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نارتخد اب 
: هدنسیون

یهوک اضردمحم 

: یپاچ رشان 

روهشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نارتخد 33اب 

باتک 33تاصخشم 

33همدقم

نز هب  33فطل 

ینیمز هیر  34وح 

رون 34نارتخد 

ییالط 34لصف 

هبّجحم 34میرکت 

شخب تایح  34تفرعم 

ير اگتسر  34هار 

نیّرب شرورپ  34شزومآ و 

قیاقح زا  34ندنامزاب 

فافع نیدالوپ  35دس 

ایح هب  35توعد 

ییادتبا قشع  ياه  35یخلت 

دسافم زا  35يریگشیپ 

نادرم 35نیرترب 

قشع 35خاک 

نز هب  یفنم  35شرگن 

دنم فده  36ییامندوخ 

ریذپان ناربج  36بیرخت 

یناف 36هناخ 
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لامک یکاپ و  36روحم 

قشع 36هراتس 

ایح بجح و  36نابز 

ابیز 36رکشت 

ناج لامج  36تذل 

تماما 36ياعد 

نارگید هنیآ  رد  37هاگن 

تّبحم 37هدولاش 

قشاع يوجتسج  37رد 

دنم شزرا  37ُّرد 

نیّرب لیمج  اب  37طابترا 

وقت ا 37هویم 

یهلا 37رهظم 

نارسمه طباور  يانب  37ریز 

ناکاپ 38هیرگ 

هژیو 38فطل 

ییابر لد  38تقیقح 

ّقح هولج  38نز ؛

قالخا 38بیرخت 

بتکم 38نیمادک 

دوبعم رضحم  38رد 

یتمرح یب  38تیاهن 

ینتفاین تسد  38يوزرآ 

ناج 39ماّمح 
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اّوح مدآ و  بیرف  39يامنرود 

نداتفا هّکس  39زا 

ریذپان ناربج  39تیمورحم 

قشع 39شنیزگ 

ایح يانبم  رب  39طباور 

دنلب 39یماگ 

میهف 40رتخد 

رسمه یشخب  شمارآ  40نازیم 

باجح ترورض  40هشیر 

ماهتا 40عضوم 

یقیقح 40گرم 

یتخبشوخ تمس  40هب 

ییابیز نادقف  40ناربج 

یمالسا ششوپ  40گنهرف 

سفن 41بیدأت 

نیِد 41يادا 

نتخابند وخ  41هویش 

توهش ای  بلق  رب  41تموکح 

ناطیش ياه  41ماگ 

یگدرب هن  41یگدنب 

تیالو 41تشهب 

ندوب 42ییادخ 

لامج 42ظفاح 

یگدنز 42شخبافص 
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البرک ياه  42هویم 

نیتسار 42قشع 

هن ومن  42هناحیر 

تلفغ 43باوخ 

ییامندوخ 43باتزاب 

شخب تلذ  43لیم 

لافغا ياه  43هار 

تلیضف 43نیحایر 

لرتنک 43لماع 

لوقعم ریغ  شش  43وپ 

يزرو تریغ  هب  43هیصوت 

یهلا هاگشیپ  هب  44هوکَش 

ناهنپ 44لامج 

نامیرک 44اب 

فیطل 44لگ 

گرزب 44يرطخ 

حور یب  44تدابع 

يونعم گرم  44تایح و 

تفرعماب 45ناناوج 

یهلا لامج  رهظم  45نز 

نز تمرح  مّسجت  لماک ، 45باجح 

ناکاپ 45ياعد 

قشع بذج  45عفد و 

رمع هیامرس  46رذگ 
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تقیقح نامسآ  رد  46زاورپ 

توارطاب 46لُگ 

رادیب 46يوناب 

یقیقح قشع  46مایپ 

خلت 46یتبقاع 

ثداوح لامعا و  نیب  46هطبار 

ینکش تمرح  46رثا 

لد یکاپ  زا  46ناشن 

تلیضف یبایزرا  47رایعم 

يزرو تریغ  47هار 

هناخ رد  47تنیز 

تافالتخ 47زمر ا 

هن وگ  تشهب  47یگدنز 

رسمه باختنا  47ياهرایعم 

یهلا تمرح  47عییضت 

نادجو 48تواضق 

سوه هعر  48زم 

تادهعت مکحم  48هناوتشپ 

نتشیوخ هب  48تبحم 

ماظن ود  48یگنهامه 

تیباذج 48يانبم 

ماک 48هنشت 

یتخبشوخ 49دیلک 

راگدنام 49تزع 
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تریغ ياه  49ینیریش 

هنانز ياه  49هبذاج 

كانرطخ 49ماجرف 

ندب 49شتآ 

هنادنسپادخ 49كرت 

تراسا ای  50تدایس 

ناج یب  50رکیپ 

شزغل 50هشیر 

یسانشدوخ 50مّدقت 

نز هی  ام  50رس 

تراسا ای  یگدازآ  50هناشن 

نادرم ییوج  50بیع 

لد رادیب  50رتخد 

نانمشد 50قالخا 

لامعا 51مسجت 

هناحیر شنیرفآ  51هفسلف 

یناملسم 51هزاوآ 

51مانوکن

ابیز ياه  هژاو  51بیرف 

ینکش 51تمرح 

راب نایز  51هلماعم 

تیصخش لالتخا  ای  52دشر 

یگداوناخ تایح  52ناج 

تمالس نازیم  هب  52تبحم 
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كرابم 52رخف 

تفع 52تقیقح 

رامیب 52تیصخش 

نز 52رامثتسا 

رخسمت 53يرامیب 

تیصخش ناشن  53رادرک ،

اه ییابیز  همشچرس  53اب 

گرزب ير  53اختفا 

رثوک 53رون 

ییامندوخ هزیگنا  53هشیر و 

فافع 53هولج 

هنادنم تفارش  یگدنز  54نیمأت 

طاشن 54هار 

ندروخ لطاب  54رهم 

یهلا 54شیامزآ 

راوگان بقاوع  هب  قیمع  54رظن 

تیصخش زاورپ  54ییاهر و 

قالخاءوس 54هشیر 

نیگنن هکل  54موادت 

تیاده 54رون 

نآرق رب  ندش  55هضرع 

فرش هاگناب  55رق 

مرگ رس  55ناکدوک 

نز تعاجش  55فعض و 
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گنت ياه  سابل  55ضراوع 

ینیسح مایق  فلاخم  55ِتکرح 

انیس 55یلعوبا 

یناگمه 56یهاگآ 

هناحیر تش  ون  56رس 

راّیس ياه  56شتآ 

تناتم راقو و  56ثاریم 

لامج 56شیازفا 

شخب ترسم  56هدعو 

رادیاپان رادیاپ و  56لامج 

یمالسا بان  56شنیب 

امن 57تبحم 

قوشعم قشع و  57نیرترب 

نز يالاو  57هاگیاج 

كانرطخ ياه  57یتسود 

راکشآ 57تلالض 

یتوکلم 57جازم 

راب تر  اسخ  يربخ  57یب 

گنهرف 58دامن 

هانگ مرج و  رد  58کیرش 

باجح مکح  58عبنم 

غولب زا  لبق  58تیبرت ،

نید هب  58زاین 

ناناوج لاح  زا  58تلفغ 
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اخیلز هدنزومآ  58نخس 

شود رب  هتخورفا  58شتآ 

نیزو 59تیصخش 

ناگتخابدوخ 59رطخ 

قح هاگ  59یلجت 

توهش 59هرفس 

اج یب  59راظتنا 

تزع 59نتفاین 

نامیا هناخ  59شومارف 

زیمآ تبحم  طباور  59يانبریز 

تیصخش 60لامک 

هناحیر 60تخانش 

نادیواج 60دنپ 

وبشوخ 60لًگ 

يداز 60آ 

یتخبشوخ 60دیلک 

تیلهاج 60رصع 

قشع 60نفد 

قفوم جاودزا  تقادص و  60زمر 

یناوهش قشع  61يرامیب 

نتشیوخ هب  میظع  61ملظ 

رون 61یهارمه 

تداعس 61نیقراس 

ایح 61نادقف 
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رسمه شنیزگ  رد  یشیدنا  61دازآ 

تفرعم هویم  61تبحم 

* دنمتداعس 62نز 

نیّرب 62ییامندوخ 

: يرهطم دیهش  هنازرفداتسارَّهطم  62مالک 

تّلذ تّزع و  62زار 

رون 62یهارمه 

رذوبا 63تحیصن 

تیدبا 63هشوت 

یملع دادعتسا  ییافوکش  63مدع 

تفع 63میرح 

رسمه يارب  63يزاسابیز 

جارعم 63ثیدح 

نردم یگد  63رب 

گرزب 64هزومآ 

یهلا تبحم  نید و  64فیعضت 

اوران لامعا  64نییزت 

! ترخآ هاگداد  64دای 

طاشن 64زار 

باجح كرت  65يدیلپ 

یهلا تاکرب  لوزن  65زمر 

ریثک ریخ  زا  65رارف 

نامیا لها  هب  ذیاذل  بهاوم و  65صاصتخا 

لوقعم ریغ  يد  از  ياه آ  یناب  65رق 
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تیناسنا 65ياهرایعم 

نیتسار 65هقوشعم 

نتشیوخ زا  ندرکن  66مرش 

حور مسج و  66ياذغ 

رابفسا تیمو  66رحم 

تادراو زا  ناشن  66تارداص ،

ییامندوخ تمرح  66تیعونمم و 

نانز ینما  ان  66ساسحا 

يرسمه کت  67زمر 

تیصعم 67تقیقح 

نتشیوخ اب  67گنج 

ناج يارب  ندوبن  لئاق  67تمرح 

هتفای دشر  هعماج  67هشیر 

رای نیشنلد  67نخس 

نردم 67ییادگ 

راکشآ 67ِیتسپ 

یناگمه يریذپ  67ریثأت 

ناشخرد ياد  68رف 

متس نی  68رتگرزب 

هدنمرش ياه  68هرهچ 

نتشیوخ هب  68یکین 

لقع مشچ  اب  68رظن 

نیریش 68یماجرف 

ندش اهب  نارگ  68زمر 
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یبایدوخ رد  69یناوتان 

69تماقتسا

تراغ زا  69تبظاوم 

تثونا تروکذ و  زا  ناج  ندوب  69هزنم 

تیوه 69بیرخت 

زیمآرادشه 69دنپ 

هنانز ییامندوخ  يونعم  69یگدولآ 

داحتا فالتخا و  69زار 

ناگدنیآ 70تمالم 

یعقاو 70شمارآ 

نیکمن هدنخ  70توص و 

تاهبش همه  هب  یلامجا  70خساپ 

ترخآ ایند و  70هطبار 

ایح 70هحیار 

ینتفر ياه  70هیاس 

یعقاو 71تخبشوخ 

ریثک ّرش  71ریخ و 

قشع رادید  زا  71تیمورحم 

دنویپ ود  71توافت 

یقطنم 71زیهرپ 

يزرو 71درخ 

میرک نابزیم  هب  یبدا  71یب 

زامن رد  باجح  71زار 

قح زا  71زیرگ 
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یهلا ریذپان  فلخت  72هدعو 

یگدنز رد  72يزوریپ 

راختفا 72نیرتابیز 

تیّرح 72هناشن 

كانرطخ 72هار 

باجح ندش  72یناهج 

درخ 72نازیم 

نآرق 72رادشه 

هعماج 73یتشک 

نامیا 73ینیریش 

نز داسف  73حالصا و 

یسرداد دای  73رف 

ییابیز 73مسجت 

فاصنا زا  رود  73نخس 

تیصخش 73تفآ 

هنامیکح 73ماکحا 

یتشز 74جوا 

زواجت 74تارج 

ملاس هعماج  74هرمث 

تخانش نیّرب  74كالم 

اهوزرآ هب  74لوصو 

هنانز ییامندوخ  یخزرب  74مّسجت 

هناحیر يارب  75یتربع 

توکلم 75ناریفس 
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نیون 75یگدنز 

تمعن رفکو  75رکش 

ییاوسر زور  زا  75تلفغ 

تیمو رحم  نی  76رتدب 

ناج ندب و  76شزرو 

یگنادرم 76تریغ و 

76رهمگرزب

یتشهب ياه  لُگ  زبس و  76هعرزم 

ینامگدب 76نیرتدب 

كاپ 77مشچ 

رّبکتم ياهتنا  77ادتبا و 

رَّهطم 77هشیدنا 

يرورض قیقحت  زا  77تلفغ 

هنانز ياه  هبذاج  ندش  77دمآراکان 

لوقعمریغ 77تفلاخم 

تمعن زان و  رد  ِناراک  77تیصعم 

رون اب  78يزاسابیز 

ینارون ریغ  78بلق 

تاجن 78هار 

رکشت 78هار 

یحور يرکف و  ياهزرم  78ندوشگ 

درخ 78یناریو 

هنانز ياه  هبذاج  78حیبست 

یگدازآ 79جوا 
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79قیفشدنپ

هنانز ییامندوخ  یبای  79هشیر 

اه ير  امیب  79عویش 

شخب یتسه  79یشومارف 

اه شزرا  ندش  گنر  79مک 

تمایق رد  یگدنب  رون  80روهظ 

تراسخ تیمورحم و  80جوا 

تیناسنا راتشک  80لتق و 

یعرشریغ طابترا  80تقیقح 

نیّرب ياه  80هبذاج 

یهلا لاصو  قشع و  80يانبم 

لیلق 80عاتم 

ییالط ياه  تص  80رف 

تخانشو لقع  81تفآ 

یهلا راد  تناما  81نانز ،

نردم میدق و  81تیلهاج 

گنن هکل  زا  يزاس  82كاپ 

لماک باجح  82تقیقح 

یعقاو عجترم  82عاجترا و 

یحو 82رگاش د 

تیمو رحم  هن  تین : 83وصم 

هناکدوک 83شیامن 

يزودنا تربع  83موزل 

اوقت زا  83ِناشن 
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تمالس 83زار 

روهظ رصع  رد  83يزارفرس 

لد ناشن  84راتفر ،

نز اب  هنامیرک  84راتفر 

رامیب اب  84دنویپ 

حور يالتعا  مسج و  84تشادهب 

ناج 84هزاوآ 

الاو 84هدشمگ 

غو رف  رپ  85غارچ 

تروص قشع  85ماجرف 

یعقاو یتسود  85هناشن 

نیتسار 85نامیا 

تیصخش 85یناوتان 

تماما 85رادشه 

ابیز تریس  86نادقف 

رون 86عولط 

نیما لیئربج  86هظعوم 

هل زلز  86شیازفا 

هنانز ياه  هبذاج  86هفسلف 

یگ دنز  86لّوحت 

نامیا 87ياضتقم 

ییامندوخ گنهرف  جیورت  87تبوقع 

ندش هبنتم  87هویش 

هنادنمدرد ياه  87مایپ 
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اه لد  بذاک  87لابقا 

هداوناخ رد  88شمارآ 

دنمشناد 88نخس 

ماگ هب  ماگ  88تسایس 

يرایشوه 88یکریز و 

ازج 88نیلوا 

يدنمشزرا 88نازیم 

لوقعم 88يدازآ 

جاودز ياه ا  89هزیگنا 

بذاک ذیاذل  89ثاریم 

يزاب هدنزاب  89نیلوا 

ناسنا 89ياهب 

روآ بجعت  89رهق 

رون ملاع  هب  89تیاده 

ششوپ رد  89تفع 

تمکح میلست  90هجیتن 

يرورض زاین  90ود 

دیدج يالب  هزات و  90هانگ 

یقالخا لیاضف  90يانبریز 

یخزرب منهج  91تشهب و 

ریذپان فیصوت  91ترسح 

یتسودرسمه ای  91یهاوخدوخ 

یفطاع وبمک د  91ناربج 

ادیپان ياه  91تسد 
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شوپراولش نانز  91تنایص 

دامتعا 91بلس 

تفع 92نامرهق 

حور تع  92اجش 

ترطف 92نید 

ینامسآ 92دنپ 

راگ دن  ام  يزارف  92رس 

نز تیبوبحم  تیصخش و  92يایحا 

قح هاگرظن  زا  93تلفغ 

انشآ 93يادص 

حور تع  93اجش 

اه شزرا  93ینوگرگد 

یهلا 93رادشه 

ایح 93رون 

جوز ود  هریگتسد  نیرت  93مکحم 

نافیفع 93قالخا 

ناطیش 94نییزت 

هدید ظفح  94هویش 

صلاخ 94قشع 

فیعض نامیا  94نید و 

هتفای دشر  94هناحیر 

تداعس هیامرس  94هناگی 

كانرطخ هرود  94هس 

كاپ تبحم  95هولج 
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لاعتم دنوادخ  95تحیصن 

ردام تالاح  95تاریثأت 

ملاسان تسود  اب  ینیشنمه  95رثا 

ناج 95تشهب 

لامعا تبث  کلم  ودزا  95ایح 

یبیرفدوخ یحول و  95هداس 

نز هب  يدنمزاین  96زمر 

تمالم زا  ساره  96مدع 

ناطیش 96ياپّدر 

ییاضراد وخ  96بقاوع 

تراقح 96ناربج 

رهطم 96میرح 

نتشیوخریغ هب  ندش  مرگرس  97بقاوع 

نآرق 97سونایقا 

تّیسنج 97ظفح 

یگدنز هار  ود  97رس 

یهلا تبحم  97هویم 

زیگنا تبحم  97شیامن 

گرزب هن  98اخ 

راتفر راتفگ و  رد  98تفع 

شخب تذل  تایح  98هار 

اه سوه  98نطاب 

هفطاع لد و  تمالس  98لاوز 

99یلمعرخسمت
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نز تلزنم  99لاوز 

نورب نورد و  بوبحم  اب  99هزرابم 

تقیقح لابند  99هب 

نیّرب 99نوناق 

هناحیر 100رنه 

يراذگ ساپس  100ماجرف 

راکشآ 100تلفغ 

نادهاش رضحم  100رد 

هتفای دشر  100نز 

( جع  ) يدهم ترضح  100ياعد 

هنومن 100رسمه 

تیاهن یب  100فطل 

گرزب 101تلفغ 

ییامندوخ نیرت  تشز  101نیرتابیز و 

حراوج نابز و  101تداهش 

راب نایز  101یتراجت 

ینامرفان 101هجیتن 

عضاوت 101تیاکح 

ندرک فرحنم  يورخا  101رثا 

تّیناسنا تّیصخش و  رامعم  101هناگی 

یگناگیبدوخ 102زا 

يدازآ 102تقیقح 

نادناعم زا  102يوریپ 

تلیضف تبحم و  102شزومآ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


راکشآ 102یساپسان 

اه یبوخ  102دیلک 

هنامیکح 103مالک 

نز درم و  103يواست 

هناقداص طباور  103ساسا 

لامع 103روضح ا 

نتشیوخ هب  یتبحم  103یب 

صاخ ناگدنب  103ياعد 

تیناسنا 103یفانم 

بوبحم ناتسآ  هب  104رس 

تایح 104زاغآ 

تفرعم 104فعض 

هدنبی رف  104نیوانع 

104ییادزشزرا

هام هرهچ  104شبات 

شجنس 104يوزارت 

نیتسار 105نمؤم 

تیناویح تیناسنا و  105شیامن 

ندش لافغا  105ساسا 

شخب نایز  ياه  105یتسود 

ششوپ نیرترب  نیّرب و  105يوگلا 

نتشیوخ هب  یتبحم  106یب 

صاخ ناگدنب  106ياعد 

تیناسنا 106یفانم 
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بوبحم ناتسآ  هب  106رس 

تایح 106زاغآ 

تفرعم 106فعض 

هدنبی رف  107نیوانع 

107ییادزشزرا

هام هرهچ  107شبات 

شجنس 107يوزارت 

نیتسار 107نمؤم 

تیناویح تیناسنا و  107شیامن 

ندش لافغا  108ساسا 

شخب نایز  ياه  108یتسود 

ششوپ نیرترب  نیّرب و  108يوگلا 

عیارش رد  108ششوپ 

نآرق رثوک  108مالک 

اشحف 109دس 

ربق رد  یمدآ  109نیشنمه 

یش وم  ارف  109وخ د 

نیزو 109ناسنا 

هزیرغ سردوز  يرادیب  109رطخ 

رطعم ياضف  109ثاریم 

اهنآ باتزاب  ناهانگ و  109ماسقا 

هداوناخ رد  يرالاس  110قح 

قفوم 110ناسنا 

فطاوع ناشوج  110همشچ 
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امن گرزب  110ناکدوک 

راوشد ياه  110هظحل 

تربع 110هویم 

امن 110شزرا 

حالصا زا  دعب  111داسف 

هاگن 111ود 

نامزلارخآ ناردپ  زا  يراز  111یب 

یگ دنب  زومآد  111وخ 

تیناسنا هاگ  111نابرق 

ینمشد هب  یتسود  111لیدبت 

تیدبا هشیدنا  111رد 

تعیرش ترطف و  هب  112تشگزاب 

نشور 112لد 

یش ارتر  112ذع 

شنم 112یتشهب 

شزرا یعقاو  112كالم 

بلط فلاخم  112لمع ،

نادجو لدع  112همکحم 

ترطف 112هنیآ 

یتخب کین  113زار 

هنانز 113سلاجم 

نیدال وپ  113هدارا 

دوبعم اب  113یتشآ 

اه تلم  113فافختسا 
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تمه 113شیامن 

یهاو 113ياعدا 

جاردتسا 114يزاسرادیب ،

ترطف دض  114لایخ 

هلبق 114مادک 

یگدنز 114تمظع 

(ع) اضر ترضح  ینارون  114مالک 

حور 114تایح 

نایئاروشاع 114اب 

نتشیوخ تلزنم  هب  115همطل 

شتآ اب  115يزاب 

باجح سیفن  115فدص 

هانگ 115هرافک 

دوسرپ 115تراجت 

زبس 115غارچ 

تنایخ زیوآ  115تسد 

اه هقئاذ  115توافت 

ییابیز اب  قشع  115هطبار 

تقیقح 116نتفای 

یتسود سابل  رد  116توادع 

نابز هقلقل  116نید 

هتساخون لسن  116لد 

ابیز هعفاد  116هبذاج و 

قیقحت ریخأت  116تمادن 
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تراسا دنب  116رد 

رافغتسا 117رطع 

یت وکلم  117يادن 

تذل 117دوبن 

راب تملظ  117ثاریم 

ملاس تیصخش  يریگ  117لکش 

سفن هفیحص  رد  لامعا  117تقیقح 

دسافم 117ساسا 

رادرک رد  117تفع 

هتسارآ بلق  118هویم 

هناحیر زا  ییوج  118ماقتنا 

هناد رمناوجان  ياه  118همجه 

قشع 118لزلزت 

نتشی وخ  119نتفیرف 

تمایق رد  نامرجم  ياضاقت  119اهنت 

زگره 119ینامیشپ ،

باجح 119تیناقح 

روبعلا بعص  ياه  119هندرگ 

تایح 119تقیقح 

ناهج تادوجوم  119دایقنا 

نابوخ 120مراکم 

ناج تخرد  120يرایبآ 

تفرعم 120جوا 

روآ بجعت  120ییاهر 
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طوقس گرزب و  120هانگ 

تفع 120هبرخف 

فده 120باختنا 

تیصخش ای  صخش  120لاصو 

نز يالاو  ماقم  یناسنا و  120تیصخش 

زیمآ تراقح  121میلست 

مالسا نید  یگنادواج  121زار 

لامعا تقیقح  هدهاشم  فده  هب  121تمایق 

تیبوبحم 121ضارقنا 

يراذگ رکش  121موزل 

عی رس  121رذگ 

نز تراقح  121ساسحا 

ناسنا 122ناتسوب 

نردم یتسرپ  122تب 

رّطعمریغ 122لگ 

داضتم راتفر  122داقتعا و 

هنالهاج گنه  122رف 

تقلخ 122یشومارف 

یسنج قالخا  122هفسلف 

تیصخش 122يالتعا 

123نادنمدرخ

تمایق رد  123تساوخزاب 

تسردان 123نامرد 

زاس تیبرت  رورپ و  تفع  123مالک 
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يراوتسا 123تساوخرد 

یشو رف  123نید 

تفع 123رون 

درخ 123هاگدید 

لامعا رب  ناهاوگ  124نادهاش و 

نیریش 124یگدنز 

نز شزرا  124شجنس 

ینطاب 124تفع 

نامسآ گنر  124مه 

گرزب 125يدیدهت 

یگدنب تذل  تمس  125هب 

قح ییاونش  125ان 

دنسپان لامعا  125هیجوت 

شیوخ هرفس  125نامهیم 

درخ 125رظن 

یبوبر هاگراب  هب  126فّرشت 

نز یتّیصخش  126بذاج ?

مارآ 126بلق 

یتشز ناربج  126هار 

نظ 126ءوس 

تشهب زا  يرادرب  هرهب  126تیفرظ 

فافع میرح  127کته 

یگداوناخ دنویپ  ندوب  127كرابمان 

ناملسمریغ اب  ناملسم  نز  127قرف 
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ملاسان ملاس و  127دنویپ 

نیدالوپ 127هدارا 

اناد 127نخس 

یتفگش 127لامک 

ینایاپ 127نخس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  128هرابرد 
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نارتخد اب 

باتک تاصخشم 

روهـشم مق : رـشن :  تاصخـشم  یهوک . اضردـمحم  فیلات  نارتخد / اب  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1344 اضردمحم ، یهوک ، هسانـشرس : 
لایر  25000 مود ؛  پاـچ   ) لاـیر  20000 978-964-538-082-1 ؛  لاـیر :   20000 کـباش :  200 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  . 1386

ناتسبات مود : پاچ  تشاددای :  اپیف . )  راهب 1386 (  لوا :  پاچ  تشاددای :  موس )  پاچ  اپاف (  یسیون :  تسرهف  تیعضو  مراهچ ) پاچ  )
رد نانز  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  200 ؛  - 199 ص . همانباتک : تشاددای :  راهب 1389 . مراهچ :  پاچ  تشاددای :  . 1386

BP230/172/ك95ب2 1386 هرگنک :  يدنب  هدر  مالسا  یبهذم --  ياههبنج  یقالخا --  یعامتجا و  لئاسم  نانز --  عوضوم :  مالسا 
1070313 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4831 ییوید :  يدنب  هدر 

همدقم

زا معا  ناـسنا : تمظع  نییبت  رد  میرک  نآرق   0( ِِهتَمَظَعَو ِِهئال  یلَع ا  ًالیلَد  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ِدیزَْمِلل  ًاَبَبَـسَو  ِهِرْکِِذل  َدمَْحلا  َلَعَج  يذلا  ِهِللُدْـمَْحلَا  )
...: ْمِهِسُْفنَا یف  َو  ِقافآلا  یف  اِنتایآ  ْمِهی  رنَـس  : ) دیامرف یم  هداد ، رارق  رگید  هفکرد  ار  ناسنا  هفک و  کی  رد  ار  دوجو  ملاع  مامت  درم ، نز و 

تقلخ هک  تمظعاـب : قولخم  نیا  شنیرفآ   20( میهد یم  ناشن  اهنآ  هب  ناشناج ، نورد  ناـهج و  رد  ار  ناـمیاه  هناـشن  تاـی و  يدوز آ  هب 
یهلا يایصوا  ءایبنا و  تثعب  ینامـسآ و  ياه  باتک  لوزن  تسا . میعن  اقل و  تشهب  لامک و  هب  لوصو  يارب  دوش ، یم  یهتنم  وا  هب  تانئاک 

 " ناسنا تمارکو  مالـسا  تمظع   " هب تفرعم  نیاربانب  دنیـشنب . رمث  هب  هدرکدـشر و  ناسنا  دوجو  رد  تیناسنا  لاـهن  هک  هدوب  نآ  تهج  هب 
یم یـشان  عوضوم  ود  نیا  هب  لهج  زا  تیرـشب ، تالکـشم  هدمع  دـشاب و  یم  تقلخ  فدـه  هب  لوصو  ترخآ و  ایند و  رد  تداعـس  زمر 

ناسنا و یلاعت  دـشر و  رد  وا  شقن  هکارچ  تسا : رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  صاخ ، ياه  یگژیو  تهج  هب  نز  ناـیم ، نیا  رد  اـما  دوش .
، هغالب جـهن ا  هنوگربمایپ ا . لامک ، هب  لوصو  يارب  تدـهاجم  نمـض  وا ، یلـصا  تلاـسر  تسا و  رتشیب  درم  زا  بتارم  هب  یناـسنا ، هعماـج 
زا یقیفوت  لـضف و  هکرـضاح  رثا  اذـل  درادـن : دوجو  ینید  تیبرت  میلعت و  زا  رتمهم  یلغـش  تسا و  ا9  . 53 هیآ ( 41  ) تلصف . 2 . 157 هبطخ

ندوب هقوشعم  ماقم  نز ، تلزنم  نأش و  نوماریپ  صخالاب  فلتخم  ياه  عوضوم  رد  دنم  شزرا  یتاکن  يواح  تسا : ملاع  راگدرورپ  يوس 
باجح ندنکفا  ورف  ریطخ  ياهدمایپ  يو ، تیبوبحم  تیصخش و  رد  فافع  باجح و  دنمـشزرا  میرح  شقن  قفوم : جاودزا  ياهرایعم  وا ،

هکنیا نمض  راتـشون  نیا  هعلاطم  دشاب . یم  دنکیم ، دیدهت  ار  نارتخد  نانز و  هک  ییاهرطخ  اه و  ماد  عامتجا و  هداوناخ و  درف ، رد  هنافیفع 
هک تسا  دـیما  تسا . دـنمدوس  هیرـشن و ... رتـسوپ ، روشورب : هیهت  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  تسا ، دـیفم  نارتـخد  ناـنز و  هژیو  هب  مومع : يارب 

ياه ماگ  نآ ، يادـها  اب  هتفرگ و  هرهب  نآ  زا  یتیبرت  یـشزومآ و  ياـهداهن  نالوئـسم  ینید و  ناـغلبم  صخـالاب  یناـگرا : ره  نارازگراـک 
رد تسا ، فیاظو  نیرت  مهم  زا  هک  یگنهرف : داهج  نیا  رد  دنرادرب و  هعماج  حالـصا  نارتخد و  نانز و  یلاعت  دشر و  ياتـسار  رد  يدـنلب 

لاسرا اهنآ  يارب  هدـنراگن : اب  طابترا  هیاس  رد  هک  هدـش  هیهت  رـضاح  رثا  زا  رتسوپ  روشورب و  انمـض  دنـشاب . زارفرـس  نانم  يادـخ  هاگـشیپ 
هدنب هب  ار  باتک  نیا  شراگن  قیفوت  دوخ : هصاخ  تایانع  اب  هک  میوگ  یم  ساپـس  دمح و  ار  لاعتم  دنوادخ  ًاددجم  نایاپ  رد  دش . دـهاوخ 

هک منکیم  تلئسم  وا  زا  دیناسر و  مامتا  هب  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ججحلا  نماث  ترـضح  تداعـساب  دالیم  زورلاس  رد  دومرف و  اطع  شا 
ترـضح اصوصخ " (ع :) راهطا همئا  هاگـشیپ  هب  هدرک و  یلگ  هتـسد  ار  نآ  باوث  هدومن و  لوبقم  دوخ  هاگـشیپ  هب  ار  كدـنا  تعاـضب  نیا 

یهوکاضر دمحم  دیامن . ادها  (س) ارهز همطاف 

نز هب  فطل 
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ار دوخ  درم  وسکی  زا  هک  دومن ، زهجم  یـصاخ  ياـه  یگژیو  اـه و  هبذاـج  هب  ار  نز  هک  تسا  نیا  ملاـع  راـگدرورپ  هناـمیکح  ریبادـت  زا  *
هاگیاج ندوب و  هقوشعم  ماقم  زا  دوخ  رسمه  دزن  اهنآ  وترپ  رد  نز  رگید ، يوس  زا  دبای و  یم  شیارگ  نز  تمس  هب  هدید و  اهنآ  هب  دنمزاین 
جیردت هب  ار  دوخ  ياه  هبذاج  ییاراکو  هدـشن  حالـس  علخ  اه  هبذاج  نآ  زا  هدافتـساءوس  اب  هک  نآ  طرـش  هب  دوش : یم  رادروخرب  يا  هژیو 

. دهدن تسد  زا  شیوخ  هدنیآ  ای  لاح  رسمه  دزن 

ینیمز هیر  وح 

ناـنز اـیند ، ناـنز  ناـیم  ا ز  : ) دـنیامرف یم  ع )  ) قداـص ماـما  تسا . یتشهب  هیروح  زا  رترب  ینیمز و  هیروح  تلیـضف : تفع و  اـب  هناـحیر  * 
ص 85. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 0 0 2 : قالخالا ، مر  اکم  ا . )ا . دن رتابیز  نیعلاروح  زا  تروص ، وکین  تریسوکین و 

رون نارتخد 

. دندومن یهارمه  ار  (س) ارهز ترضح  نآرق : رثوک  دنتسشن و  نآرق  رون  هنارکرب  هک  يا  هبّجحم  هفیفع و  نارتخد  لاح  هب  اشوخ  *

ییالط لصف 

. تسا نز "  یقیقح  ندوب  هقوشعم  ماقم   " باتکزا لصف  نیلوا  یمالسا  لماک  باجح  فافع و  *

هبّجحم میرکت 

! یناوهش رظن  اب  هبجحمریغ  یلو  دوش : ییاریذپ  میرکت  میظعت و  اب  دور ، اجره  هک  تسا  يردق  نارگ  نامهیم  هبجحم : هفیفع و  رتخد  *

شخب تایح  تفرعم 

زا زاب  شوغآ  اب  دوش  یم  بجوم  نانآ ، تیقوشعم  رارمتـسا  ققحت و  صخالاب  یمالـسا : باجح  يایازم  همه  هب  نارتخد  نانز و  یهاگآ  * 
. دنیامن لابقتسا  یهلا  ِیتایح  مکح  نیا 

ير اگتسر  هار 

هیآ 4 ا. ( 87  ) یلعا ا 0  )ا . دش راگتسر  درک ، هیکزت  ار  دوخ  تفر و  یکاپ  لابند  هب  سک  ره  )

نیّرب شرورپ  شزومآ و 

فافع و هلمج  زا  یهلا : یناسنا و  قـالخا  اوقت و  ناـمیا ، هاگـشرورپ  ناـسنا و  یتاـیح  ياـهزاین  فراـعم و  نیرت  مهم  هاگـشزومآ  زاـمن  * 
. تسا باجح 

قیاقح زا  ندنامزاب 

! دنام زاب  تقیقح  نامسآ  رد  زاورپ  زا  دنامب ، نت  سفق  رد  هک  سک  نآ  * 
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فافع نیدالوپ  دس 

لرتنک نماض  نادرم : اب  طالتخا  مدـع  لماک و  باجح  لماع  تسوا : یتینما  مکحم  ژد  حور و  رهوگ  تنیز  نز : يرطف  ینطاب و  فاـفع  *
نیا تسا . نز  یعامتجا  تینما  نیمأت  ثعاب  هرخالاب  هعماج و  دارفا  يزیرغ  یناور و  تمالـس  تشادـهب و  ظفاح  وا ، ياه  لیم  اـه و  هزیرغ 

ياهدادعتـسا اـه و  شزرا  هب  تبـسن  نز  تلفغ  اـب  رگم  دزیر : یمن  ورف  زگره  هک  تسا  ینیدـالوپ  دـس  نوـچ  مه  نز  یتـینما  ینطاـب و  ژد 
. نانار سوه  كاپان  هدولآ و  ياه  هاگن  ضرعم  رد  شیوخ  نداد  رارق  دوخ و  یلاعتم 

ایح هب  توعد 

تمرح و ظفح  ناسنا و  يایح  مرـش و  هیام  ملاـع  راـگدرورپ  هژیو  هب  تمظعاـب : راوگرزب و  رایـسب  نارظاـن  هاگـشیپ  رد  روضح  ساـسحا  *
ار وا  دـنوادخ  هک  دـناد  یمن  ناسنا  ایآ  يرَی :) َهللا  َّنَِاب  ْمَْلعَی  َْملَا  : ) دـیامرف یم  هدرکایح و  هب  توعد  ار  وا  میرک  نآرق  اذـل  تساهنآ : میرح 

هیآ ا4. ( 96  ) قلع ا ا . دنیب . یم 

ییادتبا قشع  ياه  یخلت 

تبحم دشاب . درم  نیتسار  قشع  زاین و  يوگ  خساپ  دیاب  وا  قشع  اذل  تسا : هدـش  رادروخرب  ندوب  هقوشعم  ماقم  زا  شنیرفآ  ملاع  رد  نز  * 
، جاودزا ققحت  تروص  رد  دناسر و  یم  بیسآ  يو  تیـصخش  هب  هدش و  وربور  تسکـش  اب  ًابلاغ  دوش ، راهظا  هک  یتروص  رد  نز  ییادتبا 

هدنرب گرب  تیناقح و  ناونع  هب  ار  نآ  یگداوناخ : ياه  فالتخا  زورب  ماگنه  هب  درم  هک  نیا  هلمج  زا  دروآ : یم  دیدپ  يدایز  تالکـشم 
. دنادرگیم رتشیب  یگدرزآ  راچد  ار  وا  دشکیم و  نز  خر  هب  دوخ ، يارب  يا 

دسافم زا  يریگشیپ 

. تسا هدیدنسپ  باجح  هدید و  ظفح  هیاس  رد  داسف  کیرحت و  ياه  هنیمز  وحم  دسافم : زا  يریگشیپ  رد  لقع  قطنم  مالسا و  رکفت  *

نادرم نیرترب 

يارب نادرم  نیرترب  هک  تسا  یسک  نادرم  امـش  نیرتهب  دیـشاب  هاگآ  یئاِسِنل ؛ ْمکْریَخ  انَاَو  ِِهئاِسِنل  مکُْریَخ  ْمُکریَخ  الا  ( ) ص  ) مالـس اربم  ایپ 
وج ا و  ا  ج  باب 88 ، حاـکنلا ، تامدـقم  باوبا  ج144 ، هعیـشلا : لئاسو  متسه ا)1 ا. منارـسمه  يارب  امـش  نیرتهب  نم  دشاب و  شنارـسمه 

ص 148 جمالکلارها 31 ،

قشع خاک 

. تسا یناسنا  تالامک  یمالسا و  ياه  شزرا  نیجوز ، نایم  تصخر  تدوم و  رصق  نکر  هناگی  * 

نز هب  یفنم  شرگن 

هک تسا ، فیرش  فیطل و  دوجوم  نیا  هب  یفنم  شرگن  نز و  سنج  هرابرد  هدید  بیسآ  ناناوج  دامتعا  بلـس  بجوم  هنانز  ییامندوخ  * 
. دوب دهاوخ  نز  تیصخش  قوقح و  هب  اه  يدعت  اه و  ملظ  زا  يرایسب  زاغآرس  رما  نیمه 
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دنم فده  ییامندوخ 

طقف وا  دـشاب و  هتـشاد  ار  وا  يارب  ییامندوخ  شزرا  هک  دـهد  رارق  یـسک  شیامن  ضرعم  رد  ار  شیاه  هبذاج  هکزوماـیب  دوخ  مسج  هب  * 
. تسوت رسمه 

ریذپان ناربج  بیرخت 

ثعاب دازآ ، طابترا  هیاس  رد  اهنآ  یمـسج  یـسنج و  یفطاع ، ياه  هبذاج  زا  ندـش  دـنم  هرهب  نارتخد و  ناـنز و  هب  ندوب  لوصولا  لهـس  *
دزن ناـنآ  ياـه  هبذاـج  ندـش  دـمآراکان  هداوناـخ و  ماـظن  رد  ناـنز  تیبوبحم  لزلزت  ناـنآ ، جاودزا  ریخاـت  نارتـخد و  تیـصخش  بیرخت 

. تسا ناشنارسمه 

یناف هناخ 

: تسوت رادرک  هجیتن  تقیقح و  دـنام ، یم  وت  يارب  هچنآ  تسا . رذـگدوز  نآ  ياه  مغ  اه و  يداش  یقاب . راد  هن  تسا : یناـف  هناـخ  اـیند  *
. دیامن دیما  ان  ار  وت  نآ  ياه  مغ  هن  دزاس و  لفاغ  ار  وت  نآ  ياه  يداش  هن  شاب  بظاوم  سپ 

لامک یکاپ و  روحم 

)1 ا. دوب دـهاوخ  شزرا  یب  راوخ و  وا  دزن  یناسفن  ياه  سوه  تاوهـش و  دـنک ، یحور  يراوگرزب  سفن و  تمارک  ساـسحا  هک  یـسک  )
تمکح 449. هغالبلا ، جهن 

قشع هراتس 

. دیامن كانبات  ار  وا  ناج  قشع ، نازورف  هراتس  دنز ، جوم  شدوجو  رد  ایح  تفع و  هک  يرتخد  * 

ایح بجح و  نابز 

. تسا یلهاج  ییامندوخ  ییارآدوخ و  تیلهاج و  هیلع  دایرف  یهاوخ و  تقیقح  شیامن  یبلط ، قح  راعش  نز  هنافیفع  ششوپ  باجح و  * 

ابیز رکشت 

. دنشاب یمن  ناشیدنادب  نامرجم و  روای  هنانز  ياه  هبذاج  یهلا و  ياه  تمعن  هنارکش  هب  هک  ینانز  لاح  هب  اشوخ  * 

ناج لامج  تذل 

یم تجهب  تذل و  زین  حور  لقع و  يارب  تسا : ناگمه  مشچ  تذل  هیام  هک  نیا  رب  هوالع  نز ، يراتفر  ییابیز  ینطاب و  لامج  فافع و  * 
. دنیرفآ

تماما ياعد 

هار هب  هک  یماگنه  دریذپ و  یم  دونـشب ، لدتـسم  هنامیکح و  نخـس  نوچ  هکار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  : ) دـنیامرف یم  یلع ع  ماما  * 
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هار هب  هک  یماگنه  دریذپ و  یم  دونـشب ، لدتـسم  هنامیکح و  نخـس  نوچ  هکار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  : ) دـنیامرف یم  یلع ع  ماما  * 
هبطخ 76 هغالبل ، جهن ا  ا . )ا . دنک یم  تباجا  دوش ، یم  توعد  لامکو  دشر 

نارگید هنیآ  رد  هاگن 

رد تسا  ینمـشد  نآ ، هکددرگراکـشآ  دیامن : هبرجت  نارگید  هنیآ  رد  ار  یمالـسا  هنافیفع  باجح  ندنکفا  ورف  دـنمدرخ  هناحیر  هاگره  *
! تسود هماج 

تّبحم هدولاش 

ریخـست و ار  درم  بلق  هدوب و  نیتسار  قشع  هدولاش  هک  تسوا : باجح  راقو و  یحور : لامج  نز : يارب  اه  ییاـبیز  اـه و  هبذاـج  نیرترب  * 
مارتحا میرکت و  هب  دناشکیم و  شیوخ  عورشم  لوقعم و  ياه  هتساوخ  دوخ و  يوس  هب  ار  وا  دزاس و  یم  شیوخ  یتوکلم  لامج  بوذجم 

. دراد یم  او  دوخ  ربارب  رد 

قشاع يوجتسج  رد 

یناوهش ذیاذل  ایند و  وت ، اب  جاودزا  زا  شفده  هک  یسک  نادب  یتسه ، قشاع  رسمه  يوج  تسج و  یپ  رد  باجح  فشکاب  رگا  مرتخد ! * 
. درکدهاوخن جاودزا  وت  اب  دشاب ، نز  يدوجو  ياه  شزرا  تیصخش و  ترخآ و  شفده  هک  سک  نآ  دنکیمن و  تخبشوخ  ار  وت  دشاب :

دنم شزرا  ُّرد 

. دراد دح  یب  شزرا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  تسا  يرُد  هناگی  اوقتاب  هبجحم و  هناحیر  * 

نیّرب لیمج  اب  طابترا 

میرک و نآرق  نوچ  مه  وا : نانخـس  همه  ناسنا و  ناهج و  شنیرفآ  نوچ  مه  وا : لاعفا  مامت  اذـل  دوش ، یمن  رداص  لامج  زج  لیمج ، زا  * 
يابیز ياه  نامرف  زا  تعاطا  وترپ  رد  لیمج  يادخ  اب  طابترا  نیاربانب  تسا . هنامیکح  ابیز و  نید ، نایاوشیپ  هریس  رد  وا  ینید  ياهروتـسد 

. دشخب تذل  حور  هب  افص و  یگدنز ، هب  لامج و  ناسنا : هب  وا 

وقت ا هویم 

هیآ 4. ( 9  ) هبوت ا ا . دراد . تسود  ار  اوقتاب  نادرم  نانز و  دنوادخ  َنیقتملا :) ُّبُِحی  َهّللا  َّنإ  )

یهلا رهظم 

. تسا دنوادخ  يایح  تفع و  هولج  هبجحم  هفیفع و  رتخد  ! 

