورث  ناشیوخ ،  اب  دنویپ 

فطاوع و نیا  .دـنراد  تسود  ار  رگیدـکی  دـنطبترم و  مه  اب  صاخ  ساسحا  کی  اب  یعیبط  روط  هب  لـیماف  دارفا  یفطاـع :  میکحت  ه 
دیکءات نآ  شرتسگ  میکحت و  رب  محر  هلص  هار  زا  هدش و  هیبعت  ناسنا  نورد  رد  هک  تسا  یهلا  دنمـشزرا  ياه  تمعن  زا  تاساسحا 

ریبعت هب  دنک  یم  بذج  دوخ  هب  تبـسن  ار  لیماف  تاساسحا  دنک ، یم  مادـقا  هنادنـسپ  ادـخ  لمع  نیا  هب  هک  یـسک  نآ  تسا و  هدـش 
 ( (ع رقاب ماما 

385( ُهَمِحَر ْلِصَْیل  َهّللا َو  ِقَّتَْیلَف  ِِهْتَیب  ِلْهَا  یف  ُبِّبَُحت  ِماحْرَْالا َو  ُهَلِص  )

رارقرب دـنویپ  شلیماف  اب  دـنک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیاب  صخـش  سپ  .دـنادرگ  یم  بوبحم  شلیماـف  رد  ار ) درف   ) یگداوناـخ دـنویپ 
.دیامن

نیا محر  هلـص  تسا و  لاـمعا  باـتک  باـسح و  هب  یگدیـسر  ترخآ ،  ناـهج  لکـشم  رایـسب  عطاـقم  زا  یکی  باـسح :  یناـسآ  و 
.دیامن یم  ناسآ  ار  وا  یسرباسح  هدرک و  کمک  ار  شیوخ  لماع  یتیعقوم  نانچ  رد  هک  دراد  ار  تیصاخ 

: دومرف ع )   ) قداص ماما 

386  ...( يْولَْبلا ُعَفْدَت  َباسِْحلا َو  ُرِّسَُیت  ...ِمِحَّرلا  َهَلِص  َّنِا  )

.دنک یم  عفد  ار  الب  ناسآ و  ار  باسح  محر ،  هلص  انامه 

میکحت اب  ییوزرآ  نینچ  تسا و  دیواج  تشهب  رد  نتفرگ  ياج  يورخا و  تداعس  نم ،  ؤم  ره  يزورآ  تشهب :  هب  دورو  ز 
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: دومرف ص )   ) مالسا راوگرزب  لوسر  .ددرگ  یم  رّسیم  یگداوناخ  دنویپ 

زا یکی  ...دزاس و  شتشهب  دراو  ات  دنک  یم  تیامح  وا  زا  تمایق  زور  رد  دنک ، لمع  اهنآ  زا  یکی  هب  یسک  رگا  هک  تسا  زیچ  شش 
387  . تسا محر  هلص  اهنآ 

يریگارف

زا ددرگن و  مورحم  نآ  زا  یلیماف  چـیه  ییوس  زا  ات  دـشاب  ریگارف  لـماش و  هک  دـنک  یم  باـجیا  یگداوناـخ  دـنویپ  ّتیمها  شزرا و 
.دریذپ ماجنا  محر  هب  تبسن  دراد ، ناکما  هک  يا  هدیدنسپ  کین و  راک  هنوگره  رگید  يوس 

طابترا تیمومع  فلا 

نآ ماسقا  همه  لماش  ًارهاظ  دنا و  هدشن  لئاق  لیمافدارفا  يارب  یتیدودحم  دنا ، هتفگ  نخـس  محر  هلـص  نوماریپ  هک  یتایاور  تایآ و 
هدش دیکءات  نآ  رب  زین  تایاور  یخرب  رد  دوش و  یم  ...و  راکوکین  راکدب و  ناملـسم ،  رفاک و  ینغ ،  ریقف و  کیدزن ،  رود و  زا  معا 

 : تسا

يرآ دنتفگ : [ ؟  منک ییامنهار  ترخآ  ایند و  قالخا  نیرتهب  هدـنراد )   ) هب ار  امـش  ایآ  دـندومرف : مدرم  هب  (ص )  ادـخ لوسر  يزور 
یـسک زا  دیاشخبب و  هتـشاد ،  غیرد  وا  زا  ار  شلام  هک  نآ  هب  دزاس و  رارقرب  دنویپ  يدنواشیوخ ،  هطبار  هدـنُرب  اب  هک  یـسک  دومرف ]:

388 .درذگرد هدومن  متس  وا  هب  هک 

عطق وا  مزاس ،  یم  رارقرب  هطبار  وا  اب  هچ  ره  هک  مراد  ییومع  رـسپ  مدرک :  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  دیوگ : یم  نانـس  نب  هّللادـبع 
 ، یهد همادا  تا  هطبار  هب  وت  رگا  : ) دومرف و  دادـن ) هزاجا  ماـما  ( )؟  منک هطبار  عطق  وا  اـب  مه  نم  یهد ،  یم  هزاـجا  دـنک ، یم  هطبار 

وت رگا  یلو  دنک  یم  رارقرب  ار  ناتدنویپ  دنوادخ 
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.( 389 درک دهاوخ  عطق  ار  ناتدنویپ  دنوادخ  ینک ،  هطبار  عطق  مه 

نم ندرگ  رب  یّقح  ایآ  دنتـسین ، نم  نییآ  رب  هک  مراد  ینادـنواشیوخ  متـشاد :  هضرع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  زین  دـیمح  نب  مهج 
قح دنتـشاد : تندرگ  رب  قح  عون  ود  دـندوب ، وت  نییآ  رب  اهنآ  رگا  دوش ، یمن  يدـنواشیوخ  قح  عنام  زیچ  چـیه  داد : خـساپ  دـنراد ؟

390  . یناملسم قح  يدنواشیوخ و 

هلص عاونا  ب 

مالـس و زا  .دوش  یم  دشاب ، دنمدوس  لیماف  ياربو  هدیدنـسپ  هک  يراک  هنوگ  ره  لماش  تسا و  یفرع  موهفم  کی  یگداوناخ  دـنویپ 
ناوت دـح  رد  دـیاب  نم  ؤم  نیاربانب  لیماف .  يارب  نتـشاذگ  هیام  ناج  زا  يونعم و  يدام و  عونتم  ياه  کمک  ات  هتفرگ  یـسرپ  لاوحا 

يدنواشیوخ رگا  درادن ؛ غیرد  نانآ  زا  ار  یگدیـسر  کمک و  هنوگ  چیه  دـنک و  ییوجلد  نانآ  زا  نادـناخ ،  ياضعا  زاین  شیوخ و 
، دبلط یم  ار  وا  یحور  يرکف و  يراکمه  یمدق و  یمـسج ،  کمک  رگا  .دزادرپب  وا  هب  دـهاوخ ، یم  ضرق  وا  زا  ای  دراد ، یلام  زاین 

ماجنا ییاناوت  محر ،  هلـص  دراوم  همه  رد  هتبلا  ...و  دیامن  مادقا  دوش ، یم  شوخلد  یگداوناخ  دیدزاب  دید و  هب  رگا  دنک ، ددم  وا  هب 
، درادن ار  نآ  ماجنا  ناوت  هک  دندرک  یتساوخ  رد  وا  زا  لیماف  دارفا  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ،  یساسا  طرش  ود  ندوب ،  عورشم  راک و 

نآ دیابن  دشاب ، داضت  رد  ادخ  تساوخ  اب  عورشمان و  لمع  مزلتسم  محر ،  هلص  لیماف و  دادمتسا  رگا  دوش و  یم  طقاس  شا  هدهع  زا 
زا يرگید  هانگ  ای  مدرم  هب  متس  رد  يرگید  دنواشیوخ  ای  ردارب  هکنیا  لثم  دهد ؛ ماجنا  ار 
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هلص سکع ،  رب  هکلب  درک  کمک  لیماف  هب  دیابن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .دهاوخب  عورشمان  فرـصم  يارب  ار  یلام  ای  دبلط  دادمتـسا  وا 
 . تسا هدرک  دوخ  لیماف  هب  هک  تسا  یتمدخ  نیرتهب  نیا  دراد و  زاب  اوران  لمع  هنوگ  ره  زا  ار  وا  یتح  هک  تسا  نآ  محر 

: دیامرف یم  يدنواشیوخ  دنویپ  نیرت  مک  هرابرد  ع )   ) قداص ماما 

391( ِباوَْجلا ِّدَرَو  ِمالَّسلا  ِنْسُِحب  َْول  ْمُکَناوْخِِاب َو  اوُِّرب  ْمُکَماحْرَا َو  اُولِص  )..

.دشاب نداد  مالس  خساپ  وکین و  مالس  اب  هچ  رگ  دینک  یکین  ناتناردارب  هب  مکحم و  ار  يدنواشیوخ  دنویپ 

تـسا هدش  هدرمـش  محر  هلـص  عون  نیرتالاب  نادـنواشیوخ ،  يارب  نتـشاذگ  هیام  لام  ناج و  زا  ص )   ) مرکا لوسر  زا  یتیاور  رد  و 
392.

تاساوم

حیضوت

بابـسا رد  نارگید  ندرک  میهـس  تکراـشم و  ینعی  تاـساوم  : ) دـنا هتفگ  نآ  ياـنعم  رد  هدـش و  هـتفرگ  هوـُسا )   ) هژاو زا  تاـساوم 
ترورضدازام تخادرپ  دشاب و  هدننک  تخادرپ  يرورض  ياه  يدنمزاین  زا  دزادرپ  یم  هچنآ  هک  یطرـش  هب   393  ( يزور یگدنز و 

395 .دشاب هتشاد  زاین  نادب  دیاب  زین  هدننک  تفایرد  394 و   . تسین تاساوم  ، 

حیـضوت راصتخا  هب  یعیبط  بهاوم  زا  يرادروخرب  رد  اه  ناـسنا  تواـفت  هراـبرد  تسا  رتهب  تاـساوم ،  عوضوم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
 : میهد

اه توافت  دوجو 

 ، بسح بسن و  شناد ،  تمالـس ،  تورث ،  رظن  زا  رگید  یخرب  رب  اه  ناـسنا  زا  یخرب  هدـش و  اـنب  ناـسون  ساـسا  رب  شنیرفآ  ماـظن 
هدوبن و ناـسکی  یعیبط  یناـسفن و  بهاوم  رظن  زا  یناـمز  چـیه  رد  اـه  ناـسنا  دـنراد و  يرترب  ...و  یعاـمتجا  تیعقوم  رّکفت ، يورین 
دنک و یم  باجیا  ار  اه  ناسنا  نایم  توافت  یعمج ،  یگدنز  تمکح  دیاش  طیحم و  ددـعتم  لماوع  ینورد ،  ياهدادعتـسا  دنتـسین ؛

 . تسین نآ  زا  مه  يزیرگ 

: دیامرف یم  هداد ،  رارق  هّقادم  دروم  ار  مدرم  نایم  توافت  دجیم ، نآرق 

396( ٍضَْعب یلَع  ْمُهَضَْعب  َلَّضَف  َْفیَک  ْرُْظنُا  )

 . تسا هداد  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  مدرم  زا  یخرب  دنوادخ ]  ] هنوگچ هک  رگنب 

نادنمتـسم لاح  هب  ات  هدرک  فّلکم  ار  نارادروخرب  ناهّفرم و  شیوخ ،  یناهج  دیواج و  نید  رد  میکح  راگدـنوادخ  لیلد  نیمه  هب 
یعاـسم و کیرـشت  نیا  جوا  تاـساوم ،  دـنزاس و  میهـس  شیوخ  يدادادـخ  تاـبهوم  رد  ار  ناـنآ  دـننک و  یگدیـسر  ناـمورحم  و 
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 . تسا یتسودعون 

تاساوم هاگیاج 

 ، محّرت یتسودعون ،  نوچ ؛  يا  هدیدنـسپ  ابیز و  ياه  تلـصخ  هب  دیاب  دنک  جورع  تاساوم  يالاو  ماقم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  نم ،  ؤم 
تاساوم هک  يدّدـعتم  ياه  تلـصخ  رب  تسا  يدـییءات  رهُم  عقاو ،  رد  تاساوم  دـشاب و  هتـسارآ  ار  دوخ  ...و  يدرمناوج  تواـخس ، 

 ، هداد رارق  هدیدنـسپ  لاصخ  نیتسخن  هبتر  رد  ار  تاساوم  ص )   ) مرکا لوسر  ور  نیا  زا  تسا .  هدرک  داـجیا  دوخ  نورد  رد  هدـننک 
: دیامرف یم 

یلاعَت َكَرابَت َو  َهّللا  َكُرْکِذ  َّلَجَوَّزَع َو  ِهّللا  ِیف  ِخَْالا  ُهاساُوم  َکِسْفَن َو  ْنِم  َساّنلا  َُکفاْصنِا  ٍلاـصِخ : ُثـالَث  ِلاـمْعَْالا  ِیَـس  ُدّ ُِّیلَع ! اـی  )
397( ٍلاح ِّلُک  یلَع 

 ! یلع يا 
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تاساوم تردارب  اب  گرزب  يادخ  رطاخ  هب   2 ینک .  راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  شیوخ ،  بناج  زا   1 تسا :  تلصخ  هس  اهراک  رورس 
 . يروآ دای  هب  یلاح  ره  رد  ار  لاعتم  يادخ   3 ینک . 

: دیامرف یم   398( َهاکَّزلا اُوتآ  َو   ) هیآ ریسفت  رد  ع )   ) قداص ترضح 

399  . تسا نم  ؤم  ناردارب  اب  تاساوم  یلام  ياه  تاکز  زا  یکی  دریگ و  یم  قلعت  یندب  ناوت  ماقم و  لام ،  هب  تاکز ، 

یعقاو نانم  ؤم  یگژیو 

هب زین  یقالخا  لئاضف  زا  يرایـسب  دراد ، زاین  زیخلـصاح  ینیمز  دعاسم و  ياوه  بآ و  هب  شخبرمث  ياه  هناد  شیور  هک  هنوگ  نامه 
ياه هناشن  زا  یناسنا  یلاع  ياه  تلـصخ  ببـس ،  نیمه  هب  دـهد ؛ رمث  دنیـشن و  راب  هب  ات  تسا  دـنمزاین  شیالآ  یب  كاپ و  ياـه  لد 
: دنوش یم  هتخانش  ریز  روما  اب  ام  نایعیش  دومرف : ع )   ) مظاک ماما  تسا ؛  لماک  نامیا  بان و  مالسا  نامه  هک  هدش ،  هدرمش  عّیشت 

400( ِرَْکنُْملا ِنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَْالا  ِناوْخِْالا َو  ِهاساُوم  ِهاکَّزلا َو  ِءاتیا  ِهالَّصلا َو  ِتاقْوَا  یلَع  ِهَظَفاحُمْلِاب  )...

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناردارب ،  اب  تاساوم  تاکز ،  نداد  زامن ، تقو  تاعارم  اب 

زا تاساوم ،  تلـصخ  هک  تسا  نآ  هناـشن  ییوس  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاـکز ،  زاـمن ، راـنک  رد  تاـساوم  نتفرگ  رارق 
، رازگزامن نانم  ؤم  هک  تسا  نآ  شخب  دیون  رگید  يوس  زا  دوش و  هدرپس  نایـسن  قاط  هب  دیابن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  نامیا  ناکرا 

یناسک نینچ  هچ  رگ  دنراد ، شیوخ  لد  هحفص  رد  ار  تاساوم  هنیمز  ناوت و  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  هد ،  تاکز 
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: دوب دنهاوخ  بایمک  ردان و  رمحا ) تیربک   ) نوچ ع )   ) قداص ماما  ریبعت  هب 

یف ِناوْخِِْالل  ُهاساوُْملا  ُمْوَّصلا َو  ُّجَْـحلا َو  ُهاکَّزلا َو  ُهالَّصلا َو  ِّرِّـسلا َو  ُناـْمتِک  ِتوُکُّسلا َو  ُلوُط  ْمُُهتَْیلِح  ِرَمْحَْـالا ؛ ِتیْربِْکلا  َنِم  ُّزَعَا  ْمُه  )
401( ِرْسُْعلا ِرُْسْیلا َو  ِلاح 

 ، جـح تاکز ،  زامن ، زار ، نتـشاد  ناهنپ  ینالوط ،  یـشوماخ  ناشیا ،  تنیز  دـنرمحا ؛ تیربک  زا  رت  بایمک  یعقاو )  نانم  ؤم   ) نانآ
 . یتخس شیاشگ و  لاح  رد  تسا  ناردارب  اب  تاساوم  هزور و 

 : تسا ع )   ) تیب لها  یعقاو  تیالو  هب  یبایتسد  تامّدقم  زا  یکی  تاساوم )   ) هک دروخ  یم  دنگوس  يرگید  نخس  رد  و 

402( ِهّللا یِِفناوْخِْالا  ِتاساُوم  اْینُّدلا َو  ِیف  ِداِهتْجِْالا  ِعَرَْولِاب َو  ِّالا  اُنتَی  الَو  ُلاُنت  ِهّللاَوَف ال  )... 

.ددرگن لصاح  ادخ  رطاخ  هب  ناردارب  اب  تاساوم  و  تدابع )  يارب   ) ایند رد  شالت  عرو ،  هلیسو  هب  زج  ام  تیالو  دنگوس ، ادخ  هب 

هنیمز داجیا 

تسا و زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هولج  نیرتابیز  يدادادخ  بهاوم  رد  ینید  ناردارب  ندرک  میهس  تاساوم و  دش ، دای  هک  نانچ 
دنوادخ هک  میبای  یم  رد  مالسا ،  گنهرف  رد  یشواک  اب  .دشابن  هتسارآ  يا  هدیدنسپ  تلـصخ  نینچ  هب  هک  دّمحم  لآ  هعیـش  زا  غیرد 

 : هلمج نآ  زا  دننک ، دوعص  تاواسم ،  عیفر  هّلق  هب  ات  هداهن  نانم ،  ؤم  هار  ارف  ار  يددعتم  ياه  هزیگنا  لماوع و  میکح ، 

ناضمر هام   1

دوش و یمن  هصالخ  هزور  رد  ادـخ  هام  یلو  دوش ، یم  یعادـت  نهذ  رد  كرابم  هام  نآ  هزور  ناـضمر ،  هاـم  ماـن  ندینـش  اـب  هچ  رگ 
نیز ماما  هکنانچ  دنام ، یمن  یفخم  تفرعم  لها  نیبزیت  مشچ  زا  هک  دراد  دوخ  اب  يرامشیب  ياهدنیارف  تاکرب و 
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 . تسا هدرمش  رب  ار  رامشیب  تاکرب  نآ  زا  يا  هّمش  ناضمر ،  هام  عادو  ياعد  رد  ع )   ) نیدباعلا

رپ ياـهزور  نآ  يزاـس  هنیمز  هب  فـیرظ  يا  هراـشا  هک   403  ، هدـش موسوم  تاساوم )  هاـم   ) هب یهلا ،  ناربهر  نانخـس  رد  ادـخ  هاـم 
 . دراد تاساوم  هلمج  زا  یقالخا ،  ياه  شزرا  هب  ندناشوپ  لمع  هماج  يارب  تیونعم 

ناعونمه و اب  یناسنا  هطبار  هب  یتسه ،  راگدـیرفآ  اب  يونعم  دـنویپ  ماکحتـسا  نمـض  یهلا ،  بهاوم  زا  كاسما  اب  راد  هزور  نانم  ؤم 
ییوجلد و هب  رذـگهر  نیا  زا  دـنوش و  یم  هاـگآ  ناـنآ  فاعـضتسا  درد  زا  يدودـح  اـت  دـنرب و  یم  یپ  زین  شیوخ  مورحم  ناردارب 

.دنزای یم  تسد  تاساوم  ماقم  هب  هدش  بیغرت  نانآ  زا  يریگتسد 

اعد  2

نیرتالاو هک  تسا  يّدج  يدح  هب  هلءاسم  نیادرک  بلط  ادخ  زا  دیاب  ار  نآ  هب  ندیـسر  تسا و  عیفر  دنمجرا و  سب  تاساوم ،  ماقم 
.دناوخ یم  نینچ  ار  ادخ  رهظ ، هلفان  زا  دعب  ياهاعد  زا  یکی  رد  ص )   ) تبترم یمتخ  ترضح  ادخ ، هدیرفآ 

404( ...َِکقْزِر ْنِم  ِْهیَلَع  َتْرَّتَق  ْنَم  َتاساُوم  یْنقُزْرا  َو  )... 

 . نک نم  بیصن  يا  هداد  رارق  انگنت  رد  ار  شا  يزور  هک  ار  یسک  تاساوم  اراگدرورپ ] ]

تاساوم لها  اب  ینیشنمه   3

ناکین نادـنمدرخ و  اب  اـت  دـننک  شـالت  هراومه  هک  تسا  هداد  دومنهر  شیوخ  ناوریپ  هب  یمومع ،  لـمعلا  روتـسد  کـی  رد  مالـسا 
یهاوخن یهاوخ  دبای  دشاب  بوخ  نیشنمه  راتفر  يوخ و  هک  ارچ  دنزیهرپب ، گنهرف  یب  ناراکدب  اب  رشن  رشح و  زا  دنشاب و  نیشنمه 

 ( ع  ) قداص ماما  زا  یلک ،  لمعلاروتسد  نآ  رب  هوالع  تاساوم ،  دروم  رد  .دراذگ  یم  ریثءات  ناسنا  رد 
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 : تسا هدیسر  نینچ 

405( ُهاساوُْملا اْهیَلَع َو  ُهَبَظاوُْملا  اِهتیقاوَم َو  یف  ُهالَّصلا  َلاق : امُهام ؟ َلیق َو  ْبُزْعا ، َُّمث  ْبُزْعاَف  ِّالا  ِهیف َو  اتَناک  ْنَم  ِناتَلْصِخ  )

مادک تلصخ  ود  نآ  دندیسرپ  ریگب ! هلـصاف  مه  زاب  ریگب ، هلـصاف  وا  زا  هنرگو  نک ]  یتسود  وا  اب  ، ] دوب یـسک  رد  رگا  تلـصخ  ود 
تاساوم نآ و  رب  تبظاوم  تقو و  لّوا  زامن  دومرف : تسا ؟ 

تاساوم دنمشزرا  راثآ 

ياه هویم  هلزنم  هب  هک  تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  يدنمـشزرا  ياهدـمایپ  تاساوم ،  ياهب  نارگ  رهوگ  هب  ندـش  نیّزم  دـیدرت ، نودـب 
 : تسا حرش  نیدب  راثآ ، نآ  زا  یخرب  .دنهد  یم  هولج  رتابیز  ار  تاواسم  زبسرس  رابرپ و  تخرد  نیریش ، 

يزور یناوارف  تکرب و   1

، ربارب نیدنچ  ار  اه  هداد  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  یهلا  تمحر  تریغ و  يایرد  یگدنز ،  جاتحی  ام  رد  نم  ؤم  ناردارب  ندرک  میهس 
: دیامرف یم  هیلع  هّللا  تاولص  ریما  ترضح  دهد ، یم  ضوع 

406( ِقْزِّرلا ِیف  ُدیزَت  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  ِیف  ِخَْالا  ُهاساُوم  )

.دنک یم  ناوارف  ار  يزور  گرزب ،  يادخ  هار  رد  ینید  ردارب  اب  تاساوم 

: دیامرف یم  لیمک  هب  يرگید  زغن  نخس  رد  و 

407( َنینِمْؤُْملا ِهاساُوم  ِهاکَّزلا َو  ِءاتیا  ْنِم  ِلاْملا  ِیف  ُهَکَرَْبلا  ُِلیمُک ! ْای  )