نارسمه طباور  يانب  ریز 

هکانبور دـشاب ، يزیرغ  یناـسفن و  قشع ، تبحم و  ینعی  دـشاب : ریذـپ  لاوزو  تسـس  اـنبریز  رگا  تسا : نیجوز  طـباور  ياـنبریز  تبحم  * 
شنم هناخ ، رد  نادرم  زا  یخرب  رگا  دوب . دـهاوخ  یهاوخدوخ  يانبم  رب  یناـسناریغ و  یناـسفن و  زین  دـشاب  یم  رهوش  نز و  طـباور  ناـمه 
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. تسا تهج  نیمه  هب  دنراد : زیمآریقحت  يوخ  يدادبتسا و 

ناکاپ هیرگ 

نیرفآراختفا عولط  اب  هک  ینید  نامه  دننیب  یم  هکارچدنیرگیم  يدـهم  ماما  ترـضح  نآ : بحاص  مالـسا و  تبرغ  يارب  ناکاپ  ناکین و  * 
! دنا دش ه  نآ  ياوزنا  ریقحت و  لماع  ًالمع  نانآ  زا  یضعب  زورما  درکایحا : ار  نانز  هدش  لامیاپ  قوقح  تیناسنا و  تیصخش و  دوخ :

هژیو فطل 

ترخآ ایند و  رد  ار  وا  هدوب و  وا  دای  زین  ناحبـس  يادـخ  هراومه  دـشاب ، یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دای  تاعاطا : تادابع و  اـب  هک  یـسک  * 
هیآ 152 ( 2  ) هرقب ا . )ا . ْمکرُکْذَأ ینوُرُکْذاَف  : ) دهد یم  رارق  دوخ  صاخ  فطل  دروم 

ییابر لد  تقیقح 

نیا هک  تسین  یهلا  ياه  مرح  ندرک  بصغ  یتوکلم و  ياه  لد  ندوبر  زج  يزیچ  نانز ، ییابر  لد  یباجحدب و  راجنهان  راتفر  تقیقح  * 
! دناد یم  ناحبس  يادخ  طقف  ار  نآ  تبوقع  ینیگنس  هک  تسا  يا  هعجاف  نیرت  كاندرد  اه و  ندوبر  نیرتدب  لمع 

ّقح هولج  نز ؛

. دراد وا  هب  صاصتخا  تسا ، یهلا  تیبوبر  تیقالخ و  هولج  هک  يردام  سّدقم  ماقم  هک  سب  نیمه  نز  سنج  تمظع  رد  * 

قالخا بیرخت 

بیرخت يارب  نمـشد  حالـس  نیرتدـمآراک  یمومع : عماجم  رد  هدـش  نیزم  ياه  هرهچ  اب  ای  هنادنـسپادخ و  باجح  نودـب  نانز  روضح  * 
؟ دنشیدنا یمن  هراب  نیا  رد  نارتخد  نانز و  ایآ  تسا ! تیونعم  قالخا و 

بتکم نیمادک 

! تاساسحا لدابت  ناتسبد  نآ ، دوبن  تسا و  قشع  هاگشناد  رسپ ، رتخد و  نایم  میرح  دوجو  *

دوبعم رضحم  رد 

تهج هب  نک : ایح  وا  زا  وت و  رب  شتردق  رطاخب  : سرتب دـنوادخ  زا  َْکنِم ، ِِهبْرُِقل  ْهنِم  ِیْحَتْـساو  َکیَلَع  ِِهتَرْدـُِقل  هللا  ِفِخ   ( ) (ع داجـس ماما  ! 
ص 336 ج 71 ، راونالا ، راحب  .1 )ا . وت هب  شیکیدزن 

یتمرح یب  تیاهن 

، یـسنج تافارحنا  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هنانز ، ياه  هبذاج  تمعن  اب  هک  نیا  زا  رتدـب  ملاـع  راـگدرورپ  سدـق  تحاـس  هب  یتمرح  یب  هچ  * 
! دومن التبم  اه  بلق  یهابت  یناور و  تالالتخا 

ینتفاین تسد  يوزرآ 
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ینتفاین تسد  يوزرآ 

!؟ دزرو یمن  قشع  تبحم و  دوخ  هب  هک  يرتخد  دبایب  ار  ندوب  بوبحم  ماقم  هنوگچ  * 

ناج ماّمح 

یلاع رکفت  نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  اب  دنتـسین  رـضاح  اما  دـننکیم : مامحتـسا  ار  دوخ  راب  نیدـنچ  هتفه  ره  هکاـمندوخ  ناـنز  زا  اتفگـش  *
! دنشخب مامحتسا  ار  دوخ  حور  زغم و  اهنآ ، هب  طوبرم  لئاسم  ریاس  نز و  باجح  تیصخش و  دروم  رد  مالسا 

اّوح مدآ و  بیرف  يامنرود 

یهاوخ هنادواج  ییوج و  لامک  ّسح  زا  ود ، نآ  نتخاس  هنهرب  و  اّوح ! مدآ و  ترـضح  تیـصخش  ماقم و  طوقـس  يارب  ناطیـش  مرتخد : *
اَمَُهل َسَوْسَوَف  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هکنانچ  داد : بیرف  ار  نانآ  هناهاوخریخ ، سابل  رد  سدـقم  ابیز و  ظافلا  اب  هتفرگ و  کمک  ناسنا 

 * َنیِدـِلاْخلا َنِم  انوُکَت  َْوا  ِْنیَکَلَم  اـنوُکت  ْنَا  ـألِإ  هَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  اـمُکُّبَرامکیهَن  اـم  َلاـقَو  اـمِِهتاوَس  ْنِم  اـمُْهنَع  َِيرُو  اـم  َيِدـُبِیل  ُناـطیَّشلا 
و دزاـس : راکـشآ  دوـب ، ناـهنپ  ناـشتروع  مادـنا و  زا  هچ  نآ  اـت  درک  هسوـسو  ار  ود  نآ  ناطیـش  َنیحِـصانلا :) ْنَِـمل  اـمَکل  یلِإ  امُهَمـساقَو 

دای دنگوس  ود  نآ  يارب  و  دیبای * دیواج  رمع  ای  دـیوش  هتـشرف  ادابم  هک  نیا  رگم  درکن  یهن  تخرد  نیا  زا  ار  امـش  ناتراگدرورپ  :. تفگ
آ (، 7  ) فارعا هنوگنامه 1 . اذل  دزاس : هارمگو  فرحنم  مه  ار  شنادنزرف  هک  هدرکدای  مسق  وا  ا و  مناهاوخریخ . زا  امش  يارب  نم  هک  درک 

هنوگنیا زین  ار  وت  یسنا ، ینج و  نیطایش  زا  شناتـسدمه  وا و  ياه  هسوسو  شاب  بظاوم  هدومرف : رادشه  ناحبـس  يادخ  هک   21 تای 20 -
ندـناشوپ اب  دـنناشکن . تیـصخش  لزنت  هجیتن  رد  اشحف و  یگنهرب و  یباجح و  یب  هب  ماگ ، هب  ماگو  یجیردـت  تسایـس  اب  دـنهدن و  بیرف 

تایآ 26- نامه ، ك . .1 1ر . نک همیب  ار  دوخ  تیثیح  تلزنم و  باجح : فدص  هب  شیوخ  مسج  مادنا  و  اوقت : سابل  هب  دوخ  حور  مادـنا 
.27

نداتفا هّکس  زا 

. دتفیب هکس  زا  دوش ، هتشاذگ  شیامن  هب  هک  هنانز  ياه  هبذاج  لامج و  * 

ریذپان ناربج  تیمورحم 

. تسا میظع  نارسخ  هیام  لیمج ، دنوادخ  يارآ  لد  لامج  لاصو  هدهاشم و  زا  تیمورحم  یناف و  راد  عادو  * 

قشع شنیزگ 

. رهاوظ تروص و  زا  هتساخرب  هدرم ، ایوپریغ و  ای  لیاضف  تفع و  زا  هتساخرب  هدنز ، ایوپ و  قشع  ای  تسا : قشع  باختنا  جاودزا  * 

ایح يانبم  رب  طباور 

راتفگ و لامعا ، زا  تناتم  راقو و  هحیار  هراومه  دـشاب ، ایح  تبحم و  ياـنبم  رب  شراـگدرورپ  نارگید و  دوخ ، اـب  شا  هطبار  ناـسنا  رگا  *
. دیامن هولج  وا  ششوپ 

دنلب یماگ 
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. تساه شزرا  ظفح  یمالسا ، هنافیفع  باجح  ظفح  *

میهف رتخد 

. تسین میهف  رتخد  کی  ناش  رد  یلاشوپ ، ياه  قطنم  اب  یمالسا  باجح  زا  ندرک  یلاخ  هناش  *

رسمه یشخب  شمارآ  نازیم 

رادـقم هب  يرگید ، يارب  مادـک  ره  ندوب  شخب  شمارآ  تساهنآ و  یعیبط  يرطف و  ياـهزاین  نیمأـت  نازیم  هب  نیجوز ، طاـشن  شمارآ و  *
ِهَّللا ِرْکِذـِب  َالَأ  : ) تسا رـسمه  قوقح  تیاعر  هلمج  زا  وا : شخب  مارآ  ياهروتـسد  رب  لـمع  دـنوادخ و  داـی  هیاـس  رد  دوخ  نتـشاد  شمارآ 

، فیطل ابیز و  لگ  کی  هزیرغ . نیکست  بذاک و  شمارآ  رگم  دوب : دهاوخن  شخب  شمارآ  درادن ، شمارآ  هک  یـسک   1 (. بُولُْقلأ ُِّنئَمطَت 
هیآ 28. 3ا )  ) دعر ا . تسین . نینچ  نیا  هدرمژپ  لگ  هنرگو  تسا  نیرفآ  طاشن  شخب و  تذل 

باجح ترورض  هشیر 

ناملسم نز  یناسنا  تمارکو  يدیحوت  شنیب  يانبم  رب  هتسیاش  باجح  موزل  * 

ماهتا عضوم 

. ددرگ مهتم  دشابن ، لئاق  میرح  باجح و  فلاخم ، سنج  دوخ و  نایم  هک  يرتخد  * 

یقیقح گرم 

. تسوا رظن  رد  اه  شزرا  لیدبت  ماگنه  ناسنا ، یقیقح  گرم  * 

یتخبشوخ تمس  هب 

رد ار  نآ  تسادخ : لام  رگا  يوش و  تخبشوخ  ات  شاب : اشوک  شیوخ  حور  مسج و  تشادهب  تمالس و  رد  تسوت ، لام  تدوجو  رگا  *
. دیامرف اطع  وکین  شاداپ  وت  هب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  ات  نک : فرصم  وا  ياضر  هار 

ییابیز نادقف  ناربج 

يرهاظ و ياه  ییابیز  نادـقف  ناربج  هار  هناگی  ایح ، بجح و  صخالاب  یقالخا : ياه  ییاـبیز  يونعم و  ياـه  هبذاـج  هب  نز  یگتـسارآ  * 
. تسا نیتسار  بحم  لیصحت  تیبوبحم و  زمر 

یمالسا ششوپ  گنهرف 

زا يریگـشیپ  تهج  هب  مالـسا  سدقم  نید  اذـل  تسا : زیگنا  هسوسو  باّذـج و  ناناوج  ًاصوصخ  نادرم : يارب  نز  ياهوم  مادـنا و  مامت  * 
زا ندب  مامت  هدوب و  ریگارف  دیاب  هک  شـشوپ : ّتیمک  یکی  هدومرف : ررقم  هفیظو  ود  ناوناب  شـشوپ  يارب  اه ، بلق  یهابت  اهرکف و  فارحنا 

نیا شـشوپ  دـشاب . یلاخ  هدـننک  هجوت  بلج  شیارآ  تنیز و  زا  هک  نیا  طرـش  هب  چـم : ات  اه  تسد  تروص و  زج  دـنناشوپب ، ار  اپ  اـت  رس 
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کیرحت هدننز و  نابـسچ ، گنت و  امن ، ندـب  یتنیز و  دـیاب  هک  شـشوپ : تیفیک  مّود  تسا . هتـسیاش  بوخ و  هچرگ  تسین : بجاو  اضعا 
ياراد هک  یلماک  شـشوپ  هناگی  دیامن . بذج  دـیابرب و  ار  یلد  هن  دراد و  فوطعم  دوخ  يوس  هب  ار  هاگن  هن  یلکروط  هب  دـشابن و  هدـننک 

ار وا  اـهنت  سپ  تسا : دـنوادخ  مکح  نـیا   1. تسا یتـنیزریغ  یکـشم و  رداـچ  دـشاب ، یم  هنادنـسپادخ  هناـفیفع و  هدوب و  یگژیو  ود  نیا 
نشور و ًالماکدعب  تاحفص  رد  بلطم  نیا  ا -. ٌمیقَتْـسُم .) طارِـص  اذه  ءهوُدبْعاَف  : ) تسا نیمه  میقتـسم  طارـص  هکدینک  تدابع  تعاطا و 

. دش دهاوخ  لدتسم 

سفن بیدأت 

. دیامن بیدأت  ار  وت  تلامعا  باتزاب  هک  نآ  زا  لبق  نک : باتش  تسفن  بدا  هب  مرتخد ! * 

نیِد يادا 

. يدرک دا ا  عامتجا  هب  ار  دوخ  نید  يوش  نئمطم  هکدشاب  نانچ  تباجح  نخس و  راتفر ، * 

نتخابند وخ  هویش 

هچ نآ  هب  تسا  یمئاد  هجوت  دـشاب ، یم  نیرفآ  ابیز  يارآ  لد  لامج  زا  يوترپ  هک  يروص : ياه  ییابیز  ربارب  رد  تیـصخش  نتخابن  هار  * 
زا لصاح  دودـحمان  جاهتبا  تذـل و  تیاهن و  یب  لیمج  نآ  يونعم  رادـید  هللاءاقل و  انامه  اهنآ  سأر  رد  هک  تسوا : راظتنا  رد  ترخآ  رد 

یمن یـسک  چـیه  نُولَمْعَی :) اُوناکاِمن  ًءازَج  ٍُنیْعَا  ِهّرق  ْنِم  مهل  یفُْخا  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَتالَف  : ) دـشاب یم  ناـسنا  یتفرعم  لـماکت  جوا  هک  تسا  نآ 
تسا یکین  لامعا  شاداپ  نیا  تسا ، هدش  هتفهن  نیتسار ) نانمؤم   ) نانآ يارب  ددرگیم ، اه  مشچ  ینـشور  هیام  هک  یمیظع  شاداپ  هچ  دناد 

هیآ 17 ( 32  ) هدجس . 2 هی 64 . آ  (، 43  ) فرخز 2 ا . دنداد . یم  ماجنا  هک 

توهش ای  بلق  رب  تموکح 

رب رذـگدوز  ییاورنامرف  هیاـم  تیناویح  هبنج  تروص و  شیاـمن  تسا و  بولق  رب  مئاد  تموکح  هیاـم  تیناـسنا  هبنج  تریـس و  شیاـمن  *
! توهش

ناطیش ياه  ماگ 

. تساهنآ فافع  ایح و  ياه  هدرپ  نتخیر  ورف  يارب  ناطیش  ياه  ماگ  یمومع ، نکاما  نامرحمان و  ربارب  رد  نارتخد  يزاب  * 

یگدرب هن  یگدنب 

. سفن لیلذ  ناگدرب  هن  دنقح : زیزع  ناگدنب  هک  يا  هبّجحم  هفیفع و  ناوناب  رب  دورد  مالس و  * 

تیالو تشهب 

تـشهب رد  نونکا  مه  امـش  اْهنِم ؟ ْمکَجُرْخَیال  ْنَا  َهّلل  اا  ُولَئْـساَف  ِهنَْجلا  ِیف  ْمْتنَا  : ) دـندومرف هدرک : تیالو  لها  هب  باطخ  ع) قداص (  ماـما  * 
زا ات  دیشاب  مدق  تباث  هداوناخ  ام  تیالو  هار  رد  هکدینکاعد  ینعی  )ا . دنکن نوریب  نآ  زا  ار  امـش  هک  دینک  تلئـسم  دنوادخ  زا  سپ  دیتسه ،
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ج 68، ونالا ا ر ، راحب  .. ا دیتفا . یم  تقـشم  هب  هدش و  بلـس  امـش  زا  شمارآ  هکدیوشن  هدـنار  تسا : تیالو  تناید و  تقیقح  هک  تشهب :
ج11. ص 02 ا ،  ، 18 باب

ندوب ییادخ 

. دنکیمن یگدنامرد  زجع و  سرت ، ییاهنت ، ساسحا  هاگچیه  ادخاب  رتخد  *

لامج ظفاح 

، هعماج رد  ییارآدوخ  ییامندوخ و  زا  زیهرپ  هک  تسوا  يرهاظ  ياه  هبذاج  تروص و  لامج  هدـننک  تیوقت  ظفاح و  نز  يایح  تفع و  *
یعقاو ياهزاین  نیمات  ناسنا و  يدوجو  راتخاس  قبط  رب  لمع  تکرح و  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـشاب . یم  وا  ياـیح  تفع و  زا  يوترپ 
نیتسار طاشن  شمارآ و  هب  ندیـسر  هجیتن  رد  زیارغ و  لیدـعت  یلاع و  ياهدادعتـسا  یگدـنلاب  بجوم  تسایح ، تفع و  ياـضتقم  هک  نآ 

ساسحا هک  تسا : یعامتجا  يدرف و  یناور  تشادهب  یـسنج و  لرتنک  يارب  ینمیا  سیفن  فدص  باجح  فافع و  رگید  نایب  هب  و  تسا .
ظفح و رد  روما  نیا  تشاد و  دهاوخ  رب  رد  ار  وا  دوجوم  تاناکما  ندـنام  نوصم  اهدادعتـسا و  ندیـسر  ّتیلعف  هب  نز و  شمارآ  تینما و 
: فافِْعلَا ِلامَْجلا  هاکَز  : ) دـنیامرف یم   ( (ع یلع نانمؤمریما  هکنانچ  دـنکیم . افیا  ار  يرثوم  شقن  یبسن  ییابیز  داجیا  یتح  لاـمج و  شیازفا 

ص 384. خ1 ،  مکحل ، ررغ ا  . 1 . 1( تسا تفع  ینمادکاپ و  یی ، ابیز  شیازفا  لماع  تاکز و 

یگدنز شخبافص 

اب هراومه  هدوب و  راگدـنام  حور ، ياقب  اب  هارمه  یحور ، ياه  تنیز  ریاـس  تریغ و  تناـتم ، تفع ، اـما  تسا : ریذـپانف  یمـسج  ياـهرویز 
رد هکلب  دشخب ، یم  شمارآ  ییابیز و  افـص ، حلـص و  انعم ، فدـه و  یگدـنز  هب  تسا و  ناسنا  يداه  ملعم و  ایند  رد  اهنت  هن  تسا : ناسنا 

. تسا یمدآ  مدمه  سنوم و  زین  ترخآ  خزرب و 

البرک ياه  هویم 

. تسالبرک يادهش  نادیهش و  رالاس  نوخ  هدش  يرایبآ  یناسنا ، یهلا و  ياه  شزرا  ریاس  باجح و  * 

نیتسار قشع 

مرج رادـقم  ره  هدام ، ملاع  رب  مکاـح  هبذاـج  نوناـق  رد  تسا . دوجوم  ود  ناـیم  يونعم  ینورد و  هبذاـج  نیرتدـنمورین  تبحم  تدوم و  * 
یهلا ياه  تبحم  حاورا و  ناهج  انعم و  ملاع  رد  ینوناق  نینچ  دوب . دهاوخ  رتشیب  اهنآ  نایم  هبذاج  دشاب ، رتمکاهنآ  هلـصاف  رتشیب و  ماسجا 
هبذاج دشاب ، رتمکاه  هلصاف  رتالاو و  یقالخا  يرکف و  یحور ، ياه  تیصخش  نازیم  هچ  ره  تسا : مکاح  زین  یناسنا  نیتسار  ياه  قشع  و 

. ددرگیم رتدنمورین  رت و  يوق  اهنآ  نایم  تبحم  و 

هن ومن  هناحیر 

شوخ حلاص  نادـنزرف  تیبرت  زا  یمرگرـس  هچ  رتالاب و  يرادرهوش  وکین  زا  یتخبـشوخ  هچ  رترب ، تریـس  لامج  زا  نز  يارب  ییابیز  هچ  *
؟ رت
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تلفغ باوخ 

همجرت و ا . دنوش .) یم  رادیب  دنریمب ، هک  یماگنه  دنباوخ ، رد  مدرم  اوهَبَْتنإ ؟ اؤتام  اذإَف  ٌماِین  ُساّنلأ  : ) دنیامرف یم  (ع )  یلع ماما  ترضح  * 
ص 282. ج 14 ، هغالبلا ، جهن  ریسفت 

ییامندوخ باتزاب 

. دنکورد تبیصم  توهش و  دراد ، ییامندوخ  هک  ینز  * 

شخب تلذ  لیم 

- نز هناکدوک  ییامندوخ  دننامه  یلیم - تبغر و  يو  رد  هک  نامیا  اب  رم د  ای  نز  يارب  تسا  حـیبق  ردـقچ   (: ) ع  ) يرگـسع نسح  ماما  * 
ص 489. لوقعلا ، فحت  1 ا . !( ددرگوا تلذ  هیام  هک  دشاب 

لافغا ياه  هار 

زیمآ و تبحم  ياه  همان  نانخس و  ای  دنخبل  کی  اب  هنانز  فطاوع  تاساسحا و  کیرحت  نارتخد : لافغا  بیرف و  ياه  هویش  زا  يا  هنومن  * 
يارب رگیدکی  تخانش  هلیح  اب  هناتسود  طابترا  ینفلت ، ياه  سامت  هیاس  رد  رتخد  يادص  طبـض  زیمآ ، هغلابم  تاملک  غورد و  اب  ای  ریذپلد 

ای يرادرب  سکع  جاودزا و  هدعو  گنرین  اب  تفع  یفانم  لامعا  دوخ ، ملاسان  ياه  حـیرفت  اه و  شدرگرد  ملیف  سکع و  نتفرگو  جاودزا 
تیناسنا و تفع و  یفانم  لامعا  هب  ار  ناوج  نانز  نارتخد و  ماـگ  هب  ماـگو  جـیردت  هب  هجیتن  رد  روبزم و !.... ياـه  هنحـص  زا  يرادرب  ملیف 
ای هدش  طبـض  يادص  شخپ  قیرط  زا  اهنآ  يوربآ  نتخیر  ییاوسر و  هب  دیدهت  ار  نانآ  تعنامم ، تروص  رد  دـنناشکیم و  رتشیب  یگدولآ 

يارب تسا  يرکذت  نیا  دنتسرف ! یم  زین  گرم  ماک  هب  اسب  هچ  هتفرگاهنآ و  زا  لد  ماک  بیترت  نیا  هب  دننکیم و  اهنآ  ياه  سکع  اه و  ملیف 
. دنریگیم دنپ  تربع و  نارگید ، خلت  تایبرجت  زا  هک  ییاهنآ 

تلیضف نیحایر 

. دنرادن فلاخم  سنج  اب  هناتسود  طباور  دننکیمن و  نامرحمان  ربارب  رد  ییارآدوخ  ییامندوخ و  زگره  هفیفع  نارتخد  * 

لرتنک لماع 

هتـسارآ هنانز : سلاجم  هناخ و  طـیحم  هب  نآ  نتخاـس  دودـحم  نز و  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  سح  لیدـعت  لرتنک و  لـماع  نیرت  مهم  * 
رد يراـتفرگو  اـیند  رد  اوراـن  لاـمعا  ساـکعنا  زا  سرت  نیتـسار و  یتسودادـخ  تفرعم و  هیاـس  رد  هک  تساوـقت : تفع و  تنیز  هب  ندـش 

. دبای یم  ققحت  ترخآ 

لوقعم ریغ  شش  وپ 

. دوب دهاوخن  لوقعم  ولج ) ياهوم  زا  یمک  ندرکراکشآ  و   ) یباجحدب تسا : هنالقاع  هنامیکح و  ام  راگدرورپ  نانخس  رگا  * 

يزرو تریغ  هب  هیصوت 
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میرحت ا . . 1( دـیرادزاب تسا ، اه - تب  گنـس - ناسنا و  شمزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  نات  هداوناخ  دوخ و  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  )
هیآ 6. ( 66)

یهلا هاگشیپ  هب  هوکَش 

ندش هجاوم  رثا  رد  هک  یناناوجون  ناناوج و  هک  نآ  لاح  و  دینکیمن ! تیاعر  ادخ  رطاخ  هب  ار  هنافیفع  شـشوپ  ارچ  ناملـسم ! ناوناب  يا  * 
یم يرای  ترـصن و  وا  زا  دـننکیم و  تیاکـش  یهلا  هاگرد  هب  دـنا ، هتفرگرارق  یـسنج  هزیرغ  راشف  رد  امـش ، زیگنا  توهـش  ياه  هنحـص  اب 

. دنیوج

ناهنپ لامج 

. تسا هفیفع  هناحیر  ناهنپ  لامج  یعیبط ، ياه  ییابیز  نیرت  هبذاجرپ 

نامیرک اب 

. يوش راوگرزب  گرزب و  ات  شاب  نامیرکو  ناگرزب  اب  هراومه  فیعض  کچوک و  وت  مسج  تسا و  میرکو  گرزب  وت  حور  * 

فیطل لگ 

. دنام یم  نوصم  نالها  ان  دربتسد  ناکاپان و  هاگن  زا  هنادرم ، تریغ  هنافیفع و  باجح  وترپ  رد  هک  تسا  ییابیز  فیطل و  لگدننامه  نز 

گرزب يرطخ 

تسا مکحم  نوتس  هیاپ و  نودب  للجم  ابیز و  نامتخاس  رطخ  دننامه  تریـس ، نطاب و  يزاسابیز  نودب  تروص  رهاظ و  يزاسابیز  رطخ  * 
تکاله یتخبدب و  ثعاب  هتـسارآ  رهاوظ  نیا  هک  يزور  زا  دیـسرت  دیاب  اذل  دمآ : دهاوخ  ورف  هناخ  لها  رـس  رب  تشاد و  دهاوخن  ماود  هک 

. ددرگ شیوخ  یگداوناخ  یگدنز  لزلزت  دوخ و 

حور یب  تدابع 

یـشخبرثا و تیـصاخ  هدرم ، مین  ای  ناج  یب  رکیپ  نوچ  مه  هتـشگ و  یهت  تداـبع  حور  تقیقح و  زا  ناناملـسم  اـم  رثکا  ياـه  تداـبع  * 
یهاـگآ و ناـسنا  هب  تسوا و  رـضحم  رد  روضح  ساـسحا  یهلا و  داـی  شتقیقح  زاـمن  ًـالثم  تسا : هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  ینیرفآ  تاـیح 

َّنِإ : ) دـیامن یم  همیب  ینید  تاـمرحم  یباجحدـب و  یباـجح و  یب  اـشحف و  ربارب  رد  ار  ناـسنا  دـشخب و  یم  تیناروـن  يرایـشه و  تفرعم ،
اب ار  نآ  نوچ  اما  هیآ 45  ( 29  ) توبکنع 1 ا . دراد . یمزاب  هانگو  اه  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن  ًاققحم  ِرَکنملاَو :) ِءآَـشْحف  ِنَع ا  یَْهنَت  هوَلَّصلا 

از و ندمت  ياهروتسد  زا  يرایسب  هک  هنوگنامه  میا ! هتـشگ  مورحم  شتاکرب  راثآ و  هدمع  زا  میهد ، یمن  ماجنا  شلامک  طیارـش  بادآ و 
! يروانف ملع و  هلفاق  زا  یمالسا  عماوج  یگدنام  بقع  زمر  تسا  نیا  تسا ! هدش  كورتم  نآرق  مالسا و  نیرفآ  لماکت 

يونعم گرم  تایح و 

هعماج نتخاس  هارمگ  هلزنم  هب  زین  درف  کی  نتخاس  هارمگ  تسا و  یناسنا  هعماج  تیادـه  هلزنم  هب  رفن  کی  تیادـه  یحو ، گنهرف  رد  * 
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وگ هک  تسا  نانچ  دنک ، بلـس  ار  وا  يونعم  ای  یعیبط  تایح  دشکب و  نیمز  رد  داسف  ای  لتق  باکترا  نودب  ار  یناسنا  هک  یـسک  : ) يرـشب
ار مدرم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشخبب ، وا  هب  يونعم  ای  یعیبط  تایح  دـنک و  ایحا  ار  یناسنا  هک  یـسکو  هتـشک  ار  اه  ناسنا  همه  یی 

. دوش عوجر  هدنراگن  زا   " تیبوبحمو تیصخش  یسانش  بیس  " آ  باتک هب  هیآ  لیلحت  يارب  هیآ 32 : ( 5) هدئام ا . . 1( تسا هدرک  هدنز 

تفرعماب ناناوج 

. دنناد ار  نآ  فالخ  تفرعماب ، نیزو و  ناناوج  دنرادنپ ، الاب و ... سالک  يرکف ، نشور  تیصخش ، هناشن  نیزو  ریغ  ناناوج  ار  هچ  نآ  * 

یهلا لامج  رهظم  نز 

، درم هتفرگرارق و  درم  بوبحم  قوشعم و  هراومه  تسا ، لـیمج  دـنوادخ  ییاـبیز  لاـمج و  هوـلج  شنیرفآ ، ماـظن  رد  نز  هکاـج  نآ  زا  * 
. دراد نز  هب  صاصتخا  هنافیفع  لماک و  ششوپ  لیلد  نیمه  هب  و  وا ، قشاع  بحم و 

نز تمرح  مّسجت  لماک ، باجح 

ُِّیبَّنلا اَهُّیای  : ) دیامرف یم  هدرک و  هراشا  زین  نآ  ياه  هفـسلف  زا  یکی  نایب  هب  هنافیفع ، لماک  باجح  هب  رما  نمـض  یباطخ  رد  میرک  نآرق  * 
دوخ و نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ  يا  نیذُوی ) اَلَف  َْنفَْرُعی  نَا  ینْدَا  َِکلذ  َنِِهبِیلَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِیندـی  َنِینِموملا  ِءَاِسن  َو  َِکتاََنبَو  َکِـجاوْزِأل  لـق 

تیرح تمرح و  فافع و  لها  هب  هک  نآ  يارب  نیا  دـننکفاورف ، دوخ  رب  ار  شیوخ  يرـساترس  ياه  شـشوپ  رداـچ و  وگب : ناـنمؤم  ناـنز 
رداچ بابلج و  هک  تسا  نیا  دننک ) کیدزن   "  ) نیندـی  " زا روظنم   1. دتریگن رارق  رازآ  ضرعت و  دروم  ات  تسا  رت  کیدزن  دـنوش  هتخانش 

یتافیرـشت هبنج  هکدشابن  يا  هنوگ  هب  دندرگایح و  تناتم و  تفع : رهظم  دـنوش و  هدیـشوپ  ًالماک  هکدـنزاس  کیدزن  دوخ  هب  نانچ  نآ  ار 
هنافیفع لماک و  ششوپ  نیاربانب  ددرگراکشآ . اهنآ  دور و  رانک  یهاگای  دشاب و  نایامن  یتنیز  لیاسو  سابل و  ای  اضعا  زا  یضعب  هتـشاد و 

دارفا یناوهـش  دید  یتح  ضرعت و  ربارب  رد  وا  یعامتجا  حالـس  نیرتهب  تسا و  ناملـسم  نز  تمرح  یمالـسا و  تیـصخش  مسجت  رداچ ) )
: تسا هدرک  مادقا  دوخ  ررض  هب  دنادرگب ، يور  نآ  زا  سکره  هدرکراتفر و  دوخ  عفن  هب  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  سکره  دشاب . یم  نارـسوه 
هک هچ  نآ  لقع  قطنم  یتح  یحو و  گنهرف  رد  سپ  تسا . هدوتـس  تاذـلاب  زاین و  یب  اهنآ  تعاطا  دوخ و  تاـقولخم  زا  دـنوادخ  هکارچ 
هن تسا : نز  هنافیفعریغ  ياه  شـشوپ  هناب و  اـم  سوه  ياـهراتفر  دوش ، یم  یـسنج  زواـجت  عمط و  هیاـم  یناوهـش و  علو  صرح و  ثعاـب 

زواجت اشحف و  داسف و  رامآ  اذـل  درم : نز و  نایم  میرح  دوجو  باجح و  لثم  نیرفآ  تینوصم  ياه  تیدودـحم  یقطنم و  ياـه  تیعونمم 
هدـنبیرف راعـش  رب  نـالطب  طـخ  ینیع  ياـه  تیعقاو  یحو و  لـقع : بیترت  نیدـب  تسا ! شیازفا  لاـح  رد  زور  هـب  زور  برغ  رد  فـنع  هـب 

هی 59 آ  ( 33  ) بازحا . 1 دشک . یم  نانز ، ییامندوخ  يدیقال و  هیجوت  يارب  َِعنمام "  ئلَع  ٌصیرَح  ناْسنِألَا  "

ناکاپ ياعد 

نآ يارب  ارم  هک  هچ  نآ  رد  اهنت  ار  میاـهزور  زاـس  غراـف  ینک و  تساوخزاـب  نادـب  ارم  تماـیق  يادرف  هچ  نآ  هب  ارم  راد  لوغـشم  ایادـخ  )
. قالخالا مر  اکم  ياع  د  نانجل ، حتیافم ا  ا . . 1( يدیرفآ

قشع بذج  عفد و 

. دیامن بذج  ار  فیفع  قشع  هکدهد  يا  هبذاج  دیامن و  عفد  ار  فیفع  ریغ  قشع  هکدشخب  یتبیه  هناحیر  هب  هنافیفع : باجح  ایح و  *
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رمع هیامرس  رذگ 

!؟ ینیچ هشوت  یکار  ترخآ  سپ  یناوتان : يریپ  رد  یتسم و  یناوج  رد  يزاب ، یکدوکرد  * 

تقیقح نامسآ  رد  زاورپ 

دوخ يوس  هب  ار  اه  بلق  يدرگ و  نیـشنلد  ابیز و  اـت  اـمن : زاورپ  تقیقح  ياـبیز  نامـسآ  رد  يآ و  نوریب  هریت  كاـخ  زا  لـبلب ، دـننامه  * 
. يد رگ  وفنم ر  تشز و  ینامزاب و  تقیقح  يابیز  يامیس  هدهاشم  زا  هکدنبم  لد  كاخ  هب  مرِک ، نوچ  مه  یناشک و 

توارطاب لُگ 

ضرعم رد  وا  ریغ  یلو  تساراد  ار  لاـمکو  توارط  هیذـغت و  هار  هک  مالـسا  هبیط  هرجـش  هب  لـصتم  تسا  یلُگ  هبّجحم  هنمؤم و  هناـحیر  * 
. تسا یهابت  یگدرمژپ و 

رادیب يوناب 

. دشاب هتشاد  ارگ  قح  یحراوج  و  وگ ، قح  نابز  اونش ، قح  شوگ  نیب ، قح  مشچ  هک  ییوناب  رب  دنوادخ  تمحر  * 

یقیقح قشع  مایپ 

. تسا یهلا  لاصو  تبحم و  يوس  هب  رگتیاده  يونعم و  ياه  تذل  زا  يوترپ  رسمه ، ود  لاصو  تدحو و  قشع : زا  یشان  تذل  *

خلت یتبقاع 

تدرگزا ار  راوگرزب  ياه  ناسنا  دراد و  هاگن  تفارطا  رد  ار  ناگیامورف  هک  اـمن : زیهرپ  هناـفیفعریغ  شـشوپ  راـتفر و  نخـس ، زا  مرتخد ! *
. دزاس هدنکارپ 

ثداوح لامعا و  نیب  هطبار 

.1( دـنکیم وـفع  مه  ار  دـب  لاـمعا  زا  يرایـسب  دـنوادخ  دـیداد و  ماـجنا  هـک  تـسا  یناـهانگ  رطاـخ  هـب  دـسر ، یم  امـش  هـب  یتبیـصم  ره  )
.30 هیآ (42) يروش ا.

ینکش تمرح  رثا 

نانز زا  یخرب  نکیل  تسا ! نانز  دنم  شزرا  تیصخش  یتح  يونعم : یحور و  ياه  ییابیز  زا  تلفغ  هیام  یمالـسا  باجح  میرح  کته  * 
. دنتقیقح نیا  رکذتم 

لد یکاپ  زا  ناشن 

گرزب ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  : ) ملاع راگدرورپ  هدومرف  هب  تسا و  نز  یمالسا  تیوه  مچرپ  یهلا و  رئاعـش  زا  هنافیفع  لماک و  باجح  *
هیآ 32. ( 22  ) جح ا . . 1( تساهلد یک  اپ  اوقت و  هناشن  راک  نیا  درامش ، یم  مرتحم  و 
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هیآ 32. ( 22  ) جح ا . . 1( تساهلد یک  اپ  اوقت و  هناشن  راک  نیا  درامش ، یم  مرتحم  و 

تلیضف یبایزرا  رایعم 

رد اریز  دـندوب  رتراوازـس  نآ  هب   ( س  ) همطاف ترـضح  دوب ، یتیزم  تلیـضف و  یمالـسا  هنافیفع  لماک و  باجح  رداـچ و  كرت  رد  رگا  * 
. دیوج تقبس  دناوت  یمن  وا  رب  یسک  تلیضف ،

يزرو تریغ  هار 

. تسا نانآ  زا  رتشیب  يزرو  تریغ  هیام  شیوخ ، یسنج  هزیرغ  ياهراشف  جاودزا و  زا  لبق  نارود  هب  نادرم  هجوت  * 

هناخ رد  تنیز 

رظنم زا  رود  هب  رسمه و  يارب  افرص " دیاب  هناخ  طیحم  رد  امن  ندب  ياه  سابل  ندیشوپ  مادنا و  زا  یضعب  ندوب  نایامن  نز و  ییارآدوخ  * 
هتبلا دش . دهاوخ  نانآ  فارحنا  زاغآرس  اسب  هچ  نآ و  زا  یـشان  بقاوع  سردوز و  غولب  ببـس  هنرگو  دشاب  دوخ  ناوجون  زیمم و  نادنزرف 
يراج زین  مراحم  دروم  رد  نخـس  نیا  دنکیمن و  داجیا  یلکـشم  هدـننک ، هجوت  بلج  كرحمریغ و  فیفخ و  شیارآ  یعیبط و  یگتـسارآ 

. تسا

تافالتخ زمر ا 

. تسا قالط  یگداوناخ و  تافالتخا  هشیر  ایح : تفع و  یفانم  تامادقا  هنوگره  زا  هعماج  تینما  تمالس و  مدع  * 

هن وگ  تشهب  یگدنز 

. نازوس منهج  نوچ  نآ ، نودب  تسا و  نیّرب  تشهب  دننامه  تیناسنا ، تلیضف و  زا  لصاح  قشع  اب  یگدنز  * 

رسمه باختنا  ياهرایعم 

: تسا مزال  حلاص  نادنزرف  لیـصحت  ملاس و  هداوناخ  ققحت  تهج  نیتسار ، قشاع  هتـسیاش و  رـسمه  باختنا  رد  مهم  رایعم  ود  هب  هجوت  * 
ِفَرَش ْنِم  : ) دنیامرف یم  یلع ع  ترـضح  درم . یقالخا  ینامیا و  يرکف ، تیـصخش  تمالـس  رگید  یگداوناخ و  تلیـضف  تلاصا و  یکی 
يدرف هک  یماگنه  : ) دـنیامرف یم  زین  ص)  ) مالـسا ربمایپ   1 (. تس اه  نژو  اه  هشیر  تفارـش  زا  هناراوگرزب  قـالخا  ِقـالْخْالا  مَرَک  ِقارْعأـْلا 

، دینکن نینچ  رگا  دیزاس و  مهارف  ار  وا  جاودزا  تابجوم  دبتسه ، یضار  شنید  یقالخا و  يایاجس  زا  هک  دمآ  امش  دزن  يراگتساوخ  يارب 
ع)  ) اضر ماما  ترضح  هدومرف  هب  یتسدگنت  رقف و  یلوصا ، ياهرایعم  دوجو  اب  نیاربانب   2 (. دمآ دهاوخ  دیدپ  گرزب  داسف  نیمز و  رد  هنتف 

وت دزن  يراگتـساوخ  يارب  يدرم  هک  ینامز   ) ج103ص 373 راونالاراحب ،  .2 ص 249 . ج 2 ، مکحل ، ررغ ا  ا . دـشاب : جاودزا  عنام  دـیابن 
دنوادخ درادن ...: زاب  مهم  رما  نیا  زا  ار  وت  وا ، یتسدگنت  نک و  مهارف  ار  وا  جاودزا  تامدقم  یتسه ، یـضار  وا  قالخا  نید و  زا  هکدـمآ 

یم زاـین  یب  دوـخ  لـضف  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دنـشاب  تسدـگنت  ریقف و  رگا  ِِهلْـضَف :) ْنِم  َهّللا  ُمـهنْغی  َءارَُقف  اوـُنُوکَی  نِا  : ) دـیامرف یم  لاـعتم 
آ ( 24  ) ون ر ص 2 37  نامه ، 2 ا . تسا . لجو  زع  دنوادخ  هب  دب  نامگ  ص)  ) مالـسا یمارگ  یبن  هدومرف  هب  تروص ، نیا  ریغرد  . 1( دزاس

ح 2. باب 0 ا ، حاکن ، تام  دقم  باوبا  ص 24 ، ،ج 14 ، هعیشلا لئاسو  ك : ر . . 2 هی 32 .

یهلا تمرح  عییضت 
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عییضت ار  وا  تمرح  یلو  دیرب : یم  هرهب  شرامش  یب  ياهتمعن  زا  دیروخ و  یم  ار  دنوادخ  ِيزور  هکار  امـش  هدش  هچ  ینامیا ! نارهاوخ  * 
!؟ دییامن یم 

نادجو تواضق 

هبذاج شیامن  هطساو  هب  عامتجا : نادنزرف  هدش  لعتشم  هزیرغ  اما  تسایهم : امش  يارب  حیحـص  هار  زا  یـسنج  هزیرغ  نیمأت  ! مردارب ردپ و  * 
هب امش  نید  نادجو و  تیناسنا و  ایآ  ددرگیم ! نانآ  یبصع  یناور و  ياهلالتخا  تافارحنا و  قالخا ، داسف  هیام  امـش ، رـسمه  رتخد و  ياه 

!؟ تسا یضار  رما  نیا 

سوه هعر  زم 

. تسا یگزیشود  هیامرس  نتخاب  همدقم  نامیا و  هناخ  یشومارف  توهش ، هعرزم  رسپ  رتخد و  طابترا  * 

تادهعت مکحم  هناوتشپ 

دبای و یم  ققحت  شنورد  رد  هتفهن  ياه  شزرا  ییافوکش  هیاس  رد  هک  تسوا : یهلا  یناسنا و  تیصخش  نامه  هب  ناویح  زا  ناسنا  زایتما  *
. تسا رسمه  هلمج  زا  نارگید : قوقح  تیاعر  اه و  تیلوئسم  تادهعت و  هب  يدنب  ياپ  نماض  هک  تسا  ناسنا  یهلا  تیصخش  نیمه 

نتشیوخ هب  تبحم 

ربارب رد  یقالخا  نوئـش  تیاعر  هنافیفع و  باجح  هنادرم و  تریغ  ترورـض  هرابرد  یهلا  هنامیکح  ياهروتـسد  هب  ناـنز  نادرم و  هجوت  *
. تسا شیوخ  ینامسآ  تیصخش  هب  نانآ  تبحم  هناشن  نامرحمان ،

ماظن ود  یگنهامه 

قداص ع ماما  تسا . سردوز  گرم  هیام  تیـصعم  رمع و  شیازفا  بجوم  یهلا  تعاطا  اذـل  تسوسمه : ناسنا  درخ  تقلخ و  اب  مالـسا  * 
.1( دـنور یم  اـیند  زا  یعیبـط  رمع  اـب  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  رتـشیب  دـنریم ، یم  ناـهانگ  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  : ) دـنیامرف یم  هراـب  نـیا  رد 

ص 354 ج 73 ، راونالاراحب ، ا.

تیباذج يانبم 

يارب ینامز  كدـنا  رد  زج  رهاظ ، رویز  تروص و  ییابیز  دـشابن ، ایح  تفع و  اوقت و  رگا  تسا . يرهاظ  هبذاج  ياـنبریز  ینطاـب  لاـمج  *
ناشن تسابیز  سابل  نیمه  هن  تیمدآ  ناج  هب  تسا  فیرـش  یمدآ  نت  تشاد . دـهاوخن  تیباذـج  ضیرم ، ياه  بلق  كاپان و  ياـه  مشچ 

تیمدآ

ماک هنشت 

. يور ورف  یتخبدب  بادرگرد  هک  ینامن : ماک  هنشت  شاب  بظاوم  يا ، هتسشن  مالسا )  ) تایح بآ  همشچ  رانک  مرتخد ! * 
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یتخبشوخ دیلک 

. تسا یعامتجا  ياه  یهابت  یسنج و  تافارحنا  ياه  تبکن  لفق  نانآ و  یتخبشوخ  دیلک  نانز ، هنافیفع  رادرکو  باجح  * 

راگدنام تزع 

هب ندیـسر  هار  هناگی  تسوا . بناج  زا  يا  هیدـه  لیمج و  دـنوادخ  تیاهن  یب  تزع  تیبوبحم و  زا  يا  هولج  نیتسار  تزع  تیبوبحم و  * 
ِهِّللَف َةَّزِْعلا  ُدـیُِری  َناـک  ْنَم  : ) تسین شیب  یبارـس  نآ  زا  ریغ  یهار  ره  تسیا و  یعبنم  نینچ  هب  لاـصتا  راگدـنام ، تزع  یقیقح و  تیبوبحم 

طابترا رثا  رد  سک  ره  هب  و   ) تسادخ نآ  زا  همه  تّزع  یگرزب و  هکدنادب ) ! ) سپ دهاوخب ، يدنمجرا  یگرزب و  سک  ره  ًاعیمَج :) هَّزِْعلا 
هیآ 10 ( 34  ) رطاف ا . . 1( دنک یم  اطع  دوش ، قیال  وا  اب 

تریغ ياه  ینیریش 

رد هعماج  ناسنا و  سومان  و  وا ) نییآ  نید و   ) دنوادخ سومان  نابهگن  ظفاح و  هراومه  هک  تسا  یناسنا  یهلا و  ياه  تلیضف  زا  تریغ  * 
هدوب و كاپ  لسن  یعامتجا و  تینما  یناسنا و  فرـش  رارمتـسا  نیمات و  نآ ، هجیتن  هکدـشاب  یم  از  فارحنا  لماوع  اـه و  شزرادـض  ربارب 

. دراد ینامسآ  يرطف و  أشنم 

هنانز ياه  هبذاج 

هدرکرادروخرب و راشرس  فطاوع  كاپ و  تاساسحا  دایز و  يایح  تفع و  زا  یناور  یحور و  دعب  رد  ار  نز  نابرهم ، میکح و  دنوادخ  * 
درم نیاربانب  تسا : هتشاد  ینازرا  وا  هب  اویـش  فیرظ و  یگنهآ  نحل : ادص و  تهج  زا  هدیـشخب و  ییابیز  تفاطل و  ار  وا  یمـسج  هبنج  رد 

، لاح نیا  اب  ایآ  يو ، راد  لد  بوبحم و  نز  دوش و  یم  وا  هداد  لد  بحم و  هتفرگرارق و  نز  یمـسج  یفطاع و  یقالخا ، هبذاج  نادیم  رد 
؟ دنشاب دنوادخ  رازگرکش  دوخ  هنافیفع  هدنبیز و  باجح  راتفر و  اب  دیابن  نانز 

كانرطخ ماجرف 

هب زواجت  ای  لافغا  بیرف و  دش : هدیـشکاجک  هب  دندرک ، یچیپرـس  باجح  هنامیکح  نامرف  یهلا و  تعاطا  زا  هکار  یناسک  تبقاع  رگنب  * 
! بلق یهابت  ای  تفع و  هیامرس  نتخاب  فنع و 

ندب شتآ 

ندب رب  تسا  یـشتآ  هعماج ، رد  یباجحدبو  یباجح  یب  راجنهان  ياهدم  اب  یئامندوخ  و  راقوو : تفع  هب  حور  نیئزت  نودب  ندب  شیارآ  * 
تایآ و ساسارب  تمایق  ربق و  ملاع  رد  شتآ  نیمه  دنکیم و  هایـس  هریت و  ار  لامعا  هدـنورپ  هدرکدوبان و  ار  هعماج  درف و  ياهدادعتـسا  هک 

. هدنراگن زا  تمایق ، ایند و  ربق ، رد  لامعا  مسجت  ر.ك : 1 ا . ددرگیم . راکشآ  باذع  لکش  هب  لامعا : مسجت  تایاور 

هنادنسپادخ كرت 

. دش یهاوخن  نامیشپ  دنهد ، یم  ماجنا  هبجحمریغ  نارتخد  هچ  نآ  كرت  رد  زگره  *
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تراسا ای  تدایس 

تسوت و رایتخا  رد  هدشن : هداد  رارق  كاپان  ناگدید  نامرحمان و  شیامن  ضرعم  رد  هک  ینامز  ات  وت  لامج  هنانز و  ياه  هبذاج  مرتخد ! * 
. يوش یم  دازآ  ریسا  كولمم و  یتشاذگ  شیامن  هب  هک  یماگنه  اما  یتسه : نآ  کلام 

ناج یب  رکیپ 

. میشاب حور  یب  رکیپ  نوچمه  قح ، نخس  ربارب  رد  هک  نیا  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  اهلاراب !