.دوش یم  رادیدپ  نانم ،  ؤم  تاساوم  تاکز و  نداد  رثا  رب  تورث ،  رد  تکرب  لیمک ،  يا 

تبحم بلج   2

: دیامرف یم  ترضح  نامه 

408( ...َو ِعاوِْطنِْالا  ِهَّدِّشلا َو  ِیف  ُهاساوُْملا  ِهَرَشاعُْملا َو  ِیف  ُفاْصنِْالا  َهَّبَحَْملا ؛ ُِبلَتْجَت  ٍلاصِخ  ُثالَث  )

 . ...و یتسدگنت  یتخس و  رد  تاساوم  ترشاعم و  رد  فاصنا  دنک : یم  بذج  ار  تبحم  هک  تسا  تلصخ  هس 

اعد تباجا   3

شیوخ تمعن  یلو  لاحو ،  لاق  نابز  اب  یهاوخن ،  یهاوخ  دریگ ، یم  رارق  تبحم  يریگتسد و  دروم  هک  نآ 
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.دوش یم  باجتسم  هدننک  تاساوم  هرابرد  ع ،)   ) قداص ترضح  حیرصت  هب  ییاعد  نینچ  دنک و  یم  اعد  ار 

ِْهیَلَع َو ِهَرْدـُْقلا  َعَم  ِهِساُوی  َْمل  اِذا  ِْهیَلَع  ُهُؤاعُد  اـنیف َو  ُهاـساو  ٍنِمُْؤم  ٍلُـجَِرل  اـعَد  ٌنِمُْؤم  ٌلُـجَر  اـْهنِم : ِهّللا ، ِنَع  َْنبَجُْحی  ـال  ٍتاوَعَد  ُثـالَث  )
409( ِْهَیِلا ِرارِطْضِْالا 

 ، هدرک تاساوم  وا  اب  ام  رطاخ  هب  هک  يرگید  نم  ؤم  يارب  نم  ؤم  درم  ياعد  یکی  دوش : یمن  هدیـشوپ  ادـخ  هاگرد  رد  اـعد  عون  هس 
 . تسا هتشاد  زاین  نادب  نیتسخن  نم  ؤم  هک  یلاح  رد  هدرکن  تاساوم  تاساوم ،  رب  ییاناوت  اب  هک  یسک  هیلع  وا  نیرفن  نینچمه 

نیرب تشهب  ادخ و  يدونشخ   4

410 .دنک تاساوم  دشاب و  عرواب  هک  دناد  یم  یسک  ار  رجف  هروس  ياه 27 30  هیآ  ياه  قادصم  زا  یکی  ماما ،  نامه 

تدحو ظفح 

هراشا

تیانع نادب ،  مالسا  هک  تسا  یعامتجا  قالخا  لوصا  زا  یگدنز ،  نو  ؤش  رد  ناشیکمه  اب  یلدمه  یماگمه و  تفلا ،  يراگزاس ، 
یهار دوخ  يارب  سک  ره  ددرگ ؛ هقرفت  لزلزت و  راچد  یمالسا  هعماج  تدحو  یگچراپکی و  هک  دهد  یمن  اضر  زگره  دراد و  هژیو 

.دنک نییعت  يریسم  شیوخ ،  يارب  هورگ  ره  دیوپب و 

کت ِناسنا  تسا و  يدوبان  يوس  هب  یهار  هقرفت  دنراد ؛ قافتا  همزالم ،  نیا  رب  عرش  لقع و  تسا و  تایح  همزال  ییوسکی ،  داّحتا و 
داجیا هب  فظوم  نادنمدرخ ،  نانم و  ؤم  تسا و  موکحم  درخ  ادخ و  هاگدـید  زا  يراک  نینچ  دـنز و  یم  شیوخ  هشیر  هب  هشیت  ور ،

.دنا هقرفت  زا  زیهرپ  تدحو و  ظفح  و 

تدحو ریسفت 

همه زکرمت  قح و  درگ  رب  یگنهامه  یلدـکی و  نآ ،  دراد و  ار  دوخ  ّصاخ  يانعم  تدـحو ،  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  گـنهرف  رد 
تیرثکا هچ  رگ  دننادرگ ، يور  قح  زا  دنیوگ و  یم  هوای  نخـس  هک  نانآ  تسا ؛  لطاب  يدوبان  قح و  ییاپ  رب  میکحت و  يارب  اهورین 

لطاب زا  دننز و  یم  هنیـس  هب  ار  قح  گنـس  هک  نانآ  دنوش و  یم  بوسحم  تدحو  دض  نکفا و  هقرفت  دـنهد ، لیکـشت  مه  ار  هعماج 
تاولـص نانم  ؤمریما  دنکن ؛ زواجت  مه  تسد  ناتـشگنا  زا  ناشدادعت  هچرگ  دنا  هقرفت  ّتتـشت و  فلاخم  نیرفآ و  تدحو  دننازیرگ ،

: دیامرف یم  هیلع  هّللا 

411( ًاریثَک اُوناک  ْنِا  ِلِطاْبلا َو  ُلْهَا  ُهَقْرُْفلا  ًالیلَق َو  اُوناک  ْنِا  ِّقَْحلا َو  ُلْهَا  ُهَعامَْجلَا  )

.دنشاب ناوارف  هچ  رگ  دنا  هوای  لها  نانکفا  هقرفت  دنشاب و  كدنا  هچ  رگ  دنتسه  قح  لها  تیزکرم )  و   ) تعامج

ص  ) مرکا لوسر  روظنم  و 

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  ( 

412( ٌباذَع ُهَقْرُْفلا  ٌهَمْحَر َو  َهَعامَْجلا  َّنِا  )...

 ( ص  ) مرکا لوسر  دیجم ، نآرق  هک  ییاه  نامه  .دنا  نکش  تدحو  نایارگ ،  لطاب  تسا و  یلصا  تعامج  قح ،  لها  هک  تسا  نیا 
 : تسا هدومرف  هدرک و  ادج  نانآ  زا  ار 

413( ٍءْیَش یف  ْمُْهنِم  َتَْسل  ًاعَیِش  اُوناک  ْمُهَنید َو  اُوقَّرَف  َنیذَّلا  َّنِا  )

 . يرادن نانآاب  يا  هطبار  چیه  وت  دندش ، هورگ  هورگ  دنتخاس و  هدنکارپ  ار  شیوخ  نییآ  هک  یناسک 

رادشه ناناملسم  هب  دننک ، یم  داجیا  ینید  باعـشنا  یتسرپ ،  ایند  سوه و  اوه و  يور  هک  ینانکفا  هقرفت  ندناوخ  كرـشم  نمـض  و 
: دندرگن قرغ  یبادرگ ،  نینچ  رد  دنشاب و  شوه  هب  هک  دهد  یم 

414( ...ًاعَیِش اُوناک  ْمُهَنید َو  اُوقَّرَف  َنیذَّلا  َنِم  َنیکِرْشُْملا  َنِم  اُونوُکَت  َو ال  )...

.دندش هتسد  هتسد  دنتخاس و  هدنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  یناسکزا  دیشابن ؛ ناکرشم  زا 

رای هن ز  دیآ  شوخ  ریغ  زا  تلزع 

راذگم نارای  تبحص  نماد 

لامک بسک  دنک  رای  زا  رای 

لالج هاج و  درب  رای  زا  رای 

دنا نت  ناج و  مه  هب  رای  اب  رای 

دنا ندب  حور و  وچ  دنویپ  تخس 

دوب زومآ  یگدنز  ناج  نت ز 

دوب زودنا  یگدنب  نت  هب  ناج 

يرادرم دوب ؟ هچ  ناج  یب  نت 

يراکیب 415 دوب ؟ هک  نت  یب  ناج 

کیژتارتسا راعش 
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ار نآ  دنویپ  دهد ، یم  ناماس  ار  مالسا  يدیحوت  هعماج  هتخیمآ و  رد  روعش  اب  هک  تسا  نآرق  نامرآ  کیژتارتسا و  راعش  تدحو )  )
: دشخب یم  شا  ییاهر  خزود  زا  دیامن و  یم  شتیاده  دنک ، یم  مکحم  ادخ  اب 

ُْمْتنُک ًاناوِْخا َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَف  ًءادْعَا  ُْمْتنُک  ِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُوقَّرَفَت َو  ًاعیمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  )
416( ...اْهنِم ْمُکَذَْقنَاَف  ِراّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع 

گنچ یهلا  نامسیر  هب  یگمه 
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داجیا تفلا  امـش  ياه  لد  نایم  وا  دیدوب و  نمـشد  مه  اب  امـش  هک  دیروآ  دای  هب  دوخ ، رب  ار  ادخ  تمعن  دـیوشن و  هدـنکارپ  دـینز و 
.داد تاجن  نآ  زا  ار  امش  ادخ  دیدوب و  شتآ  زا  يا  هرفح  بل  رب  امش  دیدش و  ردارب  وا  تمعن  تکرب  هب  درک و 

يروآدای ار  یمالسا  هلـضاف  هنیدم  داحتا  يردارب و  گرزب  تمعن  یلهاج ،  نارود  ّتتـشت  هقرفت و  خزود  يروآ  دای  نمـض  هیآ  نیا 
.دناوخ یم  ارف  یگچراپکی  داحتا و  هب  ار  هعماج  درف و  هتخادرپ ،  هّللا )  لبح   ) تدحو ياهروحم  زا  یکی  هب  دنک ، یم 

رد ار  نآ  شیوخ ،  نخـس  هریـس و  اب  دندرـشف و  ياپ  مالـسا ،  یـساسا  راعـش  نیا  میکحت  رب  نآرق ،  هارمه  زین  ع )   ) یحو تیب  لـها 
نآ نمـض  درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  انم )  ) نیمزرـس رد  ص )   ) مرکا لوسر  هک  هدرک  لقن  (ع )  رقاب ماما  دـنداد ؛ شرتسگ  هعماـج 

: دومرف

ناناملـسم و نایاوشیپ  يارب  یهاوخریخ  ادخ ، يارب  لمع  ندرک  صلاخ  دزرو ؛ یمن  تنایخ  زیچ  هس  هب  تبـسن  ناملـسم  هدنب  بلق  ... 
نوچ نارگید  ربارب  رد  اهنآ  و  دوش ) یم  صاصق   ) دوش یم  یفالت  اـهنآ  نوخ  دـنردارب و  مه  اـب  ناـنم  ؤم  ناـنآ .  تعاـمج  اـب  دـنویپ 

417 .دنا هدرک  هرگ  یتشم 

هنیدـم گرزب  هفیاط  ود  نایم  ماگ ،  نیتسخن  رد  تخیر و  یپ  زین  ار  تدـحو  ياه  هیاپ  یمالـسا ،  تموکح  لیکـشت  اب  ترـضح  نآ 
ماکحتـسا رب  زور  هب  زور  دناوخ و  ردارب  مه  اب  ار  ناناملـسم  کیاکی  توخا ،)  دقع   ) مسارم اب  درک و  داجیا  تدـحو  جرزخ  سوا و 

 ، ماجسنا یگچراپکی ،  دیدرت ، نودب  دوزفا و  نآ 
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هدشن تفای  نارگید ،  ناناملـسم و  نایم  ینامز  چیه  رد  دوب ، امرفمکح  هعماج  رب  مالـسا ،  ردص  رد  هک  يا  هملک  تدحو  یلدـکی و 
 . تسا

درک و ضوع  ار  خیرات  ریسم  هسیسد ،  كاپان  تسد  هچ  رگ  دندوب ، تدح  داجیا و  یپ  رد  هشیدنا و  رد  ع )   ) تیب لها  نآ ،  زا  سپ 
هظحل تّما ،  ماجـسنا  تدحو و  میکحت  رد  دمآ ، یم  رب  نانآ  هدهع  زا  هک  اجنآ  ات  یلو  دنتفاین ، تسد  شیوخ  یهلا  نامرآ  هب  ناشیا 

.دندرکن گنرد  يا 

: دیامرف یم  ص )   ) مرکا لوسر  لاحترا  زا  سپ  عاضوا  حیرشت  رد  هیلع ،  هللا  تاولص  نانم  ؤمریما 

418( ...ِْهیَلَع ْمَُهل  اّنُک  ام  ِْریَغ  یلَع  اّنَُکل  ُنیّدلا  َرُوبَی  ُْرفُْکلا َو  َدوُعَی  ْنَا  َنیِملْسُْملا َو  َْنَیب  ِهَقْرُْفلا  ُهَفاخَم  الَْول  ِهّللا  ُْمیَا  َو  )... 

يا هنوگ  هب  نامنافلاخم  اب  ام  ددرگ ، رثا  یب  نید  ددرگ و  زاب  رفک  هکنیا  میب )   ) دوبن و ناناملسم  نایم  هقرفت  میب  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
 ! میدرک یم  راتفر  رگید 

ار یفازگ  ياهب  ناراوگرزب ،  نآ  هکنیا  تسا و  یمالسا  تما  تدحو  ظفح  هب  یحو  نادناخ  هژیو  هجوت  رگناشن  هنامیکح  نخس  نیا 
.دنتخادرپ یم  ناناملسم  یگچراپکی  داحتا و  ققحت  يارب 

تدحو ياهروحم 

نانادب زین  ار  داحتا  ياهروحم  هدناوخ و  ارف  هملک  تدحو  هب  ار  نانآ  هتشاد و  رذح  رب  ییادج  هقرفت و  زا  ار  مدرم  هراومه ،  دنوادخ 
: زا دنترابع  هک  هدرک  یفرعم 

دیحوت فلا 

دناوخ و یم  ارف  دیحوت  روحم  رب  داحتا  هب  زینار  مالـسلاامهیلع  یـسوم  حیـسم و  نید  ناوریپ  یتح  ناناملـسم ،  رب  هوالع  دـیجم  نآرق 
: دیامرف یم 

َكِرُْشن َهّللا َو ال  ِالا  َُدبْعَن  ّالَا  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یِلا  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق  )
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419( ...ِهّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  ًاْئیَش َو ال  ِِهب 

یکیرش میتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک  تسا  نیا  نآ  و  مییآ )  درگ   ) امش ام و  نایم  كرتشم  راعـش  يوس  هب  دییایب  باتک ،  لها  يا  وگب :
 . مینیزگنرب ییاقآ  هب  ادخ  زج  هب  ار  رگید  یخرب  ام  زا  یخرب  میشارتن و  شیارب 

زا تسیاب  یم  دنشاب  یعقاو  دّحوم  نم و  ؤم  دنتـسرپب و  ار  ادخ  ًاتقیقح  باتک  لها  ناناملـسم و  زا  معا  ناهج  نادّحوم  رگا  نیقی ،  هب 
یم یگدـنز  ناکم  کی  رد  نامز و  کـی  رد  یهلا  ناربماـیپ  همه  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنزیهرپب ، فـالتخا  یگدـنکارپ و  ّتتـشت و 

 : هّرس سّدق  ینیمخ  ماما  ترضح  ریبعت  هب  دنتشادن ، مه  اب  یفالتخا  نیرت  مک  دندرک ،

420! دنرادن فالتخا  هملک  کی  دننک ، یمن  فالتخا  مه  اب  دنوش ، عمج  ایلوا  همه  دنوش و  عمج  ایبنا  همه  رگا 

ربمایپ يربهر  ب 

ترضح نآ  زا  میقتسم  تعاطا  رب  تحارص  اب  ، دنامن یقاب  ص )   ) مرکا لوسر  زا  تعاطا  رد  يدیدرت  چیه  هکنیا  يارب  لاعتم  دنوادخ 
 : تسا هدرک  دیکءات  ررکم ، روط  هب  ، 

421( ...اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکیتَا  ام  )...

.دینک يراددوخ  هدرک ،  یهن  هچنآ  زا  و  دیریگب ، هدروآ  ناتیارب  ربمایپ  هچنآ 

یهن رما و  ادخ  بناج  زا  زج  وا  اریز  دـیزیهرپب  دـنک ، یم  یهن  هچ  ره  زا  دـینک و  ارجا  دـهد ، یم  روتـسد  (ص )  ربمایپ هچ  ره   ) ینعی
422  .( تسا ترضح  نآ  نیشناج  ناماما  و  (ص )  ربمایپ تسد  هب  مدرم  روما  هرادا  هک  دراد  هراشا  هیآ  نیا  رد  ...دنک و  یمن 

دندوب رادروخرب  یگچراپکی  تدحو و  زا  دندرک ، یم  تعاطا  (ص )  ادخ لوسر  زا  هک  یماگنه  ات  مدرم 
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لوسر ادـخ و  زا  يوریپ  هیاس  رد  ار  تکوش  ماجـسنا و  نیا  دـیجم  نآرق  .دـندرک  یم  تمواقم  يدرمیاـپ و  ینمـشد ،  ره  ربارب  رد  و 
 : تسا حیحص  زین  نآ  سکع  هکنانچ  دناد  یم  (ص ) 

423( ...ْمُکُحیر َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  َُهلوُسرَو َو ال  َهّللا  اوُعیطَا  (َو 

 ! تفر دهاوخ  داب  رب  امش  تکوش  دش و  دیهاوخ  تسس  هک  دینکن  عازن  دینک و  تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  نامرف )   ) و

ترتع نآرق و  ج 

ظفح ار  شیوخ  تدحو  ماجـسنا و  هّللا )  لبح   ) هب کّسمت  اب  هک  دهاوخ  یم  مدرم  زا  دـیکءات  اب  نارمع ،  لآ  هیآ 103 ، رد  دنوادخ 
 : تسا (ص )  ربمایپ ترتع  نآرق و  نامه  هّللا  لبح  و  دندرگن ؛ ّتتشت  هقرفت و  راچد  ات  دننک 

: دومرف روبزم  هیآ  تئارق  اب  (ع )  رقاب ماما 

424( ِِهب ِماِصتْعِْالِاب  َرَمَا  يذَّلا  ِهّللا  ُْلبَح  ْمُه  (ص )  ٍدَمَُحم ُلآ  )

 . تسا هداد  نامرف  ار  نآ  هب  کّسمت  دنوادخ ، هک  تسا  هّللا  لبح  نامه  (ص )  دّمحم نامدود 

یم ترـضح  نآ  باحـصا  زا  رفن  هب 35  نآ  دنـس  تسا و  یّنـس  هعیـش و  قاـفتا  دروـم  هک  نـیلقث  ثیدـح  رد  ص )   ) مرکا لوـسر  و 
هدـنکارپ هارمگ و  دـنوش ، کّـسمتم  اـهنآ  يود  ره  هب  ناناملـسم  رگا  هـک  هدرک  یفّرعم  تدـحو  روـحم  ار  ترتـع  نآرق و   425 دسر

: دومرف عادولا  هجح  رد  هلمج  زا  دش ، دنهاوخن 

هّللا لبح  ود  نیا  دـننم ؛ نامدود  ترتع و  رغـصا  لقث  تسا و  نآرق  ربکا ، لـقث  مراذـگ :  یم  امـش  ناـیم  رد  اـهبنارگ  لـقث  ود  نم  ... 
.دنزاس یم  رارقرب  ار  گرزب  يادخ  امش و  نایم  لاصتا  هک  دنا  یهلا )  نامسیر  )

هیلع هّللا  مالس  نانم  ؤمریما  عادولا ،  هجح  زا  تشگزاب  رد  و 
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: دنک ظفح  ار  ناشداحتا  ماجسنا و  دریگ و  تسد  هب  ار  قلخ  تیاده  مچرپ  ات  درک  بوصنم  تماما  هب  مخ )  ریدغ   ) رد ار 

 ( ع  ) ناـنم ؤمریما  هب  (ص )  ادـخ لوسر  هکنیا  مدیـسرپ :  متـشون و  هماـن  ع )   ) يرکـسع نسح  ماـما  هب  دـیوگ : یم  فـیرط  نب  نسح 
 ( ع  ) یلع ترـضح ،  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  : ) داد خساپ  ترـضح  نآ  تسیچ ؟  نآ  يانعم  ُهالْوَم ) ُِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : ) دومرف

426( .دنوش هتخانش  وا  ببس  هب  یگدنکارپ  هقرفت و  ماگنه  رد  هّللا  بزح  ات  داد  رارق  روحم  ار 

یمالـسا تّما  دنناوت  یم  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  رادروخرب  زین  يرگید  ناوارف  تاکرتشم  زا  مالـسا  ناهج  هدش ،  دای  ناکرا  رب  هوالع 
: دننام دننک  وسمه  دّحتم و  ار 

؛  ناهج ناناملسم  همه  هاگ  هلبق  ادخ ؛ هناخ 

؛  یمالسا للملا  نیب  میظع و  هرگنک  جح ؛ 

؛  ناملسم نز  درم و  ره  هزور  همه  راعش  ناذا ؛ 

 . ناناملسم هنالاس  یگتفه و  هنازور ،  تادابع  هزور ؛  زامن ،

هقرفت شهوکن 

رد درادن ، يرگید  ناهرب  لیلد و  هب  زاین  تسا و  عرـش  لقع و  قافتا  دروم  یهیدـب و  يرما  فالتخ ،  او  هقرفت  ندوب  رابنایز  یتشز و 
 : مینک یم  هدنسب  ع )   ) یلع ترضح  زا  تیاور  ود  هب  راکذت  يارب  اهنت  اجنیا 

427( ِهَقْرُْفلا ِیف  َءانَْفلا  ِهَعامَْجلا َو  ِیف  َءاقَْبلا  َّنِا  الَا   ) 1

 . تسا ییادج  هقرفت و  رد  یتسین  انف و  عامتجا و  رد  اقب  ماود و  هک  دیشاب  هاگآ 

ِمَنَْغلا َنـِم  َّذاّـشلا  َّنَا  اـمَک  ِناـْطیَّشِلل  ِساـّنلا  َنـِم  َّذاّـشلا  َّنِاَـف  َهَـقْرُْفلا  ْمُکاـِّیا َو  ِهَعاـمَْجلا َو  َعَـم  ِهّللاَدـَـی  َّنِاَـف  َمَظْعَْـالا  َداوَّسلا  اوـُمَْزلاَو   ) 2
428( ِْبئِّذِلل

ادخ تسد  اریز  دیشاب  قح )  رادفرط   ) هوبنا تیعمج  هارمه 
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هدنام او  هلگ  زا  دنفسوگ  هک  نانچ  دنتفا  یم  ناطیـش  ماد  هب  ور  کت  ياه  ناسنا  اریز  دیزیهرپب ، ییادج  هقرفت و  زا  تسا و  عامتجا  اب 
.دوش یم  گرگ  همعط 

داحتا و تشهب  رد  دنبای و  ییاهر  ییادج  هقرفت و  خزود  زا  تدحو ،  ياهروحم  درگ  رب  عمجت  اب  ناناملـسم  همه  هک  يزور  دیما  هب 
.دنیوپ هر  یهلا  برق  لماکت و  ریسم  رد  هملک  تدحو 

یناگمه تراظن 

یصخش یگدنز  زا  جراخ  ناهج  نارگید و  هب  تبـسن  یتوافت  یب  یبلطاوزنا و  برغ  یتعنـص  ندمت  یگدنز و  ياه  یگژیو  زا  یکی 
 ، یـصوصخ لئاسم  زا  جراخ  يدایز  دودح  ات  دیاب  ناسنا  هک  دراد  داقتعا  تسا و  فلاخم  ًالماک  یهاگدـید  نینچ  اب  مالـسا  تسا . 