شزغل هشیر 

. شابم اهنآ  زا  وت  مدرم ! دیجمت  حدم و  اب  یهورگو  دندش  شزغل  راچد  هدش و  رورغم  دنوادخ  ملح  رثا  رد  نانز  زا  یهورگ  مرتخد ! * 

یسانشدوخ مّدقت 

ردق و هک  تسا  یسکاناد  ملاع و  : ) دنیامرف یم  ع )  ) یلع ترضح  ءایـشا . تخانـش  هب  ات  تسا : رتراوازـس  دوخ  بدا  تخانـش و  هب  ناسنا  *
هبطخ 103 . هغالبلا جهن  .1 . 1( دسانشن ار  دوخ  شزرا  ردق و  هک  تسا  یفاک  ناسنا  ینادان  يارب  دسانشب و  ار  دوخ  شزرا 

نز هی  ام  رس 

. تسا یقالخا  کین  يایاجس  اوقت و  نآ ، هب  لوصو  زمر  تسا و  یگداوناخ  یگدنز  رد  وا  هیامرس  هناگی  نز ، ندوب  هقوشعم  ماقم  * 

تراسا ای  یگدازآ  هناشن 

ار نآ  رگا  اما  یتسه : نآ  کلام  وت  ینادـب ، ترـسمه  بلق  رد  ذوفن  بذـج و  يارب  يا  هلیـسو  ار  تیاه  هبذاـج  ییاـبیز و  رگا  مرهاوخ ! * 
وت يونعم  تایح  یتسه و  نآ  ریـسا  كولمم و  وت  ییامن ، بذج  دوخ  تمـس  هب  نآ ، اب  ار  كاپان  نامـشچ  هداد و  رارق  یگدنز  رد  فده 

. درب یم  نایم  زا  تسا ، تیناسنا  ساسا  هکار 

نادرم ییوج  بیع 

نانز هب  ناـنآ  یمارتحا  یب  ریقحت و  نادرم ، ییوج  بیع  يریگ و  هناـهب  عاـمتجا : رد  هناـنز  ياـه  هبذاـج  هدـهاشم  راوگاـن  ياهدـمایپ  زا  * 
. تسا نادنزرف  تیبرت  ندش  هتسسگو  قالط  تافالتخا : زورب  هجیتن  رد  دوخ و  نارسمه  هب  تبحم  شهاکای  یتبغر  یب  شیوخ ،

لد رادیب  رتخد 

. دنکیم راختفا  نآ  هب  هبجحمریغ  رتخد  هچ  نآ  زا  دنکیم  بانتجا  هبجحم  هفیفع و  رتخد  * 

نانمشد قالخا 

شور و زا  هک  ناملسم  ناوناب  يارب  تسین  راوازس  تسا . شربمایپ  دنوادخ و  نادناعم  قالخا  زا  هنانز  ییامندوخ  باجح و  میرح  کته  * 
نیما ترایز  رد  اهنآ  هکنیا  اب  .ا  تشاد دنهاوخ  یلمع  رفکو  دنـشاب ، یم  لمع ) ماقم  رد   ) اهنآ لثم  هنرگو  دننک ! يوریپ  اهنآ  دنـسپان  شنم 
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نیما ترایز  رد  اهنآ  هکنیا  اب  .ا  تشاد دنهاوخ  یلمع  رفکو  دنـشاب ، یم  لمع ) ماقم  رد   ) اهنآ لثم  هنرگو  دننک ! يوریپ  اهنآ  دنـسپان  شنم 
َِکئاِیلوَا ِنَنِسب  هَّنَتْسم  یـسْفَن ... ْلَعْجاَف  َمُهُّللَا   ) هیآ 140 (، 4  ) َءاسن ر.ك : ا . دـننکیم : تلئـسم  نینچ  نیا  زاین  یب  يادـخ  زا  ار  دوخ  زاین  هللا 

ترایز نانجلا ، حیتافم  1 ا . (. هد رارق  تنانمـشد  قالخا  زا  یلاخ  و  تئایلوا ، ياه  شور  وریپ  ارم  سفن  ایادخ ، َِکئادـْعَا : قالْخَِال  ًۀَـقِرافُم 
. هللا نیما  هب  فورعم  نینمؤملاریما 

لامعا مسجت 

یمدآ تسا و  ناـسنا  يویند  لاـمعا  مسجت  روـلبت و  يورخا : یخزرب و  ياـه  باذـع  اـه و  تذـل  اـه و  تمعن  تسا ؟ لاـمعا  سفن  ازج  * 
. دشاب یم  شیوخ  رادرک  تاکلم و  دیاقع و  هرفس  نامهیم 

هناحیر شنیرفآ  هفسلف 

عبنم تدوجو  یناسنا ، یهلا و  گرزب  ياه  قشع  همـشچرس  تبلق  هک  تسا  نآ  وت  تقلخ  هفـسلف  تعیرـش ! هبوبحم  تقلخ و  هناحیر  يا  * 
نأش رامگ و  تمه  یلاع  دصاقم  نیا  هب  یبایتسد  يارب  سپ  دشاب : تیناسنا  شزیخ  نوناک  تنماد  يراتفر و  یقالخا و  هدنزرا  ياه  شیاز 

. يدرگاه تلیذر  میلست  اه و  سوه  شوختسد  هک  نادب  نآ  زا  رتالاو  ار  دوخ 

یناملسم هزاوآ 

. تسا نآ  فلاخم  ناشراتفر  اما  دنراد : اه  نابز  رب  نآرق  مالسا و  هزاوآ  هک  ینانز  نادرم و  زا  اتفگش  *

مانوکن

. دنامب یقاب  یکین  هب  دعب ، ياه  لسن  نایم  رد  تمان  هک  نک  تسیز  نانچ  * 

ابیز ياه  هژاو  بیرف 

يانعم قمع  هب  باجح ، ایح و  تنیز  ندنکفاورف  اب  هکدننادب  دیاب  دنروخ ! یم  ار  هتسارآ  دنسپرهاظ و  ظافلا  بیرف  هک  یناملـسم  ناوناب  * 
تلزنم تمظع و  شزرا و  هدروخ و  ار  ناگدـنهد  بیرف  دوخ و  یناسفن  ياه  شهاوخ  بیرف  طـقف  دنـسر و  یمن  هدـنبیرف  ياـه  هژاو  نیا 

رواب هجوت و  ناشراگدرورپ  زیمآرادشه  تحیصن  نیا  هب  نانآ  رگا  دوش !؟ یم  نیریش  ناهد  اولح  نتفگاب  ایآ  دنهد ! یم  شهاکار  شیوخ 
لد و مشچ و  شوـگ و  هکارچ  نکم : يوریپ  يرادـن  ملع  نآ  هب  هچ  نآ  زا  : ) دـیامرف یم  هکاـج  نآ  دـندروخ : یمن  بیرف  زگره  دنتـشاد ،

هی 36. آ  ( 17 ءارس (  ا  . 1 . 1( دش دنهاوخ  تساوخزاب  لاؤس و  در  وم  یگمه  لقع :

ینکش تمرح 

رسمه هلمج  زا  نارگید : تمرح  عییضت  زا  دنکیم ، عییضت  ار  شراگدرورپ  تمرح  یمالسا ، باجح  دنمشزرا  میرح  کته  اب  هک  یـسک  * 
. تشاد دهاوخن  ییابا 

راب نایز  هلماعم 

! تسا كدنا  ياهب  هب  نآ  نتخورف  نز و  میظع  ياه  هیامرس  نداد  هولج  يدام  هنانز ، ییامندوخ  تقیقح  * 
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تیصخش لالتخا  ای  دشر 

میلس و لقع  هنایارگعقاو  ياه  لالدتـسا  رب  هیکت  اب  هناققحم و  دیاب  ناشراتفگو  راتفر  هدیقع ، هک  دزومآ  یم  دوخ  ناوریپ  هب  میرک  نآرق  * 
یلاعت و عنام  هک  لطاب : قح و  ربارب  رد  نتشیوخ  بیرف  هناروکروکو و  هدیجنسان  ياهدیقت  يرگن ، یحطس  هنوگره  زا  دشاب و  لزنم  یحو 

تساراوگ ّبیط و  تایح  زمر  تیصخش و  تمالس  یحور ، يرکف و  دشر  لالقتسا : هناشن  یلوا  اریز   1، دنشاب اربم  كاپ و  تسا ، تفرشیپ 
هدـئ ام  ياه  هروس  ك : ر . ا . تسا . راب  تبکن  یگدـنز  زار  تیـصخش و  لالتخا  یحور ، يرکف و  فعـض  یگتخابدوخ ، تمالع  یمود  و 

.... هیآ 4 و (، 46  ) فاقحا هیآ 24 : ( 21  ) ِءایبنا هیآ 70 : ( 33  ) با زح  ا  هی 36 : آ  ( 17  ) ِءاارسا 43 ا  هیآ ( 6  ) ماعنا هی 4 0 1  آ  ( 5)

یگداوناخ تایح  ناج 

ینعی رادـیاپ : تباث و  ياه  كـالم  ياـنبم  رب  هک  تسا  يونعم  دـنویپ  یقیقح و  قشع  یگداوناـخ : ماـظن  ماکحتـسا  زمر  یگدـنز و  حور  *
. دوب دهاوخ  نکمم  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا 

تمالس نازیم  هب  تبحم 

بلق رب  نتفای  هرطیـس  ناشنارـسمه ، ياه  لد  هب  ندیـشخب  فاطعنا  يارب  اهراکو  زاس  اهرازبا و  نیرتهب  زا  نانز  یفطاـع  دـنمورین  هبذاـج  * 
ربارب رد  دارفا  يریذـپ  فاطعنا  لاعفنا و  نینچ  مه  يدرف و  ره  هفطاع  تبحم و  نازیم  نکیل  و  تسا . نانآ  ندوب  هقوشعم  ماقم  ظفح  اهنآ و 

سلاجم هعماج و  یکاپ  نآ ، هدمع  لماوع  زا  هک  تساهنآ : یبلق  یحور و  تراهط  یفطاع و  یناور و  تمالس  هزادنا  هب  نارگید ، فطاوع 
ندش حالـس  علخ  بجوم  یمالـسا  شـشوپ  دنمـشزرا  میرح  کته  بیترت  نیدب  تسا . هنانز  زیگنا  سوه  ياه  هنحـص  شیامن  زا  یمومع 

. دوش یم  امندوخ  نانز 

كرابم رخف 

. ینکیم رخف  مالسا  هب  هک  هنوگنآ  نکراختفا : یمالسا  هنافیفع  باجح  هب  * 

تفع تقیقح 

شـشوپ راتفگو و  تاکرح  لامعا و  مامت  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  ینطاب  تنیز  یناـسفن و  هکلم  یناـسنا و  کـین  تفـص  کـی  تفع  *
. دشاب هناب  آم  سوه  یناوهش و  ياه  تلیذر  دقاف  هنافیفع و  ناسنا ،

رامیب تیصخش 

. تسا تیصخش  ندوبرامیب  زا  ناشن  نطاب : نییزت  زا  تلفغ  رهاظ و  نتسارآ  * 

نز رامثتسا 

اب اریز  تسا : ناوج  نارسپ  نآ  لابند  هب  ناملـسم و  نانز  يدام  يونعم و  تراسا  رامثتـسا و  تیناسنا ، مالـسا و  نانمـشد  رازبا  نیرت  مهم  *
ناوت یناسنا ، يرطف و  ریـسم  زا  فارحنا  تروص  رد  یمـسج ، یـسنج و  ياه  هبذاج  رطاـخ  هب  ناـنز  دوش : یم  دـساف  هعماـج  ناـنز : داـسف 

. دنراد الاب  دح  رد  ار  هعماج  نادرم  یناسنا  لیاضف  ناناوج و  ياه  لد  بیرخت 

نارتخد www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


رخسمت يرامیب 

یگنرمه تیصخش و  زجع  مهف ، ّتلق  زا  یشان  هک  تسا  یتلیذر  باجح ، فافع و  لها  رخـسمت  هنافیفع و  باجح  یهلا  مکح  يازهتـسا  *
ندرکازهتسا زج  يراک  دننیب ، یم  ار  وت  نارفاک  هک  یماگنه  : ) دیامرف یم  ص)  ) مرکا ربمایپ  هب  ناحبـس  دنوادخ  هکنانچ  تسا : نانمـشد  اب 

هیآ ( 45  ) هیثاج ك : ر . . 2 هیآ 36 . 2ا )  ) ءایبنا . 1 2. دش دنهاوخ  راتفرگ  یهلا  تازاجم  هب  ماجنارـس  دننکن ، هبوت  رگا  اهنیا   1 (. دنرادن ار  وت 
.9

تیصخش ناشن  رادرک ،

ٌّلُک ُْلق  : ) تسوا تاکلم  راکفا و  زا  يوترپ  تیـصخش و  هدـییاز  وا  رادرکو  راتفر  دـنکیم و  یگدـنز  شیوخ  تیـصخشاب  ناسنا ، الوصا  * 
دولوم هدنبیز  ياهراتفر  سپ  1. دـنک یم  راتفر  شیوخ  تایحور  يوخو و  قلخ  ساسا  رب  یـسکره  ربمایپ - يا  وگب - ِِهتَلِکاَش :) یلع  لَـمْعَی 

 ". تسوا رد  هکدوارت  نامه  هزوکزا   " ناوجون یهاـگآ  مدـع  لاـسگرزب و  تشز  تریـس  هدـییاز  تسیاـشان  رادرکو  تساـبیز  تیـصخش 
هی 84 آ  7ا )  ) ءارسا . 1 دشخب . یم  شزرا  اهب و  يو  هب  تسایحاب و  بیجن و  نز  تیصخش  فِّرعم  هنافیفع  راتفر  لماک و  باجح  نیاربانب 

اه ییابیز  همشچرس  اب 

رد نیتسار  قشع  تیمکاح  هجیتن  رد  يراتفر و  یقالخا و  ياه  ییابیز  همه  أشنم  اه ، ییابیز  ادـبم  اـب  طاـبترا  دـنوادخ و  یعقاو  یگدـنب  *
تهج نیمه  هب  تسا : یگداوناخ  تافالتخا  يراتفر و  یقـالخا و  ياـه  یتشز  همه  همـشچرس  توهـش ، سوه و  یگدرب  تسا و  هداوناـخ 

نانز هب  وا  تبحم  دوش ، رتدایز  ادخ  هدنب  نامیا  هچره  ِءاسِّنِلل ؟ ًابُح  َدادْزإ  ًانامیإ  دـْبَْعلَا  َدادْزإ  امَّلک  : ) دـنیامرف یم  ص )  ) مالـسا یمارگ  یبن 
ص 288. ج 3 0 ا ، را ، ونال  اراحب  .. 2 2 (. دوش یم  رتشیب 

گرزب ير  اختفا 

. دنداهن تمرح  نیرفآ  ناج  ناج و  نامرف  هب  هک  سب  نیمه  هبجحم  نارتخد  راختفا  تّزع و  رد  *

رثوک رون 

هوسا نم  يارب  (ص ،) ادخ لوسر  رتخد  هریـس  قالخا و  رد  هنَـسَح  ةَوسُأ  یل  ِهّللا  ِلوسَر  ِۀَْـنبإ  یف  (: ) ع  ) يدـهم ترـضح  ینارون  شیامرف  *
ص 13 ص ،)  ) یفطصملا بلق  هجهب  (س) ارهزلا همطاف  ص 180 ، ج 53 ، راونالاراحب ، .1 . 1( تسا ییوکین 

ییامندوخ هزیگنا  هشیر و 

زا یـضعب  يوس  زا  هدننک  کیرحت  امن و  تشگنا  ياه  سابل  ندیـشوپ  لماع  تراقح ، ساسحا  یتیـصخش و  یناور و  ياهدوبمک  ًاساسا  *
ساـسحا دوـخ ، طـلغ  رادـنپ  هب  هتفرگرارق و  هجوـت  دروـم  هار  نـیا  زا  اـت  تـسا : هعماـج  رد  ناـنز  ییاـمندوخ  هزیگنا  نارـسپ و  نارتـخد و 

! دوش ناربج  ناشتراقح  دوبمک و  هنوگنیدب  دننک و  شمارآ  يدنمشزرا و 

فافع هولج 
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. تسا نز  يایح  تفع و  زا  يا  هولج  تسا ، یکشم  رداچ  انامه  هک  یمالسا  لماک  ششوپ  *

هنادنم تفارش  یگدنز  نیمأت 

. تسا هدرک  نیمأت  اهنآ  نایم  میرح  دوجو  نز و  هنافیفع  باجح  وترپ  رد  ار  نارسپ  نارتخد و  هنادنمتفارش  ّبیط و  تایح  مالسا  * 

طاشن هار 

. وش طاشناب  هزات و  یگدنب ، رون  تفرعم و  بآ  اب  هراومه  *

ندروخ لطاب  رهم 

کته هیاس  رد  ًاجیردت  وا  ندروخ  لطاب  رهم  دمع ، لاح  رد  وا  يوم  ای  مادنا  زا  یـضعب  ندوب  راکـشآ  تروص  رد  نز ، زامن  نالطب  ّرـس  * 
. تسا هعماج  رد  هنانز  ياه  هبذاج  شیامن  هنافیفع و  باجح  تمرح 

یهلا شیامزآ 

ابیز و ياه  هرهچ  ایآ  تساه ؟ تنیز  اه و  ییابیز  زا  کی  مادک  نانآ  بوبحم  ابر و  لد  هک  دـنا : یهلا  ناحتما  هتوب  رد  هراومه  اه  ناسنا  * 
دوش و یم  هدیجنـس  اهنآ  تیـصخش  رایع  دارفا و  تقیقح  نومزآ ، نیا  رد  يونعم ؟ ياه  ییابیز  نیرفآ و  ابیز  لامج  ای  يدام ، ياـه  تنیز 

. ددرگیم نشور  نارگید  دوخ و  يارب  نانآ  فعض  طاقن  بویع و  تماقتسا ، هدارا و  صالخا ، نامیا و  يدنمدرخ ، لقع و  نازیم 

راوگان بقاوع  هب  قیمع  رظن 

: فرحنم ار  نادـنزرف  دـساف ، ار  قالخا  هنوگچ  نانآ  راجنهان  ياهدـم  ییارآدوخ و  یباجحدـب ، یباجح ، یب  هکدـننکیمن  رظن  نانز  ایآ  * 
هچ نآ  زا  ار  اهنآ  دننکیم و  تشگزاب  دـنوادخ  يوس  هب  نانآ  ماجنارـس  اما  تسا !؟ هدرک  نوگرگد  ار  اه  شزرا  یـشالتم و  ار  اه  هداوناخ 

هی 60. آ  ( 6  ) ماعن ا  ك : ر . . 1 1 دزاس . یم  ربخاب  دندرکیم ، لمع 

تیصخش زاورپ  ییاهر و 

. تسا هتفهن  تیصعم  سوه و  زا  يرود  یناسفن و  يدازآ  بلس  رد  لد ، یکاپ  يونعم و  یتیصخش و  يدازآ  * 

قالخاءوس هشیر 

. درکوجتسج باجح  فشکرد  دیاب  ار  نارسمه  قوقح  تیصخش و  هب  نانآ  یهجوت  یب  نادرم و  زا  يرایسب  تسیاشان  قالخا  هشیر  * 

نیگنن هکل  موادت 

ربارب رد  دوخ  يوـم  مادـنا و  ندرک  ناـیامن  جربـت و  ییارآدوـخ و  زا  دـیتسه : لاـعتم  دـنوادخ  روـضح  رد  امـش  یناـمیا ! نارهاوـخ  يا  * 
. تشاد دهاوخ  رب  رد  ار  باسح  زور  شتآ  دنام و  دهاوخ  یقاب  ناگدنیآ  نادنزرف و  رد  نآ  گنن  هک  دینک ؟ مرش  نامرحمان 

تیاده رون 
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تیاده رون 

هک یهار  هب  نآرق  نیا  هک  یتسردب  اًرِیبَک :) اًرْجَا  مُهل   َ َّنَا تَِحلَّصلآ  َنولَمْعَی  َنیِذلَا  َنِینِمؤملا  ُرِّشَُبی  َو  ُمَْوقَا  َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َناَءرُقلا  اَذَـه  َّنِإ  )
یـشاداپ ناشیارب  هک  دـهد  یم  هدژم  دـننک ، یم  هتـسیاش  کین و  ياهراک  هکار  ینمؤم  ياه  ناـسنا  دـنکیم و  تیادـه  تسا ، نیرتراوتـسا 

هی 9. آ  ( 17 ءارسا (  . 1 1 تسا . گرزب 

نآرق رب  ندش  هضرع 

اب زور ، هنابش  ره  رد  نآ  توالت  هب  مالسا  دیکا  شرافس  دزاس . یم  نشور  ار  ناسنا  هدولآ  ای  كاپ  تریـس  هک  تسا  یفافـش  هنییآ  نآرق  * 
تقیقح و ناـهاوخ  نارهاوخ  نأـش  تمظع  ناـمیا و  همزـال  تسا . نآرق  رب  شیوخ  ندرک  هضرع  تیاـهن  رد  نآ و  هب  لـمع  مهف و  فدـه 

. تسا یبیرفدوخ  زا  رود  هب  صقاون ، اه و  یفانت  حالصا  نآرق و  تایآ  رب  دوخ  ششوپ  راتفگو و  لامعا  ندرک  هضرع  تداعس ،

فرش هاگناب  رق 

. دینک برخم  هناب و  ام  سوه  ياه  ییامندوخ  ینابرق  ار  دوخ  تیناسنا  فرش و  تسین  راوازس  نامیا ! اب  نارتخد  يا  *

مرگ رس  ناکدوک 

ياراوگ معط  ندیـشچن  تیـصخش ، لالتخا  هیام  نیرفآ  تروص  ترخآ و  زا  تلفغ  یناـف و  ياـه  تروص  اـیند و  اـب  هناـکدوک  طاـبترا  * 
زج يزیچ  نآ ) يرابتعا  روما   ) ایند : ) دیامرف یم  هراشا  نادب  میرک  نآرق  هک  تسا  مومذم  يایند  نامه  نیا  تسا . میظع  تراسخ  تایح و 

.1 1 دیشیدنا )؟ یمن  نیا  رد  ایآ  اسراپ ، اوقت و  لها  يارب  تسا  رتوکین  رتهب و  ترخآ  يارس  انامه  تسین و  هناکدوک )  ) یمرگرـس يزاب و 
هیآ 32. ( 6  ) ماعنا

نز تعاجش  فعض و 

. یقاب نطاب  شیامن  رد  وت  تعاجش  تسا و  یناف  رهاظ  شیامن  رد  وت  فعض  مرهاوخ ! ! 

گنت ياه  سابل  ضراوع 

. دشاب یم  مارح  نآ  شیامن  تسا و  يزیرغ  ياه  شزغل  لماع  اسب  هچ  شمارآ و  عنام  دشر ، محازم  نابسچ  ياه  سابل  * 

ینیسح مایق  فلاخم  ِتکرح 

! تساهنآ وحم  ياتسار  رد  باجح  رگنس  ندش  هتسکش  دوب و  نیتسار  ياه  شزرا  يایحا  ظفح و  ياتسار  رد  ع )  ) نیسح ماما  مایق  * 

انیس یلعوبا 

نادب و   ) دـهد ارف  شوگ  ای  دـیوگب  ار  ینخـس  ناهرب  لیلد و  نودـب  هک  یـسک  " ۀـیناسنْألا : ِۀََـقبَر  ْنَع  ْجُرْخَیلَف  لیلَد  ِْریَِغب  َعِمَـس  وأ  َلاق  نَم  "
راکنا ای  شریذـپ  راتفگ و  راتفر ، مامت  هک  تسا  نآ  تیناسنا  همزال  نیاربانب   1 دوش . جراخ  تیناسنا  هریاد  زا  دیاب  دشاب ) لماع  ای  دـقتعم و 

 ، هغالبلا جهن  ریسفت  همجرت و  . 1 سوه . زا  ملاس  دازآ و  لقع  مه  نآ  دشاب : یلقع  ای  یعرش  لیلد  هب  دنتسم  ینعی  یقطنم : لدتسم و  یمدآ 
ص 39. ج 7 ،
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ص 39. ج 7 ،

یناگمه یهاگآ 

! تسا تفلاخم  لماع  تعاطا و  عنام  یناسفن  ياه  سوه  هچرگ  دنهاگآ : باجح  یهلا  مکح  ندوب  هنامیکح  زا  ناشیدنادب ، یتح  همه  * 

هناحیر تش  ون  رس 

. تسا ترخآ  ایند و  رد  نز  تشونرس  هدننک  نییعت  فلتخم ، داعبا  رد  فافع  باجح و  *

راّیس ياه  شتآ 

هدز و شتآ  ار  اج  نآ  دـنهن ، یم  ماگاج  ره  هب  هک  دـنوش  یم  يراَیـس  شتآ  دـننامه  ینید ، شـشوپ  ایح و  ساـبل  ندـنکفاورف  اـب  ناـنز  * 
اه ییاناوت  نمرخ  هکدراد  دوجو  نیا  زا  رتدب  يزوس  شتآ  هچ  یتسار  دنزاس . یم  قیرح  راچد  ار  ناناوجون  ناناوج و  تیصخش  صخش و 

!؟ دزاس یم  هابت  ار  نتشیوخ  نانآ و  تیناسنا  تیصخش و  دنازوس و  یم  ار  دیدج  لسن  دوخ و  ياهدادعتسا  و 

تناتم راقو و  ثاریم 

نانآ يارب  تمحازم  داجیا  اـی  ضرعت  لاـفغا و  تارج  لدراـمیب  دارفا  هکدوش  یم  ثعاـب  هبجحم  هفیفع و  ناوناـب  تمظع  راـقو و  تَهبا ، *
. دنباین

لامج شیازفا 

. دراد ییابیز  شیازفا  رد  يا  هدننکنییعت  شقن  مالسا ، ینارون  ياهروتسد  هب  لمع  هیاس  رد  تروص  تینارون  * 

شخب ترسم  هدعو 

(5  ) هدئ ام  . 1 . 1( تسا هداد  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  هدعو  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نیتسار  نامیا  هک  اهنآ  هب  دـنوادخ  )
هیآ 9.

رادیاپان رادیاپ و  لامج 

شیامن دـنامن و  تیارب  هنانز  ياه  ییابیز  ور  نیا  زا  دـنامن : یقاب  نآ  یتخـس  دـنامب و  رادـیاپ  تیارب  نآ  یکین  هک  نک  بلط  ار  یلامج  * 
تسا هتسب  یبت  هب  هکزانن  تنسح  هب  تسا  هتسب  یبش  هب  هک  لابن  تلام  هب  دنامب ! شتبکن  نآ :

یمالسا بان  شنیب 

ياهیریگ فده  الاو و  تمه  اب  هدیچ و  ناوارف  ياه  هشوت  ملاع  نیا  زا  دیاب  تسا . تیدبا  امش  یلصا  نطو  دیتسه و  ترخآ  دنزرف  امش  * 
دابآ و یترخآ  هداهن و  تیناسنا  دنم  شزرا  میرح  هب  مدق  تسا ، ناسنا  یلماکت  ریـس  دنمدوس  هشوت  داز و  هناگی  هک  اوقت : لیـصحت  یلاع و 

. دیزاس مهارف  دوخ  يارب  ابیز 
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امن تبحم 

دنوادـخ اریز  ینک ! اهر  تا  هداوناخ  هب  تبحم  يزوسلد و  رطاخ  هب  ار  یهلا  تعاط  هک  نیا  زا  زیهرپب  ( ) ع  ) مرکاربمایپ هنامیکح  شیامرف  *
ار دوخ  دـنزرف  لامعا  يازج  ردـپ  هن  هک  يزور  زا  دیـسرتب  دـینک و  ظفح  ناتراگدرورپ  تفلاخم  زا  ار  دوخ  مدرم : يا  دـیامرف : یم  لاعتم 

ادابم دهد و  بیرف  ار  امـش  ایند  یگدنز  ادابم  سپ  تسا ، قح  دنوادخ  هدعو  ًاعطق  ار ! ردپ  لامعا  يازج  زا  يزیچ  دنزرف  هن  دنکیم ، لمحت 
ص 02 ا، ج77 ، راونالاراحب ، .. ا  1 دبیرفب )! ار  امـش  لذتبم و )... يرـصب  یعمـس و  لیاسو  ناتـسرپ ، اوه  بابان ، تسود  ناطیـش ،  ) هدنبیرف

33 هی آ  ( 31 نامقل ( 

قوشعم قشع و  نیرترب 

ياـهزاین نیمأـت  رد  وا  شقن  رت و  شزرا  اـب  قوشعم  هچ  ره  تسا : قوشعم  بوبحم و  دوخ  اـه ، قشع  اـه و  تبحم  شزرا  نازیم  راـیعم و  *
هناگی هب  قشع  قشع ، نیرترب  تهج  نیمه  هب  دوب : دـهاوخ  رترب  قوشعم ، تمظع  رتشیب و  قشع  شزرا  دـشاب : رتشیب  ناسنا  لماکت  یعقاو و 

، دنزرف رـسمه ، هب  تبحم  رایعم : نیمه  ساسارب  تسا . یقوشعم  نینچ  اب  سنا  تذل ، نیرتالاب  لیمج و  دنوادخ  ینعی  ناسنا : نیرب  قوشعم 
شزرا نازیم  هب  ناسنا  شزرا  هک  نانچ  مه  دـنراذگریثات ؟ ناسنا  یلاعت  اهزاین و  نیمأت  رد  هکدـنراد  شزرا  هزادـنا  نآ  هب  اهنیا  ریغ  لاـم و 

. تسوا یعقاو  تبحم 

نز يالاو  هاگیاج 

. تلیذر توهش و  ملعم  هن  تسا : تلیضفو  تبحم  ملعم  نز  *

كانرطخ ياه  یتسود 

هک دراد : یکانرطخ  خلت و  راثآ  دنکیم : اه  لد  بوبحم  اب  سنا  حیحص و  طابترا  مدع  زا  تیاکح  هک  رـسپ ، رتخد و  یمـسرریغ  طابترا  * 
! دنلفاغ نآ  زا  نارسپ  نارتخد و  هنافساتم  اما  دنکیم : زورب  نآ  زا  رسمه  یهاگآ  یگداوناخ و  دنویپ  لیکشت  زا  دعب  اضعب "

راکشآ تلالض 

ِّقَْحلا َدـَْعب  اذاَمف  : ) تسین تلالـض  زج  يزیچ  ملاع  راگدرورپ  هدومرف  هب  یمالـسا ، باجح  مکح  هلمج  زا  یلاعت : قح  نامرف  اب  تفلاخم  * 
هیآ 32. ( 10  ) سنوی 1 ا . (. ُلالَّضلا اَّلِإ 

یتوکلم جازم 

: مسج ياذغ  هب  لیم  هک  هنوگنامه  تسا : یمدآ  یتوکلم  جازم  تمالس  نازیم  هب  ینامـسآ ، ياه  هدئام  شریذپ  ناج و  كاروخ  هب  لیم  * 
. تسا یندب  جازم  تمالس  هزادنا  هب 

راب تر  اسخ  يربخ  یب 

! دنامب لفاغ  ناج  تنیز  شیامن  زا  دنامب ، نت  تنیز  شیامن  دنب  رد  هک  یسک  نآ  *
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گنهرف دامن 

غیلبت هن  دننک : مالسا  بان  گنهرف  حیورت  یمالسا ، لماک  باجح  اب  هک  یناوناب  لاح  هب  اشوخ  تسا : گنهرف  زا  يدامن  شـشوپ  سابل و  *
. هناگیب لذتبم  گنهرف 

هانگ مرج و  رد  کیرش 

راک هب  قیوشت  هک  یـسکو  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  نآ  زا  يرفاو  هرهب  دـنک ، یکین  راک  هب  قیوشت  دوخ ) ملق  ای  راتفر  نخـس ، اـب   ) هک یـسک  *
ینخس نیا  هیآ 85 . (4) ءاسن ا .  1 (. دـنک یم  ظفح  ار  نآ  دراد و  ار  زیچ  ره  باسح  دـنوادخ  تشاد و  دـهاوخ  نآ  زا  یمهـس  دـنک ، يدـب 

. دنکیم كرد  ار  نآ  زین  میلس  لقع  هک  تسا 

باجح مکح  عبنم 

. تسا رت  نابرهم  تدوخ  هب  رتدنم و  ناوت  رت ، هاگآ  وت  زا  هک  هدش  رداص  يدنوادخ  زا  باجح  نامرف  مرهاوخ ! * 

غولب زا  لبق  تیبرت ،

تداع شزومآ و  نارتخد  هب  غولب ، زا  لبق  ار  حیحـص  باجح  گنهرف  ساسا  نیا  رب  یعفد . هن  تسا : ماگ  هب  ماگو  یجیردـت  رما  تیبرت  * 
. تساهنآ یتخبشوخ  لماع  هک  دیزاس : تیبثت  ناشدوجو  رد  ار  ایح  تفع و  دیهد و 

نید هب  زاین 

. ندب رد  تعیبط  هکدراذگیم  حور  رد  ار  رثا  نآ  مالسا )  ) تعیرش * 

ناناوج لاح  زا  تلفغ 

باـجح یهلا  مکح  رد  يراـگنا  لهـس  زا  یـشان  ِیـسنج  تاـکیرحت  رثا  رد  رـسمه  یب  ناـناوج  هـب  هـچ  نآ  رگا  یناـمیا ! نارهاوـخ  يا  * 
! امش نارسمه  ناردام و  ناردپ و  رب  ياو  دیناد ، یمن  رگا  و  امش !  رب  ياو  دیناد : یم  درذگیم ،

اخیلز هدنزومآ  نخس 

هاـج و هدـهاشم  اـب  تفر و  ع)  ) فسوی ترـضح  يوس  هب  دوب ، هدـش  دـنمزاین  جاـتحم و  زین  دوخ  هتفر و  اـیند  زا  شرـسمه  هک  یماـگنه  * 
هب ار  كولم  تخاس و  كولم  شنامرف ، تعاطا  رطاخ  هب  ار  ناـگدرب  هکار  يادـخ  شیاتـس  دـمح و  تفگوا : هب  ناـج  قمع  زا  وا ، تمظع 

ص 535. ج 9 ، هنومن ، ریسفت  ج 5 ص 371 نایبلا ، عمجم  ریسفت  1 ا . دینادرگ . هدرب  تیصعم ، ینامرفان و  لیلد 

شود رب  هتخورفا  شتآ 

شیوخ راجنهان  لمع  تقیقح  دـنوش و  یم  هعماـج  دارفا  دوخ و  رب  ییاـه  ملظ  هچ  بکترم  هراومه  دنتـسناد  یم  از  بیـسآ  ناوناـب  رگا  * 
رب هدـش  هتخورفا  شتآ  هک  نیا  ات  دنتـسشن : یمن  مارآ  مه  هظحل  کی  زگره  دـندرکیم ! هدـهاشم  ار  دـنراد  شود  رب  هک  یمیظع  ناـهانگو 

. دنیامن حالصا  مالسا  هدنزاس  ياهروتسد  اب  ار  دوخ  شوماخ و  هبوت  بآ  اب  ار  دوخ  شود 
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نیزو تیصخش 

. دننازیرگ فلاخم  سنج  اب  یعرشریغ  طباور  هناکدوک و  ياه  شیامن  باجح و  فشکزا  نیزو  نارتخد  نانز و  * 

ناگتخابدوخ رطخ 

نید دوخ : دننامه  هنانز ، باجح  تفع و  زا  نتفرگ  هلصاف  اب  ار  وت  دنـشوکیم  هک  وشم : لفاغ  شورف  نید  ناگتخابدوخ  رطخ  زا  مرتخد ! * 
. دننک هناگیب  دوخ ، زا  شورف و 

قح هاگ  یلجت 

هب ات  تسا : تلیذر  تیصعم و  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  اوقت و  سابل  هب  بلق  نتـسارآ  حور و  ندیـشخب  یلاعت  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده  *
بلق دسرب و  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  هب  برق  یناسنا و  تالامکو  یقالخا  کین  تاکلم  همه  هلـسلسرس  هکاوقت  زا  ییالاو  هجرد  هب  جـیردت 

ا. . 1( ْمُکیْقتَا ِهَّللا  َدـنِع  مکَمَرْکَا  َّنِإ  ( ؟ دـنیاهنآ نیرتاوقتاب  دـنوادخ  دزن  اه  ناسنا  نیرت  یمارگ  هکارچ  ددرگ : قح  هاگ  یلجت  هاـگرظن و  وا 
هی 13 آ  ( 49  ) تارجح

توهش هرفس 

یقطنمریغ و هدنبیرف و  ياهراعش  اب  ناناوجون  ناناوج و  رد  یناوهـش  ياه  ناجیه  داجیا  هعماج و  رد  یـسنج  تاکیرحت  هرفـس  ندرتسگ  * 
ياه ناسنا  ناگدـید  ربارب  رد  نیگنر  ياهاذـغ  هرفـس  ندرک  نهپ  ریظن  نآ : زا  يرادرب  هرهب  زا  نانآ  تیمورحم  تیعونمم و  لاح ، نیع  رد 

. تسین هدیشوپ  یـسکرب  نآ  یمـسج  یناورءوس و  ضراوع  تالکـشم و  هک  تسا ، ندروخ  زا  اهنآ  ندرک  عونمم  لاح  نیع  رد  هنـسرگ و 
. تسا رتشیب  بتارم  هب  نآ  ضراوع  تالکشم و  تسا و  یسنج  فارحنا  زین  نآ  زا  تیعونمم  مدع 

اج یب  راظتنا 

. دوش یمن  عمج  هنانز  ياه  هبذاج  شیامن  یناسفن و  ياه  سوه  اب  نز ، ندوب  هقوشعم  ماقم  نیتسار و  قشع  * 

تزع نتفاین 

. دباین ار  ایح  بجح و  تزع  دنادن ، ار  هنافیفعریغ  ششوپ  راتفر و  ّتلذ  هکینز  *

نامیا هناخ  شومارف 

هبطخ 86 هغالبلا ، جهن  1 ا . (. تسا ناطیش  ندشرضاح  لحم  نامیا و  هناخ  شومارف  سوه ، ناوریپ  اب  ینیشنمه  )

زیمآ تبحم  طباور  يانبریز 

. تسا نادنزرف  رـسمه و  اب  زیمآ  تبحم  لوقعم و  طباور  يانبریز  نآ ، نیناوق  تیاعر  شیوخ و  بوبحم  ناج  اب  یفطاع  یقطنم و  هطبار  * 
دیاب ار : ناوج  نارتخد  اصوصخم " نادنزرف : نارسمه و  يونعم  یقالخا و  تظافح  ربارب  رد  یخرب  تیلوئـسم  ساسحا  دوبن  هشیر  نیاربانب 
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. تفای دوخ  یقالخا  يونعم و  تطافح  ربارب  رد  اهنآ  ندرکن  تیلوئسم  ساسحا  رد 

تیصخش لامک 

هکارچ دـناسرب : شقیال  لامک  هب  ار  ناـسنا  تیدوجوم  هک  درادـن  ار  نآ  ییاـناوت  یگتـسیاش و  قلطم ، لماکدـنوادخ  زج  یتقیقح  چـیه  * 
. دنا یمن د  نیرفآ  ناج  زج  ار  ناج  سردآ 

هناحیر تخانش 

. تسا نتشیوخ  اب  شطابترا  تیفیک  هناحیر ، تخانش  هار  نیرتهب  * 

نادیواج دنپ 

. وشم جراخ  تیدوبع  یگدنب و  زرم  زا  رادب و  مدقم  زیچ  همه  رب  ار  دوخ  قلاخ  يدونشخ  * 

وبشوخ لًگ 

: دوـخ باحـصا  هرهچ  رد  ندرکرظن  اـب  ترـضح  درکاـطع . يرتـخد  امــش  هـب  دـنوادخ  هکدـش  هداد  تراـشب  ص )  ) مالــسا ربماـیپ  هـب  * 
ار نآ  هک  تسا  یلُگرتـخد  امـش !؟ يارب  تسا  یتلاـح  هچ  نیا  دـندومرف : هاـگنآ  دومن ! هدـهاشم  اـهنآ  رد  ار  عوضوم  نیا  زا  يدـنیاشوخان 

ص481. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ا ا . دندوب . رتخد  نیدنچ  ردپ  (ص ) ربمایپ تسادخ . اب  مه  نآ  يزور  منکیم و  مامشتسا 

يداز آ 

. تسین ملاع  راگدرورپ  مدرم و  دوخ ، ربارب  رد  تیلوئسم  ساسحا  زج  يزیچ  يدازآ  تقیقح  *

یتخبشوخ دیلک 

. تسا یتخبشوخ  دیلک  نآ : رد  ربدت  یتسیزهب و  نییآ  نآرق  * 

تیلهاج رصع 

! اهنآ حور  نردم ، تیلهاج  رد  و  دش ! یم  روگ  هب  هدنز  نارتخد  مسج  میدق ، تیلهاج  رد  * 

قشع نفد 

یب دوش و  یم  هتـشادرب  نز  تیقوشعم  یناسنا و  قشع  نفد  يوس  هب  هک  تسا  یماگ  نیلوا  رـسپ ، رتخد و  هناتـسود  طـباور  یباجحدـب و  * 
! نآ نایاپ  یسنج ، عورشمان  طباور  یباجح و 

قفوم جاودزا  تقادص و  زمر 

جاودزا زمر  وا : رد  یلوصا  ياهرایعم  دوجو  تسا و  رـسپ  یکاپ  تقادص و  ياه  هناشن  زا  طباور ، نودـب  ادـتبا  زا  یمـسر  يراگتـساوخ  * 

نارتخد www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


. قفوم

یناوهش قشع  يرامیب 

يراـمیب اـه و  تروص  راـتفرگ  ، دـشاب یهت  نیّرب  بوبحم  نآ  تبحم  زا  مورحم و  نیرفآ  تروـص  يارآ  لد  لاـمج  هدـهاشم  زا  هک  یلد  *
هب سک  ره  : ) دـنیامرف یم  هراب  نیارد  ع )  ) یلع ترـضح  دور . یم  ورف  یناطیـش  ياه  هسوسو  جاوما  رد  هدـش و  یناوهـش  یناویح و  قشع 

وکین ار  شیتشز  هتسیرگنن و  ار  نآ  بیع  هکیا  هنوگ  هب   ) دزاس یمرامیب  ار  شبلق  دنک و  یم  شیانیبان  دزرو ، یطارفا  تبحم  قشع و  يزیچ 
ار وا  لقع  لد ، ياه  شهاوخ  دونـش ، یم  اونـش  قح  ریغ  شوگاب  درگن و  یم  دنیب ) یمن  ار  نآ  دـسافم  هک   ) بویعم مشچ  اب  وا  سپ  دـنیب )

هبطخ 109 هغالبل ، جهن ا  1 ا . (. تسا هدناریم  ار  شلد  ایند  هدیرد و 

نتشیوخ هب  میظع  ملظ 

زا شیب  ار  مرحمان  نادرم  دیتسه و  هنوگ  نیا  امـش  دیناد  یم  ایآ  دراد ؟ تسود  دوخ  زا  شیب  ار  نارگید  امـش  زا  کی  مادـک   ! ناوناب يا  * 
نارـسخ ررـض و  شیوخ  یتوکلم  تیـصخش  حور و  هب  اما  دیـشخب : یم  بذاـک  تذـل  هدولآ  نامـشچ  هب  امـش  دـیراد !؟ یم  تسود  دوخ 

! میظع

رون یهارمه 

. دننک هدهاشم  وت  دوجو  رد  ار  (س ) ارهز ترضح  نارگید ، هک  نک  یگدنز  نانچ  - 

تداعس نیقراس 

! نآ تقرس  تقرس ، نیرتدب  تسا و  تداعس  لامک و  جنگ ، نیرتالاب  *

ایح نادقف 

(. دنک یمن  ایح  وا  زا  زین  ناهنپ  رد  دنکن ، ایح  اراکشآ  رد  دنوادخ  زا  هک  یسک  : ) مالسا ناشا  میظع  ربمایپ  ! 