ناشیداش مغ و  رد  دـنک و  شوگ  ار  ناشلد  درد  دـشوجب ، ناـنآ  اـب  دـشاب ، ربخ  اـب  دوخ  ناـعونمه  یگدـنز  زا  يّرـس  یگداوناـخ و 
: دیامرف یم  (ص )  دمحم ترضح  مالسا ،  راوگرزب  ربهر  دناد ؛ یم  لو  ؤسم  دارفا  همه  ربارب  رد  ار  وا  یّتح  .دوش  کیرش 

429( ِِهتَّیِعَر ْنَع  ٌلوُؤْسَم  ْمُکُّلُک  ٍعار َو  ْمُکُّلُک  )

.دیلو ؤسم  دوخ  تسد  ریز  ربارب  رد  همه  و  رگیدکی ]  ] تسرپرس امش  همه 

رب هوالع  دنک ، یم  نیمـضت  تیدبا ،  ات  ار  تّما  ماجـسنا  دهد و  یم  لکـش  ار  یمالـسا )  تدـحو   ) نامرآ تیلو ،  ؤسم  ساسحا  نیا 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  دراد ، هشیر  زین  یمدآ  ترطف  دوپ  رات و  رد  هکنیا 

430( ...ًهَدِحاو ًهَُّما  ُساّنلا  َناک  )

 : تسا هدورس  يرّکفت  نینچ  زا  ماهلا  اب  يدعس  و 

دنرگیدکی ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

یمومع تراظن  حرط 

دراد و یگتسب  اهنآ  نامیا  ّتیهام  هب  هک  تسا  ینآرق  یحرط  دوخ ، ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  هب  تبسن  ناناملسم  هنادّهعتم  تبقارم 
: دبای یم  موادت  نآ  اب 

431( ...ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْءاَی  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَا  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  (َو 
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.دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنرگید ؛ یضعب  روای ] رای و  و   ] تسرپرس یخرب  نامیا ،  اب  نانز  نادرم و 

: دسیون یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ییابطابط  همّالع 

رظن زا  یگدرتسگ ،  یناوارف و  همه  اب  نانم  ؤم 
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دنریگ و یم  هدهع  هب  ار  نارگید  روما  ریبدت  یتسرپرس و  یخرب  ببس  نیمه  هب  دندحاو و  تیصخش  کی  مکح  رد  تیسنج  دادعت و 
432  . تسا يراس  يراج و  یعامتجا  داعبا  همه  رد  یتیالو  نینچ  دنراد و  یم  زاب  اه  یتشز  زا  دنراد و  یم  او  اه  یبوخ  هب  ار  نانآ 

تلود و هب  تبسن  ّتلم  تلم ،  هب  تبسن  ّتلم  رگیدکی ، هب  تبسن  هداوناخ  ياضعا  تراظن  بلاق  رد  یمالـسا ،  کیژتارتسا  حرط  نیا 
 : تسا یسررب  لباق  ّتلم  هب  تبسن  تلود 

رگیدکی هب  تبسن  هداوناخ  ياضعا  تراظن  فلا 

هنیهب هار  رد  ار  رگیدـمه  دنـشاب و  هتـشاد  هنازوسلد  هناهاگآ و  یتراظن  رگیدـکی ، ياهراک  هب  تبـسن  دـیاب  هداوناخ ،  کـی  ياـضعا 
 ، نیب نیا  رد  .دنزرون  غیرد  یـششوک  چیه  زا  دنزاس و  عفترم  ار  تالکـشم  عناوم و  دنناسر و  يرای  يونعم  يّدام و  یگدـنز  يزاس 

 : میناوخ یم  دیجم  نآرق  رد  تسا .  رت  مهم  رت و  یساسا  رایسب  هداوناخ  تسرپ  رس  ینعی  ردپ ، شقن 

433( ...ُهَراجِْحلا ُساّنلا َو  اَهُدُوق  ًاران َو  ْمُکیلْهَا  ْمُکَسُْفنَا َو  اُوق  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

! دیراد هگن  تسا ،  اه  گنس  اه و  ناسنا  نآ ،  مزیه  هک  یشتآ  زا  ار  نات  هداوناخ  دوخ و  نانم ،  ؤم  يا 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ع )   ) یلع ماما 

434( َْریَْخلا ْمُکیلْهَا  ِلَع  اوُمّ )

.دیزومایب یبوخ  شیوخ ،  هداوناخ  هب 

دنفّظوم همه  تسا و  نآ  رب  تراظن  هداوناخ و  ریبدت  یلصا  ءازجا  زا  تسا ،  خزود  شتآ  زا  ناسنا  هدنراد  هگن  هک  اه  یکین  شزومآ 
يدیلپ ّرش و  زا  دنهد و  تکرح  ایند  نید و  حالص  ریخ و  ریسم  رد  ار  دوخ  نادناخ  ات  دنریگ  راک  هب  ار  شیوخ  شالت  مامت 
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.دندرگن یهلا  رهق  خزود  هجیتن  رد  یهابت و  داسف و  شتآ  راتفرگ  ات  دننازیهرپب 

تلود هب  تبسن  ّتلم  تراظن  ب 

راچد هتساوخان ،  ای  هتـساوخ  یلغـش ،  يریگرد  رثارب  تسا  نکمم  ءزج  نادنمراک  ینایم و  یلاع ،  ناریدم  زا  ّمعا  یتلود  نارازگراک 
 . تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یتموکح  يرادا و  داسف  یعیبط ،  روط  هب  هک  دنوش  نآ  دننام  يراک و  مک  فارحنا ،  یگدزلمع ،  یعون 

رد دنـشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  تلود  ياهراک  همه  زاب ، شوگ  مشچ و  اب  اـت  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  تحارـص  هب  مالـسا ،  ور  نیا  زا 
هنیمز همه  رد  ار  دوخ  یحالـصا  تایرظن  نینچمه  دنزاس ، فقاو  ناشهابتـشا  هب  ار  نارازگراک  فّلخت ،  نیرت  مک  هدـهاشم  تروص 

ياهراک رد  تلاخد  اـهنت  هن  یتراـظن  نینچ  .دـنزرون  غیرد  یهاوخریخ  يراـکمه و  هنوگ  چـیه  زا  دـنراذگ و  تلود  راـیتخا  رد  اـه 
، دهد یم  يءار  هک  نآ  تسا و  هدش  هدرمش  یّلم  ریذپان  هشدخ  قوقح  زا  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  تمحازم  ینکشراک و  تلود ، 

 : هیلع هّللا  تاولص  نانم  ؤمریما  ریبعت  هب  .دراد  مه  تراظن  ّقح 

435( ...ِبیغَْملا ِدَهْشَْملا َو  ِیف  ُهَحیصَّنلا  ِهَْعیَْبلِاب َو  ُءافَْولاَف  ْمُْکیَلَع  یّقَح  اّمَا  )...

.دینک یهاوخریخ  تلود )  يارب   ) ناهن اراکشآ و  دیشاب و  رادافو  دوخ  قاثیم  هب  هک  تسا  نیا  امش  رب  نم  قح  اّما 

هناش یتیلو  ؤسم  نینچ  زا  درادن  قح  نآ ،  هک  دناد  یم  تلود  مّلسم  قوقح  زا  ار  ّتلم  تراظن  تحیـصن و  ع )   ) ماما هک  تسا  بلاج 
! دورب هرفط  یّقح  نینچ  يافیتسا  زا  دیابن  مه  نیا  دنک و  یلاخ 

ّتلم هب  تبسن  تلود  تراظن  ج 

زاین هک  تسا  یهیدب  يرما  زین  ّتلم  روما  رب  تلود  تراظن 
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یم لیکشت  مدرم  ياهراک  لصف  ّلح و  يزیر و  همانرب  تراظن ،  ار ، تلود  يدوجو  هفـسلف  تفگ :  ناوت  یم  یّتح  درادن و  ناهرب  هب 
.درادن یموهفم  تموکح ،  تلود و  نآ ،  نودب  هک  دهد 

ّتلم هب  تبسن  ّتلم  تراظن  د 

هب تبـسن  ار  یمالـسا  هعماـج  درفدرف  ماوداـب ،  ریگارف و  جیـسب  کـی  رد  هک  تسا  نیرتزاـسراک  نیرت و  یلـصا  تراـظن ،  عوـن  نـیا 
عرش لقع و  هدودحم  رد  هک  دهد  یم  قح  نانآ  هب  دارفا ، هب  نداد  تیصخش  نمض  دناد و  یم  لو  ؤسم  دوخ ، ناعونمه  ناشیکمه و 

.دنهد قوس  اه  یکین  يوس  هب  دنراد و  زاب  اه  یتشز  زا  ار  نانآ  هنادنمدرخ  هنازوسلد و  دننک و  تراظن  نارگید ،  ياهراک  رب  ، 

: دیامرف یم  دناد و  یم  قح )  هب  هیصوت   ) ار نارگید  زا  نانم  ؤم  دنمدوس  زایتما  دیجم ، نآرق 

436( ...ِّقَْحلِاب اْوَصاوَت  ِتاِحلاّصلا َو  اُولِمَع  اُونَما َو  َنیذَّلَا  )...

يراک نینچ  دننک و  شرافـس  نآ  همادا  قح و  زا  يوریپ  هب  ار  رگید  یخرب  نانم ،  ؤم  زا  یخرب  هک  تسانعم  نیدب  قح )  هب  یـصاوت  )
یم هتـسیاش  ياـهراک  هب  تبـسن  یقیوـشت  بیغرت و  ره  راـکفا و  دـئاقع و  لـماش  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  زا  رتعیـسو 

437 .دوش

هناسانشراک تراظن 

هک دهد  یم  هزاجا  یعامتجا  یملع و  تیعقوم  ره  رد  سک و  ره  هب  مالسا  هک  دیآ  شیپ  مّهوت  نیا  دیاش  تشذگ ،  هچنآ  هب  هجوت  اب 
.دیامن رظن  راهظا  دنک و  تلاخد  اهراک  همه  رد 

هن شور  نیا  اریز  تسین ؛  نادان  اـناد و  زا  معا  دارفا  همه  تلاـخد  ياـنعم  هب  یناـگمه  تراـظن  مییوگ :  یم  یمّهوت  نینچ  عفر  يارب 
تسا و یندش 
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هک تسا  هعماج  ناهاگآ  ناصـصختم و  يوس  زا  هناسانـشراک  رظن  راهظا  یناگمه )  تراظن   ) زا دارم  هکلب  دراد ؛ یعرـش  تروص  هن 
هب رما   ) نوماریپ ع ،)   ) قداص ترـضح  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  زاسراک  یعامتجا ،  عاضوا  يزاس  هنیهب  رد  ًاـعطق  ندوب ،  لوقعم  نمض 

: دیامرف یم  تسا  یناگمه )  تراظن   ) زا یشخب  هک  رکنم ) زا  یهن  فورعم و 

438 .دشاب دروخرب  شوخ  لداع و  هاگآ ،  دیاب  یهان  رمآ و 

 : تسا هدمآ  زین  دیجم  نآرق  رد 

439( ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْءاَی  ِْریَْخلا َو  َیِلا  َنوُعْدَی  ٌهَُّما  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  (َو 

.دنراد زاب  اه  يدب  زا  دنهد و  نامرف  اه  یبوخ  هب  دننک و  توعد  حالص  ریخ و  هب  ار ) مدرم   ) دیاب امش  زا  یهورگ 

.دنشاب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمومع و  تراظن  طیارش  ياراد  دیاب  هورگ  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ 

یتراظن لوصا 

لوصا زا  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  طبترم  یناگمه  تراظن  اب  میقتـسم  روط  هب  هک  دراد  دوجو  ییاه  لـصف  رـس  یمالـسا  فراـعم  رد 
 : تسا رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  دنک ، یم  نادنچ  ود  ار  تراظن  لصا  تیّمها  دیآ و  یم  باسح  هب  زین  مالسا  ریذپان  هشدخ 

ناناملسم روما  هب  مامتها   1

جراخ ناناملـسم  هرمز  زا  نآ  كرات  ص ،)   ) مرکاربمایپ روهـشم  ثیدـح  رد  هک  تسا  يّدـح  هب  مامتها )   ) لصا ّتیمها  ترورض و 
 : تسا

440( ٍِملْسُِمب َْسیَلَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  َنیِملْسُْمَلل  ای  يداُنی  ًالُجَر  َعِمَس  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َْسیَلَف  َنیِملْسُْملا  ِرُومُِاب  ُّمَتْهَی  َحَبْصَا ال  ْنَم  )