رسمه شنیزگ  رد  یشیدنا  دازآ 

نیتسار قشاـع  شنیزگو  ناراگتـساوخ  تخانـش  یگداوناـخ ، یگدـنز  رد  نز  ندوب  قوشعم  يربلد و  موادـت  ظـفح و  يارب  ماـگ  نیلوا  *
يروص و ياه  كالم  یناـسفن و  ياـه  سوه  تراـسا  زا  میلـس  لـقع  اوقت و  وترپ  رد  ینیب  نشور  یـشیدنا و  دازآ  هک  تسا  نشور  تسا .
ار دوخ  يدوجو  ياه  شزرا  هک  يرتخد  ساسا  نیا  رب  تسا . رسمه  هنادنمدرخ  باختنا  حیحص و  شنیزگرد  یساسا  طرش  فرص ، يدام 

یـشزرا لیـصا و  ياه  كالم  دوخ و  یناسنا  ياه  شزرا  اهدادعتـسا و  یحور و  تقیقح  نآ  زا  هدومن و  هصالخ  يرهاظ  ياه  هبذاـج  رد 
رهاـظ بسح  هب  جاودزا : لـئاوا  رد  هچرگ  دوـب : دـهاوخن  قـفوم  جاودزا  رد  هدوـبن و  شیدـنادازآ  زگره  تسا ، لـفاغ  رـسمه  باـختنا  رد 

. دشاب هتشاد  یباّذج  يامنرود  نآ ، زا  سپ  نیریش و  یگدنز 

تفرعم هویم  تبحم 
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نزیم ا . تسا . حـلاص  ملاس و  نادـنزرف  تیبرت  هژیو  هب  جاودزا : يالاو  فادـها  هب  ندیـسر  زار  تفرعم و  قـالخا و  هرمث  نیتسار  تبحم  * 
. ایح عوضوم  ص 566 ج 2 : همکحلا ،

* دنمتداعس نز 

ار وا  شلاغتشا  دشاب و  دوخ  سنجمه  ياضف  رد  شیدوجو و  راتخاس  ترطف و  اب  گنهامه  شیاه  تیلاعف  لغـش و  هک  ییوناب  تخبـشوخ 
. دز اسن  مهارف  ار  نارگید  یگد  ولآ  هسوسو و  هنیمز  هتشادن و  زاب  یگداوناخ  قیالع  یلصا و  فیاظو  زا 

نیّرب ییامندوخ 

دوخ ییابیز  یناوج و  هک  ورابیز ، تسا  یناوج  ناوجون و  ّلجوّزع  دـنوادخ  دزن  تاقولخم  نیرت  بوبحم  (: ) ص  ) مرکا لوسر  ترـضح  * 
یم دـنک و  یم  تاـهابم  دـلاب و  یم  ناگتـشرف  رب  ناـمحر  دـنوادخ  یناوجون  ناوج و  نینچ  هب  دـهد . رارق  وا  تعاـطا  دـنوادخ و  يارب  ار 

- رـسپ رتخد و  زا  معا  ورابیز - ناوج  صخالاب  ناسنا  ییامنرنه  نیرتهب  ثیدـح ، نیا  ساسارب   1 (. تسا نم  هدنب  ناسنا  نی  اتقیقح  دـیامرف :
ار شیوخ  تیناسنا  هدومن و  ینامسآ  ناگتشرف  ربارب  رد  ییامندوخ  يونعم ، تالامک  لیـصحت  يدنوادخ و  تعاطا  وترپ  رد  هک  تسا  نیا 

يدادادخ ياه  تمعن  وترپ  رد  هکنیا  هن  دنکراختفا  وا  هب  ناحبس  يادخ  هک  يا  هنوگ  هب  دراذگب : نیمز  نامسآ و  لها  ياشامت  ضرعم  رد 
، یناسنا ناتـسوب  نالاهنون  یهابت  رثا  رد  ناطیـش  هکنیا  ات  دزادرپب  ییامندوخ  هب  هدولآ : ناگدید  نامرحمان و  ربارب  رد  یعیبط  ياه  هبذاج  و 
شـشوک و قیفوت  هیاس  رد  هکدوش  یم  بوسحم  ناسنا  يارب  تلیـضف  راختفا و  دنـس  تمعن ، کی  یماگنه  هکنیا  اب  دنک ! تاهابم  دـلابب و 

ص 9. ج 5 ، همکحل ، نازیم ا  ا . دشاب . یقالخا  يونعم و  روما  زا  هدروآ و  تسد  هب  تدهاجم 

: يرهطم دیهش  هنازرفداتسارَّهطم  مالک 

درم ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهب  نارگ  يارب  ماهلا  عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدت  ششوپ  رتس و  فافع و  ایح و 
يربارب درم  اب  دـناوت  یمن  یمـسج  ظاحل  زا  هک  تسا  هتفایرد  دوخ  هب  صوصخم  سح  کی ! اـب  يرطف و  شوهاـب ! نز  تسا . هدرب  راـک  هب 

ار درم  فعـض  هطقن  رگید  فرط  زا  دیآ و  یمنرب  درم  يوزاب  روز و  هدهع  زا  دنک  مرن  هجنپ  درم  اپ  یگدنز  نادیم  رد  دهاوخب  رگا  دنک و 
رارق تیبولطم  تیقوشعم و  رهظم  ار  نز  بلط و  قشع و  رهظم  ار  وا  هک  تسا ، هداهن  درم  دوجو  رد  تقلخ  هک  تسا  هتفای  يزاین  ناـمه  رد 

هک يروـط  ناـمه  تسناد ، دوـخ  ربارب  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  تفاـی و  درم  ربارب  رد  ار  دوـخ  تیعقوـم  ماـقم و  نز  هکیتـقو  تـسا ... هداد 
زین درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشادهگن  رود  هب  لسوتم  دنک ، بحاصت  ار  درم  بلق  هار ، نآ  زا  هکدـش  لمجت  ییارآدوخ و  رویز و  هب  لسوتم 

1 ا. درب . الاب  ار  دوخ  عقوم  ماقم و  هجیتن  رد  دنک و  زیت  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ  تسیاب  هکلب  دنک ، ناگیار  ار  دوخ  دیابن  هک  تسناد  دـش ،
.63 باجح ص 62 - هلئسم 

تّلذ تّزع و  زار 

يراوخ و شتقیقح  اما  تسا : شخب  تذـل  رهاظ  رد  هچرگ  هانگ  تسا . روآ  تلذ  تیـصعم ، تلیذر و  روآ و  تزع  تداـبع ، تعاـطا و  * 
. دوش یم  دوهشم  ناگمه  يارب  زین  ترخآ  رد  هدش و  راکشآ  يزور  هک  تسا ، نیرفآ  تلذ 

رون یهارمه 
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. دننک هدهاشم  وت  دوجو  رد  ار  (س ) ارهز ترضح  نارگید ، هک  نک  یگدنز  نانچ  * 

رذوبا تحیصن 

. تسوت یتوکلم  تیصخش  صخش  ناج و  انامه  وت  ناتسود  نیرت  بوبحم  نکم : ملظ  تناتسود  نیرتهب  هب 

تیدبا هشوت 

هـشوت داز و  اهنت  درادـن ، تکاله  زج  یماجرف  هشوت  داز و  نودـب  ترفاسم  دراد و  شیپ  رد  ار  تیدـبا  رفـس  ملاع : نیا  رد  ناسنا  الوصا  * 
هیآ 197 ( 2  ) هرقب 1 ا . (. يَْوقَّتلا ِدا  َّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوََزت . : ) تسا تلیضف  اوقت و  رفس ، نیا  دنمدوس 

یملع دادعتسا  ییافوکش  مدع 

زا ار  اهنآ  شمارآ  زکرمت و  هتـشگرو ، هلعـش  هنانز  ياه  يرگ  هولج  اب  تسا ، یمدآ  هزیرغ  نیرتدـنمورین  هک  ناوج  لـسن  یـسنج  هزیرغ  * 
هجیتن رد  دننکیم : ریوصت  دوخ  نهذ  رد  ار  نانز  زیگنا  توهـش  رظانم  هتخادرپ و  تیلاعف  هب  لقع  ياج  هب  مهوت ، لیخت و  هوق  درب و  یم  نیب 

اهنآ یملع  قوش  بلـس  هب  رجنم  اسب  هچ  دوش و  یم  هتـساکاهنآ  یلقع  ینهذ و  ناوت  هتفر و  ردـه  نانآ  يرکف  ياه  تیلباـق  اـه و  ییاـناوت 
ینالقع دادعتسا  هک  یماگنه  تسا  نشور  تسا . نآ  جیاتن  هلمج  زا  لیصحت  كرت  ای  لیـصحت و  تیفیک  حطـس  ندمآ  نییاپ  هک  ددرگیم :

نآ عبت  هبو  دوش  یم  رپ  تافارخ  لطاب و  راکفا  ساـسا و  یب  ياهرادـنپ  اـب  وا  يرکف  ـالخ  نیا  دوشن ، عابـشا  قیاـقح  هب  ییانـشآ  اـب  یمدآ 
. دش دهاوخ  عابشا  لاغشا و  تسیاشان  رادرکو  قالخا  اب  زین  وا  یناور  یحور و  ياهالخ 

تفع میرح 

ناگـشیپ زواجت  تسد  نازابرظن و  مشچ  هدوب ، تیناسنا  تفع و  میرح  اج  نیا  هک  تسا  نآ  هدـننک  نایب  یمالـسا  لماک  باجح  تیاعر  * 
هولج اج  نیا  هک  تسا  نآ  هاوگ  تسوا : رـضحم  رد  یبدا  یب  هانگ و  هک  لاح  نیع  رد  دنوادخ ، نامرف  نیا  هب  یهجوت  یب  اّما  دسرن . نآ  هب 

! تسا نارگ  هزره  هعرزم  اسب  هچ  هدولآ و  ياه  مشچ  رظنم  سوه ، توهش و  هاگ 

رسمه يارب  يزاسابیز 

طیحم رد  نز  ییارآدوخ  هژیو  هب  رگیدکی : يارب  رهوش  نز و  يزاسابیز  هب  مالسا  دیکات  تسا . بلط  تنیز  تسودابیز و  اترطف " ناسنا  * 
زا نآ ، تسرد  نیمأت  وترپ  رد  ات  تسا : درم  نز و  زاـین  نیا  رب  ینتبم  نآ ، يارب  داـیز  ياـه  تلیـضف  شادا و  باوث و  نداد  رارق  هداوناـخ و 

. دوش زیهرپ  نامرحمان  ربارب  رد  ییامندوخ  نتفر و  ههاریب  فارحنا و  يدعت و 

جارعم ثیدح 

یماگنه دوش و  یم  نآ  هتفیش  دنکیم  رظن  ایند ) ياه  ییابیز   ) درز زبس و  هب  یتقو  هک  یشاب  ناکدوک  ُلثم  هک  نیا  زا  نک  رذح  دمحا ! يا  )
ج اونال ر ، راحب ا  اوهزا ا. هدـیهرزج  غلاـب  تسین  ادـخدرمزجدنلافطا  قلخ  دروخ .) یم  بیرف  دوش ، یم  هداد  وا  هب  ذـیذل  نیریـش و  زیچ  هک 

ص 22. ، 77

نردم یگد  رب 
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! تسا نردم  یگدرب  هنانز  ياه  هبذاج  شیامن  *

گرزب هزومآ 

هنوگره هک  تخومآ  رتخد  رسپ و  ناناوج  هژیو  هب  اه : ناسنا  هب  ار  گرزب  سرد  نیا  یتوکلم ، ابیز و  يامیـس  دنلب و  حور  نآ  اب  فسوی  * 
يونعم تالامکزا  تسا  یتیمورحم  شیوخ و  سفن  تفارش  هب  تسا  يا  هبرض  متس و  دوخ و  تمعن  ّیلو  هب  تسا  یتنایخ  یفارحنا ، هانگ و 
دنوادخ انامه  هک  نئمطم  مکحم و  رگنس  هناگی  هب  هسوسو ، سوه و  رـسارس  طیحم  ینارحب و  تاظحل  رد  دیاب  ترخآ و  رد  يراگتـسر  و 

ار قشاع  رهاظ  هب  سوهلاوب  دارفا  هناراک  بیرف  هشقن  دومن و  راهم  ار  شکرـس  سفن  طلـسم و  توهـش  هزیرغ  رب  دش و  هدنهانپ  تسا  ریدـق 
هیآ 23. ( 12  ) فسوی كر  ا ا . درک . یثنخ 

یهلا تبحم  نید و  فیعضت 

هدومن و فیعـضت  نارگید  دوخ و  بلق  رد  ار  یهلا  تبحم  نامیا و  رون  شیوخ ، یقالخا  ینیددـض و  لمع  نیا  اب  ابر ، لد  امندوخ و  نانز 
مالـسا رورپ  ناور  باتفآ  شبات  يدیحوت و  نییآ  سرتسگ  عنام  دنرب و  یم  نیب  زا  ار  لیمج  يادخ  اب  سنا  تذـل  تاجانم و  ياراوگ  معط 

زا لقن  هب  قداص ع  ماما  ادنیامن  یم  نآ  نیزگیاج  ار  تسا ، یتلیذر  تیصعم و  ره  هشیر  هکایند  تبحم  تاوهش و  تملظ  هدش و  اه  لد  هب 
ِْهیَلَع ْرَّیَغی  َملَو  ًۀَِینالَع  اِهب  لِمَع  اذِا  َو  اهَِلماَع ، ِالا  ُّرُـضَت  َْمل  ًاَّرِـس  دـبَعلا  اَِهب  َلِمَع  اذِا  هَیِـصْعما  َّنِا  : ) دـندومرف مرکاربمایپ ص  ناشراوگرزب  دـج 
مدرم نیب  رد  اراکـشآ  هک  ینامز  یلو  دـنز ، یم  ررـض  وا  هب  طقف  دـهد ، ماجنا  یناهنپ  ار  هانگ  ناسنا  هک  یماگنه  املـسم " هَّماـعلا : ِتَّرَـضَا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـب  ار  وا  يوـلج  دـنزرون و  یـسومان  اـی  ینید  تریغ  هعماـج  دارفا  دوـشن - هدـیزرو  تریغ  دوـش و  بـکترم 

ِِهب يدَتْقَی  َو  ِهّللا  َنید  ِِهلَمَِعب  ّلُِذی  ُهَّنِا  ِکلذ ! َو  : ) دـنیامرف یم  قداص ع  ماما  سپـس  دـنز .) یم  ررـض  هعماج  دارفا  همه  هب  هانگ  نآ  دـنریگن -
نیا رد  دنوادخ  نانمشد  هب  هدومن و  راوخ  ریقحت و  ار  یهلا  نید  دوخ ، راکشآ  هانگ  رثا  رد  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیاو  ِهللا ؟ َهوادَع  َلْهَا 

تسه و مه  یلاعت  هللا  قح  اما  تسوا  مهم  ياهزاین  فوقح و  زا  هچرگ  نز  باـجح  تهج  نیمه  هب   1 (. تسا هدرک  ادتقا  عورشمریغ  لمع 
ص 78. ج 00ا ، راونالاراحب ، ا . دنکرظن . فرص  نآ  زا  دناوت  یمن  نز 

اوران لامعا  نییزت 

لاـمعا دوش و  یم  هریچ  وا  رکف  رب  یناـسفن  ياـه  سوـه  دـشاب ، رادروـخرب  راـمیب  تیـصخش  یقـالخا و  لـیاذر  زا  ناوـج  هک  یماـگنه  * 
ار رگیدـمه  میهاوخ  یم  لـیبق : زا  هدـنبیرف  تاـهیجوت  اـب  اـهنیا ، ریغ  مه و  اـب  نتفرگ  سکع  رـسپ ، رتخد و  طاـبترا  دـننامه  ار : تسیاـشان 

يرورـض مزال و  يرما  ار  نآ  دنکیم و  نییزت  يو  لایخ  رظن و  رد  روما ، نیا  ریاظن  مینک و  جاودزا  مه  اب  هدـنیآ  رد  میهاوخ  یم  میـسانشب :
نآ كانرطخ  بقاوع  زا  ار  وا  شرظن ، رد  قیاقح  ندرک  نوگرگد  اب  هدنکفا و  هدرپ  نیب  تقیقح  لقع  صیخـشت  ّسح  رب  دهد و  یم  هولج 

. دنادرگیم لفاغ  تشز  لامعا 

! ترخآ هاگداد  دای 

. شاب شیوخ ، رادرک  باسح  يارب  تمایق  لدع  هاگداد  رد  تروضح  دای  هب  هعماج ، رد  روضح  ماگنه  هب  مرتخد ! *

طاشن زار 
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. دراد یم  هگن  طاشن  اب  ار  وا  دهد و  یم  اهب  هناحیر  تیصخش  هب  اوقت  باجح و  * 

باجح كرت  يدیلپ 

. دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  نآ  زا  تسا ، ناطیش  لمع  زا  دیلپ و  یمالسا  هنافیفع  باجح  ندنکفاورف  نامیا ! اب  ناوناب  يا  * 

یهلا تاکرب  لوزن  زمر 

مییاشگیم و اهنآ  يور  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياهرد  دـندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دـنروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  اه و  رهـش  لـها  رگ  (ا 
هیآ 96. ( 7  ) فا رع  ا  1 ا . (. میدرک تازاجم  ناشلامعا  هطساو  هب  ار  نانآ  زین  ام  دن ، رک د  بیذکت  لمع ) ای  نابز  اب   ) ار ام  تایآ  نکل 

ریثک ریخ  زا  رارف 

! دنتفای ار  شکرت  بقاوع  نآ و  میظع  عفانم  هکنیا  اب  ادننکیمن  باجح  یهلا  مکح  ربارب  رد  عضاوت  هک  ینارتخد  زا  اتفگش  * 

نامیا لها  هب  ذیاذل  بهاوم و  صاصتخا 

حیحـص و هدافتـسا  تـهج  نـیمهب  تـسا : ناـسنا  یمـسج  یحور و  ياـهزاین  اـه و  یگژیو  اـب  گـنهامه  لادـتعا و  نـییآ  مالـسا  نـید  * 
هدرمش زاجم  اهنت  هن  ار  اهنآ  زا  لصاح  ذیاذل  هزیکاپ و  ياه  يزور  بهاوم ، اه : تنیز  زا  یتسرپ  لمجت  فارـسا و  زا  رودب  هنادنـسپادخ و 
دادملق نامیا  لها  يارب  طقف  ار  اهنآ  ندـیرفآ  هدومن و  هیـصوت  نآ  هب  هکلب  دـناد : یمن  ییاسراپ  دـهز و  هناشن  ار  اهنآ  زا  زیهرپ  میرحت و  و 

نآرق هچناـنچ  دـننکیم : يرادرب  هرهب  ناـنمؤم  تکرب  هب  یهلا  هرفـس  نیا  زا  تقاـیل : نتـشادن  مغر  یلع  زین  اـهنآ  ریغ  هچرگا  تـسا : هدوـمن 
ياه يزور  هدیرفآ و  دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياه  تنیز  یـسک  هچ  ربمایپ - يا  وگب - : ) دـی ام  رف  یم  يزیمآ  باتع  نحل  اب  میکح 

: دـننکیم هدافتـسا  زین  نارگید  هچرگ   ) دـناه دروآ  نامیا  هک  تسا  ین  اسک  يارب  ایند  یگدـنز  رد  اهنیا  وگب : تسا !؟ هدرک  مارح  ار  هزیکاپ 
هیآ 32. ( 7  ) فارعا . 1 1 ...(. دوب دهاوخ  نانموم  يارب  صلاخ  تمایق ، رد  یلو )

لوقعم ریغ  يد  از  ياه آ  یناب  رق 

مکای هجوت  یب  ناناوجون  ناناوج و  اصوصخ " عاـمتجا  دارفا  یناور  تمالـس  یـسنج و  تاـیح  تشادـهب  هب  تبـسن  هک  ینادرم  ناـنز و  * 
اذل دوب : دنهاوخ  نینچ  زین  هناخ  طیحم  رد  ًگعطق  دننکیم ! بلـس  هعماج  نادنزرف  زا  ار  تایح  تقیقح  ياراوگو  نیریـش  معط  دنا و  هجوت 

! تس از  بیسآ  ياه  هداوناخ  نینچ  یطایتحا  یب  یتالابم و  یب  زا  یشان  ناناوجون ، ناناوج و  یقالخا  داسف  زا  يرایسب  یلصا  تلع 

تیناسنا ياهرایعم 

تلیـضف و كالم  تساهنآ و  شرورپ  نازیم  هب  یمدآ  تیناسنا  دـنا . تیناسنا  ياهرایعم  ناسنا و  لیـصا  ياه  شزرا  يرطف ، ياـه  جـنگ  * 
. تسا ناسنا  رد  اه  شزرا  نیا  دوجو  يرترب ،

نیتسار هقوشعم 

. تیصخش ییارقهق  ریـس  هیام  يدومخ و  رهظم  هن  تسا : یمدآ  تیـصخش  یگدنلاب  ثعاب  یهلا و  یـشخب  تایح  رهظم  هتـسیاش  رـسمه  * 
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. تسوا هب  ندرک . تمدخ  ندیزرو و  تبحم  هتسیاش  بوبحم و  یتسار  هب  يرسمه  نینچ 

نتشیوخ زا  ندرکن  مرش 

1 ا. (. دشاب یمن  لئاق  شیوخ  دزن  رد  دوخ  سفن  يارب  یشزرا  دنکن ، ایح  دوخ  زا  دنک و  ایح  مدرم  زا  هک  یسک  : ) نینمؤملاریما ترـضح  * 
ص 46. ج 19 ، هغالبلا ،  جهن  ریسفت  همجرت و 

حور مسج و  ياذغ 

زا کین و  ياهراکزا  هدرک و  هدرـسفا  ار  ناسنا  حور ، ياذغ  هب  یهجوت  یب  حور . ماعط  مالـسا )  ) تعیرـش تسا و  مسج  ياذـغ  تعیبط  * 
. دراد یم  زاب  يونعم  ياه  تذل 

رابفسا تیمو  رحم 

! دنمورحم نیرفآ  ناج  ناج و  باتک  هعلاطم  زا  اما  دننک ! هعلاطم  ار  یباتکره  هک  یناناوج  زا  متفگش  رد  * 

تادراو زا  ناشن  تارداص ،

روـما قیاـقح و  هک  تسا : لـقع  شوـگو و  مشچ  تادراو ، يراـجم  اـه و  هار  تسا . یتارداـص  تادراو و  ياراد  ناـسنا  دوـجو  روـشک  * 
اب هک  تسا : حراوج  اضعا و  ریاس  نابز و  تارداص ، يراجم  ددرگیم . دـنم  هرهب  اهنآ  زا  دریگ و  یمارف  اـهنیا  قیرط  زا  ار  ملاـع  یگدـنز و 

لقع و نازیم  تادراو و  زا  ناشن  ناسنا  رادرکو  تارداص  نیاربانب  دـهد . یم  هئارا  اهنآ  هب  دزومآ و  یم  نارگید  هب  ار  دوخ  تادراو  اـهنآ ،
. تسوا تیصخش 

ییامندوخ تمرح  تیعونمم و 

ياه تنیز  وم و  هنیـس و  ندرگو و  رـس  مادـنا و  ینعی  یعیبط   ) ياه تنیز  اه و  هبذاج  دـیابن  نانز  اْهنِم :) َرَهَظ  ام  ّـالإ  َّنُهَتَنیِز  َنیدـْبی  ـال  َو  )
هجوت بلج  ياهرطع  وامن  ندـب  ياه  شـشوپ  گنراگنر و  یتنیز و  ياه  يرـسور  اه و  سابل  اه و  شیارآ  تالآرویز و  ینعی  یعونـصم 

یلاخ تروص  رد  چم  ات  تسد  ود  تروص و  يدرگ   ) تسا رهاظ  اتعیبط " هکرادـقم  نآ  رگم  دـنزاس : راکـشآ  ار  دوخ  كّرحم ) هدـننک و 
ندـناشوپ هتبلا  دـنکیم . هنافیفع  شـشوپ  باجح و  بوجو  رب  تلالد  هیآ  سپ   1 (. كّرحم هدـننک و  هجوت  بلج  شیارآ  عون  ره  زا  ندوـب 

ندومن راکـشآ  ییامندوخ و  نیاربانب  تسا . یمالـسا  شـشوپ  نیرترب  ئزج  رداچ  همیمـض  هب  وکین و  چـم ، ات  تسد  ود  تروص و  يدرگ 
ینز ره  تسا و  مارح  دوش ، یم  نادرم  رد  یناوهـش  کیرحت  یـسنج و  تیباذـج  ثعاب  هک  ییاه  سابل  هناـنز و  ياـه  تنیز  اـه و  هبذاـج 

هیآ 31. ( 24  ) رون ا . تسا ! هتفاتش  تلالض  هار  هب  هتشگ و  فرحنم  میقتسم  طارص  زا  دنک : نینچ 

نانز ینما  ان  ساسحا 

درس و دوخ  هب  تبـسن  ار  نانآ  هقالع  دنتفای و  یلابا  نار و ال  توهـش  هنانز  زیگنا  سوه  رظانم  وترپ  رد  ار  دوخ  نادرم  هیحور  یتقو  نانز  * 
لد هدیـشک و  ناـنآ  زا  تسد  ناـشنارهوش  اداـبم  هکدنـساره  رد  نوچ  دـننکیم : ینما  اـن  ساـسحا  دوخ  نورد  رد  هراومه  دـندید ، فیعض 

. دنک یم  داجیا  اهنآ  یگدنز  ناور و  رد  ییاه  بیسآ  اه و  لالتخا  رما  نیمه  دنراپسب و  يرگید  هقوشعم  ورگرد 
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يرسمه کت  زمر 

. تسا يرسمه  کت  یگدنز  نز و  تیقوشعم  رارمتسا  رد  یمهم  لماع  نانز ، زیگنا  توهش  داسف و  رهاظم  زا  هعماج  یکاپ  تمالس و  * 

تیصعم تقیقح 

تسا یشتآ  هدومن و  مومـسم  جیردت  هب  ار  حور  موادت ، رارکت و  رثا  رد  هک  تسا  يرهز  تقیقح  رد  میکح ، راگدرورپ  ینامرفان  هانگ و  *
ریثاـت رثا  رد  ار  مسج  تمالـس  هدومن و  لـتخم  ار  حور  تمالـس  شمارآ و  دـنازوس و  یم  دوخ  ماـکرد  ار  ناـسنا  یلاـع  ياهدادعتـسا  هک 

بـش زامن  زا  هجیتن  رد  دـنک  یم  هانگ  ناسنا  هک  یتسرد  هب  : ) دـنیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  اذـل  دزادـنا ، یم  رطخ  هب  حور ، مسج و  لباقتم 
ص330. ج 73 ، راونالاراحب ، 1 ا . (. تسا رت  عیرس  تشوگرد  وقاچ  رثا  زا  شبحاص  رد  تشز  لمع  هانگ و  ریثات  انامه  دوش و  یم  مورحم 

نتشیوخ اب  گنج 

. تسا یگدنز  ندش  کیرات  ینادرگرس و  ینورد ، ضراعت  هیام  هک  امن : زیهرپ  حور  ياهزاین  نیناوق و  هب  ندز  اپ  تشپ  يزیتسدوخ و  زا  *

ناج يارب  ندوبن  لئاق  تمرح 

، تسین لئاق  دوخ  بوبحم  ِحور  ناـج و  يارب  یتمرح  ـالمع " هک  یـسکور  نیا  زا  دـشاب . یم  شدوخ  ناـسنا  دزن  اـهزیچ  نیرت  بوبحم  * 
. تشاذگدهاوخن زین  رسمه  هلمج  زا  نارگید : ناج  هب  یمارتحا 

هتفای دشر  هعماج  هشیر 

. تسا هعماج  لماکت  دشر و  نیون و  ماظن  ققحت  زمر  نارتخد  هژیوب  ناوج  لسن  یمالسا  تیبرت  یگدنزاس و  * 

رای نیشنلد  نخس 

رارق دوش ، یم  وت  تلزنم  برق و  هیام  هک  هچ  نآ  رد  ار  نآ  سپ  تسا ، دّلخم  تلامعا  هدنورپ  رد  ظوفحم و  تنانخـس  : ) یلع نانمؤمریما  *
ص 115 ج 2 ، مکحل ، ررغ ا  1 ا . (. يراذگ دازآ  ددرگ ، یم  وت  يدوبان  يراوخ و  بج  وم  هچ  نآ  رد  ار  نآ  هک  نیا  زا  زیهرپب  هد و 

نردم ییادگ 

! دنکیم بلط  ار  نامرحمان  كاپان  هاگن  بسانمان ، ششوپ  ییارآدوخ و  اب  هک  تسا  نز  ییادگ  نردم ، ییادگ  نیرتدب  * 

راکشآ ِیتسپ 

. تسا یهلا  هنامیکح  نامرف  فلاخم  هک  سب  نیمه  هنانز  ییامندوخ  يرابودنب و  یب  موش  هدیدپ  ِیتسپ  تراقح و  رد  *

یناگمه يریذپ  ریثأت 

ات دـینک  محرت  ناناوج  هب  اذـل  درجم ! ناناوج  هب  دـسرب  هچ  دراذـگیموس : ریثأت  رادرـسمه  نادرم  رب  هنانز  ياه  ییابیز  اـه و  هبذاـج  هئارا  * 
1. دیشاب شیوخ  لامعا  باتزاب  رظتنم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن . محرت  امش  هب  دنوادخ 
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1. دیشاب شیوخ  لامعا  باتزاب  رظتنم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن . محرت  امش  هب  دنوادخ 

ناشخرد ياد  رف 

حلاص لسن  رادافو  نارادرگنس  هنومن و  ناردام  هتسیاش  نارسمه  زورما : هتفای  تیبرت  هبّجحم و  نارتخد  مینیشن : یم  زورما  هرفـس  رـس  ادرف  *
. دنیادرف

متس نی  رتگرزب 

، عامتجا رد  نانز  یـسنج  تاکیرحت  رثا  رد  ناناوج  زا  يونعم  تایح  تیناسنا و  قح  بلـس  تسا . یناسنا  یهلا و  قوقح  يرطف ، ياهزاین  *
، درک یم  تازاجم  ناشملظ  رطاخ  هب  ار  مدرم  دنوادخ  رگا  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  اذل  درادـن : یبوخ  ماجرف  ملظ  تسا و  ملظ  نیرتگرزب 

هیآ 61 6ا )  ) لحن 1 ا . (. دزادنا یم  ریخات  هب  ینیعم  نامز  ات  ار  اهنآ  یلو  تشاذگیمن : یقاب  نیمز  تشپ  رب  ار  يا  هدنبنج 

هدنمرش ياه  هرهچ 

نامه دنزاس : یم  نوگرگد  ار  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  هجیتن  رد  دـننکیمن و  تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  فافع و  هک  ینانز  یتسارب  * 
اهنآ هکنیا  ات  هدـش  اهنآ  يادـف  دنـشاب ، یم  ع )  ) نیموصعم همئا  اهنآ  سار  رد  هک  ناکاپ  زا  يرایـسب  ياه  ناج  اه و  نوخ  هک  ییاه  شزرا 
رظن ترـضح  نآ  یتوـکلم  يامیـس  هب  ییور  هچ  اـب  ع )  ) يدـهم ماـما  روـهظ  ماـگنه  دـسرب ، ناگدـنیآ  اـم و  تسد  هـب  هدـنام و  طوـفحم 

!؟ دش دنهاوخ  دراو  شیوخ  راگدرورپ  رب  يا  هرهچ  هچ  اب  دننکن : كرد  ار  روهظرصع  رگا  و  درکدنهاوخ !؟

نتشیوخ هب  یکین 

. نانمشد رب  هریچ  يوش و  ناکین  بوبحم  ات  نک : یکین  دوخ  هب  *

لقع مشچ  اب  رظن 

. دهدن نآ  تلذ  هب  نت  زگره  دنیبب  ار  فلاخم  سنج  اب  یمسرریغ  طابترا  ییامندوخ و  بقاوع  درخ  مشچ  اب  ینز  ره  * 

نیریش یماجرف 

. دنوش سویام  ناسوهلاوب  لجخ و  ناطیش  ظفح ، شیاه  هبذاج  ات  ناشوپب : نامرحمان  زا  ار  نآ  نک و  یکین  تمسج  هب  مرتخد ! * 

ندش اهب  نارگ  زمر 

کی زا  رسمه ، هناخ و  هب  هنانز  ياه  هبذاج  شیامن  ندشدودحم  هعماج و  رد  لماک  شـشوپ  ایح و  فافع و  تنیز  زا  نانز  يرادروخرب  * 
اه و هبذاج  هب  نادرم  صرح  لیم و  تردـق  رگید  يوس  زا  دور و  یم  الاب  هداـعلا  قوف  نادرم  رظن  رد  ناـنز  تیعقوم  تلزنم و  شزرا و  وس 

هبذاج شیوخ و  نارـسمه  هب  اتعیبط " دنرادن ، یـسرتسد  نانز  هب  هناخ  جراخ  رد  نادرم  هکاج  نآ  زا  دبای و  یم  شیازفا  نانز  ياه  ییابیز 
هب دوب . دهاوخ  هداوناخ  ناینب  ماکحتسا  نانآ و  تیبوبحم  شخب  موادت  اهنآ ، ندشاهب  نارگ  هیام  رما  نیمه  هک  دنوش  یم  بذج  نانآ  ياه 

لیم تردق  هب  یگتسب  دید - میهاوخ  هک  نانچ  ءیش -  کی  ییابیز  ددرگیم ، اهب  نارگو  زیزع  میباین  مییوجب و  هچ  نآ  تنارود : لیو  لوق 
ص 130 هفسلف ، تا  ذل  ا ا . ددرگیم . يوق  يریگولج  عنم و  اب  دوش ، یم  فیعض  عانقا  اضرا و  اب  هک  یلیم  دراد ، ءیش  نآ  هب 
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یبایدوخ رد  یناوتان 

! دبای نیتسار  قشاع  دناوت  هکاغیرد  تسا ، زجاع  دوخ  نتفای  زا  هک  سک  نآ  * 

تماقتسا

ربص و نادرخبان ، ساسا  یب  نانخس  رخـسمت و  ربارب  رد  شاب و  مدق  تباث  باجح  یهلا  مکح  ییاپرب  نید و  میقتـسم  طارـص  رد  مرتخد ! *
عیاض ار  ناراکوکین  شاداـپ  تسا و  نارباـص  اـب  دـنوادخ  نآرق ، هدومرف  هب  تسا و  خـسار  مزع  هدارا و  زا  نیا  هک  نک : هشیپ  ار  ییاـبیکش 

هیآ 5ا1 اا )  ) دوه هیآ 46 و  ( 8  ) لافنا ك : ر . ا ا . درکدهاوخن .

تراغ زا  تبظاوم 

. امن تعاطا  شنامرف  زا  ددرگ ، یمتح  وت  هرابرد  یهلا  بضغ  مشخ و  هک  نآ  زا  لبق  هدم و  رارق  ناطیش  هاگارچ  ار  ترمع  * 

تثونا تروکذ و  زا  ناج  ندوب  هزنم 

. درادن هار  نآ  رد  تثونا  تروکذ و  هک  دراد : یمدآ  حور  ناج و  هب  صاصتخا  لامکو  دشر  *

تیوه بیرخت 

. دوش یم  ینید  یناسنا و  تیوه  بیرخت  هب  رجنم  یمالسا  هنافیفع  ششوپ  ندنکفا  ورف  *

زیمآرادشه دنپ 

تایاور تایآ و  هب  دیناد ! یمن  رگا  تسامش ؟ راگدرورپ  هنامیکح  تاروتـسد  زا  هنافیفع  لماک  شـشوپ  دیناد  یم  ایآ  ینامیا ! نارهاوخ  * 
دندرگزاب دنوادخ  هب  ناوجون  ناوج و  لسن  دیاب  دینکیم ! ار  وا  ینامرفان  هدـیزرو و  ربکت  یهاگآ  اب  دـیناد و  یم  رگا  اما  دـینک . عوجر  نآ 

. دنهاوخب وا  زا  ار  دوخ  رما  تیافکو 

هنانز ییامندوخ  يونعم  یگدولآ 

تـسا يونعم  تساجن  یگدولآ و  مرحمان ، يارب  دوخ  یعونـصم  ای  یعیبط  ياه  تنیز  نتخاس  راکـشآ  نز و  ییامندوخ  ینطاب  تقیقح  * 
یم یثیدـح  نمـض  رد  قداص ع  ماما  هچنانچ  دـیامن : ریهطت  هبوت  بآ  اب  ار  دوخ  هکنیا  ات  دوش : یم  وا  ياهزامن  تیلوبقم  مدـع  ثعاـب  هک 

: دنک لسغ  شرطع  تهجب  هکنیا  ات  دوش : یمن  لوبق  وا  زا  يزامن  چیه  دـیامن ، وبـشوخ  شرـسمه  ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  : ) دـنیامرف
باب 80، جاکن ، تام  دقم  باوبا  ج 4ا : هعیشلا ، لئاسر  1 ا . (. تبانج زا  شلسغ  دننامه 

داحتا فالتخا و  زار 

حلص و داحتا و  زار  تسا و  يرادم  سوه  یهاوخدوخ و  نادنزرف ، تیبرت  یگتسسگ  تیاهن  رد  قالط و  یگداوناخ و  تافالتخا  هشیر  * 
. تسا يرالاس  قح  ینیبادخ و  هداوناخ ، دهم  رد  ناسنا  تیبرت  هجیتن  رد  افص و 
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ناگدنیآ تمالم 

نانز اما  دـندوب : ینید  باـجح  دنمـشزرا  میرح  ظـفاح  (س) ارهز ترـضح  دـنیوگب  ناگدـنیآ  دـیراد  تسود  اـیآ  یناـمیا ! نارهاوخ  يا  *
!؟ دنتسکش ار  نآ  تمرح  ناملسم 

یعقاو شمارآ 

. تسا يرطف  یمالسا و  لماک  باجح  تیاعر  رد  نز  شمارآ  اذل  تسا : هتفهن  رورس  شمارآ و  نیرفآ  ناج  ناج و  تیاضر  رد  * 

نیکمن هدنخ  توص و 

اب نز  تسا . رـسمه  بذج  ذوفن و  يارب  وا  یعیبط  ياه  حالـس  اهرازبا و  هلمج  زا  نز  حیلم  مسبت  اویـش و  گنهآ  فیرظ ، يادص  هبذاج  * 
هب دـیوش  یم  وا  ناج  هرهچ  تروص و  زا  ار  یگتـسخ  هودـنا و  مغ و  رابغ  دـهد و  یم  شزاون  ار  رـسمه  لد  نیکمن  هدـنخ  ابرلد و  توص 
وا دزن  ار  دوخ  تیبوبحم  هدیشخب و  افـص  ترارح و  درم  یگدنز  هب  دشاب و  هارمه  هنارگ  نشور  قح و  نانخـس  شمرن و  زان و  اب  رگا  هژیو 

هداوناخ و رد  قوف  ياه  هبذاج  نتفر  تسد  زا  بجوم  هعماج ، رد  سوه  تراسا  رد  نانز  يدازآ  ییاورپ و  یب  اما  دـنکیم . راوتـسا  ظفح و 
. تسا نارسمه  ربارب  رد  نانآ  ندش  حالس  علخ 

تاهبش همه  هب  یلامجا  خساپ 

اب ار  تاهبـش  مامت  دیاب  ییاتـس ، ندوب  نیملاعلا  بر  هب  اروا  یناد و  تیاهن  یب  لداع  میکح و  ملاع ، ار  دـنوادخ  رگا  تقلخ ! هناحیر  يا  * 
. ییامن عفد  نآ 

ترخآ ایند و  هطبار 

رطعم و اـبیز ، ياـه  لـگ  شلوصحم  دـناشفیب ، لـگ  مخت  رگا  تساـیند  هعرزم  رد  یناشفارذـب  لوصحم  تشادرب  ورد و  لـصف  ترخآ ، * 
لاق : ) دنیامرف یم  ص )  ) مالسا ربمایپ  ساسا ، نیمه  رب  دنیـشن . یمن  راب  هب  راخ  زج  يزیچ  دیامن ، تشکراخ  رذب  رگا  تسا و  شخب  طاشن 

نآ كاشاخ  راخ و  ینک ، یم  تشک  ار  ناهانگ  هک  یـسک  يا  دومرف : ربمایپ  دواد  اهَکَـسَح  اهَکْوَش و  ُدـصَْحت  َْتنأ  ِتائَیَّسلا  َعراز  ای  دواد :
تسا ناینرپ  رگا  يا  هتشِک  دوخ  تسا  راخ  راب  رگا  هدورـس : ابیز  هچ  يولوم  ج 16 ص 3 . لامعلا ، زنک  1 ا . (. درک یهاوخ  ورد  تدوخ  ار 

. موسرتفد يونثم ، 1 ا . يا هتشر  دوخ 

ایح هحیار 

طباور هب  ار  نارگید  یهلا و  قالخا  هب  ار  وا  ناج  یمالسا  باجح  هب  ار  وا  مسج  نآ ، هحیار  تسا ، رطعم  ایح  تفع و  رطع  هب  هک  ییوناب  * 
. دزاس یم  ناشفارطع  وا  اب  یناسنا 

ینتفر ياه  هیاس 

. راگدنام تسا  یقیاقح  ینطاب  ياه  هبذاج  نامیا و  ینتفر و  تسا  ییاه  هیاس  يرهاظ  ياه  هبذاج  ییابیز و  * 
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یعقاو تخبشوخ 

! دشاب لماک  ياه  ناسنا  یگدنز  رد  شیوگلا  هک  تسا  یسک  تخبشوخ  * 

ریثک ّرش  ریخ و 

ظفح تهج  هب  یناـسنا ، نوئـش  فاـفع و  تیاـعر  یمالـسا و  لـماک  شـشوپ  ترورـض  موزل و  هراـبرد  نید  لـقع و  مکح  هب  نداد  نت  * 
یحور و یناور و  ياه  بیـسآ  هب  رجنم  نآ ، هب  ییانتعا  یب  تسا و  یناوارف  تاکرب  تیمها و  ياراد  یبصع ، یناور و  تشادهب  شمارآ و 

ایآ دریگیم ! زین  ار  اهنآ  يادرف  زورما و  نادـنزرف  نارـسمه و  باجحدـب و  امندوخ و  نانز  دوخ  ناـبیرگ  هک  دوش  یم  هعماـج  دارفا  یبصع 
!؟ دنشیدنا یمن  هراب  نیا  رد  نانز 

قشع رادید  زا  تیمورحم 

. دنیبن زگرهار  فیفع  قشع  يابیز  راسخر  دنَکرب : دوخ  زا  باجح  ایح و  هماج  هک  يرتخد  * 

دنویپ ود  توافت 

يرهاظ و رادیاپان  ياه  هبذاج  زا  لصاح  لاصو  دنویپ و  رب  يونعم ، ینطاب و  رادیاپ  ياه  شزرا  هبذاج  زا  یشان  لاصو  دنویپ و  تلیـضف  * 
. تسایند رب  ترخآ  تلیضف  دننامه  یسنج ،

یقطنم زیهرپ 

. امن بانتجا  دنکیم ، دراو  همطل  وت  هدنیآ  تیصخش و  هب  هک  يراتفر  ماجنا  زا  * 

يزرو درخ 

یمن هشیدـنا  نیا  رد  ایآ  تسا ، رترادـیاپ  رتهب و  تسادـخ ، دزن  هچ  نآ  تسا و  نآ  تنیز  ایند و  یگدـنز  عاـتم  هدـش ، هداد  امـش  هب  هچنآ  )
هیآ 60. ( 28  ) صصق ا ا . ا ) دینک ؟

میرک نابزیم  هب  یبدا  یب 

ام تسا و  دـنوادخ  کلم  هناخ و  ایند  درکدـیهاوخ ؟ تواضق  هچ  وا  هرابرد  دـنک ! یتمرح  یب  امـش  هب  ناـتروضح  رد  امـش  ناـمهیم  رگا  *
اه هبذاج  اه و  تمعن  اب  مه  نآ  وا  روضح  رد  اما  میروخب  ار  میرک  نابزیم  نآ  يزور  هراومه  هک  تسین  بدا  فالخ  رب  ایآ  مییوا ، نامهیم 

!؟ مینک یتم  رح  یب  شسدقم  هاگشیپ  هب  تسوا ، ِنآ  زا  هک  يدوجو  و 

زامن رد  باجح  زار 

. تسا مرحمان  نادرم  ربارب  رد  باجح  فافع و  رکذت  نیرمت و  شزومآ  زامن  رد  هنافیفع  حیحص و  باجح  *

قح زا  زیرگ 
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ناـیز هرمز  رد  نتفرگرارق  اـیند و  رد  ناـسنا  یبـلط  لاـمک  میظع  ياهدادعتـسا  نداد  تسد  زا  زج  يزیچ  تقیقح : قـح و  زا  رارف  هجیتـن  * 
. تشاد دهاوخن  ترخآ  يارس  رد  ناراک 

یهلا ریذپان  فلخت  هدعو 

اهنآ يارب  جاودزا  بابـسا  یخرب  هتـسیاش ، مزال و  ياـه  شـالت  مغر  یلع  دـنراد و  رـسمه  جاودزا و  هب  زاـین  هک  یناـسک  هب  میرک  نآرق  *
ات هدومرف  هنافیفعریغ  روما  زا  زیهرپ  فافع و  هب  روتسد  رسپ ، يارب  دنسپدروم  نز  ای  رتخد  يارب  هتسیاش  راگتـساوخ  دوبن  لثم  تسین  مهارف 

: دـیامرف یم  هکاجنآ  دزاس ، اـیهم  ار  كرتشم  دـنویپ  لیکـشت  طیارـش  لـیاسو و  فرطرب و  ار  جاودزا  عناوم  دوخ ، فطل  هب  رداـق  دـنوادخ 
يراد و نتـشیوخ  دیاب  دـنبای ، یمن  جاودزا  يارب  یناکما  هک  یناسکو  ِِهلْـضَف ؟) ْنِم  ُهللا  مُهَِینُْغی  یّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِـجَیال  َنیذَّلا  ِفِفْعَتْـسَیلَو  )

هیآ 33 نام ، هـ .، 1 ا دنادرگ . زاین  یب  ار  نانآ  دوخ ، لضف  زا  دنوادخ  ات  دننک  هشیپ  ینمادکاپ 

یگدنز رد  يزوریپ 

. درادن رب  باجح  اوقت و  زا  تسد  یگدنز ، نادیم  رد  هک  تسا  ینز  بیصن  لاصو  ییاورماک و  * 

راختفا نیرتابیز 

ّبِحا امَک  َْتنا  " ّابَر یل  َنوُکَت  ْنَا  ارْخَف " یب  یفَکو  " ادـْبَع ً ََکل  َنوُکَا  ْنا  " ّ ازِع یب  یفَک  یهلإ  : ) دـنیامرف یم  ع )  ) یلع ناّدـحوم  يـالوم  * 
رایتخا بحاص  کلام و  وت  هک  تسا  یفاک  راختفا  نیا  نم  يارب  مشاب و  وت  هدـنب  هک  سپ  تزع  نیا  نم  يارب  ادوبعم ! ّبُِحت ، امَک  یْنلَعْجاَف 

ج 74ص 400. را ، ونالاراحب  1 ا. (. يراد تسود  وت  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  مراد ، تسود  نم  هک  یتسه  نانچ  وت  یشاب ، نم 

تیّرح هناشن 

ناملسم رتخد  يرکف  لالقتسا  تیرح و  هناشن  ناناوج  هژیو  هب  مومع  حلاصم  نتـشاد  مدقم  یناسفن و  ياه  هتـساوخرب  قطنم  لقع و  هبلغ  * 
. تسا

كانرطخ هار 

. تفرعم یلاع  بتکم  هن  تسا : تاساسحا  لدابت  ناتسبد  رگیدکی ، تخانش  فده  هب  رسپ  رتخد و  ياه  یتسود  * 

باجح ندش  یناهج 

، نید عبت  هب  یمالـسا  باـجح  هدرک و  نشور  ار  ملاـع  همه  رون ، نیا  هکدـیآ  يزور  دوـشن و  سوماـخ  باـجح  یهلا  مکح  روـن  زگره  * 
. ددرک یناهج 

درخ نازیم 

. تسا هناحیر  هشیدنا  درخ و  نامجرت  هنافیفع  باجح  تناتم و  راقو ، * 

نآرق رادشه 
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يراوخ راتفرگ  دندرکیم ، هک  ییاه  گنرین  يازـس  هب  دنتخاس ) فرحنم  قح  هار  زا  ار  مدرم  و   ) دندش هانگ  بکترم  هک  یناسک  يدوز  هب  )
.124 هی آ  ( 6  ) ماعنا 1 ا . (. دش دنهاوخ  دیدش  باذع  دنوادخ و  دزن 

هعماج یتشک 

بآ دـنوشن ، وا  عناـم  نارگید  دـنک و  خاروـس  ار  دوـخ  ياـپ  ریز  دـهاوخب  يدازآ  هناـهب  هب  یـسکرگا  هـک  تـسا  یتشکدـننامه  هعماـج  * 
. درب یم  ورف  گرم  ایرد و  ماک  رد  ار  همه  هدش و  یتشکدراو 

نامیا ینیریش 

. تساه نا  دب  نداهن  تمرح  تشادگرزب و  یهلا ، تعاطا  نامیا و  توالح  ندیشچ  هار  اهنت  * 

نز داسف  حالصا و 

. نآ داسف  ثعاب  وا  داسف  تسا و  هعماج  هداوناخ و  حالصا  هیام  نز  حالصا  * 

یسرداد دای  رف 

هدـینت ياه  ماد  هب  اهنآ  زا  شیپ  هک  ینارتخد  نانز و  زا  رایـسب  هچ  هک  نآ  زا  لفاغ  دـنرورغ ! تلفغ و  راـتفرگ  نارتخد  ناـنز و  زا  یخرب  * 
هتـشذگ تاجن  يرادیب و  تقو  اما  دنتـساوخ : یم  کمکو  دندز  یم  دایرف  ماگنه  نآ  رد  دندش و  راتفرگ  ناش  تشز  لامعا  جیاتن  هدـش و 

! دوب

ییابیز مسجت 

. تسا تفع  تریغ و  مسجت  اروشاع  *

فاصنا زا  رود  نخس 

یباجحدب و اما  دنادن : نز  تیصخش  شزرا و  هناشن  ار  باجح  فافع و  یهلا  مکح  هک  یـسک  تسا  رود  ینیب  عقاو  فاصنا و  زا  ردقچ  * 
ْمَا َنورَّکَذَت " *  اَلَفَا  َنومُکَْحت *  َْفیَک  مَکل  اَم  : ) هدومرف ابیز  هچ  ینامسآ  گرزب  باتک  نآ  نآرق : درادنپ ! تیـصخش  هیام  ار  یباجح  یب 
امش ای  دیوش !؟ یمن  رّکذتم  ایآ  دییوگیم )! ؟ هچ  دیمهف  یم  چیه   ) ا دینک ؟ یم  مکح  هنوگچ  تسا !؟ هدش  هچ  ار  امش  ٌنِیبم :)  ٌنَْطلُـس  ْمَُکل 

تای 156-154 آ  ( 37  ) تافاص ا ا . دیراد ؟ هراب  نیا  رد  ینشور  لیلد 

تیصخش تفآ 

. تسا نز  یتوکلم  تیصخش  تیبوبحم و  تفآ  راجنهبان ، ياهدم  زا  يوریپ  یتسرپدم و  * 

هنامیکح ماکحا 
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یب میکح و  دـنوادخ  دـسر و  یم  ناسنا  دوخ  هب  هک  تسا  يا  هیعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  باجح ، مکح  هلمج  زا  ینید : ياهروتـسد  * 
. تسا زاین 

یتشز جوا 

ناتـسوب نالاهنون  ندومن  فرحنم  يدادادخ و  هنانز  ياه  هبذاج  اهوم و  مادنا و  زا  یـضعب  ندرک  نایامن  نانز  يارب  قالخا  نیرت  تشز  * 
. تسا يدنوادخ 

زواجت تارج 

رد ار  دوخ  هدش ، عضو  اه  ناسنا  ریاس  نانآ و  تیـصخش  ظفح  يارب  هک  تعیرـش  ترطف و  مکح  نتـشاذگاپ  ریز  اب  نانز  هک  يا  هعماج  * 
نایغط یسنج و  دیدش  ياه  ناجیه  یناور و  راشف  راچد  اهنآ  هدهاشم  اب  ناناوج  هژیو  هب  نادرم  دنهد ، یم  رارق  نامرحمان  ياشامت  ضرعم 

، يزیرغ يژرنا  راشف  هیلخت  يارب  دننکیم و  ادیپ  ار  نارتخد  نانز و  میرح  هب  زواجت  تارج  دنوش و  یم  سوه  دابدنت  میلـست  هدش و  توهش 
ییاپ ّدر  ات  دننکیم  مورحم  تایح  تمعن  زا  ار  نانآ  اسب  هچ  توهش  شتآ  ءافطا  زا  سپ  دننز و  یم  اهنآ  ندوبر  ای  بیرف  لافغا و  هب  تسد 

! دنراذگن ياجرب 

ملاس هعماج  هرمث 

یمن هراب  نیا  رد  ایآ  تسا  هنانز  زیگنا  توهش  ياه  هنحص  شیامن  زا  هعماج  یکاپ  تمالس و  ورگرد  نانز  نارتخد و  امـش  تینما  نیمأت  * 
!؟ دیشیدنا

تخانش نیّرب  كالم 

ملع و زا  هک  تسا  مالـسا  نید  یحو و  موهوم ، نیتسار و  ياه  شزرا  لطاب و  قح و  تخانـش  كـالم  نیرترب  تفرعم و  عبنم  نیرت  مهم  * 
. تسا هتفرگ  همشچرس  یتسه  راگدرورپ  تیاهن  یب  تمکح 

اهوزرآ هب  لوصو 

نازیم دیوش ا0ا ا . یم  لئان  ترخآ  رد  اهوزرآ  تی  اهن  هب  دیرامـش ، تمینغ  ار  حلاص  لامعا  رگا  : ) نآرق يوگنخـس  ع )  ) یلع ترـضح  * 
ج7 ص 284. همکحلا ،

هنانز ییامندوخ  یخزرب  مّسجت 

یم مسجت  تمایق  ربق و  رد  هکدـنراد  يورخا  یخزرب و  نطاب  تقیقح و  کی  ناسنا ، دـب  ای  کین  رادرکو  یقالخا  تاکلم  دـیاقع ، مامت  * 
تـشحو زا  یمدآ  دنبای و  یم  مسجت  رطعم  ینارون و  ابیز و  رایـسب  ياه  هرهچ  لکـش  هب  خزرب  ملاع  رد  دنـشاب ، حـلاص  کین و  رگا  دـنبای .

یم روهظ  نفعتم  هیرک و  یناویح  تادوجوم  باذـع و  لکـش  هب  دنـشاب ، حـلاصان  تشز و  رگا  دـنکیم و  ادـیپ  تاجن  ربق  تملظ  ییاهنت و 
هتبلا دبای . یم  مّسجت  منهج  تشهب و  يامیس  رد  يورخا  نطاب  اما  درب . یم  رس  هب  یتخـس  باذع  تشحو و  رد  اهنآ  هیاس  رد  ناسنا  دنبای و 

ای قیوشت  هبنج  هکاـیور  باوخ و  ملاـع  رد  رگم  تسین  هدـهاشم  لـباق  ناـکاپ  يارب  زج  هکدـشاب  یم  زین  يوـیند  نطاـب  یمدآ  رادرک  يارب 
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ادیپ روهظ  يزور  هک  ندب  رب  تسا  یـشتآ  هنانز  ییارآدوخ  یباجحدب و  یباجح ، یب  ياهدم  تقیقح  ساسا ، نیا  رب  .ا  دراد هبنت  رادشه و 
لاح رد  ار  ترـضح  میدش ، دراو  (ص ) ادخ لوسر  رب  همطاف  نم و  دندومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  هکنانچ  دـنکیم :

؟ تسا هتخادـنا  هیرگ  هب  ار  امـش  يزیچ  هچ  هللا ، لوسر  ای  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  مدرک  ضرع  ناـشیا  هب  میدرک . هدـهاشم  دـیدش  هیرگ 
ياه باذع  تیفیک  هاگنآ  مدید .)... دیدش  باذع  رد  ار  دوخ  تما  نانز  متفر ، نامسآ  هب  هک  جارعم  بش  رد  یلع ! ای  : ) دندومرف ترضح 

دنوادـخ هک  هدوب  هچ  نانز  نآ  شور  لمع و  نم ! مشچ  رون  نم ! بیبح  دومرف : ردـپ  هب  باطخ  س)  ) همطاف دـعب  دـندومرف . ناـیب  ار  ناـنآ 
هب ار  وا  هک  ینز  نآ  اّما  . ) هدـنر اـگن  زا  لاـمعا ، مسجت  ك : ر . ا . دـندومرف : (ص ) ربماـیپ تسا ؟ هدومرف  ررقم  ناـنآ  يارب  ار  یباذـع  نینچ 
هب دوـب ، نازیوآ  شناـبز  هب  هک  ینز  نآ  دـیناشوپ ، یمن  مرحماـن  نادرم  زا  ار  شیاـهوم  هک  دوـب  نیا  يارب  دـندوب ، هدرک  نازیوآ  شیاـهوم 

يراددوخ وا  اب  شر  ـ هوش ندش  رتسبمه  زا  دوب ، نازیوآ  شناتسپ  ود  هب  هک  ینز  نآ  درک و  یم  تیذا  شنابز  اب  ار  شرهوش  هک  نیا  رطاخ 
، دروخ یم  ار  شندـب  تشوگ  هک  یمناخ  دـش و  یم  جراخ  شرهوش  هزاـجا  نودـب  هناـخ  زا  دوب ، نازیوآ  شیاـهاپ  هب  هک  ینز  درک و  یم 

ج 8 ص 309. راونالاراحبو ، ص 3ا  ج ا : (ع ،) اضرلا رابخا  نویع  ا ا . رک د )!... یم  شی  ارآ  تنیز و  مدرم  يارب  ار  شدوخ 

هناحیر يارب  یتربع 

ياه یمرگرس  لوغـشم  ناکدوک  نوچ  مه  هک  ناوج  ریپ و  دارفا  رایـسب  هچ  دشاب : رید  ادرف  اسب  هچ  میباینرد ، ار  دوخ  زورما  رگا  مرتخد ! * 
بش اهزور و  نیا  دیـشخب و  همتاخ  اهنآ  یگدنز  هب  گرم  نافوط  ناهگان  یلو  دنتخادنا ! ریخأت  هب  ار  شیوخ  حالـصا  هبوت و  دندوب و  ایند 
یم شیوخ  تشز  لامعا  مسجت  باتزاب و  راتفرگای  تساهنآ و  ربق  راشف  ناگتشرف و  ياه  لاؤس  هب  ییوگخـساپ  تعاس  ربق ، لوا  بش  اه ،

یهلا لدـع  همکحم  رد  ایآ  میا !؟ هتخاس  مهارف  تیدـبا  رفـس  نیا  يارب  يا  هشوت  هچ  دـشاب ، ام  رمع  نایاپ  اـهزور  نیا  رگا  یتسارب  دنـشاب .
؟ هدنکفارس ای  میزارفارس 

توکلم ناریفس 

. نایکُلم لانیمرت  هن  هد  رارق  نایتوکلم  هاگدورف  ار  دوخ  رکف  بلق و  *

نیون یگدنز 

. دوش یم  عورش  دوخ  هب  یکینو  تبحم  ماگنه  زا  ندرب ، تذلو  نتسیز  بوخ  ِلوا  *

تمعن رفکو  رکش 

تمعن نارفکو  یـساپسان  هک  یـسکاب  درب  یم  راک  هب  هدومرف ، دنوادخ  هک  یحیحـص  ریـسم  رد  ار  یهلا  بهاوم  اه و  تمعن  هکیـسکایآ  * 
نآ زا  يدـنم  هرهب  رارمتـسا  يارب  ار  دوخ  تقایل  لوا  درف  اعطق " دنـشاب ؟ یم  ناسکی  ددـنب  یم  راک  هب  وا  ياـضر  فـالخرب  ار  نآ  هدرک و 
مود درف  اما  دوش . یم  وا  لاح  لومـشم  نارازگـساپس ، رب  تمعن  ندش  نوزفارب  ینتبم  یهلا  هدعو  اذـل  دـهد  یم  ناشن  نآ  شیازفا  تمعن و 

مُکَّنَدیِزَأل ُْمترَکَـش  ِْنَئل  دیامرف : یم  میرک  نآرق  هکنانچ  دوش ، یم  وا  زا  تمعن  بلـس  بجوم  هک  هتـشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ  یگتـسیاشان 
دنک نرریب  تفکزا  تمعنرفک  دنک  نوزفا  تتمعن  تمعنرکش ، هی 7 . آ  4ا )  ) میه اربا  . 1 1  (. ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمترَفَک  ِْنَئلَو 

ییاوسر زور  زا  تلفغ 
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! دنلفاغ ترخآ  هدننکراوخ  شتآ  ییاوسر و  زا  اما  دنساره : رد  ایند  شتآ  ترارح  ییاوسر و  نیرتمکزا  هکاز  بیسآ  نانز  زا  اتفگش  * 

تیمو رحم  نی  رتدب 

! دندش مورحم  یهلا  تدابع  تعاطا و  يالاو  تذل  زا  هک  سب  نیمه  از  بیسآ  نانز  باذع  رد  * 

ناج ندب و  شزرو 

يونعم و تاکرحت  وترپ  رد  حور  شزرو  تسا و  مسج  تشادـهب  تمالـس و  هیاـم  ینالـضع  یندـب و  تاـکرحت  هیاـس  رد  مسج  شزرو  *
. حور لماکت  تمالس و  لماع  یقالخا 

یگنادرم تریغ و 

یگنادرم هناـشن  حور و  توق  تعاجـش و  هجیتن  ناـمیا ، هویم  . دراد ینامـسآ  يرطف و  أـشنم  هک  تسا  یناـسنا  یهلا و  تـالامکزا  تریغ  * 
رد هعماج  دوخ و  سومان  و  وا - نییآ  نید و  دنوادخ - سومان  نابهاگن  هراومه  رویغ  ناسنا   1. دور یمن  رامشب  نادرم  زا  نآ  دقاف  تسا و 

تـسود ار  رویغ  ناسنا  تسا و  رویغ  رایـسب  دـنوادخ  : ) دـنیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دـشاب . یم  از  فارحنا  لماوع  اه و  شزرا  دـض  ربارب 
کته نیاربانب   2 (. تخاس مارح  ناـهنپ ، هچ  راکـشآ و  هچ  ار ، دـیلپ  تشز و  راـتفر  لاـمعا و  هک  تسا  نآ  شتریغ  ياـه  هناـشن  زا  دراد و 

هک تسا  یگنادرم  تریغ و  رد  اهنآ  نارـسمه  ناردپ و  فعـض  هناشن  مرحمان و ... نادرم  اب  نانز  یخوش  طالتخا و  ینید  شـشوپ  تمرح 
يارب هار  رد  امـش  نانز  هک  مدـش  رادربخ  قارع !  لـها  يا  : ) دـنیامرف یم  سفنلا  فیعـض  نا  درم  هنوگ  نیا  شهوکن  د ر  ع )  ) ناـنمؤمریما

امـش نانز  دیزرو ؟ یمن  تریغ  دینکیمن و  ایح  ایآ  دنیامرف : یم  رگید  ثیدح  رد   3 )؟ دینک یمن  ایح  ایآ  دـننک ! یم  داجیا  تمحازم  نادرم 
.2 ص 265 . ج ا ، تا ، داعسلا  حاج  ص 28 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ك : ر . !4 ا . دنوش یم  رفاک  نا  درم  محازم  دنور و  یم  اهرازاب  هب 

ص537 نامه ، . 4 ص537 . نامه ، . 3 ج5،ص 535 . یفاک ، غورف 

رهمگرزب

. دنریگ دنپ  وا  تشونرس  زا  نارگید  دریگن ، دنپ  نارگید  تشونرس  زا  هک  ره 

یتشهب ياه  لُگ  زبس و  هعرزم 

یناسنا یناشفارذـب  لحم  راز و  تشکار  نز  تسا . هدـش  هیبشت  راز  تشکو  زرواشک  هب  نیجوز ، ییوشانز  صاـخ  هطبار  یحو  شنیب  رد  *
، تسا ملاس  رذب  تمعن  زا  يرادروخرب  دعتـسم و  كاپ و  نیمز  زا  یـشان  توارطاب  زبس و  هعرزم   1. ییوج ماکو  سوه  هلیسو  هن  هدناسانش 
، ملاس یناشفارذب  اب  ات  دشاب  هتـسارآ  یتوکلم  یهلا و  يایاجـس  هب  كاپ و  یـصاعم  لیاذر و  ياه  یگدولآ  زا  دیاب  زین  نارـسمه  لد  نیمز 
(7  ) فارعا ك : ر . . 2 هیآ 223 . ( 2  ) هرقب ك : ر . ا .  2. دنـشاب هتـشاد  ار  كاپ  ملاس و  لسن  تیبرت  ندش و  ردام  ردـپ و  ماقم  یگتـسیاش 

. هدنراگن زا  نز ، تیوبحم  تیصخش و  یسانش  بیسآ  : 58 هیآ

ینامگدب نیرتدب 

ار شیاشگزا  سپ  جاودزا  ناحبـس ، دنوادخ  هدعو  هب  نظءوس  اب  يرایـسب  اما   3 تـسا جاودزا  زا  دعب  ِرقف  عفر  شیاشگرب و  یهلا  هدـعو  * 
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هیآ 32. ( 24  ) رون ك : ر . . 3 دنناهاوخ !

كاپ مشچ 

تحص و تیـصخش  لد و  هب  ییافوکـش و  اهدادعتـسا ، هب  شمارآ و  هزیرغ ، هب  تغارف و  رکف ، هب  یـشیدنادازآ و  ناسنا ، هب  مشچ  تفع  * 
. دشچ یم  ار  تدابع  نامیا و  ینیریش  توالح و  هتشگوکین و  یمدآ  تافص  هجیتن  رد  دشخب  یم  یتمالس 

رّبکتم ياهتنا  ادتبا و 

.126 تمکح هغالبلا ، جهن  تسوبدب ا)4 4 . رادرم  ادرف  دوب و  نفعتم  هفطن  زورید  هک  يربکتم  زا  اتفگش  )

رَّهطم هشیدنا 

، تفع تسا  سنج  باختنا  هب  یکمکوا  هنابوجحم  عانتما  ریز ا  تسا ، دلاون  دـصاقم  مداخ  نز  ناوارف  تفع  دـیامرف : یم  يرهطم  داتـسا  * 
1  . دنیزگرب تشاد ، دهاوخ  ار  وا  نادنزرف  يردپ  راختفا  هک  یـسک  ینعی  ار  دوخ  قشاع  رتشیب  يوج  تسج و  اب  هکدزاس  یم  اناوت  ار  نانز 

مالسارد ص 219. نز  قوقح  ماظن  ا .

يرورض قیقحت  زا  تلفغ 

رهوگ نتفرگرارق  ترورـض  نوماریپ  قیقحت  زا  اـما  دـننکیم  ایـشا  هراـبرد  قـیقحت  هعلاـطم و  نارتـخد ، هک  تسا  فساـت  بجعت و  ياـج  * 
! دنلفاغ یمالسا  باجح  فدص  رد  دوخ  دنمشزرا 

هنانز ياه  هبذاج  ندش  دمآراکان 

دنوش رضاح  نامرحمان  ربارب  رد  دوخ  ياه  هبذاج  رویز و  نداد  ناشن  ییارآدوخ و  اب  دنرادن و  ساپ  ار  دوخ  دنمـشزرا  میرح  هک  ینانز  * 
دنهاوخ تبغر  مکای  تبغر و  یب  نانآ  شیارآ  دوخ و  نارسمه  هب  تبسن  هجیتن  رد  دوب ، دهاوخ  اهنآ  لابند  هب  يداع  نادرم  مشچ  اتعیبط "

هداد و رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  هناخ  رد  نز  يزاسابیز  ییارآدوخ و  هعماج  رد  نانز  ياه  شیارآ  اـه و  هبذاـج  عونت  ترثکاریز و  دـش 
علخ لوغـشم  عقاو  رد  يدادادـخ ، ياه  هبذاج  اه و  ییابیز  ناگیار  شورف  اب  نانز  نیارباـنب  درب . یم  نیب  زا  شرهوش  رظن  رد  ار  نآ  هبذاـج 

هبجحم هفیفع و  نانز  رگم  تسا ، نانآ  تیقوشعم  تمرح و  فیعضت  ای  بیرخت  نآ ، هجیتن  هکدنـشاب  یم  شیوخ  ناعون  مه  دوخ و  حالس 
. دنشاب رادروخرب  اوقتابو  فیفع 9 رهوش  تمعن  زا  هک 

لوقعمریغ تفلاخم 

. تسا هنادنمدرخبان  هنامیکحریغ و  لاعتم ، دنوادخ  هنامیکح  نامرف  ربارب  رد  یتفلاخم  رظنراهظا و  ره  * 

تمعن زان و  رد  ِناراک  تیصعم 

یم تلهم  اهنآ  هب  ام  تسا : ناشدوس  هب  میهد ، یم  تلهم  ناـنآ  هب  رگا  دـننکن  رّوصت  دـنتفرگ ) شیپ  ناـیغط  هار  و   ) دـندش رفاـک  هکاـهنآ  )
ا ك : هیآ 178ر . ( 3  ) نارمع لآ  1 ا . (. دوب دهاوخ  يا  هدننکراوخ  باذـع  اهنآ  يارب  دـنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  هک  نیا  يارب  طقف  میهد 
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هی 44. آ  ( 6  ) ماعن

رون اب  يزاسابیز 

. زاس دابآ  وا  تعاطا  رون  اب  ار  بلق  مرح  و  نشور ، یلاعت  قح  تفرعم  رون  اب  ار  لقع  غارچ  * 

ینارون ریغ  بلق 

. دشابن همیب  تارکنم  اشحف و  ربارب  رد  دشابن  دنوادخ  مرح  شبلق  هک  یسک  * 

تاجن هار 

. زاس فرطرب  ترخآ  باسح  تسفن و  تمارک  تراگدرورپ ، تبقارم  يروآدای  اب  ار  ییامندوخ  دروم  رد  یناطیش  ياه  هسوسو  *

رکشت هار 

. امن رکشت  وا  زا  شتعاطا  اب  نکم و  شومرف  ار  تراگدرورپ  تیاهن  یب  ياه  تبحم  اه و  یکین  * 

یحور يرکف و  ياهزرم  ندوشگ 

باجح و اصوصخم " نآ  هب  طوبرم  لئاسم  نز و  ّتیصخش  هراب  رد  مالسا  يالاو  ياه  هشیدنا  نوماریپ  ناناوج  هژیو  هب  ناملـسم  نانز  رگا 
يرابودنب و یب  يدازآ  نایعدـم  ربارب  رد  مک  تسد  ای  دـندش و  یم  انـشآ  مالـسا  یتیبرت  تارظن  اب  دـندرکیم و  قیقحت  نآ  دـیاوفو  هفـسلف 

ياهزرم هاگچیه   1، تسا هداد  روتـسد  نآرق  هک  هنوگنآ  دـندش  یم  یقطنم  تسرد و  لیلد  راتـساوخ  ییامن ، دوخ  یباـجح و  یب  ناـغلبم 
لدتـسم و مکح  رب  ار  سوه  زا  يوریپ  اهنآ و  یناطیـش  نانخـس  هدرکن و  زاب  ناـگناگیب  ياـه  هسیـسد  يور  هب  ار  شیوخ  یحور  يرکف و 
رد ایح ، تفع و  فالخ  ياهراتفر  اب  دنداد و  یمن  حیجرت  ناملسم  نز  هنافیفع  باجح  لماک و  ششوپ  بوجو  رب  ینبم  دنوادخ  هنامیکح 

يراد بناج  مالـسا  دوخ و  یعقاو  نانمـشد  زا  قیرط  نیا  زا  دـندز و  یمن  هبرـض  نارگید  دوخ و  تیناسنا  نید و  هب  هدرکن و  داسف  هعماـج 
يزاب ازهتـسا و  هب  ار  یهلا  نید  هک  یناـسکاب  یلمع  اـی  یبلق  ياـه  یتسود  زا  زیهرپ  رب  ینبم  تنـس ، نآرق و  ياـه  هیـصوت  هب  دـندرکیمن و 

 : ك ر . ا . درکدنهاوخ . هدـهاشم  ار  نآ  تقیقح  تسناد و  دـنهاوخ  ار  دوخ  راک  هجیتن  يدوز  هب  یلو   2! دندناشوپ یم  لمع  هماج  دنتفرگ 
هیآ 51.57.58.105. ( 5  ) هدئام هی 105. آ  ( 4  ) ءاسن 56و74 . هی آ  ( 7  ) فا رع  ا  50ا ، هیآ ( 6  ) ماعنا ياه  هر  وس  ك : ر . . 2 ااا . هیآ  ( 2  ) هرقب

درخ یناریو 

دوخ لقع  هک  یسک  امنن  يرای  دوخ  یتوکلم  حور  لقع و  يزاس  ناریو  يارب  ار  نآ  رادم و  مدقم  یهلا  نامرف  رب  ار  شیوخ  سفن  ياوه  *
. تسا هدرک  هابت  ار  شترخآ  ایند و  نید و  دیامن ، ناریو  ار 

هنانز ياه  هبذاج  حیبست 

" اتقیقح وت  دوجو  همه  اه و  هبذاج  نآ  هکنآ  لاح  يزادرپب و  هناـنز  ياـه  هبذاـج  تمعن  نارفک  هب  هک  ینکیمن  اـیح  مرـشایآ و  مرهاوخ ! * 
دنیا دخ  راذگساپس  وگ و  حیبست 
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یگدازآ جوا 

رود نم  زا  ار  اهنآ  گنرین  رگا  دنناوخ و  یم  نادب  ارم  نانز  هچ  نآ  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  نادنز  اراگدرورپ  (: ) ع  ) فسوی نخـس  * 
هیآ 33 2ا )  ) فس وی  . 2 . 2( مدرگ یم  نالهاج  زا  هتشگ و  لیامتم  نانآ  هب  ینکن ،

قیفشدنپ

روای رصان و  تایح ، تخس  ياهزور  رد  صخالاب  یگدنز  رد  دنوادخ  ات  رادب ، مدقم  قولخم  تعاط  رب  ار  تراگدرورپ  تعاط  مرتخد ! * 
، دـشاب دـنوادخ  ینامرفان  ریـسم  رد  هک  یناسنا  نخـس  ِِقلاْخلا : هۀَیِـصْعَم  یف  ٍقولْخَِمل  هۀَـعاطال  دـنی : ام  رف  یم  (ع ) یلع ترـضح  دـشاب . وت 
مرحمان و ربارب  رد  هدـننک  هجوت  بلج  یتنیز و  سابل  ندیـشوپ  ای  ییارآدوخ  هب  ردـپ  ای  رـسمه  توعد  نیارباـنب   3 (. تسین تعاطا  هتسیاش 

هلمج 165 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  .3 تسین . تعاطا  روخ  رد  هدوب و  تیصعم  نآ ، ریاظن 

هنانز ییامندوخ  یبای  هشیر 

هب رظن  دراد و  يا  هداعلا  قوف  شقن  ینامـسآ  يونعم  ياـه  هیذـغت  زا  هدافتـسا  یهلا و  نیمارف  ربارب  رد  عضاوت  رد  بلق ، يافـص  یکاـپ و  * 
زا تعاـطا  ندروخ و  لـالح  ناـیم  میرک  نآرق  رظنم  زا  تسا ، رثؤم  ناـسنا  رادرکرد  عبتلاـب  قـالخا و  بلق و  رد  يداـم  هیذـغت  عون  هکنیا 

يارب یمهم  لماع  بیط  لـالح و  ياـه  يزور  ندروخ  دراد و  دوجو  یگنتاـگنت  هطبار  باـجح  یهلا  مکح  هلمج  زا  یمالـسا  تاروتـسد 
نت تیصعم و  باکترا  تمعن ، نارفک  لماوع  زا  یکی  هجیتن  رد  لد و  یگریت  هیام  يراوخ  مارح  تسا و  یـصاعم  زا  بانتجا  یهلا و  رکش 

هی 51. آ  ( 23  ) نونمؤم ياه 168 و 172. هی  آ  ( 2  ) هرقب ك : ر . ا ا . تسا . هتخابدوخ  نانز  یخرب  رد  هنانز  ییامندوخ  تلذ  هب  نداد 

اه ير  امیب  عویش 

ياه ییوجماکو  تافارحنا  عویش  تلیذر  سوه و  رذب  شیور  یمالسا  نوئـش  تیاعر  مدع  باجح و  یهلا  مکح  نتفرگ  هدیدان  ثاریم  * 
هنومن هک  تسا  یناور  یمـسج و  ضارما  عویـش  یلـسانت و  ياه  يرامیب  زورب  صخالاب  اهنآ  زا  یـشان  راوگان  بقاوع  یـسنج و  كانرطخ 

. تسا زدیا  كانتشحو  يرامیب  نآ ، زراب 

شخب یتسه  یشومارف 

هنامیکح نیمارف  ناتراگدرورپ و  زا  امش  دزن  تسا ، كاپ  ترطف  میلس و  لقع  فلاخم  هک  عورـشم  ریغ  ياه  يدازآ  تیمها  ایآ  مرتخد ! * 
ره هب  دنوادخ  دینادب  دیتخادنارـس ! تشپ  ار  يو  هنالداع  ياهروتـسد  دیدرک و  شومارف  ار  شیوخ  قلاخ  امـش  تسا !؟ رتالاب  رت و  مهم  وا ،

. تسهاگآ دیهد ، یم  ماجنا  هچ 

اه شزرا  ندش  گنر  مک 

هنانز ياه  هبذاج  شیامن  ییارآدوخ و  اب  تسا  نیتسار  قشع  یقالخا و  لیاضف  یگدنلاب  تیناسنا و  لماع  اهنت  هک  یمالـسا  ياه  شزرا  * 
ماقم یعامتجا و  تیبوبحم  تبحم ، قشع و  هیاـپ  لزلزت  اـب  هجیتن  رد  دوش ، یم  گـنرمکای  هتفر و  نیب  زا  تاوهـش  هب  شیارگ  نآ ، عبت  هب  و 

هفیفع و نانز  رگم  دـنیآ  یمرد  نادرم  يارب  تاوهـش  ياضرا  هلیـسو  هچیزاب و  ناونع  هب  دـنکیم و  طوقـس  هداوناخ  رد  نانز  ندوب  هقوشعم 
. دننکیم كرد  دنشیدنا ، یم  هک  ینانز  اهنت  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دنرادروخرب . نمؤم  رویغ و  فیفع ، نارسمه  زا  هک  هبجحم 
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تمایق رد  یگدنب  رون  روهظ 

تراشب دنیوگیم  اهنآ  هب  دنک و  یم  تکرح  ناشتـسار  تمـس  رد  ور و  شیپ  ناشرون  هک  يرگن  یم  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  يزور  )
يراگتـسر نامه  نیا  دـنام و  دـیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا  يراج  نآ  ناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاـه  غاـب  هب  زورما  امـش  رب  داـب 

هیآ 12. ( 57  ) دیدح . 1 1 (. تسا گرزب 

تراسخ تیمورحم و  جوا 

نتفرگرارق زا  شیوخ  ندومن  مورحم  يانعم  هب  دراوم ، زا  یـضعب  رد  دـنچ  ره  یهلا  تعاطا  تدابع و  زا  ار  دوخ  ناسنا  نتخاـس  مورحم  * 
تـشهب يدـبا و  يابیز  ناهج  هب  دورو  يارب  تیحالـص  دوخ و  تیـصخش  میظع  داعبا  ندـناسر  رمث  هب  قالطالا و  یَلَع  لـیمج  هبذاـج  رد 

. دشاب یم  تیصخش  یهابت  ای  لالتخا  اب  مزالم  هک  تسا  هللاءاقل  ناوضر و 

تیناسنا راتشک  لتق و 

نخس اب  هک  یسکای  تسا  رت  نیگنـس  شهانگو  مرج  دنکیم ، بلـس  وا  زا  ار  یعیبط  تایح  طقف  دشکیم و  ار  يدرف  هک  یـسک  یتسار  هب  * 
، داـسف راز  نجل  ریز  رد  ار  يو  یتوکلم  ناـج  هدوب و  درف  یحور  تاـیح  هدـننکدوبان  حور و  لـتاق  دوـخ ، زیگنا  سوـه  راـتفر  اـی  مومـسم 
ییارآدوخ و یمدآ ؟ تیناـسنا  فرـش و  یهاـبت  اـی  تسا  رتدـب  ناـسنا  ّتیناویح  تعیبـط و  نتـشکایآ  دزاـس ؟ نوفدـم  یهارمگو  فارحنا 

! تسا تیناسنا  راتشکو  یحور  یشکدوخ  هنانز  ییامندوخ 

یعرشریغ طابترا  تقیقح 

ٍضْعَِبل مُهضَْعب  ِذئَمؤَی  ُءاَّلِخ  الا   ) ددرگیم راکشآ  تمایق  رد  هک  تسا  ینمشد  شنطاب  یتسود و  شرهاظ  رـسپ  رتخد و  یمـسرریغ  طباور  * 
هی 67. آ  ( 43  ) فرخز .1 ا . اوقتاب دارفا  رگم  دنرگیدکی ؟ نمشد  زور  نآ  رد  ناتسود  َنیِقَّتملا :) اَّلِإ  ٌّوُدَع 

نیّرب ياه  هبذاج 

هعماج هداوناخ و  رد  ار  طباور  هدرکراکـش و  ار  ایوپ  هدـنز و  ياه  بلق  هک  تساه  حالـس  نیرت  هبذاجرپ  ابیز  قالخا  تیونعم و  هبذاـج  * 
. دندرگیم هفطاع  ار  زرودرخ و  لسن  هدش و  تیبرت  نآ ، هیاس  رد  نادنزرف  دارفا و  دنادرگیم و  ملاس 

یهلا لاصو  قشع و  يانبم 

. تسوا لاصو  يانبم  یهلا  قالخا  هب  قلخت  تسالاو و  تقیقح  نآ  هب  قشع  ساسا  هیاپ و  لیمج ، دنوادخ  تخانش 

لیلق عاتم 

ایند یگدنز  هرهب  هک  نیا  اب  دنا !؟ هدش  یـضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  رذگدوز  یگدنز  هب  يرایـسب  هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  سب  ياج  * 
هیآ 38. ( 9  ) هبوت 1 ا .  (. ٌلِیلَق اَّلِإ  ِةَرِخَْألا  ِیف  اَْینُّدلا  هوَیَْحلا  ُعَتَم  امَف  : ) تسین یکدنا  زج  ترخآ  ربارب  رد 

ییالط ياه  تص  رف 
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اهنآ نتخاس  کیدزن  یگداوناخ و  تافالتخا  زا  یشان  ياه  هلـصاف  اه و  فاکـش  لاوز  رد  یمهم  لماع  نیجوز ، یـسنج  تذل  لاصو و  * 
ار نز  تشرـس  لاعتم  دنوادخ  هکارچ  تسا  نآ  تاکرب  زا  ندـش  دـنم  هرهب  هداوناخ و  ناینب  ماکحتـسا  نز ، تیبوبحم  تیوقت  رگیدـکی  هب 
تفع و رهوگو  درم  زا  رت  مواقم  یـسنج  هزیرغ  ربارب  رد  ار  وا  الاو ، تیعقوم  نیا  ندرک  راد  هشیر  ظـفح و  يارب  هداد و  رارق  ندوب  بوبحم 

نیا هکلب  دـباین ، شهاک  شتیـصخش  تیبوبحم و  هجیتن  رد  دـشابن و  شرـسمه  لاصو  لابند  هب  ات  داد ، رارق  درم  ربارب  نیدـنچ  ار  وا  ياـیح 
ماکو لاصو  هب  ندیـسر  يارب  درم  یفرط  زا  دـشاب . سرـسمه  لاصو  لاـبند  هب  هزیرغ ، ربارب  رد  تمواـقم  فعـض  رطاـخ  هب  هکدـشاب  رهوش 

نیا تسا . نیتسار  تبحم  رهم و  راـثن  يو و  قوقح  تیـصخش و  هب  مارتـحا  رب  ینتبم  هک  تسوا  تیاـضر  بلج  دـنمزاین  رـسمه ، زا  ییوج 
دنک تیوقت  مکحتسم و  سرـسمه  دزن  ار  دوخ  ندوبربلد  تیبوبحم و  ياه  هیاپ  ات  تسیا  نز  يارب  ییالط  ياه  تصرف  هژیو  ياه  تیعقوم 
اربم كاپ و  نادرم ، نانز و  عورـشمان  هناتـسود و  رهاظ  هب  طباور  نانز و  يرگ  هوشع  ییاـمندوخ و  زا  هعماـج  ياـضف  هک  نیا  رب  طورـشم 

تیناویح ینابرق  ار  شیوخ  تیناسنا  فرـش و  دشاب و  رادروخرب  نامرحمان  ربارب  رد  مشچ  لرتنک  الاو و  ياوقت  نامیا و  زا  رهوش  ای  دشاب و 
. دهد رارق  شیوخ  نز  ورگرد  اهنت  ار  لد  شیاوقت ، نامیا و  ياضتقم  هب  هکلب  دنکن ، شیوخ  توهش  و 

تخانشو لقع  تفآ 

هیجوت هناـهب و  اـب  رـسپ  رتـخد و  هطبار  اذـل  تسا  یناوـج  ياـه  یگژیو  زا  فلاـخم  سنج  هب  شیارگو  یـسنج  هزیرغ  تاـساسحا و  جوا  *
ینالقع هن  یـساسحا  قشع  تبحم و  تخانـش ، ققحت  زا  لبق  تسا و  نیرفآ  توهـش  از و  ساسحا  ابُر ، لقع  جاودزا ، رگیدـمه و  تخانش 

هب وت  یطارفا  تبحم  مِصیَو : یمْعی  ِءییَشِلل  َکُّبُح  : ) دنی امرف  یم  ص )  ) مالـساربمایپ هکنانچ  تسا  تخانـش  لقع و  تفآ  هکدیآ  یم  دیدپ 
یبوخ کچوکرایسب و  اه  بیع  هدش و  هتسب  تایعقاو  اب  طابترا  تخانـش و  هار  هجیتن  رد   1 (. دنک یم  رک  ار  شوگ  روکار و  مشچ  يزیچ ،

ج 2، همکحلا ، نازیم  ا. تسا . حیحص  میمصت  ندیشیدنا و  عنام  دیدش  یگتـسباو  زین  تخانـش  ققحت  ضرف  رب  و  دوش ! یم  هدید  گرزب  اه 
تبحم عوضوم  ص 208 ،

یهلا راد  تناما  نانز ،

رد یتناما  هکلب  تسین  سوهلاوب  دارفا  بذـج  كاپان و  ناگدـید  هجوت  هلیـسو  نانز  امـش  يارب  هناـنز  ياـه  هبذاـج  اـه و  یگژیو  تمعن  * 
، تمعن نارفکاب  هک  نیا  زا  دیـسرتب  دینک و  يوریپ  یهلا  نامرف  زا  نیاربانب  دیتسه . دنوادخ  راد  تناما  راد و  هنازخ  امـش  تسامـش و  تسد 

. دیدرگ تمعن  بلس  یهلا و  باذع  راتفرگ 

نردم میدق و  تیلهاج 

هب نانز  هک  نیتسخن - تیلهاج  نارود  دـننامه  دـیریگب و  رارق  دوخ  ياه  هناخ  رد  یلوْألا :) ِۀَِّیلِهاـْجلا  َجُّرَبَت  َنْج  َّرَبَتـالَو  َّنُِکتویب  یف  َنرَق  َو  )
یلکروط هب  نز  هک  تسین  نیا  ّنکتویب ) یف  نرق   ) زا روـظنم   1 دیوشن . رهاظ  مدرم  نایم  رد  دـندش - یم  جراخ  لزنم  زا  ییامندوخ  روظنم 

ياه شزرا  طوقـس  فیعـضت و  لماع  هک  مدرم  نایم  رد  هنانز  ياه  هبذاج  شیامن  ییامندوخ و  يارب  هک  تسا  نیا  هکلب  دنیـشنب ، هناخ  رد 
مالسا و بولطم  باجح  رد  ییاورپ  یب  وترپ  رد  هنانز  ییامندوخ  ییارآدوخ و  هیآ ، نیا  قبط  نیاربانب  دوشن . رـضاح  تسا ، یناسنا  یهلا و 

لمع دـنکیم ، داجیا  نادرم  رد  يونعم - یتیـصخش و  تیباذـج  هن  یـسنج - کیرحت  تیباذـج و  هک  ییاه  شـشوپ  اه و  سابل  زا  هدافتـسا 
، دننک نینچ  رگا  دنورب و  یگنن  نینچ  راب  ریز  دیابن  ناملـسم  نانز  دـندوب و  التبم  نآ  هب  میدـق  تیلهاج  رـصع  نانز  هک  تسا  يا  هنالهاج 

تیلهاج دننامه  يرگید  تیلهاج  هکدهد  یم  ناشن  نیتسخن  تیلهاج  هب  ریبعت  هکنیا  نمـض  دـنا . دـش ه  یگرزب  تیـصعم  تلذ و  بکترم 
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هکلب دشاب  یم  قبطنم  ام  رـصع  اب  الماک " هک  تسا ، میرک  نآرق  ياه  ییوگ  شیپ  زا  یکی  تقیقح  رد  نیا  تسا و  شیپرد  مالـسا  زا  لبق 
يایند رد  نآ  كانتـشحو  رهاظم  هک  تسا  نردـم  تروص  هب  یتح  رتدـب و  رتدـیدش و  بتارم  هب  ندـمتم  حالطـصا  هب  ِرـصع  نیا  تیلهاج 

اّما تساوتحم ! یب  کبس و  هچ  رگنب  ار  نانآ  تیصخش  یگدنز و  تیعـضو  يرآ  دشاب . یم  دوهـشم  ارگ  يدام  ندمتم  ياهروشکو  برغ 
.33 هیآ ( 33  ) با زحا  . 1 دننکیم . هدهاشم  ار  یخرب  نونکا  مه  هچ  نانچ  دننیب ! یم  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  باتزاب و  يدوز  هب 

گنن هکل  زا  يزاس  كاپ 

دنور و ورف  هشیدنا  رکف و  رد  دنا ، هدومن  باجح  فشکو  هدنکفاورف  ار  ایح  تفع و  سابل  هک  ینارتخد  نانز و  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  *
!؟ دنیادزب شیوخ  دوجو  زا  ار  گنن  هکل  نیا 

لماک باجح  تقیقح 

يالتعا لامکو و  تسا  حور  طاـشن  وپاـکت و  شیاـسآ ، تینما ، يدازآ : شتقیقح  یکـشم  رداـچ  اـب  یمالـسا  هناـفیع  لـماک و  باـجح  * 
. دراد لابند  هب  ار  تیبوبحم  موادت  ظفح و  تیصخش و 

یعقاو عجترم  عاجترا و 

ار یباجحدب  یباجح و  یب  نوچ  مه  یفارحنا  روما  ناسنا ا  ییوج  لامک  سح  زا  هدافتساءوس  رد  سیلبا  زا  عبت  هب  یسنا  نیطایـش  هزورما  *
هشیدنا راکفا و  هب  ندوب و ... سالکاب  لماکت ، تفرشیپ و  يدازآ ، ندمت ، مان  هب  هتـشاذگ و  کیـش  سدقم و  یناسنا  میهافم  زا  یـشوپرس 

لاثما یتسرپ و  هنهک  عاجترا ، ار  یکشم  رداچ  اصوصخ  اهنآ  هب  يدنب  ياپ  یـشزرا و  یناسنا و  ینید ، لئاسم  دننکیم و  قیرزت  هعماج  ياه 
زا هن  دزیخ  یم  رب  ناهد  زا  هک  تسا  ینانخـس  اهنیا  اما  دـنهد . یم  ناـشن  تشز  ار  یهلا  نییآ  ياـبیز  هرهچ  بیترت  نیدـب  هداد و  هولج  نآ 

شوماخ زج  یفدـه  نانآ  هارمه . لیلد  لقع و  اب  هن  تسا و  راگزاس  ترطف  اب  هن  ینانخـس  نینچ  . 2( مِهِهاْوفِأب ْمُهلُوَق  َِکلذ   ) هشیدنا بلق و 
ناـنز و ندرک  تیوه  یب  و  هیآ 30 . ( 9  ) هبوت . 2 هی 20 . آ  ( 7  ) فا رع  ا  ك : ر . اه ا . لد  رد  سدـقم  ياه  ناـمرآ  دـنوادخ و  رون  ندرک 

َیباَیَو مِهِهاْوفِأب  ِهللا  َرُون  اوُؤِفُطی  ْنا  َنوُدیُری  . ) دنـشاب دونـشخان  نارفاکدنچ  ره  درک . دهاوخ  لماک  ار  شرون  دنوادخ  یلو  دـنرادن  ناناوج 
هارمگ را  درکو  راـتفگو  هارمگ  ناهاوخدـب  نیا  هیرک  يامیـس  رگنـشور  هک  میرک  نآرق  اذـل   1 (. َنوُِرفاـکلا هِرَک  َولَو  ُه  َروـُن  َِّمتی  ْنَا  ّـالإ  ُهّللا 
اورَفَک َنیِذَّلا  اوـُعیُِطت  ْنِإ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیأ  اـی  : ) دـیامرف یم  هداد و  رادـشه  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هب  ار  عوـضوم  نیا  تساـهنآ ، هنارگ 

، دـینک يوریپو  تعاطا  دـنا ، هدـش  رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دـیا ! دروآ ه  نامیا  هک  یناسک  يا  َنیِرِـساخ :) اُوِبلَْقنَتَف  مُِکباـقْعأ  یلَع  ْمکوُّدُرَی 
یهلا و يالاو  ياه  شزرا  هب  ندز  اپ  تشپ  نیاربانب   2 دش . دیهاوخ  راکنایز  ماجنارس  دننادرگیم و  زاب  ناتیاه  هتـشذگ  عاجترا و  هب  ار  امش 
، یباـجح یب  يدـیقال ، هک  برغ  لذـتبم  گـنهرف  هـب  ندروآور  تریغ و  لـماکو و  حیحـص  شـشوپ  باـجح و  فاـفع ، دـننامه  یناـسنا 

بقع عاجترا و  زج  يزیچ  ملاع  راگدرورپ  هدومرف  هب  تسا ، نآ  رهاظم  زا  دازآ  طـباور  رـسپ و  رتخد و  بذاـک  ياـه  یتسود  ییاـمندوخ ،
.2 هیآ 32 . نامه ، ا . تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  یمیظع  تراسخ  ررـض و  دـشاب و  یمن  یتسرپ  هنهکو  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  نارود  هب  درگ 

هیآ 149 ( 3  ) نا رمع  لآ 

یحو رگاش د 

. سفن درگاش  هن  دشاب  یحو  درگاش  هک  يا  هناحیر  لاح  هب  اشوخ 
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تیمو رحم  هن  تین : وصم 

تینوصم و بجوم  نز و  تیثیح  تمرح و  هناشن  هکلب  تسین  تیمورحم  تیدودحم و  هیام  راصح و  دـنب و  اهنت  هن  ینید  لماک  شـشوپ  * 
وترپ رد   ) نز ظفح  تنایـص و  اِهلامَِجل : ُمَْودَا  اـِهلاِحل و  ُمَعنا  ِهَأْرَْملا  هَنایِـص  : ) دـنیامرف یم  ع )  ) یلع ماـما  تسوا . ییاـبیز  ماود  تیبوبحم و 