دـبلط و یم  يرای  هب  ار  ناناملـسم  يدرم  دونـشب  سک  ره  تسین و  نانآ  زا  دزرون ، مامتها  ناناملـسم  روما  هب  دـنک و  حبـص  سک  ره 
 . تسین ناملسم  دنکن ، شتباجا 

فورعم و هب  رما   2
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رکنم زا  یهن 

راـتفگ لاـمعا و  رب  دـنک  یم  فّـظوم  ار  ناناملـسم  یعیـسو  هرتـسگ  رد  هک  تسا  مالـسا  یتراـظن  لوـصا  نیرت  گرزب  زا  لـصا  نیا 
ّکفنی ياه ال  یگژیو  زا  لصا ،  نیا  روطنیمه  .دنیامن  مادقا  نآ  حالـصا  هب  فالخ ،  هدهاشم  تروص  رد  دـننک و  تراظن  رگیدـکی 

نیرت مهم  دراد و  میظع  یشقن  یمالـسا ،  هعماج  ییادز )  تلیذر   ) و ییاز )  تلیـضف   ) مالـسا و ماکحا  میکحت  رد  هک  تسا  نانم  ؤم 
.دهد یم  لیکشت  زین  ار  یناگمه  تراظن  شخب 

حالصا توخا و  3 و 4 

: دیامرف یم  ود  نآ  هرابرد  دیجم  نآرق  دراد ، دیکءات  تراظن  ترورض  رب  زین  لصا  ود  نیا 

441( َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  ْمُْکیَوَخَا َو  َْنَیب  اوُِحلْصَاَف  ٌهَوِْخا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِا  )

تمحر دروم  دیاش  دـیزاس ، هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیهد و  یتشآ  حلـص و  ار  شیوخ  ردارب  ود  سپ  دـنرگیدکی ، ردارب  نانم ،  ؤم  انامه 
.دیوش عقاو  ادخ ) )

: دیامرف یم  حالصا  لصا  هب  تیانع  اب  ع )   ) قداص ترضح 

442( َنوُرَخ ْالا  َُهل  َرَهَس  ٌقْرِع  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  یلَع  َبَرَض  اذِاَف  ٍُّما  ٍبَأُوَنب َو  ٌهَوِْخا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِا  )

باوخ یب  وا  رطاخ  هب  نارگید  دوش ، يدرد  راچد  اهنآ  زا  یکی  هاگره  دنتـسه و  ردام  ردـپ و  کی  نادـنزرف  ردارب و  نانم  ؤم  اـنامه 
.دنوش یم 

شزاـس ار  نایعیــش  ناـیم  هـک  درک  یم  رومءاـم  ار  يدارفا  داد و  یم  صاــصتخا  رما  نـیا  هـب  ار  يا  هجدوـب  ترــضح  نآ  نـینچمه 
443 .دنهد

اروش  5

اب ار  یعقاو  ناـنم  ؤـم  ییاـج ،  رد  تسا :  نآرق  دـیکءات  دروـم  يربـهر  تلم و  طاـبترا  رد  مه  مدرم و  ناـیم  رد  مه  تروـشم  لـصا 
: دیامرف یم  دیاتس و  یم  تروشم  یگژیو 

444( ...ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَا  (َو 

.دننک یم  تروشم  مه  اب  ناشیاهراک  رد  نانم  ؤم 

و
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: دنک تروشم  مدرم ،  اب  ات  دهد : یم  روتسد  (ص )  ربمایپ هب  رگید  ییوس  زا 

445( ...ِْرمَْالا ِیف  ْمُهْرِواش  (َو 

 . نک تروشم  مدرم  اب  تراک  رد 

یناسر دوس   6

دح رد  دـننک  شالت  تسا  مزال  هکلب  دـنزرو ، يراددوخ  ، دوخ ناعونمه  ناشیکمه و  هب  یناسر  نایز  زا  دـنفظوم  اـهنت  هن  ناناملـسم 
هک تسا  تیانع  دروم  هزادنا  نآ  ات  مالـسا  رد  عوضوم  نیا  دوش  نارگید  بیـصن  ناشتاکرب  ریخ و  دنناسر و  دوس  رگیدـکی  هب  ناوت 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ترضح  تسا و  هتفرگ  رارق  ادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  تیبوبحم  كالم 

446( ِساّنِلل ِساّنلا  ُعَْفنَا  َلاق : ِهّللا ، َیِلا  ِساّنلا  ُّبَحَا  ْنَم  (ص )  ِهّللا ُلوُسَر  َلئُس  )

.دناسر دوس  مدرم  هب  نارگید  زا  شیب  هک  نآ  داد : خساپ  تسیک ؟  ادخ  دزن  مدرم ،  نیرت  بوبحم  دندیسرپ : (ص )  ادخ لوسر  زا 

.دراد رارق  یناگمه  تراظن  اب  میقتسم  طابترا  رد  زین  لصا  نیا 

تلع هب  هک  دنراد  رارق  یتراظن  لوصا  فیدر  رد  ...و  محر  هلـص  ناسحا ،  قافنا ،  نوچ  يددـعتم  تاعوضوم  هک  میوش  یم  روآدای 
 . میتخادرپن اهنآ  هب  سرد  شیاجنگ  مدع 

ذخآم عبانم و 

میرک نآرق 

مالسالا ضیف  هغالبلا ،  جهن 

 . هیملع تاراشتنا  یتالحم ،  یلوسر  مشاه  دیس  حرش  همجرت و  دیفم ، خیش  داشرا ،

توریب بعص ،  راد  تاراشتنا  ینیلک ،  بوقعی  نب  دمحم  یفاک ،  لوصا 

 . هیمالسا تاراشتنا  یسلجم ،  همّالع  راونالاراحب ،

 . نایلیعامسا پاچ  ینیمخ ،  ماما  هلیسولا ،  ریرحت 

 . یچباتک تاراشتنا  يا ،  هرمک  همجرت  هبعش ،  نبا  لوقعلا ،  فحت 

 . توریب یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحاراد  موس ،  پاچ  يرذنملا ،  يوقلادبع  نب  میظعلادبع  بیهرتلا ،  بیغرتلا و 
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 . هیمالسا تاراشتنا  ناگدنسیون ،  زا  یعمج  هنومن ،  ریسفت 

 . مق هیملع  پاچ  نیلقثلارون ،  ریسفت 

هیمالسا تاراشتنا  مجرتم ،  قودص ،  خیش  لاصخ ، 
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.

 . توریب هفرعملاراد ،  یطویس ،  روثنملاّرد ،

لاس 1373 و 1374. یمالسا ،  يروهمج  همانزور 

 . ییانس هناخباتک  تاراشتنا  یّمق ،  ساّبع  خیش  راحبلا ، هنیفس 

 . نارهت هاگشناد  تاراشتنا  يدمآ ،  ملکلاررد ،  مکحلاررغ و  حرش 

 . توریب دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش 

 . یمالسا داشرا  ترازو  تاراشتنا  یمالسا ،  بالقنا  یگنهرف  كرادم  زکرم  هر ،)   ) ینیمخ ماما  رون ، هفیحص 

 . یمالسا تاغیلبت  رتفد  سوواط ،  نب  دیس  لئاسلا ،  حالف 

 . هیمالسا تاراشتنا  ینیما ،  همالع  ریدغلا ،

.ابص تاراشتنا  بیغتسد ،  دیهش  هریبک ،  ناهانگ 

.ادخهد همان  تغل 

 . يدعس تاراشتنا  مشش ،  پاچ  ینالیگ ،  سرّدم  حیحصت  یماج ،  دمحا  گنروا ،  تفه  يونثم 

 . توریب هفرعملاراد  یسربط ،  نایبلا ،  عمجم 

 . یمالسا تاراشتنا  رتفد  یناشاک ،  ضیف  ءاضیبلا ، هجحم 

 . قودص هناخباتک  ینالیگ ،  قاّزرلادبع  هعیرشلا ،  حابصم 

 . توریب یناهفصا ،  بغار  تادرفملا ، 

 . یتریصب یشورفباتک  مّرقم ،  ع ،)   ) نیسحلا لتقم 

 . سی رشن  يدمحا ،  یلع  لوسرلا ،  بیتاکم 

 . توریب یملعا ،  هسس  ؤم  یسربط ،  قالخالا ،  مراکم 

 . توریب بعص ،  راد  قودص ،  خیش  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال 
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 . نایلیعامسا ییابطابط ،  همّالع  نازیملا ، 

 . یمالسا تاغیلبت  رتفد  يرهش ،  ير  يدمحم  همکحلا ،  نازیم 

 . یمالسا تاراشتنا  يرفعج ،  یقت  دمحم  نادجو ، 

 . توریب یلماع ،  ّرح  خیش  هعیشلا ،  لئاسو 

اهتشون یپ 

190 ات 1

 . يدازآ تیرح و  ياه  هژاو  ادخهد ، همان  تغل  نیعم ،  گنهرف  دجنملا ، سوماق ،   1

 (. صیخلت  ) ص 117-116 ج 4 ، نازیملا ،   2

 . مود لوا و  راتفگ  يرهطم .  یضترم  دیهش  داتسا  يونعم ،  ياهراتفگ   3

ص 317. ج 6 ، مکحلا ،  ررغ  حرش   4

هیآ 3. (، 76  ) ناسنا  5

نارمع لآ   6
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هیآ 64. (، 3)

ص 250. يا ،  هرمک  همجرت  لوقعلا ،  فحت   7

هیآ 157. (، 7  ) فارعا  8

 . هیمالسا ص 259 ، ج 23 ، راونالاراحب ،  9

ص 200. ج 102 ، نامه ،   10

 . يولوم يونثم ،   11

ص 723. هبطخ 221 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن   12

ص 215. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا   ، هغالبلا جهن  حرش   13

ص 280. مّرقم ،  ع ،)   ) نیسحلا لتقم   14

ص 69. ج 71 ، راونالاراحب ،  15

ص 36. ج 6 ، مکحلا ،  ررغ  حرش   16

ص 387. ج 69 ، راونالاراحب ،  17

ص 277. نامه ،   18

ص 392. ج 3 ، مکحلا ،  ررغ  حرش   19

 . تناما هژاو  نیعم ،  گنهرف   20

هیآ 283. (، 2  ) هرقب  21

هیآ 58. (، 4) ءاسن  22

ص 47. ج 4 ، مکحلا ،  ررغ  حرش   23

ص 448. ج 5 ، نامه ،   24

هیآ 72. (، 33  ) بازحا  25
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ص 349. ج 16 ، نازیملا ،   26

ص 352-351. ج 16 ، نازیملا ،   27

ص 145. ج 23 ، راونالاراحب ،  28

هیآ 58. (، 4) ءاسن  29

ص 277. ج 1 ، ینیلک ،  بوقعی  نب  دمحم  یفاک ،  لوصا   30

ص 313. ج 4 ، نیلقثلارون ،  ریسفت   31

هیآ 30. (، 25  ) ناقرف  32

ص 116. ج 75 ، راونالاراحب ،  33

ص 224. ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو   34

ص 116. ج 75 ، راونالاراحب ،  35

ص 115 نامه ،   36

هیآ 8. (، 23  ) نونم ؤم   37

ص 400. ج 6 ، مکحلاررغ ،  حرش   38

ص 114. ج 75 ، راونالاراحب ،  39

ص 139. مجرتم ،  قودص ،  خیش  لاصخ ،   40

ص 273. ج 77 ، راونالاراحب ،  41

ج راونالاراحب ،  42
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ص 117. ، 75