نآ قیمع  ینارون و  نخس  نیا  لیلحت   1 (. تسا رترادیاپ  شا  ییابیز  يارب  رتدنمدوس و  شلاح  هب  هنادرم ) تریغ  هنافیفع و  رادرکو  باجح 
تاناکما ات  دهد  یم  رارق  نما  دـعاسم و  طیحم  رد  ار  نآ  هک  تسا  هویم  هناد و  يارب  تسوپ  باجح و  دـننامه  نز  يارب  باجح  هک  تسا 

تنایـص و دراد . یم  نوصم  یگدز  تفآ  بیـسآ و  زا  ار  نآ  بیترت  نیدـب  ددرگافوکـش و  ظـفح و  نآ  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  دوجوم و 
دزاس یم  مهارف  وا  تبثم  یلاع و  ياهدادعتسا  ییافوکش  يارب  ار  هنیمز  هدرک و  ظفح  ار  وا  ياه  ییاناوت  تیدوجوم و  نز  هنافیفع  باجح 

ینطاب لامج  لامک و  هجیتن  رد  دـنکیم  نورد  زا  شمارآ  ساسحا  نوریب و  زا  تینما  ساسحا  هتـسیاش  باجح  وترپ  رد  نز  تهج  نیمه  هب 
شندوب هقوشعم  ماقم  هشیر  وا  يونعم  یقالخا و  ییاـبیز  هژیو  هب  ود  نیا  هک  دوب ، دـهاوخ  رترادـیاپ  وا  يرهاـظ  لاـمج  و  لـصاح ، وا  يارب 

ص 412 مکحلاررغ ج1 ، ا . دش . دهاوخ 

هناکدوک شیامن 

ییامندوخ وترپ  رد  ینامـسآ ، تلزنم  يونعم و  شزرا  دقاف  دوجوم  کی  ناونع  هب  تسا  نز  يالاو  تقیقح  هضرع  شیامن ، نیرت  تشز  * 
. هناکدوک

يزودنا تربع  موزل 

ناینب نز و  ندوب  هقوشعم  ماقم  لزلزت  یناور ، تالالتخا  یـسنج و  ياه  یگدولآ  هب  ناناوج  التبا  زا  هتـشذگراوگان ، خـلت و  ياه  هبرجت  * 
عورشمریغ و ياه  یتسود  زا  یشان  دیدش و -... ياه  نافوط  یلاسکشخ و  هلزلز و  لیس و  لثم  ینیمز - ینامـسآ و  ياهالب  لوزن  هداوناخ ،

. دوش تیاعر  هنافیفع  باجح  هنادرم و  تریغ  هکدنکیم  باجیا  ناهانگو  اشحف 

اوقت زا  ِناشن 

دنوادخ : ) میرک نآرق  هدومرف  هب  تسا و  يراکوکین  اوقت و  ياه  هناشن  زا  نیا  هک  زاس  دوخ  هشیپ  ار  لماک  باجح  ایح و  تفع ، مرتخد ! * 
هیآ 128. ( 16  ) لحن 1 ا . (. دنراکوکین هک  اهنآ  دنا و  درک ه  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب 

تمالس زار 

. دشاب یم  تمالس  ظفاح  نید ، تسا و  حور  تمالس  رد  مسج  تمالس  ور  نیا  زا  دنراد  لباقتم  ریثات  رگیدکی  رد  حور  مسج و  * 

روهظ رصع  رد  يزارفرس 

لاح هب  اشوخ  دنتشگ . هدنکفارس  یسوم  ندمآ  اب  و  دندش ، تسرپ  هلاسوگوا  موق  رثکا  ع )  ) یسوم ترـضح  زور  هنابـش  لهچ  تبیغ  رد  * 
شیامن ییارآدوخ و  باجح ، فشکدـننامه  رـصع  نیا  یتسرپ  هلاسوگزا  ع )  ) يدـهم ماما  ترـضح  ياربک  تبیغ  رد  هک  ینادرم  نانز و 

. دنزارفرس ترضح  روهظ  اب  دندیهر و  تریغ  فعض  ای  نادقف  هنانز و  ياه  هبذاج  راو  کسورع 
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لد ناشن  راتفر ،

هک ساسا  یب  هیجوت  نیا  اب  ار  دوخ  ياز  بیسآ  ياه  ییامندوخ  اه و  یهاوخدوخ  هک  هاگآ  مکو  نیزوریغ  نانز  نادرم و  زا  رایـسب  هچ  * 
بلق و هک  نیا  زا  لفاغ  دننکیم  بوکرس  ار  نادجو  هدنزاس  داقتنا  هداد و  یلـست  بیرف و  ار  دوخ  دشاب " فاص  نورد ، كاپ و  دیاب  بلق  "
اضعا و انامه  هکدوخ  تمدـخ  تحت  نازابرـس  هب  دـشاب ، یهلا  كاـپ و  زکرم  نیا  رگا  تسا . ناـسنا  دوجو  روشک  یهدـنامرف  زکرم  حور ،

دومن ریخست  ار  نآ  درک و  خوسر  بلق  رد  ناطیش  رگا  دهد و  یم  هنادنسپادخ  ینارون و  كاپ و  لامعا  رودص  روتسد  دنـشاب ، یم  حراوج 
رد هکدوارت  نامه  هزوکزا   " دنکیم رداص  دنـسپان  لامعا  هانگ و  ماجنا  روتـسد  هداد و  رارق  دوخ  تمدخ  رد  ار  اضعا  هتـشگ و  کیرات  لد 

 ". تسوا

نز اب  هنامیرک  راتفر 

يدام و ياـه  شزرا  زا  رتـالاب  یقفا  رد  ار  وا  هدرب و  یپ  نز  يرهاـظ  ياـه  هبذاـج  یـسنجارف و  شقن  هب  هکدـنا  تلیـضف  اـب  نادرم  اـهنت  * 
درم زج  یـسک  : ) دنیامرف یم  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  اذل  دننکیم . دروخرب  نانآ  اب  هنامیرک  قالخا  اب  اذل  دنرگن . یم  ریذـپانف  یمـسج 

ص371. لامعلازنک ج 16 ، 1 ا. (. دومنن تناها  نانآ  هب  هیامورف  تسرپ  دوخ  زا  ریغ  یسک  درکن و  مارتحا  مارکا و  نانز  هب  راوگرزب 

رامیب اب  دنویپ 

. دشاب هدش  راتفرگ  يزاجم  يروص و  قشع  يالب  هب  هکددنبب  یناوج  اب  ییوشانز  دنویپ  هک  يا  هناحیر  زا  اتفگش  * 

حور يالتعا  مسج و  تشادهب 

دـبای و یم  شمارآ  هدرک و  هیذـغت  وا  تبحم  ریـش  زا  یناور  دـُعب  رد  رداـم و  مسج  ریـش  زا  ینامـسج  هبنج  رد  كدوـک  هـک  هنوگناـمه  * 
یحور و ای  یعیبط  تایح  هفطاـع  ریـش  هژیو  هب  هیذـغت  عون  ود  زا  یکی  رد  لـالخا  ددرگیم و  نیمـضت  هبنج  ود  ره  رد  شدـشر  تمـالس و 

تبحم ریـش  تعیرـش ، هنیـس  زا  تیدام و  ریـش  تعیبط ، هنیـس  زا  رگا  زین  هتفای  غولب  ياـه  ناـسنا  اـم  دزادـنا ، یم  رطخ  هب  ار  كدوک  یناور 
زا ریش  هیذغت  نودب  يدام  تعیبط  ناتسپ  زا  ریش  هیذغت  میبای . یم  تسد  شمارآ  هب  هتـشگ ، نیمات  حور  يالتعا  مسج و  تشادهب  میـشونب ،
هب لزنت  تیناسنا و  طوقـس  نآ ، ماجرف  هک  دوش  یم  ناسنا  يونعم  یحور و  تاـیح  نداـتفا  رطخ  هب  بجوم  ص )  ) يدـمحم تعیرـش  هنیس 

. تسا تیناویح 

ناج هزاوآ 

. دندینش دوخ  ناج  زا  ار ، بوبحم  لامج  هزاوآ  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  * 

الاو هدشمگ 

یلع ماما  تساه . هلیـسو  نداد  رارق  فده  و  تایح ، يالاو  فدـه  دوخ و  ندرک  مگ  هناشن  نانز  یباجحدـب  یباجح و  یب  يرگ ، هولج  * 
هب یلو  هدرک ، مُگار  شا  یتوکلم  ِدوخ  اما  ددرگیم  شا  دـشمگ ه  يوجتـسج  هب  هک  یـسک  زا  منک  یم  بجعت  : ) دـنیامرف یم  ابیز  هچ  (ع )

ص 36. ج 2 ، مکحلا ، ررغ  1 ا . (. ددرگیمن وا  لابند 
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غو رف  رپ  غارچ 

. تسا یناسنا  یهلا و  قشع  غارچ  دنکیم ، نشور  ار  یگدنز  هک  یغارچ  هناگی  * 

تروص قشع  ماجرف 

مادکره عورشمان  قشع  نآ  زا  رتدب  توهش و  تروص و  زا  لصاح  قشع  هک  تخومآ  ناگمه  هب  فسوی ، ناتـساد  حرط  اب  میکح  نآرق  * 
یحابص ای  تعاس  دنچ  هچرگ  تسا  هارمه  تسکش  اب  ابلاغ " هدوب و  خلت  ياهدمآ  یپ  ياراد  تعیبط ، ترطف و  میرح  زا  زواجت  روخارف  هب 

دوب یگنن  تبقاعدوبن  قشع  دوب  یگنر  یپزک  ییاه  قشع  یمور : نیدلا  لالج  لوق  هب  دشاب و  شخب  تذل  نیریش و  رهاظ  هب 

یعقاو یتسود  هناشن 

ج مکحلا ، ررغ  1 ا . (. دراد یم  زاب  ناهانگو  اه  یتشز  زا  و   ) دنکیم یهن  ار  وت  درادب ، تتسود  هک  یـسک  َكاهَن : َکَّبَحَا  ْنَم  : ) یلع ماما  * 
ص 152. ، 2

نیتسار نامیا 

مامت یمالـسا  تاداقتعا  ریاـس  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  تلیـضف  هیاـس  رد  ناـسنا  تسا  ناحبـس  يادـخ  اـب  هلماـعم  تعیب و  ناـمیا ، تقیقح  * 
رد فرـصت  هجیتن  رد  هتـشگ ، دنوادخ  کلم  شدوجو  همه  هاگنآ  دـشورف . یم  ملاع  راگدرورپ  هب  تشهب ، ربارب  رد  ار  شیوخ  تیدوجوم 

راتفر تاـیح و  داـعبا  همه  رد  ناـمیا ، تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  یقیقح  نمؤم  تهج  نیمه  هب  دـشاب . یمن  زیاـج  وا  نذا  نودـب  ریغ ، کـلم 
دح رـس  ات  نآرق  مالـسا و  یـشزرا  ماظن  زا  دوخ ، یلمع  یملع و  نوئـش  مامت  اب  دریگیمن و  رظن  رد  ار  قح  ياقل  اضر و  هب  لین  زج  شیوخ 

تمارک باتک  نآ  نآرق : هکنانچ  ددرگیم : ینارون  وا ، يامیس  بلق و  یهلا و  وا ، رادرکو  تافص  قالخا ، بیترت  نیدب  دنکیم و  عافد  ناج 
يذَّلا مُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَا  نَمَو  هَّنجلا ... مهل  َّنَأـِب  ُمله   َ اوماَو مُهَـسُْفنا  َنینِمْؤملا  َنِم  يرَتْـشا  َهُّللا  َّنإ  : ) دـیامرف یم  رو  رپ 

- هّللاءاقل میعن و  تشهب - شربارب  رد  هک  درک  يرادـیرخ  ار  ناش  لاوما  اه و  ناج  نانمؤم  زا  دـنوادخ  میظَعلا ؟) زوْفلا  وُه  َکلذو  ِِهب  متْعَیاب 
دیا و هدرک  دنوادخ  اب  هک  يا  هلماعم  هب  امش  رب  داب  تراشب  سپ  دشاب ، یم  شدهع  هب  دنوادخ  زا  رترادافو  یسک  هچ  و  دشاب ... نانآ  يارب 

ياه ییاراد  ناسنا و  کلام  هک  نیا  دوجو  اـب  هک  تسا  راـگدرورپ  تبحم  فطل و  تیاـهن  نیا   1. تسا امـش - يارب  یگرزب - يزوریپ  نیا 
هداد و رارق  تسا ، تیاهن  یب  تذـل  لیاسو  بهاوم و  رد  قرغ  هک  یتشهب  مه  ار ، نآ  ياهب  درخ و  یم  ار  ناسنا  یتسه  ابیز  هچ  اـّما  تسوا 
. تسین هسیاقم  لباق  یتشهب  ذیاذل  بهاوم و  زا  کی  چیه  اب  نایاپ  یب  تذـل  ریظن و  یب  تمعن  نیا  هک  شیوخ ، لاصو  دوهـش و  تشهب  مه 
رد دسانشب و  ار  دوخ  ياهب  شزرا و  هک  نآ  طرش  هب  تسا  دوجو  ملاع  تادوجوم  فرـشا  هک  درم  نز و  زا  معا  ناسنا - تمظع  تسا  نیا 

هنالقاع ایند ، یناـف  عورـشمان و  ياـه  یـشوخ  رویز و  رز و  مه  تسوا و  يرتشم  یتسه  ملاـع  بوبحم  دوبعم و  مه  هکاـیند  هناـخ  تراـجت 
.111 هیآ ( 9  ) هبوت ا . دشورفن . تیدبا  تشهب  نیرفآ و  ناج  هب  زج  ار  دوخ  هناهیفس و  هن  دنک  یشورفدوخ 

تیصخش یناوتان 

. دنزجاع نآ  زا  قح ، نابلاط  زج  هک  تسا  یتلیضف  هنانز  ییامندوخ  يرامیب  ندوب  موش  هب  فارصا  * 

تماما رادشه 
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ار قح  نانخـس  دیدرک و  یم  تشحو  هدومن و  یبات  یب  هلان و  هنیآره  دیدید ، یم  امـش  دنا  هدرک  هدـهاشم  ناتناگدرم  هک  ار  هچ  نآ  رگا  )
هدهاشم زین  امـش  دور و  یم  رانک  اه  هدرپ  يدوز  هب  تسا و  روتـسم  امـش  زا  دنا  هدـید  اهنآ  هچ  نآ  اما  دـیدرک  یم  تعاطا  دیدینـش و  یم 

هبطخ 20. هغالبلا ، جهن  1 ا . (. درک دیهاوخ 

ابیز تریس  نادقف 

نتفای يوجتسج  رد  یگدنز ، ندش  يداع  یسورع و  زا  سپ  یلو  دنراد  هجوت  نز  يابیز  تروص  هب  ادتبا  رد  اه  ینیبرهاظ  رطاخ  هب  نادرم 
ص نارتخد ، تیبرت  یگدنزاس و  . 2 2. دش دنهاوخ  رفنتم  یتح  توافت و  یب  وا  هب  تبـسن  دننیبب ، رانکرب  رود و  نآ  زا  ار  نز  رگا  دنتریس و 

.261

رون عولط 

. سوه راز  نش  هپت  تشپ  زا  هن  دنک  عولط  ناج  تکازن  بدا و  هوک  تشپ  زا  قشع ، دیشروخ  كانبات  هرهچ  * 

نیما لیئربج  هظعوم 

دیاب یلو  رادب  تسود  یهاوخ  یم  ار  هچ  ره  يریم . یم  ماجنارـس  هک  شاب  هجوتم  اما  نک  یگدـنز  يراد  لیم  هنوگره  (ص !) دـمحم يا  )
هنیفس . 3 3 (. دومن یهاوخ  هدهاشم  ار  تلامعا  يزور  هک  شاب  هاگآ  اما  نک  لمع  یهاوخ  یم  هک  روط  ره  يوش . ادـج  تبوبحم  زا  يزور 

ص 710. ظعو ، هدام  ج 4 ، راحبلا ،

هل زلز  شیازفا 

ص 21. ج 79 ، را ، ونالا  راحب  ا . دبای .) یم  شیازفا  اه  يراتفرگو  هلزلز  دوش ، یم  راکشآ  انز  هک  یماگنه  ع :)  ) قداص ماما  * 

هنانز ياه  هبذاج  هفسلف 

حور لد و  رد  اهنآ  ریثات  هیاس  رد  ات  داد  رارق  ییاه  هبذاج  لاـمج و  امـش  يارب  دـیرفآ و  ار  امـش  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ناوناـب ! يا  * 
هدرب و ار  هدافتـسا  نیرتـهب  ناتنارـسمه  دزن  شیوخ  تیبوـبحم  شیازفا  ظـفح و  دوـخ و  شزرا  ندربـالاب  رد  هژیو  تیعقوـم  نیا  زا  نادرم ،
هنانز و ياه  هبذاج  نیاربانب  دیروآرد . تکرح  هب  جاودزا  يالاو  فادها  تیقح و  قح و  يوس  هب  ار  ناتنارـسمه  دوخ و  یگ  اوناخ  تایح 

ییابیز فافع و  اوقت ، تیـصخش ، يالتعا  يرترب و  كالم  ناتراگدرورپ  هدومرف  هب  هکلب  تسین . يرترب  زایتما و  كـالم  اـبیز  ياـه  ساـبل 
هی 13. آ  ( 49  ) تا رجح  . 2 2  . تسامش نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  ْمکیَْقتَا :) ِهَّللا  َدنِع  مُکَم  َرْکَا  َّنِإ   ) تسا یقالخا  ياه 

یگ دنز  لّوحت 

یم اهنآ  رب  لاعتم  دـنوادخ  تاکرب  تمحر و  دـندرکیم ، يرپس  لماک  باجح  فافع و  اوقت و  تیاـعر  اـب  ار  یتدـم  اورپ  یب  ناـنز  رگا  * 
نانآ هودنا  ترسح و  هاگنآ  تشگیم ، لوحتم  حالص  دشر و  تمـس  هب  اهنآ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، يونعم ، يدام ، تایح  دیراب و 

ار دوخ  رمع  زا  یتمسق  دندوب و  مورحم  تاکرب  نیا  زا  یناسنا  یمالـسا و  تانوئـش  ندرکن  تیاعر  رثا  رد  یتدم  ارچ  هک  تفرگدهاوخ  ار 
! دندنارذگ یتخبدب  تبکن و  اب 
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نامیا ياضتقم 

هک هعماـج  دنـسپ  مدرم و  تساوخ  يدونـشخ و  هن   1. تسا یگدـنز  تاظحل  مامت  رد  دـنوادخ  يدونـشخ  لیـصحت  یقیقح  نامیا  همزال  * 
هیآ 62 ( 9  ) هبوت ك : ر . ا . تسا . یگتخابدوخ  تراسا و  تمالع  یمود  یگدازآ و  تیرح و  هناشن  یلوا 

ییامندوخ گنهرف  جیورت  تبوقع 

جیورت ثعاب  ینعی  دراد  لابند  هب  زین  ار  یناوارف  ياشحف  تسا ، اشحف  قیداصم  زا  دوخ  هکنیا  نمـض  هعماج  رد  نانز  هناـفیفعریغ  روضح  * 
هب تردابم  دندرگنزاب و  دنوادخ  فطل  نماد  هب  نانآ  رگا  اذل  تسا  یـسنج  تافارحنا  عویـش  و  یگنهرب ، ییامندوخ و  زیگناداسف  گنهرف 

هچرگ دنراد  تسود  هک  یناسک  : ) دیامرف یم  هکدنوش  یم  ملاع  راگدرورپ  نخـس  نیا  لومـشم  تهج  ود  ره  زا  دننکن ، یمالـسا  باجح 
زا  ) دـنوادخ تسا و  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  يارب  یکاندرد  باذـع  دـبای ، عویـش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  حـیبق  ناـهانگو  اشحف 2  " المع -

يزیچ ینعی  اشحف ، . 2 3 (. دـیتسین هاگآ  نآ ) راب  نایز  نوگانوگ و  داعبا  زا   ) امـش اما  تسا  هاگآ  اشحف ) هعاشا  رابگرم  راثآ  موش و  بقاوع 
هیآ 19. ( 24  ) رون . 3 تسا . نشور  شحاف و  نآ  یتشز  هک 

ندش هبنتم  هویش 

هبنتم ات  دننکن ، نیمات  ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ  ینامز  تدـم  يارب  تسا  یفاک  ! دـنراذگیم شیامن  هب  ار  دوخ  سیماون  هک  یناردـپ  نادرم و  *
! درذگیم هچ  ناوجون  ناوج و  لسن  رب  دنوش 

هنادنمدرد ياه  مایپ 

هک تسا  ییاضرادوخ "   " مان هب  یتبیصم  ضراوع  زا  اه  مشچ  ندش  هتسخ  اهوناز و  ندش  تسس  نتفر ، هجیگرـس  هلاس : هدجیه  يرـسپ  * 
هب هاگره  یلو  مسرت  یم  هریبک  ناهانگ  زا  ناوجون : کی  منک . هچ  مناد  یمن  مراک ، شزرو  يدرف  هک  نیا  اب  متـسه ، نآ  راتفرگ  اه  تدـم 

ناوج کی  همان  زا  یـشخب  موش . یم  تحاران  مه  دـعبو  منز  یم  انمتـسا )  ) تسردان راک  نیا  هب  تسد  هاگآدوخان  منک ، یم  هاـگن  يرتخد 
الاح یل  و  دراذگیم . ناسنا  ناور  مسج و  رب  ییوس  راثآ  تسا و  هانگ  راک  نیا  هک  متـسناد  یمن  اه  تدـم  ات  يراس : زا  هلاس  کی  تسیب و 

هچ دییوگب  امـش  تسا ، هدنامن  یقاب  میارب  يا  هدارا  رگید  ادخ  هب  منک ، كرت  مناوت  یمن  ما ، هدیمهف  ار  لئاسم  نیا  تسا  لاس  دنچ  هک  مه 
شرورپ لـقع  هچ  ره   2. تسا هدـش  هدـیرفآ  يدـیحوت  تبحم  شیارگو و  شنیب  اب  بلق ، لقع و  یلاعت *  قح  تبحمو  بلق  یکاـپ  ا  منک .

یکاپ ياه  هناشن  زا  دوب . دهاوخ  رتشیب  شتعاطا  تبحم و  دـشاب ، رت  كاپ  تلیذر  تیـصعم و  یگدولآ  زا  رت و  فافـش  لد  هنیآ  رت و  هتفای 
. یـسنج تایح  ناوجون و  متفه ، لصف  نا ، وجون  يایند  3 ا .  . تسا بوبحم  ياقل  هب  لوصو  گرم و  هب  ندوب  دـنمقالع  یهلا  تبحم  لد و 

هیآ 6. ( 62  ) هعمج ك : ر . . 3 هی 7 . آ  ( 49  ) تا رجح  : 8 هی 7 - آ  ( 91  ) سمش ك : ر . . 2

اه لد  بذاک  لابقا 

هب دنتـسه و  یعامتجا  يدرف و  تیبوبحم  اه و  لد  لابقا  تّزع و  ندروآ  تسدـب  ددـص  رد  هانگ  قیرط  زا  هکار  یناسک  لاـعتم  دـنوادخ  * 
نک و هشیپ  یهلا  ياوقت  دوش  یم  هتفگوا  هب  هک  ینامز  و  : ) دیامرف یم  هدرکدیدهت و  دننکیم ، ییانتعا  یب  اهنآ ، هب  رادشه  هظعوم و  ماگنه 

يرتسب دـب  هنیآ  ره  تسا و  سب  ار  وا  خزود  تسا  تزع  لیـصحت  ددـص  رد  هانگ  وترپ  رد  امن ، ظفح  یهلا  تازاجمو  تیـصعم  زا  ار  دوخ 
هیآ 206. ( 2  ) هرقب 1 ا . (. تسا
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هداوناخ رد  شمارآ 

هیاس رد  نیجوز  ياهزاین  لـیمکت  نیمأـت و  اهدادعتـسا و  شرورپ  ییافوکـش و  زا  یـشان   2. تسا یگداوناخ  دنویپ  فدـه  هک  یـشمارآ  * 
هیآ 21. (30  ) مور ك . ر . . 2 تسا . يونعم  يدام و  لباقتم  تامدخ 

دنمشناد نخس 

. دزاس راوتسا  نارگید  مالآ  رب  ار  شذیاذل  هک  تسا  نآ  ناسنا  کی  راتفر  نیرت  تشز 

ماگ هب  ماگ  تسایس 

و نارتخد ، بیرف  لافغا و  يارب  نامز  نیطایش  ناطیش و  ماگ  هب  ماگ  ياه  تسایـس  زا  یکی  یمالـسا ، لماک  باجح  نداد  هولج  لکـشم  * 
دزـشوگار یجیردـت  تسایـس  نیا  رطخ  دـیجم  نآرق  اذـل  تسا  داسف  یگنهرب و  یباـجح ، یب  سپـس  یباجحدـب و  ماد  رد  ناـنآ  نتخادـنا 

دنکب ناطیـش  ياـه  ماـگزا  يوریپ  سک  ره  دـینکن و  يوریپ  ناطیــش  ياـه  ماـگزا  دـیا ! دروآ ه  ناـمیا  هـک  یناـسک  ا ي  : ) تـسا هدوـمرف 
21 هیآ ( 24  ) رون 1 ا . (. دهد یم  نامرف  هانگو  اشحف  هب  وا  اریز ) دزاس ، یم  شهارمگ  )

يرایشوه یکریز و 

ياهرذب تسا . نتشیوخ  دنمشزرا  تیوه  هب  اهنآ  مامتها  زا  ناشن  تسا و  هدیشر  هفیفع و  نارتخد  يرایـشوه  یکریز و  زا  ایح : بجح و  *
تفرعم لالز  بآ  اب  نآ  يرایبآ  تسا . هتشگ  یناشفارذب  یبلط  تیدبا  یهاوخاقب و  تیناسنا و  ياهرذب  اب  ناسنا  ناج  نیمزرـس  تیناسنا * 

ناج و ندش  هتخاس  هجیتن  رد  اهنآ و  ندیسر  رمث  هب  نتفکـش و  بجوم  اه ، تفآ  زا  اهنآ  نتـشاد  نوصم  حلاص و  لمع  رون  اب  نآ  هیذغت  و 
. تسا ینادواج  شخب  تذل  تایح  کی  يارب  ناسنا  تیصخش  ندش  ایهم 

ازج نیلوا 

، تشز لمع  رفیک  نیلوا  تسا و  ناسنا  حور  دـشر  تیـصخش و  رد  نآ  يوکین  ریثأت  کین ، لمع  شاداپ  نیلوا  تسا : لمع  نتم  رد  ازج  * 
رثا زا  رت  عیرس  ناسنا ، رد  هانگ  رثا  : ) دنیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  ترضح  تهج  نیمه  هب  تسا . حور  لّزنت  تیـصخش و  رد  نآ  ءوس  ریثأت 

ص.330. ج 73 ، را ، ونالا  راحب  .2 2 (. تسا تشوگرد  وقاچ 

يدنمشزرا نازیم 

هجاوم ماگنه  وا  دزن  دنوادخ  تلزنم  دنیبب  دیاب  تسا ، ردقچ  دنوادخ  دزن  شتلزنم  دنادب  دهاوخ  یم  هک  یسک  (: ) ع  ) یلع ماما  ترضح  * 
بای ص ا8 ، ج 70 ، راونالا ، راحب  1 ا . (. دراد شزرا  تلزنم و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دزن  نازیم  نامه  هب  تسا  ردـقچ  ناهانگ  اب  ندـش 

. یلاعت هللا  بح 

لوقعم يدازآ 

نوچ دناسرن و  بیـسآ  يونعم  یحور و  يدازآ  هب  هکدشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  هناهاوخ  لد  ياهراتفر  یمـسج و  يدازآ  لقع  هاگدید  زا  * 
نز و یناسنا  يالاو  ياه  ییاناوت  اهدادعتـسا و  نتفر  نایم  زا  حور و  نادنز  لقع و  تراسا  يرابودنب  یب  طرـش و  دـیق و  یب  يدازآ  همزال 
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شمارآ شیاسآ و  يرطف ، ياهدادعتـسا  دـشر  هنیمز  فافع  لماک و  شـشوپ  نوچ  تسا و  تلیذر  لطاب و  دـشاب ، یم  هعماـج  دارفا  رگید 
. تسا تلیضف  قح و  دنکیم ، مهارف  ار  هعماج  دارفا  نز و  لماکت  یناور و  یحور و 

جاودز ياه ا  هزیگنا 

وا اب  هک  يدرف  دنک و  یم  راذگاو  لام  نآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دـنک ، جاودزا  شلام  تهج  هب  ینز  اب  هک  یـسک  (: ) ص  ) مالـسا یمارگ  یبن  *
نید جاودزا ، رد  شا  هزیگنا  هک  یـسک  تسوا و  دنیاشوخان  هک  دنکیم  هدهاشم  نز  نآ  رد  يزیچ  دنک ، جاودزا  شییابیز  رطاخ  هب  افرص "

ج14 ص31. هعیشا ، لئاسو  . 2 2 (. درک دهاوخ  عمج  وا  يارب  ار  اهنیا  همه  دنوادخ  دشاب ، نز  نامیا  و 

بذاک ذیاذل  ثاریم 

هک يرتخد  نیاربانب  . 1 دنک یم  وا  ثاریم  ار  تلذ  دـنوادخ  دربب ، تذـل  یهلا  یـصاعم  ینامرفان و  اب  هک  یـسک  (: ) ع  ) یلع ماما  شیامرف  * 
. بنذ عوضوم  ص 463 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  ا . دنکوا . ثاریم  ار  تیضوغبم  تلذ و  دنوادخ  دهاوخب ! لطاب  هار  زا  ار  تیبوبحم  تزع و 

يزاب هدنزاب  نیلوا 

. دنشاب یم  يزاب  هدنزاب  هکلهم و  ینابرق  باجحدب ، ارآدوخ و  نانز  دوخ  لوا  هجرد  رد  ابلاغ  اشحف ، عویش  رد  * 

ناسنا ياهب 

یب لامک  نآ  شریذپ  شیاجنگو  تیفرظ  يدوجوم  چیه  تسوا و  اب  يونعم  يدوهش و  تاقالم  دنوادخ و  ناسنا ، يالعا  ییاهن و  فده  *
. تشاد دـهاوخن  ناوـضر  اـقل و  تنج  هژیو  هب  تـشهب  زج  ییاـهب  تـلع  نـیمه  هـب  درادـن و  ناـسنا  یتوـکلم  حور  بـلق و  زج  ار ، تیاـهن 

تـشهب زج  ییاهب  امـش  ياه  ناج  يارب  نیقی  هب  اِهب : ّالإ  اهوعیبَتالَف  هَّنَْجلا  الإ  ٌنَمَث  ْمکِـسُْفنِأل  َْسَیل  هَّنإ  : ) دـنیامرف یم  ع )  ) یلع ناـنمؤمریما 
ص13. ج 78 ، راونالاراحب ، . 2 2 (. تشهب هب  رگم  دیشورفن  ار  نآ  سپ  تسین 

روآ بجعت  رهق 

. نکم رهق  تسوت ، یتوکلم  ناج  انامه  هک  تناتسود  نیرتهب  اب  * 

رون ملاع  هب  تیاده 

يدام و تایح  ِنوگ  انوگداعبا  رد   ) یتمالـس ياه  هار  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنـشاب ، دوخ  راگدرورپ  يدونـشخ  اـضر و  یپ  رد  هک  یناـسک  )
تفرعم و ییانـشور  رون و  ملاـع  يوس  هب  هدومن و  جراـخ  تیـصعم  تلیذر و  تلاـهج و  ياـه  یکیراـت  زا  دـیامن و  یم  تیادـه  يونعم )

هیآ 16. ( 5  ) هدث ام  ا . . 1( دیامن یم  تیاده  میقتسم  طارص  تعاطا و  تلیضف و 

ششوپ رد  تفع 

یم یششوپ   2 دنهد . رارق  لئاح  هتخادنا و  هنیس  يور  رب  ار  دوخ  ياه  شوپرس  اه و  هعنقم  دیاب  نانز  َّنِِهبُویُج :) یلَع  َّنِهِرمُِخب  َْنبِرـضَْیل  َو  )
هنیـس و ندرگرود و  اه و  شوگو  هناچ  ریز  اهوم ، رـس و  لماک  ندناشوپ  رب  هوالع  الوا " هکدـناشوپب  لمع  هماج  ار  یهلا  مکح  نیا  دـناوت 
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مامت ندب و  ياه  یگتـسجرب  مجح و  رداچ ، دننامه  هکدشاب  هداس  دنلب و  داشگ ، سابل  هارمه  هب  ًایناث  دـناشوپب و  الکزین  ار  نآ  یگدـمآرب 
عقوم رد  ار  اهنآ  ای  دـناشوپ ، یمن  ًالماکار  عضاوم  نیا  زا  یـضعب  هک  یهاتوک  ياه  يرـسور  اـّما  هیآ 31 . ( 24  ) رون . 2 دناشوپب . ار  مادـنا 
دروم باجح  یعرـش و  شـشوپ  دـناوت  یمن  دزاس  یم  نایامن  هریغ  داب و  شزو  اـب  اـی  پچ و  اـی  تسار  تمـس  هب  تروص  رـس و  شخرچ 

ندرکراکشآ ياه  قادصم  زا  تسا و  یتنیز  گنراگنر و  اه  يرـسور  نیا  الومعم  هکنیا  نمـض  دزاس . ققحم  ار  ملاع  راگدیرفآ  شرافس 
یتنیز و یگنر و  ای  نابسچ  گنت و  وتنام  راولش و  هک  هنوگنامه  دشاب  یم  هانگو  مارح  هدوب و  هعماج  رد  جربت  نامرحمان و  ربارب  رد  تنیز 

هیاپ ندرک  تمـسس  رتشیب و  یـسنج  تیباذج  نتـشیوخ و  نداد  بیرف  زج  يزیچ  اه  شـشوپ  هنوگنیا  ور  نیا  زا  تسا  نینچ  نیا  نآ  لاثما 
دودـح باجح  بوجو  نایب  رب  هوالع  هیآ  تسین . هعماج  رد  داسف  داجیا  مالـسا و  نیناوق  ندـش  ینابرق  ناناوج و  یقالخا  يداقتعا و  ياـه 

یب زا  دنناشوپب و  مرحمان  نادرم  ربارب  رد  ار  شیوخ  ياهوم  ندرگو و  رـس  هنیـس و  مادنا و  مامت  هک  دـیامن  یم  صخـشم  ار  نانز  شـشوپ 
هژیو هب  هعماـج  دارفا  دوـخ و  یناـسنا  یلاـع  ياهدادعتـسا  تفع و  اداـبم  اـت  دـنیامن  زیهرپ  هعماـج  رد  ییاـمندوخ  یباجحدـب و  یباـجح و 

ناسنا و تیدوجوم  ظفاح  هک  تسا -  یهلا  ياهزرم  دودـح و  ماکحا  نیا  ددرگ . هابت  دزوسب و  نآ  زا  یـشان  توهـش  شتآ  رد  نادـنزرف ،
َمَلَظْدَقَف ِهللاَدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَمَو  ِهللا  دوُدُح  َْکِلت   ) تسا هدرک  ملظ  دوخ  هب  دنکزواجت ، اهنآ  زا  هک  یسکو  تسوا - تیـصخش  هدنهد  شرورپ 

1 هیآ ( 65  ) قالط ا . . 1( هَسْفَن

تمکح میلست  هجیتن 

ور نیا  زا   . 2. ددرگیم زاغآ  یهلا  نیمارف  ّتیـشم و  ربارب  رد  میلـست  تیاضر و  شمارآ و  ادـبم  هب  لاصتا  اـب  یقیقح ، یـشوخ  شمارآ و  * 
. تسا بذاک  نآ ، ریاظن  رگیدکی و  اب  سنا  طابترا و  هیاس  رد  رسپ  رتخد و  شمارآ  دننامه  تیصعم  تلفغ و  زا  یشان  ینامداش  شمارآ و 

هیآ 28. ( 13  ) دعر ك : ر . . 2

يرورض زاین  ود 

. دراد ترورض  وا  يارب  زین  باجح  فافع و  دراد ، تیمها  هناحیر  يارب  جاودزا  هک  هزادنا  نامه  هب  * 

دیدج يالب  هزات و  هانگ 

اهنآ يارب  يدیدج  يرامیب  الب و  دنوادخ  دـنوش ، نآ  بکترم  مدرم  هتـشادن ، هقباس  هک  يا  هزات  هانگ  هاگره  ع ( :)  ) اضر ماما  ترـضح  * 
ص 343 ج 73 ، راونالاراحب ، 1 ا . (. تسا هتشادن  هنیشیپ  نامز  نآ  هک  دنک  یم  داجیا 

یقالخا لیاضف  يانبریز 

تخانش و وترپ  رد  هک  یناسنا  تسا . یقالخا  لیاضف  ریاس  ایح و  تفع ، هب  ندش  هتسارآ  حور و  ییابیز  يانب  ریز  اوقت ، نامیا و  تفرعم : * 
رون و ندرک  هدامآ  دنمزاین  ار  دوخ  ربق ، تشحو  تملظ و  تبرغ و  گرم ، دای  رثا  رد  دنیب و  یم  وا  رضحم  رد  ار  دوخ  لاعتم ، دنوادخ  دای 

تافـص ناهانگراثآ و  هتفر و  رانکاه  هدرپ  هک  یماگنه  رـشحم  هنحـص  رد  ییاوسر  تمایق و  داـی  اـب  دـنیب و  یم  خزرب  ناـهج  يارب  سنوم 
زا ار  دوخ  دـیاب  تسا و  راپـسهر  دـنوادخ  يوس  هب  هکدـبای  یم  يدـنم  شزرا  تقیقح  ار  دوخ  دوش ، یم  رهاـظ  ناـسنا  يامیـس  رد  تشز 

: تسا يدـبا  رفـس  يارب  هشوـت  نتخاـس  مهارف  یناـسنا  نـینچ  ِّمـغ  مـه و  شـالت و  دـیامن ، كاـپ  ناـهانگراگنز  ینطاـب و  ياـه  یگدوـلآ 
رویز هب  ار  مادـنا  رّطعم و  یقـالخا  تـالامک  شوخ  يوب  هب  ار  ناـج  رّونم و  يوق  ِناـمیا  تفرعم و  رون  هب  ار  دوخ  بلقدـنکیم  شـشوکاذل 

. دیامن نیزم  یگدنب  تعاطا و 
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یخزرب منهج  تشهب و 

هشوگزا يا  هشوگ  ای  تشهب  ياه  غاب  زا  یناتسوب  ربق  ِراّنلا : ِرَفُح  نِم  هَْرفُحْوَا  ِهَّنَْجلا  ِضایِر  ْنِم  هَضْوََرل  َربَقلا  َّنإ  (: ) ع  ) نیدباعلا نیز  ماما  * 
ص 159 ح 19. توملا ، تارکس  باب  ج 6 ، راونالاراحب ، .2 2  (. تسا منهج  شتآ  ياه 

ریذپان فیصوت  ترسح 

یهاتوک زا  نم  رب  سوسفا  : ) دنیوگیم تسا و  دنلب  ناراک  هنگ  نامرجم و  ياترـسحاو  هک  تمایق )  ) يزور زا  دیـسرتب  ناملـسم  ناوناب  يا  *
(39  ) رمز 1 ا . (. مدوب ناراد ) نید  وا و  شخب  تایح  تاروتسد  تایآ و   ) ناگدننک هرخسم  زا  مدرک و  دنوادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  ییاه 

هیآ 56.

یتسودرسمه ای  یهاوخدوخ 

، توهـش تروص و  يانبم  رب  جاودزا  اما  دراد : یتسو  درـسمه  ینیب و  رگد  هبنج  اپ ك ، فط  اوع  تیناـسنا و  تریـس و  هیاـپرب  جاو  دز  *ا 
. یهاوخدوخ ینیبدوخ و  هننج 

یفطاع وبمک د  ناربج 

، مالسا هنیس  زا  تبحم  ریـش  ندیـشون  میحر و  يادخ  رهم  رپ  نماد  رد  نتفرگرارق  اب  دیاب  دنراد ، یگداوناخ  تبحم  دوبمک  هک  ینارتخد  * 
رد اهنآ  نداـتفا  رطخ  تروص  نیا  ریغ  رد   2( بحلا الإ  ُنیدـلا  ِلَه   ) تسا تبحم  نید  مالـسا  هک  دـنیامن  ناربج  ار  دوخ  دوبمکو  ییاسران 

شیوخ توهش  ياضرا  یهاوخدوخ و  نیمات  يارب  تقیقح  رد  نانآ  زیمآ  قلمت  ياه  توعد  اه و  تبحم  راهظا  هک  یتوهش  ناگنسرگ  ماد 
ج8 ص 80. یفاک ، هضور   . ص 263 ج ا ، نامه ، . 2 دراد . دوجو  تسا ،

ادیپان ياه  تسد 

. دوش یم  وا  یناسنا  تیوه  رییغت  هب  رجنم  ناملسم ، رتخد  يارب  هتفرشیپ  لیاسو  اب  ناشیدنادب  يزاس  گنهرف  * 

شوپراولش نانز  تنایص 

يالاب زا  هلصافالب  یلو  درکروبع  رامح  بکرم  رب  ینز  میدوب ، عیقب  رد  ص )  ) مالـسا یمارگ  یبن  تمدخ  رد  دیوگیم : باحـصا  زا  یکی  *
هس (ص ) ربمایپ تسا . شوپراولش  وا  هَللا ! لوسرای  دندرک : ضرع  باحصا  دندنادرگرب . ار  دوخ  كرابم  هرهچ  ترضح  داتفا : نیمز  هب  نآ 

هماج نیرت  هدنناشوپ  راولـش  اریز  دینک : هدافتـسا  راولـش  زا  مدرم ! يا  دندومرف : هاگنآ  زرمایب . ار  شوپراولـش  نانز  ادنوادخ ! دـندومرف : راب 
ا دینک ) ظفح  ار  نانآ  ییاسراپ ) تفع و  تینما ، ، ) راولـش ندناشوپ  اب  دـنوس ، یم  جراخ  لزنم  زا  امـش  نانز  هک  یماگنه  تسامـش و  ياه 

باجح عوضوم  ص 257 ، ج 2 ، همکحلا ، نازیم  ا.