 . نامه  43

ص 115. نامه ،   44

ص 176. ج 74 ، نامه ،   45

ص 134. ج 3 ، مکحلا ،  ررغ  حرش   46

ص 114. ج 75 ، راونالاراحب ،  47

ص 60. ج 78 ، نامه ،   48

ص 170. ج 75 ، نامه ،   49

ص 116. ج 75 ، راونالاراحب ،  50

هیآ 103. (، 3  ) نارمع لآ   51

هیآ 10. (، 49  ) تارجح  52

ص 279. ج 74 ، راونالا ، راحب   53

ص 175. ج 78 ، نامه ،   54

ص 473. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو   55

(. هیآ 67 (، 43  ) فرخز  ) َنیقَّتُْملا ِالا  ُّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءّالِخَْالَا   56

هیآ 47. (، 15) رجح  57

ص 405-404. ج 8 ، دازآ ، همجرت  هعیشلا ،  لئاسو   58

ص 33. ج 78 ، راونالاراحب ،  59

ص 112. ج 3 ، ریدغلا ،  60

ص 173 و 175. ج 74 ، راونالاراحب ،  61
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ص 169. ج 2 ، یفاک ،   62

ص 126. ج 8 ، نامه ،   63

ص 236. ج 74 ، راونالاراحب ،  64

ص 291. ج 78 ، راونالاراحب ،  65

ص 233. ج 74 ، نامه ،   66

 . محر فءار و  ياه  هژاو  یناهفصا ،  بغار  تادرفم ،   67

هیآ 143. (، 2  ) هرقب  68

هیآ 117. (، 9  ) هبوت  69

هیآ 128. نامه ،   70

هیآ 7. (، 40) رفاغ  71

هیآ 29. (، 48  ) حتف  72

ص 174. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   73

هیآ 96. (، 19  ) میرم  74

هیآ 22. (، 58  ) هلداجم  75

ص 399. ج 74 ، راونالاراحب ،  76

ص 394. نامه ،   77

ص 175. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   78

ص 392. ج 74 ، راونالاراحب ،  79

ص 245. ج 5 ، مکحلاررغ ،  حرش   80

 ، نامه  81
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ص 423. ج 4 ،

ص 409. ج 5 ،  ، نامه  82

ص 411. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   83

ص 431. نامه ،   84

ص 405. ج 74 ، راونالاراحب ،  85

هیآ 24. (، 17) ءارسا  86

ص 99. ج 78 ، راونالاراحب ،  87

ص 428. هبطخ 140 ، هغالبلا ،  جهن   88

ص 325. ج 93 ، راونالاراحب ،  89

ص 623. ج 4 ، مکحلاررغ ،  حرش   90

ص 253. ج 5 ، نامه ،   91

هیآ 2. (، 5  ) هدئام  92

.ّرب هژاو  یناهفصا ،  بغار  تادرفم ،   93

ص 267. ج 76 ، راونالاراحب ،  94

ص 94. ج 100 ، نامه ،   95

ص 31. ج 77 ، راونالاراحب ،  96

هیآ 7. (، 47) دمحم  97

ص 142. ج 1 ، یفاک ،  لوصا   98

ص 966. همان 45 ، هغالبلا ،  جهن   99

ص 251. ج 27 ، راونالاراحب ،  100
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هب انتعا  یب  ناـنآ ،  دراد و  رارق  اتـسار  نیمه  رد  یمالـسا  يروهمج  زا  جراـخ  ناناملـسم  هب  تلود  تلم و  ربهر ، ياـه  کـمک   101
لمع دوخ  یهلا  هفیظو  هب  ...و  اهروشک  یلخاد  روما  رد  تلاخد  مدـع  للملا ،  نیب  وفع  رـشب ، قوقح  نوچ  يا  هدز  گنز  ياه  هبرح 

.دننک یم 

ص 116. ج 43 ، راونالاراحب ،  102

ص 140. ج 1 ، ماشه ،  نبا  هریس   103

ص 32. ج 4 ، نامه ،   104

هیآ 2. (، 5  ) هدئام  105

( .دنک یم  رارف  شیوخ ،  نادنزرف  رسمه و  ردپ ، ردام ، ردارب ، زا  درم ، هک  يزور  . ) هیآ 36 (، 80  ) سبع  106

ص 314. ج 7 ، راونالاراحب ،  107

ص 262. ج 6 ، مکحلاررغ ،  حرش   108

ص 107. ج 103 ، راونالاراحب ،  109

هیآ 60. (، 36  ) سی  110

هیآ 40. (، 2  ) هرقب  111

(، 17) ءارسا  112
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هیآ 34.

هیآ 4. (، 9  ) هبوت  113

ص 1027. همان 53 ، هغالبلا ،  جهن   114

ص 162. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   115

هیآ 8. (، 23  ) نونم ؤم   116

ص 364. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   117

ص 398. ج 77 ، راونالاراحب ،  118

ص 198. ج 72 ، نامه ،   119

ص 262. ج 6 ، مکحلاررغ ،  حرش   120

ص 169. ج 77 ، راونالاراحب ،  121

هیآ 76. (، 3  ) نارمع لآ   122

ص 161. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   123

ص 70. ج 1 ، مکحلاررغ ،  حرش   124

ص 464. ج 5 ، نامه ،   125

ص 40. ج 6 ، نامه ،   126

ص 418. ج 4 ، نامه ،   127

هیآ 10. (، 48  ) حتف  128

ص 10. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   129

ص 616. نامه ،   130

ص 469. ج 5 ، نامه ،   131
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هیآ 54. (، 19  ) میرم  132

ص 118. ج 16 ، راونالاراحب ،  133

ص 120. ج 70 ، نامه ،   134

ص 299. ج 5 ، یفاک ،  عورف   135

.طبض هژاو  دجنملا ،  136

هخروم 6/1/1373. یمالسا ،  يروهمج  همانزور   137

ص 499. هبطخ 157 ، هغالبلا ،  جهن   138

ص 321. ج 78 ، راونالاراحب ،  139

ص 282. ج 12 ، هعیشلا ،  لئاسو   140

هیآ 31. (، 7  ) فارعا  141

ص 3. هخروم 14/1/74 ، یمالسا ،  يروهمج  همانزور   142

ص 17. یسربط ،  قالخالا ،  مراکم   143

ص 13 15. نامه ،   144

هیآ 59. (، 4) ءاسن  145

هیآ 83. نامه ،   146

هیآ 1. (، 49  ) تارجح  147

.دودح هژاو  نآرقلا ،  ظافلال  سرهفملا  مجعملا   148

ص 132. ج 14 ، هعیشلا ،  لئاسو   149

ج 19، نامه ،   150
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ص 181.

ص 182. نامه ،   151

ص 3. هخروم 14/1/74 ، یمالسا ،  يروهمج  همانزور   152

یم ظفلت  مه  وا  ّمض و  هب  قارع  ناریا و  لوادـت  رد  یلو  تسا ،  واو  ِرـسک  هب  نادـجو   ( ) نادـجو  ) ِناونع لیذ  نیعم ،  گـنهرف   153
( .دوش

ص 12 13. يرفعج ،  یقت  دمحم  نادجو ،  زا  هتفرگرب   154

هیآ 10. (، 90) دلب  155

ص 581. ج 5 ، نیلقثلارون ،  ریسفت   156

هیآ 8. (، 91  ) سمش  157

تایآ 14 15. (، 75  ) تمایق  158

ص 29. ،ج 75 ، راونالاراحب  159

ص 157. ج 22 ، نامه ،   160

.( ص 7 خیرات 23/1/74 ، یمالسا ،  يروهمج  همانزور   ) يربهر مظعم  ماقم  يزورون  مایپ   161

ص 116. ج 41 ، راونالاراحب ،  162

ص 95. هبطخ 27 ، هغالبلا ،  جهن   163

ص 978. همان 47 ، هغالبلا ،  جهن   164

ص 970 971. همان 45 ، نامه ،   165

هخروم 6/1/73) یمالسا ،  يروهمج  همانزور   ) يزورون مایپ   166

ص 295. نادجو ،   167

ص 348. نامه ،   168
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ص 63. ج 1 ، ناگدنسیون ،  زا  یعمج  هنومن ،  ریسفت   169

هیآ 9. (، 2  ) هرقب  170

هیآ 123. (، 6  ) ماعنا  171

 . ...و هیآ 2 و 119  (، 2  ) هرقب هیآ 3 ، (، 27  ) لمن هیآ 62 ، (، 6  ) ماعنا  172

هیآ 32. (، 10  ) سنوی  173

ص 377. ج 68 ، راونالاراحب ،  174

ص 370. ج 3 ، مکحلاررغ ،  حرش   175

ص 170. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   176

ص 299. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش   177

ص 9. ج 32 ، راونالاراحب ،  178

ص 27. ج 6 ، نامه ،  .ر ك :   179

ج نامه ،   180
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ص 57. ، 8

(. ص 351 نامه ،  (. ٍقوُقُح ُهَْعبَس  اِهبِحاص  یلَع  ِهَّباّدِلل   (: ) ع  ) قداص ماما  . ) ات 357 ص 235  ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   181

 . لوقعلا فحت  ص 2 و  ج 74 ، راونالاراحب ، هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب   182

ص 229. ج 10 ، راونالاراحب ،  183

ص 278. ج 74 ، نامه ،   184

ص 242. ج 78 ، نامه ،   185

ص 237. ج 18 ، هعیشلا ،  لئاسو   186

ص 550. ج 8 ، نامه ،   187

ص 377. ج 68 ، راونالاراحب ،  188

ص 515. ج 1 2 ،  یسربط ،  نایبلا ،  عمجم   189

 . نسح هژاو  یناهفصا ،  بغار  تادرفم ،   190

350 ات 191

ص 318. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   191

ص 530. ج 4 ، مکحلاررغ ،  حرش   192

هیآ 195. (، 2  ) هرقب  193

هیآ 69. (، 29  ) توبکنع  194

ص 364. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحملا   195

ص 375. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   196

ص 375. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   197

نامیا تعاطا و  نامه  روظنم  هکلب  تسین  وا  هب  ندناسر  عفن  يانعم  هب  لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  یکین  ناسحا و  هک  تسا  نشور   198
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 . تسادخ هب 

ص 11. ج 8 ، یفاک ،  عورف   199

ص 181. ج 1 ، نیلقثلارون ،  ریسفت   200

هیآ 69. (، 29  ) توبکنع  201

ص 458. ج 7 8 ، نایبلا ،  عمجم   202

هیآ 23. (، 17) ءارسا  203

ص 407. ج 4 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   204

ص 511. ج 5 ، یفاک ،  عورف   205

ص 69. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو   206

ص 49. ج 75 ، راونالاراحب ،  207

ص ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو   208
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.109

ص 147. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   209

ص 594. ج 4 ، مکحلاررغ ،  حرش   210

ص 332. ج 5 ، نامه ،   211

ص 377. نامه ،   212

ص 393. ج 1 ، نامه ،   213

ص 161. ج 6 ، مکحلاررغ ،  حرش   214

ص 199. ج 1 ، نامه ،   215

ص 457. ج 5 ، نامه ،   216

 . لدع هژاو  یناهفصا ،  بغار  تادرفم ،   217

ص 1290. تمکح 429 ، هغالبلا ،  جهن   218

هیآ 90. (، 16  ) لحن  219

هیآ 135. (، 4) ءاسن  220

هیآ 8. (، 5  ) هدئام  221

هیآ 25. (، 57) دیدح  222

ص 374. ج 3 ، مکحلاررغ ،  حرش   223

هیآ 42. (، 5  ) هدئام  224

هیآ 15. (، 42  ) يروش  225

ص 1006. همان 53 ، هغالبلا ،  جهن   226

ص 206. ج 3 ، مکحلاررغ ،  حرش   227

یعامتجا قالخا  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 353. نامه ،   228

هیآ 10. (، 4) ءاسن  229

هیآ 140. (، 3  ، ) نارمع لآ   230

ص 575. هبطخ 175 ، هغالبلا ،  جهن   231

هیآ 124. (، 2  ) هرقب  232

ص 380. ج 1 2 ، نایبلا ،  عمجم   233

ص 957. همان 41 ، هغالبلا ،  جهن   234

ص 1012. همان 53 ، نامه ،   235

ص 407. 274 و ج 2 ، ص 5 ، ج 1 ، ینیمخ ،  ماما  هلیسولا ،  ریرحت   236

ص 394. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   237

ص 229. ج 10 ، راونالاراحب ،  238

هیآ 279. (، 2  ) هرقب  239

هیآ 39. (، 22  ) جح هیآ 41 ، (، 14  ) لحن هیآ 148 ، (، 4) ءاسن  240

ص 33. ج 32 ، راونالاراحب ،  241

ص 111. هبطخ 33 ، هغالبلا ،  جهن   242

ص 113. ج 40 ، راونالاراحب ،  243

ج 3، هعیشلا ،  لئاسو   244
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ص 301.