دامتعا بلس 

. تسا جاودزا  زا  دعب  رگیدکی  هب  دامتعا  بلس  نظءوس و  کش و  جاودزا ، را  لبق  رسپ  رتخد و  طباور  ثاریم  * 
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تفع نامرهق 

رد شکراـبم  ماـن  تشگ و  بوبحم  زیزع و  نیمز  نامـسآ و  رد  سفن ، یگدرب  زا  ییاـهر  دـنوادخ و  یگدـنب  وترپ  رد  فسوی  ترـضح  *
تبقاع تسا  نیا  تشگ . دای  یگدـنب  یکاپ و  يوگلا  تیناسنا و  تفع و  ناـمرهق  ناونع  هب  يو  زا  هدـش و  تبث  تمظع  هب  نآرق  خـیرات و 
میلـست سفن و  تراسا  رثا  رد  رـصق  يوناـب  لـباقم ، رد   2( َنیِقَّتُْمِلل هَبقَْعلا  َو   ) عورـشمان تاوهـش  ناـهانگربارب و  رد  يراد  نتـشیوخ  اوقت و 

هی 128. آ  ( 7  ) فا رعا  . 2 دش . لیدبت  تخبدب  لیلذ و  نز  کی  هب  سوه ، دابدنت 

حور تع  اجش 

فافع باجح و  نافلاخم  رب  رفظ  قیفوت  نادـناعم و  لباقم  رد  اناوت  تسد  نانکفا ، ههبـش  ربارب  رد  ایوگ  نابز  هک  یناسک  لاح  هب  اـشوخ  * 
. دنراد

ترطف نید 

، نایصع قسف و  رفکزا و  يرازیب  تیناسنا و  یکاپ و  ادخ و  هب  قشع  تبحم و  هنیمز  هدوب و  وج  لامکو  يدیحوت  ناسنا  یتاذ  تَیـصخش  * 
هب اه  ناسنا  ترطف  هکدنکیم  تیادـه  يروما  نامه  هب  دـشاب و  یم  تقلخ  ترطف و  نید  مالـسا  نید  تسا و  هدـش  هداهن  وا  ناج  قمع  رد 

8 تایآ 7 - ( 91  ) سمـش كر  .1 ا . درادـن رب  رد  یمدآ  مسج  جور و  راتخاس  فلاـخم  ِمکح  نوناـق و  چـیه  دـنکیم و  تیادـه  نآ  يوس 
هیآ 30. ( 30  ) مور هیآ 7  ( 49  ) تارجح

ینامسآ دنپ 

رد هداتـسرف و  شیپ  زا  زیچ  هچ  ترخآ )  ) شیادرف يارب  درگنب  دیاب  سک  ره  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ادیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  (ا ي 
ار دنوادخ  هک  دیشابن  یناسک  نوچ  مه  تسا و  هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  دنوادخ  هک  دینک  يراد  نتـشیوخ  دنوادخ  ینامرفان  ربارب 

تایآ 18-19. ( 59  ) رشح . 2 2 (. تخاس التبم  یشومارفدوخ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  دندرک  شومارف 

راگ دن  ام  يزارف  رس 

باجح يایازم  مامت  زا  ندش  دنم  هرهب  يرشب و  نادجو  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  يزارفرـس  هبجحم ، هفیفع و  نانز  تمینغ  *
. تسا هنافیفع 

نز تیبوبحم  تیصخش و  يایحا 

تیـصخش ظـفح  تمرح و  رطاـخ  هب  هکلب  درکءاـیحا  ار  ناـنز  یقوقح  يونعم و  تیـصخش  دوخ  روهظ  اـب  اـهنت  هن  مالـسا  سدـقم  نید  * 
تفع تیناسنا و  ظفح  ناشیاه و  هداوناخ  نارـسمه و  دزن  نانآ  ندوب  قوشعم  نأش  موادت  هنانز و  ياه  هبذاج  ییاراک  ظفح  اهنآ  ینامـسآ 
هدومن داص ر  راتفگو ) راتفر  ششوپ ، ناماد ، هاگن ،  ) نوگانوگداعبا ایح د ر  تفع و  تیاعر  موزل  رب  ینتبم  هنامیکح  ياهروتـسد  یمومع ،

، نانز زا  یلیلق  اـما  تسا  هدرک  دوخ  سیماون  تیبوبحم  یتوکلم و  تیـصخش  زا  تسارح  هب  فظوم  زین  ار  نادرم  هک  هنوگ  ناـمه   1. تسا
هی 59. آ  ( 33  ) بازح ا  هیآ 31 ، ( 24  ) ون ر كر : ا . دنشاب ! یم  دوخ  راگدرورپ  راذگرکش 
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قح هاگرظن  زا  تلفغ 

تـسا قح  رگ  هراظن  هک  تریـس  يزاسابیز  زا  اما  دـنزادرپ  یم  تسا  قلخ  هاـگرظن  هک  تروص  يزاـس  ییاـبیز  هب  هک  یناـنز  زا  اتفگـش  * 
ص ج65 ، راونالاراحب ، .2 2 (. هدـماج یهلا  مرح  رد  ار  وا  ریغ  تسادـخ ، مرح  بلق  ِهّللاَریَغ : ِهّللا  َمَرَح  ْنِکـست  الَف  ِهللا  مَرَح  ْبلَقلَا  ! ) دـنلفاغ

.25

انشآ يادص 

نآ تمس  هب  دوخ  نورد  زا  هک  تسا  یششکو  دونش  یم  دوخ  ناج  قمع  رد  ار  نآ  نز  هک  تسا  یتوعد  ادن و  هنافیفع  لماک و  ششوپ  * 
برخم ای  هدنزاس  طیحم  تاغیلبت و  تیبرت ، دننام  یلماوع  دنچره  دراد : رفنت  راجزنا و  یباجحدـب  یباجح و  یب  زا  دـنکیم و  ادـیپ  شیارگ 

. تسا رثؤم  يرطف  لیامت  ادن و  نیا  رون  ندش  هنیفد  هب  یتح  شهاکو و  فعض  ای  دشر  ییافوکش و  رد 

حور تع  اجش 

اه شزرا  ینوگرگد 

دزن لاعتم  دنوادخ  تعاط  یکاپ و  هکدـسرب  اج  نادـب  ناناوج  نادرم و  نانز و  زا  یـضعب  راک  هک  تسا  فسأت  بجعت و  ياج  ردـق  هچ  * 
اهنآ دزن  ناـبرهم  يادـخ  اـب  تفلاـخم  ییاـیح و  یب  دـنوش و  ناـنآ  دورطم  یهلا  عیطم  ناگدـنب  ناـکاپ و  هدـش و  یقلت  بیع  مرج و  ناـنآ 

مدقم و ترخآ  رب  ار  شرذگدوز  ذیاذل  ایند و  هکنیا  رگم  تسین  نیا  و  دوش ! یقلت  ییـصخش  یگنهرف و  يرکف و  دشر  هناشن  دنمـشزرا و 
! دنتش اذگ  او  دنراد ، يور  شیپ  رد  هکار  تمایق )  ) تخس رایسب  زور  نآ  دنتسناد و  رت  بوبحم 

یهلا رادشه 

ا 1. دینکن . شلوسر  ادخ و  هب  تنایخ  تیصعم ) هانگ و  اب   ) دیاه درو  نامیا  هک  یناسک  يا  َلوس :)... َّرلاَو  َهللا  اونوَُختال  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
هی 27. آ  ( 8  ) لافن ا 

ایح رون 

. تسا نایامن  هفیفع  هبجحم و  نارتخد  هدـید  یتح  شـشوپ و  راـتفگ ، رادرکرد ، نآ  ياـه  هولج  هک   2  ( ٌرون ُءایَْحلأ   ) تسا ناج  رون  اـیح  *
ناگنازرف نادنمدرخ و  دریگیم و  رارق  یهلا  ناحتما  هتوب  رد  دارفا  تیـصخش  هک  تسا  یگدنز  ياه  یهارود  رـس  رد  ناگنازرف *  تخانش 

ح 19. ص 336 ، ج 68 ، راونالاراحب ، .2 دنوش . یم  هتخانش  دنراذگیم و  ناگمه  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  قح  هار  باختنا  اب 

جوز ود  هریگتسد  نیرت  مکحم 

ر 1 ا . (. همْحَرَو هَّدَوَم  مُکَْنَیب  َلَعَجَو  : ) تسا ییوشانز  یگدنز  رد  رهوشو  نز  هریگتسد  نیرت  مکحم  هنارگراثیا  تمحر  هنالقاع و  تّدوم  * 
هی 21. آ  ( 30  ) مو

نافیفع قالخا 
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سنج اب  طابترا  هدـننز و  راتفر  شـشوپ و  ییارآدوخ ، یباجحدـب  ِیـشزرادض  ياهراتفر  زا  زیهرپ  یمالـسا و  لماک  باجح  هب  تردابم  * 
. تسا نافیفع  قالخا  زا  فلاخم ،

ناطیش نییزت 

ابیز و ترظن  رد  فلاخم و -... سنج  اب  هناتسود  رهاظب  ترشاعم  هنادنسپادخ ، باجح  رد  ییاورپ  یب  لیبق  زا  تفع - یفانم  لامعا  ادابم  * 
وا زورما  تسارآ و  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیـش  دیامرف ...( : یم  هک  يدرگ  تراگدرورپ  نخـس  نیا  لومـشم  دوش و  هتـشادنپ  شزرا 

هیآ 63. ا6 )  ) لحن . 2 2 (. تساهنآ يارب  یک  اندرد  تازاجم  تسا و  ناشتسرپرس  ّیلو و 

هدید ظفح  هویش 

اب دناوت  یم  هکدراد  ار  نآ  ییاناوتو  دادعتـسا  هکدنکرواب  ناسنا  هک  تسا  نآ  مارح ، هب  هاگن  ینارچ و  مشچ  زا  زیهرپ  هار  نیرت  یـساسا  * 
نآ یگشیمه  ریظن و  یب  ذیاذل  زا  دیامن و  هدهاشم  ار  شیوخ  يادخ  يارآ  لد  لامج  انیب و  ار  دوخ  لد  مشچ  سفن ، بیذهت  تدهاجم و 

. ددرگدنم هرهب  ترخآ  ایند و  رد 

صلاخ قشع 

. تسادخ اب  ناسنا  اهنت  نآ  دنک و  وت  راثن  هناصلاخ  ار  دوخ  بوبحم  ناج  تیدوجوم و  هک  نک  باختنا  يرسمه  * 

فیعض نامیا  نید و 

1 (. تسا فیعـض  شنید  دـشوپب ، امن  ندـب  كزان و  سابل  هک  یـسک  سپ  میخـض  سابل  هب  داب  امـش  رب  (: ) (ع یلع ناـنمؤمریما  ترـضح  * 
ص 84 ا. ج 83 ، راونالاراحب ، ص 357: ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ا.

هتفای دشر  هناحیر 

دنویپ یقالخا و  تـالامک  ینید  تفرعم  اـب  هکدوب  دـهاوخ  هناـحیر  يارب  لاـمکو  دـشر  یماـگنه  یملع  جرادـم  بسکو  ملع  لیـصحت  * 
. دشاب هارمه  یگ  اوناخ  سدقم 

تداعس هیامرس  هناگی 

لفاغ دوخ  تیناسنا  نطاب و  هبنج  شیامن  زا  دـنزادرپب و  دوخ  تیناویح  رهاظ و  هبنج  شیامن  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  نامیا  لها  تلزنم  * 
يایاجس اوقت و  هب  هتـسارآ  كاپ و  حور  دزاس  یم  دابآ  ار  ترخآ  ینارون و  ار  خزرب  ربق و  نیریـش و  ار  یگدنز  هچ  نآ  هک  نیا  اب  دندرگ 

لیاذر زا  كاپ  ملاس و  بلق  اب  هک  یسک  رگم  تسین  ناسنا  لاح  هب  دنمدوس  نادنزرف  لام و  ترخآ - هک - يزور   ) تسا یناسنا  یقالخا و 
تایآ 89-88 ( 26  ) ءارعش . 2 2 (. دیایب دنوادخ  هاگشیپ  هب  اه  یگدولآو 

كانرطخ هرود  هس 

دندرگیم و قساف  امش  ناناوج  دنوش و  یم  دساف  امش  نانز  هک  ینامز  نآ  ار  امش  تسا  هنوگچ  : ) دندوم رف  ص )  ) مالـسا یم  ارگ  لوسر  * 
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زا رتدب  دندومرف : ربمایپ  هّللا !؟ لوسر  ای  دوش  یم  نینچ  ایآ  دش : هتفگ  ترضح  هب  دینک !؟ یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نآ  لاح 
هتفگ ترضح  هب  زاب  دیراد !؟ یم  زاب  کین  ياهراک  زا  دیهد و  یم  نامرف  دب  ياهراک  هب  هک  ینامز  ار  امـش  دوش  یم  هچ  دوش ! یم  زین  نآ 

رد اه  یکین  هک  نامز  نآ  امـش  رب  دوش  یم  هنوگچ  دوش ! یم  مه  نآ  زا  رتدب  هلب ، دندومرف : دوش !؟ یم  يزیچ  نینچ  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دش :
ص 76. نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  1 ا . .)!؟ دنکیم هولج  کین  ناترظن  رد  اه  یتشز  دب و  امش  رظن 

كاپ تبحم  هولج 

. دنک هولج  نآ  رد  تبحم  هم  يور  دنکرب ، رد  ار  نارسپ  نارتخد و  نایم  میرح  فافع و  سابل  هک  يا  هعماج  * 

لاعتم دنوادخ  تحیصن 

سک چیه  يوس  زا  سپس  دیآ ، امش  غارـس  هب  یهلا  باذع  هک  نآ  زا  شیپ  دیوش  میلـست  وا  ربارب  رد  دیدرگزاب و  ناتراگدرورپ  هاگرد  هب  )
غارس هب  ناهگان  باذع  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  يوریپ  هدش ، لزان  امش  رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هک  ییاهروتـسد  نیرتهب  زا  دیوشن و  يرای 

2 (. دیرادن ربخ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیآ  امش 

ردام تالاح  تاریثأت 

یحور و تالاح  ریثات  تحت  تدش  هب  یبصع  ینوخ و  ناوختسا و  یتشوگدشر و  رظن  زا  نینج  مخت و  لولـس  لمح ، ینالوط  نارود  رد  *
! دراد رارق  دنک ، یم  هدافتسا  نز  هک  یکاشوپ  عون  یتح  اود و  اذغ و  عون  کیژولویزیف و  یمسج  طیارش  یفطاع و 

ملاسان تسود  اب  ینیشنمه  رثا 

بالجنم رد  دنادرگزاب و  هنـشت  تسا ، مالـسا  سدقم  نید  انامه  هک  یناگدنز  بآ  همـشچ  بل  زا  ادابم  هک  شاب  دوخ  ناتـسود  بظاوم  * 
شیوخ تسد  ملاظ  هک  ار  تمایق )  ) يزور روایب - رطاخ  هب  و - : ) دیامرف یم  رادشه  ابیز  هچ  هراب  نیا  رد  ینامـسآ  مایپ  درب . ورف  تافارحنا 
صخش  ) نالف شاک  نم ! رب  ياو  ! * مدوب هدیزگرب  ار  یهار  ادخ )  ) لوسر اب  شاک  يا  دیوگیم : دزگیم و  نادند  هب  ترـسح ) تدش  ا ز   ) ار

بآ همشچ  نآ  هک  نآ  زا  دعب  تخاس . فرحنم  هارمگ و  قح ، دای  نآرق و  نید و  زا  ارم  وا  مد !. وب  هدرکن  باختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ )
تایآ 27-29. ( 25  ) ناق رف  . 2 2 (. تسا هدوب  ناسنا  هدننک  لوزخم  هشیمه  یسنا - یّنج و  ناطیش - دوب و  هدمآ  نم  غارس  هب  تایح 

ناج تشهب 

. بلق تشهب  حور ، ابیز  تسا و  مشچ  ناتسوب  ور ، ابیز  *

لامعا تبث  کلم  ودزا  ایح 

شناگیاسمه زا  حلاص  ناسنا  ود  زا  هک  هنوگنامه  دنکایح  تسامش ، اب  هک  یکلم  ود  زا  دیاب  امش  زا  کی  ره  (: ) ص  ) مالسا یمارگ  یبن  * 
ایح عوضوم  ص 568  ،ج2 ، همکحلا نازیم  1 ا. (. تسوا اب  زور  بش و  رد  یکلم  ود  هکنیا  اب  دنک ، یم  ایح 

یبیرفدوخ یحول و  هداس 
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تسا و یبـیرفد  وـخ  هک  نیا  رب  هوـالع  بحم ، يرـسمه  ندروآ  تسد  هب  فدـه  هب  نارتـخد ، هناـحول  هداـس  ییاـمندوخ  ییارآدوـخ و  * 
هک يا  هجیتن  لقادـح  دـنتلغ و  ورف  زاب  سوه  نادرم  ماد  رد  دوش  یم  ثعاب  ًابلاغ  تسا  نانآ  ندوب  بوبحم  ماقم  سفن و  تفارـش  فلاـخم 

هیاپ رب  دـناوت  یمن  اهنآ  تبحم  ور  نیمه  زا  تسا  خنـس  مه  رامیب و  ياه  لد  بذـج  كاـپان و  نامـشچ  ندرک  هجوتم  دوش  یم  ناشدـیاع 
نتشیوخ ربص ، هتـسیاش  يرـسمه  لیـصحت  يارب  هار  اهنت  ور  نیا  زا  دنروخ . یم  تسکـش  جاودزا  رد  هجیتن  رد  دشاب ، تینالقع  تیناسنا و 
تیافکار وا  دـنکادخ ، رب  لـکوت  سکره  هک  تسا  یهلا  هدـعو  نیا  2 و  (: َنُونِموملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا  َیَلَعَو   ) تسا دـنوادخ  رب  لـکوت  يراد و 

.3 هیآ ( 64  ) قالط . 3 هیآ 13 . ( 64  ) نباغت . 2 3 (. ُهَبْسَح َوهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  : ) دنکیم

نز هب  يدنمزاین  زمر 

. تسا نادرم  نانز و  لوقعمریغ  ياه  يدازآ  زا  هعماج  تمالس  رد  شیوخ ، نارسمه  ياه  هبذاج  هب  نادرم  يدنمزاین  ساسحا  * 

تمالم زا  ساره  مدع 

یمن هدـننک  تمالم  ناهاگآ  ان  شنزرـس  رخـسمت و  زا  دـنریگیمن و  رارق  یناطیـش  تاـئاقلا  ریثأـت  تحت  هاـگ  چـیه  وج  تقیقح  نارتخد  * 
هیآ 54. ( 5  ) هدئ ام  1 ا .  (. ٍِمئأل هَم  َْول  َنُوفاَخَی  َالَو  : ) دنساره

ناطیش ياپّدر 

رد ناطیش  ندش  کیرش  بجوم  یمالسا  شـشوپ  ایح و  زا  نانز  نتفرگ  هلـصاف  زا  یـشان  یناوهـش  ناجیه  اب  نارـسمه  هب  ندش  کیدزن  * 
هی 64. آ  7ا )  ) ِءارسا ك : ر . . 2 2. تسا هفطن  داقعنا 

ییاضراد وخ  بقاوع 

بذاک شمارآ  نیا  نکل  دروآ ، یم  هارمه  هب  توخر  شمارآ و  يردق  دشخب و  یم  یفـشت  ار  ناوجون  ًاتقوم  هچرگ  دوخ ، زا  ییوج  ماک  *
نماد یقیرح  رد  ار  ناوجون  یتسه  نمرخ  دروآ و  یم  رس  اهدعب  هک  ینافوط  دوش  یم  هدیمان  نافوط  زا  لبق  شمارآ  حالطـصا ، هب  تسا و 

،ص 202. ناوجونیایند .3 3. دنازوس یم  رتسگ 

تراقح ناربج 

ناربج يارب  راجنهان  ياهدـم  زا  هدافتـسا  ییارآدوخ و  و  ییابیز ، لوبقم  ياه  هناشن  نتـشادن  رثا  رد  نانز  زا  يا  هدـع  تراقح  ساـسحا  * 
شتآ نامرد و  درد  اب  ار  درد  ناوتب  هک  تسا  نآ  دننامه  هدنیآ ، رـسمه  ناونع  هب  بحم  ای  یعامتجا  تیلوبقم  ندروآ  تسد  هب  تراقح و 

. دومن شوماخ  شتآ  اب  ار 

رهطم میرح 

زا ترطف  همـشچ  زا  هک  تشاذـگدهاوخ  تیناسنا  رطعم  میرح  هب  مدـق  دوب و  دـهاوخ  طاشن  اب  مرخ و  زبس و  یتروص  رد  ناسنا  ناتـسوب  * 
، شیارگو لقع  ِقطنم  دونش ، یم  ار  شناج  لقع و  فرح  تسا و  نورد  لها  هک  یـسک  دوش . باریـس  نورب  زا  تعیرـش  سونایقا  نورد و 

دومنهر نتـشیوخ  تمظع  هب  ار  وا  نید  باذج  دنمورین و  قطنم  تسا  نید  نورب و  لها  هک  یـسکو  دناشکیم  نید  یحو و  هب  ار  وا  ترطف 
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دننامه نیرفآ  ناج  نید و  يارب  یمیرح  هنو  تسا  لئاق  دوخ  لقع  ناـج و  يارب  یتمرح  هن  درادـن و  اونـش  شوگ  هک  یـسکاّما  دزاـس . یم 
هدومرف هب  هجیتـن  رد  دـش : دـهاوخ  هاـبت  کـشخ و  تیاـهن  رد  هک  نورب ، زا  یبآ  هن  دراد و  نورد  زا  یهاـچ  هن  هکدوـب  دـهاوخ  يا  هعرزم 

، هغالبلا جهن  ا.  1 (. تسا ناگدـنز  ناـیم  رد  يا  هدرم  اـتقیقح  تسا و  ناویح  شنطاـب  اـّما  ناـسنا  تروص  شتروص  (: ) ع  ) یلع ناـنمومریما 
هبطخ 7

نتشیوخریغ هب  ندش  مرگرس  بقاوع 

شوشم هتفـشآ و  اه  هکلهم  رد  دـنامب و  ّریحتم  اه  یکیرات  رد  درادـب ، لوغـشم  نتـشیوخریغ  هب  ار  دوخ  سک  ره  (: ) (ع یلع ناـنمؤمریما  * 
تشونرس تیاغ  تشهب ، دنهد . یم  هولج  ابیز  هدومن و  نییزت  وا  يارب  ار  شلامعا  یتشز  دنشکب و  اه  يرگنایغط  رد  ار  وا  نیطایش  ددرگ و 

هبطخ 157. ، نامه . 2 2 (. تسا نارگ  طیرفت  هگلزنم  نی  رخآ  شتآ ، تسا و  تاریخ ) رب   ) نایوج تقبس 

نآرق سونایقا 

نآ لالز  بآ  زا  رتشیب  ناسنا  هچ  ره  هک  تسا  بان  فراعم  قیاقح و  زا  یـسونایقا  ع )  ) نیموصعم همئا  راب  رهوگ  تاـنایب  میکح و  نآرق  * 
تیصخش رد  يا  هدرتسگو  قیمعرایسب  یتیبرت  ریثأت  یناسنا  لیصا  ياهزاین  یمالسا و  يالاو  ياه  شزرا  اب  ندش  انشآ  رتشیب  نمـض  دشونب 

هب خسار  نامیا  ناوت و  دح  رد  نآرق  مالسا و  فراعم  قیاقح و  هب  یهاگآ  تفرعم و  دز . اس  یم  هنشت  رتشیب  ار  يو  دراذگیم و  وا  تایح  و 
حـلاص و لامعا  يارب  ار  اه  هزیگنا  رادـیب و  ار  هتفخ  ياه  لقع  تشاد  دـهاوخ  وا  یگدـنزاس  یکاپ و  ناـسنا و  رد  یعیـسو  باـتزاب  اـهنآ ،

ناسنا رب  ار  شمارآ  طاشن و  لیاز و  ار  اه  بارطضا  اه و  ینارگن  رّونم و  عرو  اوقت و  رون  هب  ار  اه  ناج  دزاس ، یم  کیرحت  لماک  صالخا 
سک ره  تسوا و  دوخ  عفن  هب  دریذـپ ، ارتیادـه  سک  ره  میدرک  لزان  قح  هب  مدرم  يارب  ار  ینامـسآ )  ) باتک نیا  اـم  : ) دـیامن یم  مکاـح 

هیآ 41. ( 39  ) رمز 1 ا . (. یتسین تیاده  هب  اهنآ  رابجا  رومأم  وت  ددرگیم و  هارمگ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنیزگرب ، ار  یهارمگ 

تّیسنج ظفح 

هب ندش  هیبش  کبس و  فلج و  ياهراتفر  ششوپ و  نیاربانب  دشاب : یم  دوخ  فیاظو  تیسنج و  نأش  ظفح  رد  یسکره  لامکو  تفارش  * 
. تسا هتفرگرارق  ص )  ) مالسا ربمایپ  نعل  یهن و  دروم  تسا و  نارتخد  هنانز  نأش  شزرا و  رب  رضم  هریغ  سابل و  هفایق و  لکش و  رد  نادرم 

. هبشت عوضوم  ص 18 : ج 5 ، همکحل ، نازیم ا  ص 64  ج 79 ، راونالا ، راحب  :. ر.ك . 2 2

یگدنز هار  ود  رس 

. تسا منهج  ای  تشهب  باختنا  ییاورپ ، یب  ییاوقت و  یب  ای  فافع  اوقت و  نیب  باختنا  * 

یهلا تبحم  هویم 

ناتناهانگو دیوش  دنوادخ  بوبحم  ات  دینک : يوریپ  تیعبت و  ربمایپ  . نم زا  دیراد ، یم  تسود  ار  دـنوادخ  رگا  وگب  مدرم - هب  ربمایپ  يا  )- 
صوصخ هب  ار  دوخ  بوبحم  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  نشور   1 (. تسا نامیا  لها  صتخم  شصاخ  تمحر  هدنزرمآ و  ادخ  دشخبب و  ار 

تایآ 3-2. ( 65  ) قالط . 2 هیآ 31 . ( 3  ) نارمع لآ  .1 2. دنکیمن اهر  دوخ  لاح  هب  تالکشم ، رد 

زیگنا تبحم  شیامن 
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سوه تهج  هب  هن  دـهاوخب  تیدوجو  ياه  شزرا  رطاخ  هب  ار  وت  دـشاب و  وت  تمدـخ  رد  هکزاـس  ناـیامن  یـسک  يارب  ار  تیاـه  هبذاـج  * 
. تسوت ياوقتاب  رسمه  نآ  شیوخ و 

گرزب هن  اخ 

رد یمهم  شقن  نآ  یگدولآ  ای  یکاپ  تسا و  یتایح  نآ  رد  قالخا  فاـفع و  میرح  ظـفح  هک  تسا  هداوناـخ  هناـخ و  هباـثم  هب  هعماـج ، *
. دراد هتساخون  لسن  نادنزرف و  هژیو  هب  نآ  دارفا  تشونرس 

راتفر راتفگ و  رد  تفع 

راذـگرثا نانچ  نآ  دـشاب  وا  يور  هب  مسبت  هدـنخ و  اب  هارمه  هژیو  هب  ناوج  ربارب  رد  همـشرکو  زان  اب  مأوت  رگا  نز  ياویـش  يادـص  ریثأـت  *
یناوهـش ياه  تذل  نز و  هب  يو  نهذ  ندـش  فوطعم  شمارآ و  بلـس  بجوم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنکیم  داجیا  شلد  رد  ینافوط  هک  تسا 

يزیرغ و فعـض  نآ  اب  هتـساخون  لسن  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  هک  یناـنز  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  هتـشاد  زاـب  یتاـیح  روما  زا  هدـش و 
گرزب دنوادخ  دزن  شهانگ  هک  یتروص  رد  دنرادنپ ! یم  کچوکو  لهـس  ار  نآ  دنرذگیم و  عوضوم  نیا  زا  یتحار  هب  دننکیمن ، یفطاع 

نیا رد  میرک  نآرق  دوش . یم  وا  لافغا  ای  نز و  شمارآ  تینما و  نداتفا  رطخ  هب  نالدرامیب و  نتخادنا  عمط  هب  ثعاب  هک  نیا  نمض  تسا .
زان و اب  نادرم ) اب  (: ) ًافوُْرعَم ًالوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذلَا  َعَمطیَف  ِلوَقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  : ) دیامرف یم  عماج  یتخانش و  ناور  یهاگن  اب  هراب 

ّتیمسر هب  ار  نآ  یحو  لقع و  هک  يا  هتسیاش  کین و  نخس  دنک و  عمط  امش ) رد   ) لد رامیب  هک  دیوگن  نخـس  زیگنا  سوه  نحل  یمرن و 
رد ار  عمط  توهـش و  رذـب  هک  نانز  زا  یـششوپ  راـتفر و  ره  هکدوش  یم  هدافتـسا  ( 00. يِذـلَا َعَمطَیَف   ) زا انمـض  ا  دـیی . وگب  تسا ، هتخانش 
هیآ ( 33  ) بازحا . 1 دـشاب . یم  مارح  عونمم و  فلاخم  سنج  اب  ینوناقریغ  طباور  ییامندوخ و  یباجحدـب و  هلمج  زا  دـنایورب  نالدرامیب 

.32

شخب تذل  تایح  هار 

ج 74، را ، ونالا  راحب  .. 2 يراد .) نآ  رد  تفرعم  هب  زاین  وت  هک  نآ  رگم  تسین  یتکرح  چـیه  : ) لیمک هب   ( ع  ) یلع ماما  هناـمیکح  نخـس  * 
ح ا. باب 11 ، ص 267 ،

اه سوه  نطاب 

سپ  1 (. تسا هدش  هدیچیپ  عرش  فالخ  تاوهش  اه و  سوه  هب  منهج  شتآ  ِتاوَهَّشلِاب  ْتفح  َراّنلا  نإ  (: ) ع  ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  * 
یم روهظ  ترخآ  رد  هک  تسا  یشتآ  ناشتقیقح  اما  دشاب  یم  شخب  تذل  هدنبیرف و  ناشرهاظ  هچرگ  یناوهـش  ياه  سوه  اه و  هتـساوخ 

هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  . 1 دبای .

هفطاع لد و  تمالس  لاوز 

ناناوج و دایتعا  فارحنا و  اه ، هداوناـخ  ندیـشاپ  مه  زا  اـه ، شزرا  فیعـضت  ربارب  رد  از  بیـسآ  ناـنز  تریغ و  مک  نادرم  یتواـفت  یب  * 
لیاز ياه  هناشن  زا  نارگید ، مالآ  رب  دوخ  بذاکذیاذل  نتخاس  راوتـسا  یلکروط  هب  یباجحدب و  یباجح و  یب  ياهدمایپ  ریاس  ناناوجون و 

. تسا نانآ  یفطاع  تشادهب  تمالس و  یبلق و  تینارون  تراهط و  ندش 
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یلمعرخسمت

يا هجیتن  هک   ! تسا يدـنوادخ  نییآ  نتفرگ  يزاب  هب  باجح و  یهلا  مکح  یلمع  يازهتـسا  یمالـسا ، باجح  ایح و  سابل  ندـنکفاورف  * 
! درادن نز  يارب  یتخبدب  تلذ و  زج 

نز تلزنم  لاوز 

. ار لسع  هکرس  هکنانچ  درب  یم  نیب  زا  ار  نز  تلزنم  یباجح  یب  ییامندوخ و  * 

نورب نورد و  بوبحم  اب  هزرابم 

ّتیبوبر اب  نورب و  بوبحم  هچ  نورد و  بوبحم  هچ  تسا  ریظن  یب  بوبحم  اهنت  اب  هزرابم  تعیرـش  ترطف و  نیناوق  زا  ینادرگور  هانگ و  *
فطل و یعون  اب  ار  راکهنگ  لفاغ  ناـسنا  تیناـسنا  یبرم  ملاـع و  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  دراد  داـضت  یهلا  هناـمیرک  تیبرت  شرورپ و  و 

تمارک ياه  نامرف  میکح و  قلاخ  زا  یـشان  یحور  تمارکو  تمظع  مغر  یلع  هنوگچ  هک  تسا  هداد  رارق  خـیبوت  باتع و  دروم  تبحم ،
رب ار  ناسنا  هک  یشخب  یتسه  يادخ  نامه  ا  يا ! هدش  روسج  ریلد و  وا  ینامرفان  تیصعم و  رب  هتشگ و  لفاغ  وا  زا  میرکراگدرورپ ، شخب 

دومن و يونعم  يداـم و  رامـش  یب  ياـه  تمعن  ِقرغ  دوخ ، مرکو  فطل  هب  ار  وا  دـیرفآ و  نکمم  ِتروص  نیرتهب  اـب  نسحا ، ماـظن  ساـسا 
تمظع اب  دوجوم  یتقو  تسا  یهیدب  تفرگ . هدـهع  هب  بهاوم ، نآ  وترپ  رد  یحور  یمـسج و  دـعب  ود  رد  ار  وا  هنامیرک  لماکت  تیبرت و 

تیبرت و هک  یماگنه  دزومآ و  یمن  يراوگرزب  تمارک و  سرد  زج  يزیچ  دنکیم ، سیردت  وا  يارب  دـهد و  یم  میلعت  ار  ناسنا  یمیرکو ،
ا ر.ك : . 1 2 (. میرَکلا َکِّبَر   ) فیرظ رایـسب  يانعم  تسا  نیا  دنکیمن  تیبرت  تمظع  اب  میرکدوجوم و  زج  دریگب ، هدـهع  هب  ار  وا  شرورپ 

. نامه . 2 هی 6 . آ  ( 82  ) اطفن ر

تقیقح لابند  هب 

لیلد هن  دوخ  هناـفیفعریغ  شـشوپ  رادرک و  يارب  هک  شاـبم  یناـسکزا  و  ریذـپ ، لـقع  یباـجح  ریذـپ و  قح  شاـب  هتـشاد  یبلق  مرتـخد ! * 
يوس زا  تیادـه  هک  یلاح  رد  دـننکیم ! يوریپ  یناسفن  ياه  سوه  ساسا و  یب  ياه  نامگزا  اـهنت  و  یقطنم ، لـیلد  هن  دـنراد و  ینامـسآ 

. تسا هدمآ  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ 

نیّرب نوناق 

ياهزاین هدـننک  نیمأت  الاو و  ياهدادعتـسا  هدـنهد  شرورپ  ناسنا و  تیدوجوم  اب  نآ  یگنهامه  هشیدـنا  لـقع و  رظن  رد  نوناـق  نیرتهب  * 
هجیتن رد  ریظن و  یب  سانـش  ناور  سانـش و  ناسنا  دراد و  تاقولخم  هب  ریگارف  لماک و  یهاگآ  دنوادخ  اهنت  هک  اج  نآ  زا  تسوا و  یعقاو 
میظنت ناسنا  یعقاو  دسافم  حلاصم و  یمـسج و  یحور و  راتخاس  ساسارب  هنامیکح و  هناملاع و  وا  نیناوق  تسا  قلطم  مکاح  راذگنوناق و 

یم  ( ع  ) یلع ترضح  اذل  دراد  حیجرت  یعامتجا  دنـسپ  ینوناق و  یـصخش  رظن  ره  رب  ًالقع  یهلا  مکح  نوناق و  تهج  نیمه  هب  تسا  هدش 
نتـشاد مدقم  ا  دنک .) يرود  اهنآ  زا  هک  دوب  مزال  دنمدرخ  لقاع و  رب  هنیآ  ره  درک ، یمن  یهن  تامرحم  زا  ناحبـس  دنوادخ  رگا  : ) دنیامرف

ایآ : ) دـیامرف یم  هراب  نیمه  رد  میرک  نآرق  تسا . هنادرخبان  هنـالهاج و  يرما  لـیلد و  نودـب  يراـکو  حـجرم  ـالب  حـیجرت  یهلا  ریغ  رظن 
ع)  ) یلع ماما   2 .)؟ دنک یم  يرواد  مکح و  دنوادخ  زا  رتهب  نیتسار - نانمؤم  نیقی - لها  يارب  یـسک  هچ  و  دنیوج ! یم  ار  تیلهاج  مکح 
رد نت  تیلهاج  مکح  هب  دـنک ، اـهر  ارادـخ  مکح  سک  ره  سپ  تیلهاـج  مکح  دـنوادخ و  مکح  تسا : هنوگود  مکح  : ) دـیامرف یم  زین 
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. یفاک لوصا  زا : لقن  هب  ص 640 ، ج ا ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  . 3 هی 50 . آ  ( 4  ) هدئ ام  . 2 ص 144 . ج 2 ، مکحل ، ررغ ا  3 ا . (. تسا هداد 

هناحیر رنه 

. ندوب بوبحم  ماقم  نتفای  هناحیر ، رنه  تسا و  یعقاو  تبحم  یگدنز ، هیامرس  * 

يراذگ ساپس  ماجرف 

لباقریغ ياه  تمعن  )ا  َمَدا یَنب  اَْنمَّرَکْدََقل  َو   ) داد رارق  دوخ  میرکت  دروم  دـیرفآ و  هنامیرکار  وت  هک  تسا  ییادـخ  نامرف  باجح  مرتخد ! * 
راذگـساپس یهلا  ياوقت  تیاعر  اب  سپ  تفرگ ، هدهع  هب  یحور  یمـسج و  دعب  ود  رد  ار  وت  لامکو  شرورپ  و  دومرف ، اطع  وت  هب  شرامش 

(38  ) ص . 2 هی 70 . آ  ( 17  ) ءارسا . 1 2 تسا . ییوکین  ماجرف  اوقتاب  دارفا  يارب  ٍبأَم :)  َنْسَُحل  َنیقَّتُْمِلل  َّنإَو  : ) یحو هدومرف  هب  هک  شاـب  وا 
هیآ 49.

راکشآ تلفغ 

! دنلفاغ نآ  زا  نامرحمان  ربارب  رد  اما  دننکیم  تیاعر  ار  هنافیفع  باجح  زامن ، ماگنه  هب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  ینانز  زا  اتفگش  *

نادهاش رضحم  رد 

یم ار  امـش  لامعا  تراهط ، تمـصع و  تیب  لها  شربمایپ و  ادخ و  دیهد - ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  و  دـینک - لمع  ربمایپ - يا  وگب - *)
یم ربخ  دیدرک ، یم  لمع  هچنآ  هب  ار  امـشو  دـیوش  یم  هدـنادرگزاب  تسا ، راکـشآ  ناهن و  ياناد  هک  ییادـخ  يوس  هب  يدوز  هب  دـننیب و 

هیآ 105. ( 9  ) هبوت . 3 3 (. دهد

هتفای دشر  نز 

هبـساحم ماـگنه  لـجخ و  (ع ) راـهطا همئا  دزن  ترخآ  رد  هکدـشابن  يا  هنوـگ  هب  وا  شـشوپ  رادرک و  هک  تسا  یـسکدیشر  مـیهف و  نز  * 
. دوش هدنکفارس  لامعا 

( جع  ) يدهم ترضح  ياعد 

هبوت و تشگزاب و  ناناوج ، هب  و  یهاوخریخ ... دهز و  ام ، ياملع  هب  و  نک ... ام  ِيزور  ار  تیصعم  زا  يرود  تعاطا و  قیفوت  ادنوادخ ! * )
(. امرف تیانع  تفع  ایح و  نانز ، هب 

هنومن رسمه 

. دیامن ظفح  زین  ار  وت  تمرح  ات  دراد  ساپ  ار  یهلا  تمرح  هک  نک  باختنا  يرسمه  * 

تیاهن یب  فطل 

. درکار وا  ینامرفان  هکدیاشن  هدیرفآ ، دوخ  يارب  ار  ناسنا  و  ناسنا ، يارب  ار  یتسه  همه  هکلب  تسوا  زا  ناسنا  زیچ  همه  هک  يدوبعم  * 
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گرزب تلفغ 

دیتسین هاگآ  رگا  امش و  رب  ياو  دیتسه  شوماخ  دیراد و  یهاگآ  ناتنارتخد  ششوپ و ... بولطمان  تیعـضو  زا  رگا  ناردامو ! ناردپ  يا  * 
! امش رب  ياو  نادنچ  ود 

ییامندوخ نیرت  تشز  نیرتابیز و 

ییابیز ندیـشک  نارگید  خر  هب  ییامندوخ ، نیرت  تشز  تسا و  یهلا  یناسنا و  کین  يایاجـس  تیناسنا و  شیامن  ییامندوخ  نیرتاـبیز  *
ع)  ) يدهم ترضح  ياعد  نانجلا ، حیتافم  ا . تسا ! نیرفآ  لامج  لیمج و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  يدادادخ  ياه 

حراوج نابز و  تداهش 

ْمِهی ِدـْیأَو  ْمُُهتَنِْـسلَا  مِْهیَلَع  دَهـشثمَت  َمْوَی  : ) دـنهد یم  یهاوگ  تداهـش و  اهنآ  ررـض  رب  اضعا ، ریاس  رانکرد  ناراک  هانگ  نابز  تمایق  رد  * 
یم د یها  وگ  دـنا ، هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  هب  ناـنآ ، ياـهاپ  اـه و  تسد  اـه و  ناـبز  تماـیق - هک - يزور  (: نولَمْعَی اُون  اـکاِمب  مُهلجْرَأَو 

لوبق لباق  لدـع  همکحم  رد  یـسک  تداهـش  هکارچ  دـنراد  تراظن  ناسنا  رادرکرب  ایند  نیا  رد  حراوج  اضعا و  هکدوش  یم  مولعم   1. دنه
هیآ 24. ( 24  ) ون ر ا . تسا . هتشاد  هناهاگآ  روضح  هدوب و  هاوگ  دهاش و  هثداح  لحم  رد  هک  تسا 

راب نایز  یتراجت 

! دیامن دیرخ  هدولآ  هاگن  ضوع ، رد  دشورف و  نامیا  فافع و  هدننز ، فلج و  ششوپ  اب  هک  نیا  زا  رتدب  نز  يارب  یشورفدوخ  هچ 

ینامرفان هجیتن 

نیـشنمه نـیرق و  هراوـمه  سپ  ،. میزاـس یم  اـیهم  وا  يارب  ار  ناطیـش  دوـش ، نادرگیور  ناـمحر  يادـخ  تاروتـسد  داـی و  زا  سک  ره  * )
هک ینامز  ات  دنیاهنآ * یقیقح  ناگتفای  تیادـه  دـننکیم  نامگ  هک  یلاح  رد  دـنراد  یم  زاب  ادـخ  هار  زا  ار  هورگ  نیا  نیطایـش  و  تسوا ..:

فرخز يدوب ا)2 2 . ینیشنمه  دب  هچ  دوب ! برغم  قرـشم و  نایم  هلـصاف  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگ : دوش ، رـضاح  ام  دزن  تمایق ) رد  )
.38 تای 36 - آ  ( 43)

عضاوت تیاکح 

. تسا نامیا  تفرعم و  هریت  باجح  یهلا  نامرف  ربارب  رد  عضاوت  * 

ندرک فرحنم  يورخا  رثا 

هب هکار  یناـسک  ناـهانگزا  یمهـس  مه  دنـشک و  شود  رب  لـماکروط  هب  ار  دوخ  ناـهانگراب  دـیاب  مه  ناگدـننک ) فرحنم   ) تماـیق زور  )
25 هیآ ( 16  ) لحن 1 ا . (. دیشک دنهاوخ  شود  رب  يدب  نیگنس  راب  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  دنزاس ، یم  فرحنم  هارمگ و  قح  هار  زا  تلاهج 

تّیناسنا تّیصخش و  رامعم  هناگی 

ربص يرادافو ، تیلوئسم ، ساسحا  یگدنب  تریغ  تفع ، تعاجش ، تلادع  تقادص ، تفرعم ، لیبق  زا  هدیمح  تاکلم  قالخا و  لیصحت  * 
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ربص يرادافو ، تیلوئسم ، ساسحا  یگدنب  تریغ  تفع ، تعاجش ، تلادع  تقادص ، تفرعم ، لیبق  زا  هدیمح  تاکلم  قالخا و  لیصحت  * 
هناوتـشپ و هک  تسا  مالـسا  نیبم  نید  شخب  تایح  ياهروتـسد  میلاعت و  يانبم  تیناسنا ، يـالاو  میرح  هب  لوصو  هرخـالاب  و  تماقتـسا ، و 
. تسا یهلا  ياهرفیکو  اه  میرکت  اه و  شاداپ  ریاس  وا و  یبلق  دوهش  اقل و  فرش  گرزب و  دنوادخ  دزن  رد  تیبوبحم  اهنآ ، يارجا  نماض 

یگناگیبدوخ زا 

نارگید شزرا  ردـق و  هب  تبـسن  تسا ، لهاج  دوخ  تمظع  شزرا و  هب  هک  یـسک  ًاعطق  (: ) ع  ) یلع ماما  مـالکرد  یتخانـش  ناور  لـصا  * 
هم 53. ان  هغالبلا ، جهن  . 2 2 (. دشاب یم  رت  لهاج 

يدازآ تقیقح 

. تسادخ یگدنب  سوه و  تراسا  زا  لقع  ییاهر  هملک ، حیحص  يانعم  هب  يدازآ  * 

نادناعم زا  يوریپ 

لسن هژیو  هب  نادرم  شیوخ  یناسنا  تمارک  فالخ  ینلع و  لامعا  اب  هک  یلاحرد  دننادب  ناملـسم  ار  دوخ  دنناوت  یم  اورپ  یب  ناوناب  ایآ  * 
ْنَع َنوُّدُـصَیَو  : ) دـننکیم تقیقح  قح و  نادـناعم  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  دـنراد !؟ یم  زاب  وا  رورپ  حور  نییآ  ادـخ و  هار  زا  ار  دـیدج 

زا دنـشاب  بظاوم  هکدهد  یم  رادـشه  نامیا  لها  هب  تسا و  هدومن  نایب  كاندرد  باذـع  لامعا و  طبح  ار  ناشتازاجم  نآرق  )ا و  هللا ِلیبَس 
تیامح نانئاخ  زا  هک  شابم  یناسکزا  نیاربانب  دـش . دـنهاوخ  راتفرگاهنآ  تازاجم  زا  یخرب  هب  هک  دـننکن  يوریپ  نالهاج  نآ  مسر  هار و 

هیآ 105. ( 4 . ) اسن . 2 34 و ... - 33 تای آ  ( 13  ) دعر هی 3 : آ  ( 14  ) میهاربا . 1 2 (. امیصَخ َنینئلاْخِلل  ْنُکَتالَو  : ) ییامن

تلیضف تبحم و  شزومآ 

یمالسا و ششوپ  اب  دنا و  هدش  میلست  یهلا  مکح  ربارب  رد  شیوخ ، دوجو  رهوگ  تخانش  رثا  رد  هک  يا  هفیفع  هبجحم و  نانز  رب  دورد  * 
. تلیذر توهش و  سرد  هن  دنزومآ  یم  هعماج  هب  تیناسنا  تبحم و  سرد  دوخ ، هنافیفع  ياهراتفر 

راکشآ یساپسان 

! دننکیمن يرازگرکش  هدوبن و  رازگساپس  نانآ  رتشیب  یلو  تسا  نادرم  نانز و  رب  دنوادخ  فطل  هنانز ، ياه  هبذاج  ییابیز و  تمعن  * 

اه یبوخ  دیلک 

ترـضح هکناـنچ  تسا  قیـالع  شیازفا  طـباور و  ندـش  اـبیز  نساـحم ، شیاز  حـیابق ، زا  باـنتجا  هیاـم  بدا  اـیح و  هماـج  ندرکرب  رد  * 
مامت دیلکو  حیبق  لمع  زا  عنام  لامعا و )... تبث  هکئالم  نتشیوخ ، نید ، نایاوشیپ  ،. دنوادخ زا   ) ایح : ) دنی ام  رف  یم  ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

رد باجحدب  باجح و  یب  نانز  رایسب  هچ  هکدننادب  دیاب  ناملـسم  ناوناب  ص 562 . ج 2 ، همکحلا ، نازیم  1 ا . (. تساه یکین  اه و  یبوخ 
دیاب زین  تمایق  هاگداد  رد  دندش و  دوخ  راجنهان  لامعا  تافاکم  راچد  ربق  خزرب و  ملاع  رد  دـندرم و  تبقاع  اما  دـندروآ  راب  هب  داسف  ایند 
نانآ دنشاب . فارحنا  داسف و  بالجنم  رد  ناناوج  نتخاس  هارمگو  یناسنا  یمالسا و  باجح  مکح  نداهناپریز  تمرح و  کته  يوگباوج 

ناشغارـس هب  گرم  زین  هیقب  ماجنارـس  دوب ، دـنهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  يارـس  رد  راچان  هب  دـنتخاب و  ار  دوخ  يدوجو  هیامرـس  ایند  رد 
! داد دهاوخ  ناشن  نانآ  هب  ار  ناشلامعا  تقیقح  دندرگیمزاب و  تسا  راکشآ  ناهن و  ياناد  هک  ییادخ  يوس  هب  دمآ و  دهاوخ 
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هنامیکح مالک 

، دوـخ هب  ناـنآ  نیرتراـک  تناـیخ  تسا و  شراـگدرورپ  يارب  ناـنآ  نیرترادرب  ناـمرف  دوـخ ، يارب  مدرم  نیرت  هاوـخریخ  ادـخ ! ناگدـنب  )
هبطخ 86. هغالبلا ، جهن  .2 2. تسا شراگدرورپ  ربارب  رد  نانآ  نیرتراک  تیصعم 

نز درم و  يواست 

یم یعامتجا  یگداوناخ و  ياه  تیلوئسم  توافت  بجوم  رما  نیمه  ًاعبط  دنتوافتم و  یناور  یمـسج و  راتخاس  رظن  زا  درم  نز و  هچرگ  * 
هاگـشیپ رد  يرگید  رب  یکی  يرترب  ود و  نآ  رد  یناـسنا  لـماک  جور  فـالتخا  رب  لـیلد  یحو  گـنهرف  رد  اـهنیا  زا  مادـک  چـیه  اـما  دوش 

طرـش هک  تسا  حلاص "  لمع  اوقت و  نامیا " و"  ، " يرترب رایعم  هناگی  هکلب  دنناسکی  ًالماک  تهج  نیا  زا  ود  ره  تسین و  لاعتم  دنوادخ 
دـشاب عنام  ندوب  ثنؤم  ای  طرـش  ندوب  رکذـم  هک  نآ  نودـب  تسا  ترخآ  رد  میظع  رجا  اـیند و  رد  ّبیط  تاـیح  هب  لوصو  يارب  یـساسا 
هزیکاپ یگدـنز  هب  ار  وا  تسا ، نمؤم  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  یحلاص  لمع  نز  درم و  زا  سک  ره  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  ناـنچ 

لحن ا .  1 (. داد میهاوخ  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اـهنآ  شاداـپ  میراد و  یم  هدـنز  تسا ) هارمه  طاـشنو  شمارآ  اـب  هک  )
.... و هیآ 0 4 : ( 40  ) رفاغ و ر.ك : هیآ 97 : ( 16)