ص 17. ج 75 ، راونالاراحب ،  245

ص 21. ج 74 ، نامه ،   246

ص 377. ج 75 ، راونالاراحب ،  247

 . ملظ هژاو  دیجم ، نآرق  سرهفملا ،  مجعملا  .ر ك :   248

ص 337. ج 13 ، راونالاراحب ،  249

ص 382. ج 78 ، نامه ،   250

ص 21. ج 75 ، راونالاراحب ،  251

ص 254. نامه ،   252

ص 21. ج 75 ، راونالاراحب ،  253

ص 19. نامه ،   254

ص 255. ج 2 ، روثنملا ، رّدلا  زا  لقن  هب  ص 615 ، ج 5 ، همکحلا ،  نازیم   255

ص 20. ج 75 ، راونالاراحب ،  256

ص 19. ج 68 ، نامه ،   257

ص 18. ج 75 ، نامه ،   258

ص 17. ج 68 ، نامه ،   259

ص 375. ج 73 ، راونالاراحب ،  260

ص 18. ج 75 ، نامه ،   261

هرامش 30. هانگ  بیغتسد ،  دیهش  هریبک ،  ناهانگ  .ر ك  رتشیب  عالطا  يارب   262

ص 342 343. ج 1 ، تاداعسلا ،  عماج  زا  هدافتسا  اب   263
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ص 103. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   264

ص 369. ج 10 ، راونالاراحب ،  265

ص 99. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   266

ص 506. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   267

ص 393. ج 3 ، مکحلاررغ ،  حرش   268

ص 244. ج 8 ، یفاک ،  هضور ،   269

ص 339. ج 1 ، مکحلاررغ ،  حرش   270

ص 392. ج 3 ، نامه ،   271

ص 391. نامه ،   272

ص 290. ج 61 ، راونالاراحب ،  273

ص 56. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   274

ص 507. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   275

ص 503. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   276

ج یفاک ،  لوصا   277
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ص 56. ، 2

ص 100. نامه ،   278

ص 99. نامه ،   279

ص 905. ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو   280

ص 26. ج 1 ، یفاک ،  لوصا   281

ص 100. ج 2 ، نامه ،   282

ص 411. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   283

ص 508. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   284

ص 101. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   285

ص 103. نامه ،   286

ص 504. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   287

ص 506. نامه ،   288

 . قدص هژاو  یناهفصا ،  بغار  تادرفم ،   289

 . نامه  290

ص 141. ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحم   291

ص 282. ج 1 ، بیغتسد ،  دیهش  هریبک ،  ناهانگ   292

هیآ 86. (، 2) ءاسن  293

هیآ 52. (، 36  ) سی  294

ص 104. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   295

ص 104. ج 1 ، مکحلاررغ ،  حرش   296
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ص 139. نامه ،   297

ص 6. ج 2 ، نامه ،   298

تایآ 27 33. (، 19  ) میرم  299

ص 118. ج 6 ، مکحلاررغ ،  حرش   300

ص 386. ج 69 ، راونالاراحب ،  301

ص 69. ج 77 ، راونالاراحب ،  302

ص 105. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   303

ص 303. ج 7 ، راونالاراحب ،  304

ص 363. ج 4 ، مکحلاررغ ،  حرش   305

ص 946. ینالیگ ،  سردم  حیحصت  هب  یماج ،  گنروا ،  تفه  يونثم   306

ص 494. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   307

ص 262. ج 72 ، راونالاراحب ،  308

ص 96. ج 1 ، مکحلاررغ ،  حرش   309

ص 281. نامه ،   310

ص 208. ج 3 ، نامه ،   311

ص 599. ج 4 ، نامه ،   312

ص ج 5 ، مکحلاررغ ،  حرش   313
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.118

ص 269. ج 78 ، راونالاراحب ،  314

ص 303. نامه ،   315

ات 302. ص 298  ج 1 ، هریبک ،  ناهانگ   316

.ّزع هژاو  یناهفصا ،  بغار  تادرفم ،   317

ص 22. ج 17 ، نازیملا ،   318

هیآ 65. (، 10  ) سنوی  319

هیآ 10. (، 35) رطاف  320

ص 22. ج 17 ، نازیملا ،   321

هیآ 8. (، 63  ) نوقفانم  322

هیآ 139. (، 2  ) نارمع لآ   323

ص 16. ج 68 ، راونالاراحب ،  324

ص 63. ج 5 ، یفاک ،  عورف   325

ص 453. ج 78 ، راونالاراحب ،  326

ص 291. ج 5 ، مکحلاررغ ،  حرش   327

ص 285. ،ج 77 ، راونالاراحب  328

ص 37. ج 5 ، یفاک ،  عورف   329

ص 9. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو   330

ص 50. ج 46 ، راونالاراحب ،  331

ص 376. ج 77 ، نامه ،   332
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ص 128. ج 82 ، نامه ،   333

ص 382. ج 69 ، نامه ،   334

ص 144. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   335

ص 333. ج 3 ، مکحلاررغ ،  حرش   336

ص 152. ج 1 ، نامه ،   337

ص 84. ج 78 ، راونالاراحب ،  338

ص 7. ج 45 ، نامه ،   339

ص 120. ج 1 ، مکحلاررغ ،  حرش   340

ص 164. ج 78 ، راونالاراحب ،  341

ص 419. ج 13 ، راونالاراحب ،  342

ص 232. ج 72 ، نامه ،   343

ص 229. ج 87 ، نامه ،   344

ص 93. ج 4 ،  مکحلاررغ ،  حرش   345

 . تحیصن حصن و  هژاو  ادخهد ، همان  تغل  دجنملا ، یناهفصا ،  بغار  تادرفم ،   346

ص 427. ج 6 ، مکحلاررغ ،  حرش   347

ص 104. ج 5 ، مکحلاررغ ،  حرش   348

ج یفاک ،  عورف   349
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ص 54. ، 8

ص 208. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   350

446 ات 351

ص 373. هبطخ 120 ، هغالبلا ،  جهن   351

ص 595. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو   352

ص 72. ج 27 ، راونالاراحب ،  353

ص 151. ج 16 ، نامه ،   354

ص 164. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   355

هیآ 3. (، 26) ارعش  356

هیآ 63. (، 7  ) فارعا  357

هیآ 68. نامه ،   358

هیآ 79. (، 7  ) فارعا  359

هیآ 93. نامه ،   360

ص 31. يدمحا ،  یلع  لوسرلا ،  بیتاکم   361

ص 428. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو   362

ص 565. ج 5 ، مکحلاررغ ،  حرش   363

ص 58. ج 4 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   364

ص 531. ج 2 ، مکحلاررغ ،  حرش   365

ص 161. ج 1 ، نامه ،   366

ص 277. ج 5 ، مکحلاررغ ،  حرش   367
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ص 180. ج 1 ، راونالاراحب ،  368

هیآ 21. (، 13) دعر  369

 . ص 268 ج 23 ، راونالاراحب ،  370

ص 68. ج 74 ، نامه ،   371

ص 115. ج 75 ، راونالاراحب ،  372

ص 278. ج 67 ، نامه ،   373

ص 152. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   374

ص 131. ج 74 ، راونالاراحب ،  375

ص 96. نامه ،   376

ص 386. ج 69 ، راونالاراحب ،  377

ص 61. ج 40 ، نامه ،   378

ص 34. ج 6 ، مکحلاررغ ،  حرش   379

هیآ 25. (، 13) دعر  380

ص 163. ج 47 ، راونالاراحب ،  381

ص 163. ج 47 ، راونالاراحب ،  382

ص 100. ج 74 ، نامه ،   383

ص 207. ج 4 ، مکحلاررغ ،  حرش   384

ص 152. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   385

ص 100. ج 74 ، راونالاراحب ،  386

نامه  387
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ص 378. ج 68 ، ، 

ص 151. ج 77 ، راونالاراحب ،  388

ص 156. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   389

ص 157. نامه ،   390

ص 131. ج 74 ، راونالاراحب ،  391

ص 89. نامه ،   392

ص 50. ج 1 ، ریثا ، نبا  هیاهن ،   393

ص 70. ج 87 ، راونالاراحب ، .ر ك :   394

(. ص 256 ج 74 ، نامه ،   ، ) تسا نادنمزاین  يارب  تاساوم  ِهَجاْحلا  ِلْهَِال  ُتاساوُْملَا  : ) دومرف ع )   ) قداص ماما   395

هیآ 21. (، 17) ءارسا  396

ص 370. ج 69 ، راونالاراحب ،  397

هیآ 43. (، 2  ) هرقب  398

ص 228. ج 74 ، راونالاراحب ،  399

ص 68. ج 42 ، راونالاراحب ،  400

ص 352. ج 67 ، نامه ،   401

ص 281. ج 78 ، نامه ،   402

ص 342. ج 96 ، راونالاراحب ، .ر ك :   403

ص 142. سوواط ،  نب  دیس  لئاسلا ،  حالف   404

ص 81. ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو   405

ص 395. ج 74 ، راونالاراحب ،  406
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ص 270. ج 77 ، نامه ،   407

ص 82. ج 78 ، نامه ،   408

ص 299. ج 6 ، هعیشلا ،  لئاسو   409

هدـعو وا  هب  هتـشاد و  زاربا  هنئمطم  سفن  زا  ار  شیوخ  يدونـشخ  دـنوادخ  هدـش  دای  تایآ  رد  . ) ص 397 ج 74 ، راونـالاراحب ،  410
( .دهد یم  صوصخم  تشهب 

ص 266. ج 2 ، راونالاراحب ،  411

ص 104. ج 28 ، نامه ،   412

هیآ 159. (، 6  ) ماعنا  413

تایآ 31 32. (، 30  ) مور  414

ص 550. ینالیگ ،  سردم  حیحصت  هب  یماج ،  گنروا ،  تفه  يونثم   415

هیآ 103. (، 3  ) نارمع لآ   416

ص 148. ج 2 ، راونالاراحب ،  417

ص 61. ج 32 ، راونالاراحب ،  418

419
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هیآ 64. (، 3  ) نارمع لآ 

ص 70. ج 20 ، رون ، هفیحص   420

هیآ 7. (، 59) رشح  421

ص 392. ج 9 10 ، نایبلا ،  عمجم   422

هیآ 46. (، 8  ) لافنا  423

ص 85. ج 24 ، راونالاراحب ،  424

ص 379. ج 3 ، نازیملا ،   425

ص 223. ج 37 ، راونالاراحب ،  426

ص 360. ج 32 ، نامه ،   427

ص 392. ج 127 ، هغالبلا ،  جهن   428

ص 38. ج 75 ، راونالاراحب ،  429

هیآ 213. (، 2  ) هرقب  430

هیآ 71. (، 9  ) هبوت  431

ص 338. ج 9 ، نازیملا ،   432

هیآ 6. (، 66  ) میرحت  433

ص 121. ج 1 ، بیهرتلا ،  بیغرتلا و   434

ص 114. هبطخ 34 ، هغالبلا ،  جهن   435

هیآ 3. (، 103) رصع  436

ص 357. ج 20 ، نازیملا ،   437

ص 403. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو   438
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هیآ 104. (، 3  ) نارمع لآ   439

ص 164. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   440

هیآ 10. (، 49  ) تارجح  441

ص 165. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   442

ص 209. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   443

هیآ 38. (، 42  ) يروش  444

هیآ 159. (، 2  ) نارمع لآ   445

ص 164. ج 2 ، یفاک ،  لوصا   446
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
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