هناقداص طباور  ساسا 

. تسا ناسنا  اب  نارگید  هناقداص  یناسنا و  تبحم  هطبار و  ساسا  نورد ، رد  هتفهن  ياه  شزرا  نتـشیوخ و  اب  هناقـشاع  هنالقاع و  طابترا  * 
یب يراظتنا  يو ، اب  رـسمه  هژیو  هب  نارگید  یناسنا  طـباور  نتـشاد  نیتسار و  تیبوبحم  عقوت  دوشن ، حالـصا  نتـشیوخ  اـب  ناـسنا  هطبار  اـت 

. تسا ساسا 

لامع روضح ا 

شتـشز لمع  وا و  ناـیم  دراد  تسود  دـیای و  یم  رـضاح  دـب ، بوخ و  راـک  زا  تسا  هدرک  لـمع  هچ  نآ  سک  ره  تماـیق - هک - يزور  )
هیآ 30. ( 3  ) نارمع لآ  . 2 2 (. دشاب دایز  هلصاف 

نتشیوخ هب  یتبحم  یب 

! تسا يراکشآ  یهارمگ  نیا  هک  دیآ  تسد  هب  نارگید  دوخ و  ناج  هب  یتبحم  یب  اب  هک  تسین  يزیچ  یعامتجا  یگ و  اوناخ  تیلوبقم  * 

صاخ ناگدنب  ياعد 

(25  ) ناق رف  1 ا . (. امنب ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ماما و  ار  ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینـشور  یکنخ و  هیام  نامنادنزرف  نارـسمه و  زا  اراگدرورپ ، )
هی 74. آ 

تیناسنا یفانم 

. تسا راگزاسان  تیناسنا  سفن و  تمارکاب  هنانز  ییامندوخ  یباجح و  دب  یباجح  یب  موش  هدیدپ  * 
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بوبحم ناتسآ  هب  رس 

نخس چیه  وت ، رظن  نخـس و  ربارب  رد  اذل  دوش  یمن  رداص  هنامیکح  لعف  نخـس و  تمکح و  زج  وت  زا  یتسه و  قلطم  میکح  وت  اهلاراب ! * 
یعیبط و ياهزاین  هب  وت ، دـننامه  سکچیه  یتسه و  نم  هدـنهد  شرورپ  قلاخ و  وت  دـشاب . يزرودرخ  بدا و  فالخرب  ات  مرادـن  يرظن  و 

مشاب یم  وت  رورپ  تیصخش  نیمارف  میلست  مروآ و  یم  دورف  وت  ناتـسآ  هب  رـس  طقف  نیاربانب  درادن . هبناج  همه  لماک و  یهاگآ  نم  يرطف 
. منکیم عفد  داقتعا  نیا  اب  ار  تاهبش  مامت  و 

تایح زاغآ 

. دوش یم  زاغآ  تیلوئسم  ساسحا  دهعت و  يرایشه ، ماگنه  زا  یقیقح  یگدنز  *

تفرعم فعض 

. تسا هتخانـشن  ار  دوخ  راگدرورپ  زونه  دراد ، دـیدرت  نز  هب  طوبرم  ِینید  نیمارف  ریاس  باجح و  ناـمرف  ندوب  هناـمیکح  رد  هک  یـسک  * 
وا تعاطا  زا  اذل   1  . دنتخانـشن دنـسانشب ، دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  دنوادخ  ِه :) ِرْدَـق  َّقَح  َهللا  اوُرَدَـق  ام  : ) دـی ام  رف  یم  هراب  نیارد  میرک  نآرق 
هیآ ( 22  ) جح ا . دـندرک ! ملظ  نارگید  دوخ و  هب  بیترت  نیدـب  و  دنتـشاذگ ! اپ  ریز  ار  هنانز  يایح  تفع و  هنادرم و  تریغ  دـندز و  زابرس 

.74

هدنبی رف  نیوانع 

نیوانع نیا  لاثما  ندوبالاب و  سالک  يرکف : نشور  ندوب ، ندـمتم  هناشن  دازآ  طابترا  هنانز و  ییامندوخ  یگنهرب ، لذـتبم  گنهرف  رگا  * 
! دنرت هتسیاش  باقلا  نیوانع و  نیا  هب  تاناویح  ناگناوید و  ناکدوک ، تسا ! هدنبیرف ، ابیز و 

ییادزشزرا

اشحف حیورت  تاهبـش  داجیا  اب  ار  ینید  ياهرواب  هک  تسا  نیا  قح  وحم  هشیدنا  ییادز و  شزرا  ياتـسار  رد  نانمـشد  یبیرخت  تسایـس  * 
ار یهلا  ياه  شزرا  دننک و  فیعضت  هنانز  ياه  هبذاج  راب  تلذ  شیامن  ییامندوخ و  يامنالط  ریجنز  اب  هتفرگ و  هناشن  رخـسمت ، نیهوت و 
يونعم و ینید و  ياه  شزرا  تیمکاح  رب  يریذپان  ناربج  ياه  بیـسآ  ناس  نیدـب  دـنیامن و  هدـنز  ار  یلهاج  موهوم  ياه  شزرا  وحم و 

. دنناشکب تیلهاج  كانلوه  تملظ  هب  ار  اه  ناسنا  دنزاس و  دراو  هداوناخ  عامتجا و  دارفا  نانز و  یلصا  تیوه 

هام هرهچ  شبات 

. دوش نابات  قشع  هم  يور  دوش ، ظفح  باجح  ایح و  میرح  هکاجنآ  * 

شجنس يوزارت 

نارگید يارب  يدنـسپ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  سپ  هداد  رارق  نارگید  دوخ و  نیب  نازیم  ار  نتـشیوخ  مدـنزرف ! (: ) ع  ) یلع نینمؤملاریما  * 
نک یکین  دوش و  ملظ  وت  هب  يدنـسپ  یمن  هک  هنوگ  نامه  نکن ، ملظ  و  دنـسپن ، نارگید  يارب  يدنـسپ ، یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دنـسپن و 

ار اهدرخ  و  دنادرگب ) تسار  هار  زا  ار  یمدآ  و   ) تسا باوصان  يدنـسپدوخ  هک  نادب  و  دوش ... یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگ  نامه 
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زین وت  دنیامن ، لامیاپ  ار  تا  هدنیآ  ای  لاح  نادنزرف  وت و  قوقح  دننک و  ملظ  وت  هب  نارگید  هک  يدنـسپ  یمن  رگا  مرهاوخ ! ا  دناسر .) نایز 
توهـش هب  دییامن و  مورحم  تیونعم  تیناسنا و  قح  زا  ار  ناناوج  فافع  ایح و  سابل  ندـنکفاورف  اب  هک  نیا  زا  رتالاب  یملظ  هچ  نکم  ملظ 
ناگدید هکدنـسپن  زین  وت  دشاب ، نارگید  سومان  لابندب  وت  هدنیآ ) ای  لاح   ) رـسمه مشچ  هک  يدنـسپ  یمن  رگا  و  دیهد ! شیارگ  تلیذر  و 
ترسمه ای  دنزاس ، لزلزتم  ار  داوناخ ه ا ت  نوناکو  دننک  طقاس  ار  وت  تیبوبحم  هک  يدنسپ  یمن  رگا  و  دشاب ! وت  لابندب  رادرسمه  نادرم 

هک شاب  دوخ  شـشوپ  راتفر و  راتفگ  بظاوم  زین  وت  دـنناشکب ، هناب  ام  سوه  ددـجم  جاودزا  ای  فلاخم  سنج  اب  هنالقاع  ریغ  طـباور  هب  ار 
جهن ا. دوب ! یهاوخ  ناـملاظ  زا  هنرگو  يوشب ! ناشنارـسمه و ... دزن  رد  ناـنز  ندوـب  هقوـشعم  ماـقم  اـه و  هداوناـخ  ماـظن  لزلزت  هیاـم  اداـبم 

.31 همان هغالبلا ،

نیتسار نمؤم 

هژیو هب  یمالـسا  باجح  ایح و  سابل  مومذـم ) يایح   ) تلاجخ مرـش و  تهج  هب  هک  تسا  نیا  نز  نیتسار  ناـمیا  ياـه  یگژیو  زا  یکی  * 
یمن ماجنا  ایر  يور  زا  ار  کین  لمع  نمؤم ... : ) دـنیامرف یم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هکنانچ  دزاس  یمن  ادـج  دوخ  زا  ار  هنافیفع  رداچ 

راحب ا 1 ا. (. میتسه نانآ  رادید  قاتشم  ام  دنتسه ، ام  اب  ام و  زا  ام و  نارادتـسود  نایعیـش و  اهنآ  دنک  یمن  كرت  ار  نآ  ایح  تهج  هب  دهد و 
ص 194. ج 65 ، را ، ونال 

تیناویح تیناسنا و  شیامن 

دعب شیامن  تسا و  نارگید  ياهدادعتـسا  هدننکافوکـش  لوقع و  هدـننکرادیب  تیناسنا ، كرحم  ناـسنا ، تیناـسنا  هبنج  شیاـمن  ًاـساسا  * 
. تسا نارگید  دوخ و  زیارغ  ندرک  هبرف  تاوهش و  هدننک  لعتشم  تیناویح و  كرحم  ناسنا ، تیناویح 

ندش لافغا  ساسا 

ار شیوخ  یتوکلم  حور  هزاورد  یهد و  بیرف  ار  دوخ  لوا  وت ، هک  نآ  رگم  دـیامن  لاـفغا  بیرف و  ار  وت  دـناوت  یمن  سکچیه  مرتخد ! * 
! ییاشگب هناگیب  يور  هب  تسا  شوگو  مشچ  انامه  هک 

شخب نایز  ياه  یتسود 

زا اهنآ  ندش  زاین  یب  نارتخد و  ياه  هبذاج  زا  نارـسپ  ندش  دنم  هرهب  نارـسپ ، نارتخد و  هناتـسود  رهاظ  هب  طباور  راوگان  ياهدـمایپ  زا  * 
! تسا نآ  زا  یشان  بقاوع  نارتخد و  جاودزا  نس  نتفر  الاب  هجیتن  رد  جاودزا و 

ششوپ نیرترب  نیّرب و  يوگلا 

نانز اصوصخ  اه  ناسنا  يوگلا  هوسا و  نیرترب  دندوب و  یهلا  تالامک  لماک  هولج  رهظم و  هک  يراوگرزب  يوناب  نآ  (س :) رهطا يارهز  *
ماگنه ترـضح  نآ  باجح  هرابرد  اذل  دندوب  رادروخرب  تسا ، هیـشوپ  و  یبرع - رداچ - هک  یمالـسا  باجح  نیرترب  زا  دنـشاب  یم  دبا  ات 
هعنقم اِهلابِِجب : ْتَلَمَتْـشا  َو  اهِـسأَر  یلَع  اهَرامِخ  َْتثال  تسا : هدـش  لقن  هنوگ  نیا  كدـف  زا  عافد  تهج  دجـسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ 

ار يریظن  یب  تمظعاب و  يوناب  نینچ   1 (. دندرک نت  رب  دیناشوپ ، ار  ترضح  نآ  دوجو  مامت  هک  يرداچ  یششوپ و  هدرک و  رـس  رب  ار  شا 
نیرت سالکاب  نیرترکف و  نشور  نیرت ، ندـمتم  نیرت ، یعامتجا  نادرم و  نانز و  زا  اه  ناـسنا  نیرت  ّتیـصخش  اـب  تفگ  ناوت  یم  قح  هب 
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هک تسا  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  ثاریم  هنافیفع  یـششوپ  نیرترب  هعنقم و  اب  رداچ  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  مه  ملاع  نایاپ  اـت  هدوب و  ناـنآ 
ثرا هب  دنا ، داد ه  رارق  ندرک  یگدنز  مسر  هار و  رد  دوخ  قشمرس  ار  ترـضح  نآ  هک  هیـسنا  هیروح  نآ  نیتسار  نیبحم  ناگتفیـش و  اهنت 

.،: ِدابِع ْرِّشَبَف  دندرگ ...( : یم  ملاع  راگدرورپ  يالاو  تراشب  نیا  لومـشم  ناشیا ، يوریپ  هب  ترـضح و  نآ  دننامه  نانیا  دـنرب . یم  هدرب و 
هک نانآ  هد ، تراشب  ارم  صاخ  ناگدـنب  ِباْبلألا :) اُولوُأ  مه  َکـئلوُأَو  ُهللا  مُهادَـه  َنیِذَّلا  َکـِئلوا  ُهَنَـسْحا  َنوِعبَّتَیَف  َلوَقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا 

بان ا نادنمدرخ  نانآ  هدرک و  ناشثیاده  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دننک ، یم  يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  هاگنآ  دنونش  یم  ار  نانخس 
لاعتم دنوادخ  هژیو  ناگدنب  هک  تسا  نآ  رگنـشور  رورپ  حور  یتوکلم  يادن  نیا  هیآ 17 . ( 39  ) رمز . 2 جاجتحا ج1 ص 98 - دن 20 1 .

. يرگباختنا نسح  یشیدنادازآ و  دنتسه  هدمع  یگژیو  ود  ياراد  هکدنتسه  یناسک  نادرم ) نانز و  زا  معا  )

نتشیوخ هب  یتبحم  یب 

! تسا يراکشآ  یهارمگ  نیا  هک  دیآ  تسد  هب  نارگید  دوخ و  ناج  هب  یتبحم  یب  اب  هک  تسین  يزیچ  یعامتجا  یگ و  اوناخ  تیلوبقم  * 

صاخ ناگدنب  ياعد 

(25  ) ناق رف  1 ا . (. امنب ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ماما و  ار  ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینـشور  یکنخ و  هیام  نامنادنزرف  نارـسمه و  زا  اراگدرورپ ، )
هی 74. آ 

تیناسنا یفانم 

. تسا راگزاسان  تیناسنا  سفن و  تمارکاب  هنانز  ییامندوخ  یباجح و  دب  یباجح  یب  موش  هدیدپ  * 

بوبحم ناتسآ  هب  رس 

نخس چیه  وت ، رظن  نخـس و  ربارب  رد  اذل  دوش  یمن  رداص  هنامیکح  لعف  نخـس و  تمکح و  زج  وت  زا  یتسه و  قلطم  میکح  وت  اهلاراب ! * 
یعیبط و ياهزاین  هب  وت ، دـننامه  سکچیه  یتسه و  نم  هدـنهد  شرورپ  قلاخ و  وت  دـشاب . يزرودرخ  بدا و  فالخرب  ات  مرادـن  يرظن  و 

مشاب یم  وت  رورپ  تیصخش  نیمارف  میلست  مروآ و  یم  دورف  وت  ناتـسآ  هب  رـس  طقف  نیاربانب  درادن . هبناج  همه  لماک و  یهاگآ  نم  يرطف 
. منکیم عفد  داقتعا  نیا  اب  ار  تاهبش  مامت  و 

تایح زاغآ 

. دوش یم  زاغآ  تیلوئسم  ساسحا  دهعت و  يرایشه ، ماگنه  زا  یقیقح  یگدنز  *

تفرعم فعض 

. تسا هتخانـشن  ار  دوخ  راگدرورپ  زونه  دراد ، دـیدرت  نز  هب  طوبرم  ِینید  نیمارف  ریاس  باجح و  ناـمرف  ندوب  هناـمیکح  رد  هک  یـسک  * 
وا تعاطا  زا  اذل   1  . دنتخانـشن دنـسانشب ، دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  دنوادخ  ِه :) ِرْدَـق  َّقَح  َهللا  اوُرَدَـق  ام  : ) دـی ام  رف  یم  هراب  نیارد  میرک  نآرق 
هیآ ( 22  ) جح ا . دـندرک ! ملظ  نارگید  دوخ و  هب  بیترت  نیدـب  و  دنتـشاذگ ! اپ  ریز  ار  هنانز  يایح  تفع و  هنادرم و  تریغ  دـندز و  زابرس 

.74
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هدنبی رف  نیوانع 

نیوانع نیا  لاثما  ندوبالاب و  سالک  يرکف : نشور  ندوب ، ندـمتم  هناشن  دازآ  طابترا  هنانز و  ییامندوخ  یگنهرب ، لذـتبم  گنهرف  رگا  * 
! دنرت هتسیاش  باقلا  نیوانع و  نیا  هب  تاناویح  ناگناوید و  ناکدوک ، تسا ! هدنبیرف ، ابیز و 

ییادزشزرا

اشحف حیورت  تاهبـش  داجیا  اب  ار  ینید  ياهرواب  هک  تسا  نیا  قح  وحم  هشیدنا  ییادز و  شزرا  ياتـسار  رد  نانمـشد  یبیرخت  تسایـس  * 
ار یهلا  ياه  شزرا  دننک و  فیعضت  هنانز  ياه  هبذاج  راب  تلذ  شیامن  ییامندوخ و  يامنالط  ریجنز  اب  هتفرگ و  هناشن  رخـسمت ، نیهوت و 
يونعم و ینید و  ياه  شزرا  تیمکاح  رب  يریذپان  ناربج  ياه  بیـسآ  ناس  نیدـب  دـنیامن و  هدـنز  ار  یلهاج  موهوم  ياه  شزرا  وحم و 

. دنناشکب تیلهاج  كانلوه  تملظ  هب  ار  اه  ناسنا  دنزاس و  دراو  هداوناخ  عامتجا و  دارفا  نانز و  یلصا  تیوه 

هام هرهچ  شبات 

. دوش نابات  قشع  هم  يور  دوش ، ظفح  باجح  ایح و  میرح  هکاجنآ  * 

شجنس يوزارت 

نارگید يارب  يدنـسپ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  سپ  هداد  رارق  نارگید  دوخ و  نیب  نازیم  ار  نتـشیوخ  مدـنزرف ! (: ) ع  ) یلع نینمؤملاریما  * 
نک یکین  دوش و  ملظ  وت  هب  يدنـسپ  یمن  هک  هنوگ  نامه  نکن ، ملظ  و  دنـسپن ، نارگید  يارب  يدنـسپ ، یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دنـسپن و 

ار اهدرخ  و  دنادرگب ) تسار  هار  زا  ار  یمدآ  و   ) تسا باوصان  يدنـسپدوخ  هک  نادب  و  دوش ... یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگ  نامه 
زین وت  دنیامن ، لامیاپ  ار  تا  هدنیآ  ای  لاح  نادنزرف  وت و  قوقح  دننک و  ملظ  وت  هب  نارگید  هک  يدنسپ  یمن  رگا  مرهاوخ !  1 (. دناسر نایز 

توهـش هب  دییامن و  مورحم  تیونعم  تیناسنا و  قح  زا  ار  ناناوج  فافع  ایح و  سابل  ندـنکفاورف  اب  هک  نیا  زا  رتالاب  یملظ  هچ  نکم  ملظ 
ناگدید هکدنـسپن  زین  وت  دشاب ، نارگید  سومان  لابندب  وت  هدنیآ ) ای  لاح   ) رـسمه مشچ  هک  يدنـسپ  یمن  رگا  و  دیهد ! شیارگ  تلیذر  و 
ترسمه ای  دنزاس ، لزلزتم  ار  داوناخ ه ا ت  نوناکو  دننک  طقاس  ار  وت  تیبوبحم  هک  يدنسپ  یمن  رگا  و  دشاب ! وت  لابندب  رادرسمه  نادرم 

هک شاب  دوخ  شـشوپ  راتفر و  راتفگ  بظاوم  زین  وت  دـنناشکب ، هناب  ام  سوه  ددـجم  جاودزا  ای  فلاخم  سنج  اب  هنالقاع  ریغ  طـباور  هب  ار 
جهن ا. دوب ! یهاوخ  ناـملاظ  زا  هنرگو  يوشب ! ناشنارـسمه و ... دزن  رد  ناـنز  ندوـب  هقوـشعم  ماـقم  اـه و  هداوناـخ  ماـظن  لزلزت  هیاـم  اداـبم 

.31 همان هغالبلا ،

نیتسار نمؤم 

هژیو هب  یمالـسا  باجح  ایح و  سابل  مومذـم ) يایح   ) تلاجخ مرـش و  تهج  هب  هک  تسا  نیا  نز  نیتسار  ناـمیا  ياـه  یگژیو  زا  یکی  * 
یمن ماجنا  ایر  يور  زا  ار  کین  لمع  نمؤم ... : ) دـنیامرف یم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هکنانچ  دزاس  یمن  ادـج  دوخ  زا  ار  هنافیفع  رداچ 

راحب ا ا. . 1( میتسه نانآ  رادید  قاتشم  ام  دنتسه ، ام  اب  ام و  زا  ام و  نارادتـسود  نایعیـش و  اهنآ  دنک  یمن  كرت  ار  نآ  ایح  تهج  هب  دهد و 
ص 194. ج 65 ، را ، ونال 

تیناویح تیناسنا و  شیامن 
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دعب شیامن  تسا و  نارگید  ياهدادعتـسا  هدننکافوکـش  لوقع و  هدـننکرادیب  تیناسنا ، كرحم  ناـسنا ، تیناـسنا  هبنج  شیاـمن  ًاـساسا  * 
. تسا نارگید  دوخ و  زیارغ  ندرک  هبرف  تاوهش و  هدننک  لعتشم  تیناویح و  كرحم  ناسنا ، تیناویح 

ندش لافغا  ساسا 

ار شیوخ  یتوکلم  حور  هزاورد  یهد و  بیرف  ار  دوخ  لوا  وت ، هک  نآ  رگم  دـیامن  لاـفغا  بیرف و  ار  وت  دـناوت  یمن  سکچیه  مرتخد ! * 
! ییاشگب هناگیب  يور  هب  تسا  شوگو  مشچ  انامه  هک 

شخب نایز  ياه  یتسود 

زا اهنآ  ندش  زاین  یب  نارتخد و  ياه  هبذاج  زا  نارـسپ  ندش  دنم  هرهب  نارـسپ ، نارتخد و  هناتـسود  رهاظ  هب  طباور  راوگان  ياهدـمایپ  زا  * 
! تسا نآ  زا  یشان  بقاوع  نارتخد و  جاودزا  نس  نتفر  الاب  هجیتن  رد  جاودزا و 

ششوپ نیرترب  نیّرب و  يوگلا 

نانز اصوصخ  اه  ناسنا  يوگلا  هوسا و  نیرترب  دندوب و  یهلا  تالامک  لماک  هولج  رهظم و  هک  يراوگرزب  يوناب  نآ  (س :) رهطا يارهز  *
ماگنه ترـضح  نآ  باجح  هرابرد  اذل  دندوب  رادروخرب  تسا ، هیـشوپ  و  یبرع - رداچ - هک  یمالـسا  باجح  نیرترب  زا  دنـشاب  یم  دبا  ات 
هعنقم اِهلابِِجب : ْتَلَمَتْـشا  َو  اهِـسأَر  یلَع  اهَرامِخ  َْتثال  تسا : هدـش  لقن  هنوگ  نیا  كدـف  زا  عافد  تهج  دجـسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ 

ار يریظن  یب  تمظعاب و  يوناب  نینچ   1 (. دندرک نت  رب  دیناشوپ ، ار  ترضح  نآ  دوجو  مامت  هک  يرداچ  یششوپ و  هدرک و  رـس  رب  ار  شا 
نیرت سالکاب  نیرترکف و  نشور  نیرت ، ندـمتم  نیرت ، یعامتجا  نادرم و  نانز و  زا  اه  ناـسنا  نیرت  ّتیـصخش  اـب  تفگ  ناوت  یم  قح  هب 

هک تسا  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  ثاریم  هنافیفع  یـششوپ  نیرترب  هعنقم و  اب  رداچ  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  مه  ملاع  نایاپ  اـت  هدوب و  ناـنآ 
ثرا هب  دنا ، داد ه  رارق  ندرک  یگدنز  مسر  هار و  رد  دوخ  قشمرس  ار  ترـضح  نآ  هک  هیـسنا  هیروح  نآ  نیتسار  نیبحم  ناگتفیـش و  اهنت 

.،: ِدابِع ْرِّشَبَف  دندرگ ...( : یم  ملاع  راگدرورپ  يالاو  تراشب  نیا  لومـشم  ناشیا ، يوریپ  هب  ترـضح و  نآ  دننامه  نانیا  دـنرب . یم  هدرب و 
هک نانآ  هد ، تراشب  ارم  صاخ  ناگدـنب  ِباْبلألا :) اُولوُأ  مه  َکـئلوُأَو  ُهللا  مُهادَـه  َنیِذَّلا  َکـِئلوا  ُهَنَـسْحا  َنوِعبَّتَیَف  َلوَقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا 

بان نادنمدرخ  نانآ  هدرک و  ناشثیاده  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دننک ، یم  يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  هاگنآ  دنونـش  یم  ار  نانخس 
لاعتم دنوادخ  هژیو  ناگدنب  هک  تسا  نآ  رگنـشور  رورپ  حور  یتوکلم  يادـن  نیا  هیآ 17 . ( 39  ) رمز . 2 جاجتحا ج1 ص 98 - . 1 2. دنا

. يرگباختنا نسح  یشیدنادازآ و  دنتسه  هدمع  یگژیو  ود  ياراد  هکدنتسه  یناسک  نادرم ) نانز و  زا  معا  )

عیارش رد  ششوپ 

فافع تیاعر  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدوب  بجاو  نز  رب  يرطف ، شزرا  کی  ناونع  هب  هنافیفع  لماک و  باجح  ینامسآ  عیارـش  مامت  رد  رب 
راتفگزا يرود  هناـگیب و  اـب  عورـشمریغ  ساـمت  درم و  نز و  طـالتخا  زا  زیهرپ  مارح ، هدولآ و  هاـگن  زا  مشچ  ظـفح  دـننام  رگید  روما  رد 
گنهامه نیوکت  اب  هراومه  عیرشت  ماظن  هکاج  نآ  زا  .ا  تسا هدش  هیصوت  اهنآ  هب  مزال و  رـسمهریغ  ربارب  رد  زیگنا  سوه  شیارآ  رادرک و 

. یهلا نایدا  رد  باجح  ك : ر . ا . دشاب . یم  نآ  ندوب  يرطف  رگنایب  ینامسآ  عیارش  مامت  رد  زیچ  کی  بوجو  ور ، نیا  زا  تسا 

نآرق رثوک  مالک 
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همطاف . 2 2 (. ار ناـنآ  نادرم ، هن  دـننیبب و  ار  نادرم  اـهتآ  هن  هک  تسا  نآ  ناـنز  يارب  زیچ  نیرتـهب  : ) دـنیامرف یم  س )  ) همطاـف ترـضح  * 
ص 267. ص ،)  ) یفطصملا بلق  هجهب  (. (س

اشحف دس 

. يراد ترخآ  دنوادخ و  هب  نامیا  اعقاو  رگا  تسا ، تارکنم  اشحف و  عنام  باجح  هک  راد  اپرب  ار  یمالسا  هنافیفع  باجح  * 

ربق رد  یمدآ  نیشنمه 

وت اب  هکدوب  دهاوخ  ینیشنمه  وت  يارب  هک  یتسرد  هب  سیق ! يا  : ) مصاع نب  سیق  روهشم  یباحص  هب  ص)ا   ) مالسا یمارگ  یبن  تحیصن  * 
راوگرزب میرک و  وا  رگا  سپ  يا ، هدرک  تاـیح  دوردـب  هک  یلاـح  رد  يوـش  یم  نفد  وا  اـب  تسا و  هدـنز  وا  هک  یلاـح  رد  دوـش  یم  نفد 

وا اب  زج  وت  دـش و  دـهاوخ  روشحم  تماـیق - رد  وت - اـب  طـقف  وا  دزگیم ، ار  وت  دـشاب  هیاـمورف  تسپ و  رگا  دـنک و  یم  مارکا  ار  وت  دـشاب ،
، دـشاب حـلاص  رگا  نوچ  هد  رارق  حـلاص  ار  نیـشنمه  نیرق و  نآ  سپ  دوش . یم  لاوس  وت  زا  وا  دروـم  رد  اـهنت  و  دـش ، یهاوـخن  هتخیگنارب 
1 (. تسوت یحراوج ) یحناوج و   ) لـمع نآ  ینک و  یم  تشحو  نآ  زا  اـهنت  دـشاب ، دـساف  رگا  تسا و  نآ  اـب  وت  شمارآ  سنا و  بجوـم 

ثیدح 4. لوا ، سلجم  قودص ، یلاما  .1

یش وم  ارف  وخ د 

. تسا ترخآ  یهلا و  تبقارم  نتشیوخ ، دنمشزرا  تیوه  یشومارف  زا  ناشن  یمالسا  ششوپ  یشزرا  میرح  کته  * 

نیزو ناسنا 

. دنزرو یم  بانتجا  از  بیسآ  ياه  ششوپ  راجنهان و  ياهراتفر  زا  نیزو ، درم  نز و  ًالوصا  * 

هزیرغ سردوز  يرادیب  رطخ 

دهاوخن فارحنا  زج  يا  هجتن  ترطف  ییافوکـش  يرادیب و  نودب  یـسنج  هزیرغ  يرادیب  اذل  تسا  زیارغ  هدـننک  لیدـعت  لرتنک و  ترطف  * 
. تشاد

رطعم ياضف  ثاریم 

ریاـس تقادـص و  تراـهط و  تریغ ، تفع و  تلادـع ، تفارـش و  تبحم ، رهم و  تیونعم ، تداـبع و  شوـخ  رطع  هب  هک  یطیحم  ثاریم  * 
تلیـضف و هب  نانآ  لوصو  اهنآ و  هب  تیناسنا  یگدازآ و  سرد  نادـنزرف ، رد  سفن  تزع  تفارـش و  ساسحا  دـشاب ، رطعم  یناسنا  تافص 

. تسا تیدوبع 

اهنآ باتزاب  ناهانگ و  ماسقا 

تمعن لوزن  ثعاب  هک  یناهانگ  هرابرد  ارم  زرمایب  اهلاراب ! دنرد  یم  ار  یکاپ  تمـصع و  ياه  هدرپ  هک  یناهانگ  هرابرد  ارم  زرمایب  اهلاراب  )
ارم زرمایب  اهلاراب ! دننک  یم  بلـس  ناسنا  زا  هداد و  رییغت  ار  اه  تمعن  هک  یناهانگ  هرابرد  ارم  زرمایب  اهلاراب ! دنوش  یم  یهلا  ياه  باذع  و 
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مدنگ  1 (. دـندرگیم تبیـصم  الب و  لوزن  ثعاب  هک  یناهانگ  هرابرد  ارم  زرمایب  اهلارابدـنوش ! یم  اعد  تباجتـسا  عنام  هک  یناهانگ  هراـبرد 
. لیمک فی  رش  ياع  د  نانجلا ،  حیتافم  وشم ا . لفاغ  لمع  تافاکمزا  وجزاوجدیورب  مدنگزا 

هداوناخ رد  يرالاس  قح 

تسا ییارجا  تیلوئسم  کی  اهنت  تمـس  نیا  تسا و  نادرم  شود  رب  مالـسا  گنهرف  رد  هداوناخ  ياضعا  نانز و  یتسرپرـس  تیریدم و  * 
. يرالاسدرم یهاوخدوخ و  يانبم  رب  هن  دـنک  هرادا  مالـسا  نیناوق  اهروتـسد و  ساسارب  ار  شا  داوناـخ ه  دـیاب  درم  اریز  يونعم  تلیـضف  هن 

. تسا يرالاس  قح  هرواشم و  يانبم  رب  ِتیریدم  رد  مالسا ، رظن  زا  هداوناخ  لادتعا  تمالس و  نیاربانب 

قفوم ناسنا 

. دشاب یحو  اب  قفاوم  شلامعا  هک  تسا  یسک  قفوم  * 

فطاوع ناشوج  همشچ 

تمالـس ظفح  وا ، ياه  تبحم  فطاوع و  ناشوج  همـشچ  زا  هژیو  هب  نز  ياهدادعتـسا  اه و  ییاناوت  زا  هنیهب  هدافتـسا  رد  ماگ  نیرتمهم  * 
تقادـص و تبحم و  اب  مأوت  هتـسیاش  ياهدروخرب  وا ، تمرح  ظفح  یناسنا و  تیـصخش  هب  تیاـنع  هیاـس  رد  هک  تسوا  یفطاـع  یناور و 

نادرم تیناسنا  اوقت و  ای  هعماج  یمومع  تفع  تمالس و  هیاس  رد  اهنت  نیا  و  دبای . یم  ققحت  يو  لوقعم  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  ندروآرب 
. تسا ریذپ  ناکما  رویغ 

امن گرزب  ناکدوک 

دشر زا  ناشیقالخا  یملع و  يونعم ، نس  یحور و  مادنا  اما  هتفای  شیازفا  اهنآ  يا  همانسانش  نس  يرصنع و  لکیه  هک  يدارفا  رایسب  هچ  * 
ناسنا َأثَدَح ؟ َناکِذا  َو  ریبَک  ُِملاْعلا  ًاْخیِش و  َناک  ْنِاَو  ٌریغَـص  ُلِهاْجلَا  : ) تسا هدومرف  نینچ  ع )  ) یلع ماما  هراب  نیا  رد  تسا . هدنامزاب  ومن  و 

،ج ا، اونالاراحب 1 ا. (. دشاب نس  مکو  ناوجون  دـنچره  تسا ، گرزب  اناد  ملاع و  ناسنا  دـشاب و  هدروخ  لاس  دـنچ  ره  تسا ، كدوک  نادان 
ص 183.

راوشد ياه  هظحل 

هدهاشم ار  دوخ  لامعا  نطاب  دنور و  یم  رانک  مناگدید  ربارب  زا  اه  هدرپ  هک  گرم  تخس  تاظحل  نآ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ ! * 
! منکیم

تربع هویم 

، تسا هدـش  یـشان  اهنآ  یمـسرریغ  طابترا  رـسپ و  رتخد و  نایم  میرح  دوبن  زا  هک  يراوگان  ثداوح  بقاوع و  زا  تیـصخش  اـب  نارتخد  * 
. دنا دیچ ه  فافع  باجح و  هویم 

امن شزرا 
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شزرا و ار  یباجحدـب  یباجح و  یب  يدـیقال ، دـننامه  رـضم  ياه  شزرادـض  هک  تسا  یبذاک  ياهتـشا  یناـسفن ، لوقعمریغ  تـالیامت  * 
! دنکیم لامیاپ  ار  عامتجا  درف و  یلاع  حلاصم  دهد و  یم  هولج  دنمدوس 

حالصا زا  دعب  داسف 

نوخ دننامه  يدایز  بان  ياه  ناج  كاپ و  ياه  نوخ  .ا  دینکنداسف نآ ، حالصا  زا  سپ  . نیمز رد  اهِحَلْـصِإ :) َدَْعب  ِضْرْألا  ِیف  ْاوُدِسْفت  َالَو  )
اب ام  ادابم  نیاربانب  دندرگ ، حالصا  عماوج  نیمز و  ات  دش ، راثن  (ع ) یلع نب  نیسح  ترضح  نادیهـش  رالاس  هژیو  هب  البرک  يادهـش  ناج  و 
رد كاندرد  یباذع  هک  میناشکب  تاوهش  داسف و  هب  ار  هعماج  و  لامیاپ ، ار  ادهش  نوخ  یمالسا ، باجح  یقالخا و  تانوئش  هب  ییانتعا  یب 

هیآ 56. ( 7  ) فارع ا0ا  دوب . دهاوخ  ام  راظتنا 

هاگن ود 

. یناسنا هاگن  ایح ، بجح و  هجیتن  تسوا و  هب  یناوهش  هاگن  نز ، ییامندوخ  لصاح  * 

نامزلارخآ ناردپ  زا  يراز  یب 

هدرکاهنآ و هب  یهاگن  ترضح  دندوب . يزاب  لوغشم  ناکدوکزا  يا  هدع  هکدندرکیم  وبع ر  یناکم  زا  ص )  ) مالـسا یمارگ  یبن  يزور  * 
كرـشم ناردپ  ناتروظنم  ایآ  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  باحـصا  ناشیاهر . دـپ  تسد  زا  نامزلارخآ  نادـنزرف  لاح  هب  ياو  دـندومرف :

یمن میلعت  یمالـسا  بادآ  هب  ار  ناشنادـنزرف  دـننکیمن و  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  هک  یناملـسم  ناردـپ  ریخ : دـندومرف : ترفح  تسا ؟
درک شوخ  لد  اهنآ  تشیعم  ایند و  هب  طقف  دننکیم و  عنم  ار  اهنآ  دنور ، یم  نید  ماکحا  يریگارف  لابند  هب  دوخ  نادنزرف ، هاگره  دـنهد و 

ح 7. ص 408 ، ج 21 ، هعیشلا ، ثی  داحال  عماج ا  ا ا . دنیوج . یم  يرود  نم  زا  زین  اهنآ  مرازیب و  اهنآ  زا  نم  هک  نانآ  رب  ياو  دنا  ه 

یگ دنب  زومآد  وخ 

. وت هدنب  سفن  یشاب و  دنوادخ  هدنب  دیاب  هکزومایب  دوخ  هب  * 

تیناسنا هاگ  نابرق 

. تسا تیناسنا  هاگ  نابرق  داسف ، توهش و  رظانم  هنانز و  یسنج  تاکیرحت  * 

ینمشد هب  یتسود  لیدبت 

هک ییاـه  یتسود  زا  رایـسب  هچ  هکارچ  نکزیهرپ  ددرگیم ، وت  شمارآ  بلـس  اـی  ییاوسر  هیاـم  هچ  نآ  فلاـخم و  سنج  اـب  یتـسود  زا  * 
نازوس یمّنهج  هب  لیدبت  ار  اهنآ  نیریش  یگدنز  ایح  تفع و  فالخ  روما  ریاس  نارتخد و  ياه  سکع  اه و  همان  دش و  ینمـشد  هب  لیدبت 

ادومن

تیدبا هشیدنا  رد 

هک هنوگ  ناـمه  نک  یکین  نمکم و  شومارف  اـیند  زا  ار  تا  هرهب  نک و  بلط  ار  ترخآ  يارـس  هدومرف ، اـطع  وـت  هب  دـنوادخ  هچ  نآ  رد  )
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هیآ ( 28  ) صصق 1 ا . ( . دن ا ر د تسود  ار  نادسفم  دنوادخ  هک  شابم ، داسف  يوجتـسج  رد  نیمز  رد  زگره  هدرک و  یکین  وت  هب  دـنوادخ 
.77

تعیرش ترطف و  هب  تشگزاب 

يویند ياه  يزاب  مرگرس  شوگ  يزاب  ناکدوکدننامه  نتشیوخ ، زا  يرود  ترطف و  قاثیم  یـشومارف  اب  هک  یناوناب  دمآ  دهاوخ  يزور  * 
يزاب و نیا  رد  تسکش  اب  دنچ  ره  دندرگرب  مالسا  تعیرش  ترطف و  مرگ  شوغآ  هب  دنلفاغ ، دوخ  تقلخ  زا  فده  قیاقح و  زا  دنتـسه و 

. دندرگیمرب دوخ  نیدلاو  شوغآ  هب  تیاهن  رد  ناکدوک  هک  هنوگنامه  دشاب  یگزیشود  تفع و  هیامرس  نتخاب 

نشور لد 

. دشاب هدرک  ینارون  ار  وا  بلق  مرح  یقالخا ، يونعم و  ياه  شزرا  هک  تسا  یسک  يارب  یقیقح  ینامداش  * 

یش ارتر  ذع 

دوخ يارب  رهاـظ ) رد   ) دـنچ ره  تسا - هاـگآ  رایـسب  دوخ  عضو  زا  ناـسنا  هکلب  ُهَریِذاَـعَم :) یْقلَا  وـَل  ٌهَریَِـصب و  ِهِسْفَن ي  یکَع  ُنَسنِإـْلا  ِلـَب  )
ياه 14و15 هیآ  ( 75  ) تم ایق  . 2 2. دشارتب ! ییاهرذع

شنم یتشهب 

هیآ 52. ( 38  ) ر.ك ص .1 ا . دنا هتخود  ناشنارسمه  هب  مشچ  اهنت  یتشهب  نانز  دننامه  دنشاب و  شنم  یتشهب  هک  یناوناب  لاح  هب  اشوخ  * 

شزرا یعقاو  كالم 

ینوناق يارجم  رد  ار  شیوخ  ینطاب  ياهورین  اهدادعتـسا و  مامت  هک  تسا  شزرا  یعقاو  كالم  یناسنا و  ملاس  تیـصخش  ياراد  يدرف  * 
تاریخ و عاونا  اراوگ و  ملاس و  تایح  زا  ندـش  دـنم  هرهب  مزلتـسم  هک  دروآرد  نایرج  هب  تاـیح  يـالعا  فدـه  تمـس  هب  دوخ  یعیبط  و 

. تفای دهاوخن  ققحت  ملاس  تیصخش  هیاس  رد  زج  شخب ، تذل  ملاس و  یگدنز  نوچ  دوب  دهاوخ  تیقفوم 

بلط فلاخم  لمع ،

بلط تسا ، نیّرب  ياه  هوسا  تعاطا و  تدابع و  هار  هک  میقتـسم  هار  نانم  يادـخ  زا  زامن ، رد  زور  هنابـش  هک  ینادرم  نانز و  زا  اتفگـش  * 
! دنا هتفرگ  شیپ  ار  یفارحنا  هار  لمع ، رد  یلو  دننکیم 

نادجو لدع  همکحم 

. باجحدب تمذم  ملاس ، نادجو  تواضق  تسا و  باجح  يوس  نز ، كاپ  ترطف  شیارگ  * 

ترطف هنیآ 

. دهد یم  ناشن  ار  اه  شزرادض  اه و  شزرا  هک  تسا  يا  هنیآ  ترطف  * 
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یتخب کین  زار 

هیاسرد اهنآ  شرورپ  یناسنا و  یلاع  ياهدادعتسا  تایرطف و  هیاپ  رب  یگدنز  میظنت  ترخآ ، ایند و  رد  ناسنا  تداعس  یتخبـشوخ و  زمر  * 
. تسا یمالسا  یهلا و  ياه  تیاده 

هنانز سلاجم 

هتفهن اهنآ  رد  نادنزرف ، هب  یباجح  یب  میقتسمریغ  شزومآ  دوشن ، تیاعر  اهنآ  رد  یگدیشوپ  ایح و  میرح  هک  يا  هنانز  ياه  ینامهیم  رب  *
هارمگ دـنوادخ  هار  زا  هک  یناـسک  دزاـس ، فرحنم  دـنوادخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ  سفن  ياوه  زا   ) سوه زا  يوریپ  تبقاـع  دـشاب .

هیآ 6 2. ( 38  ) ص 1 ا . (. ادنراد باسح  زور  ندرک  شومارف  رطاخ  هب  يدیدش  باذع  دنوش ،

نیدال وپ  هدارا 

. دیامنن تسس  ار  وا  دولآ  سوه  ساسا و  یب  نانخس  دراد ، خسار  مزع  هدارا و  هک  يا  هناحیر  * 

دوبعم اب  یتشآ 

ناگدـنب هب  ملاع  راگدرورپ  هک  درگزاـب  وا  يوس  هب  بلطب و  شزرمآ  دـنوادخ  زا  دوخ ، بساـنمان  شـشوپ  رادرکو و  راـتفگزا  مرهاوخ ! *
. تساهنآ عورشم  لوقعم و  ياه  هتساوخ  هدننک  تباجا  کیدزن و  دوخ 

اه تلم  فافختسا 

دـشر لماوع  یتایح و  قیاقح  زا  اه  هبرح  لیاسو و  عاونا  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  يدادبتـسا  ياه  تموکح  نیداینب  ياه  همانرب  زا  ـالوصا 
شزرا هتفرگرخسمت و  داب  هب  ار  یناسنا  یهلا و  لیصا  ياه  شزرا  دنراداو  يدرخ  یب  تلاهج و  یکبس و  هبار  اهنآ  هتخاس و  لفاغ  لامکو 

اه و یهابت  همادا  يارب  دس  نیرتگرزب  هک  اهنآ  يرادیب  ینالقع و  دشر  یهاگآ  عنام  بیترت  نیدب  دـنیامن و  اهنآ  نیزگیاج  ار  بذاک  ياه 
فَخَتْـساَف : ) دیامرف یم  نوعرف  هرابر  میرک د  نآرق  دنوش . یم  تسا  هطلـس  ماظن  هب  ندیـشخب  نایاپ  دساف و  ياه  تلود  ياه  یگماکدوخ 

نیرتمهم اذل   1 دـندرک . تعاطا  وا  زا  هجیتن  رد  تشاداو  يربخ  یب  تلاهج و  رد  درک و  قیمحت  فافختـسا و  ار  دوخ  موق  ُهوُعاَطَأَف :) هَموَق 
نردم لکش  هب  ناتفص  نوعرف  زین  رصع  نیا  رد  تسا . هدوب  اهنآ  فافختسا  هب  نداد  نایاپ  مدرم و  يزاسرادیب  (ع ) ءایـصوا ءایبنا و  تلاسر 

رد تراسا  اب  صخالاب  راجنهبان و  لذـتبم و  ياهدـم  اه و  ملیف  اهراون ، عاونا  یعمج  طابترا  لـیاسو  هتفرـشیپ و  تاـناکما  زا  هدافتـسا  اـب  و 
نیرتمهم زا  تهج  نیمه  هب  دـنزادرپ . یم  اـه  تلم  فافختـسا  هب  دوخ ، يدادادـخ  ياـه  هبذاـج  شیاـمن  هب  اـهنآ  بیغرت  ناـنز و  ندروآ 

رذـح رب  یـشخب و  تفرعم  يرگ ، نشور  وترپ  رد  هک  تسا  یناسنادـض  همانرب  نیا  اب  هزرابم  نیتسار  نانمؤم  ینید و  ناغلبم  املع ، فیاظو 
هی 54. آ  ( 43  ) فرخز ا . دبای . یم  ققحت  هنالقاعریغ  ياه  میلست  اهدیلقت و  زا  مدرم  ندومن 

تمه شیامن 

. تساه تمه  نیرتالاب  زا  ندوب ، ناناوج  تداعس  لامکراتساوخ و 

یهاو ياعدا 
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! دنا مورحم  یهلا  تعاطا  تدابع و  تذل  زا  اما  دننکیم  بلق  يافص  لد و  یکاپ  ياعدا  هک  يا  هتخابدوخ  نانز  زا  اتفگش  * 

جاردتسا يزاسرادیب ،

هبنتم و ار  وت  دهاوخ  یم  دتـسرف ، یم  تبیـصم  الب و  وت  رب  یپ  رد  یپ  ناحبـس  يادخ  يدید  هک  ینامز  : ) دنیامرفیم ع )   ) یلع نانمؤمریما  *
باذـع تمعن و  جاردتـسا - نیا  دـهد ، یم  تمعن  وـت  هب  یپرد  یپ  ناـهانگدوجو ، اـب  ناحبـس  يادـخ  يدـید  هـک  یناـمز  دـنک . رایـشوه 

ص 489. ج ا ، همکحلا ، نازیم  1 ا . (. تسا وت  يارب  یجیردت -

ترطف دض  لایخ 

. دزاس ایهم  تیناسنا  زا  جورخ  يارب  ار  دوخ  دیاب  تسین  باجح  فافع و  هب  یجایتحا  دنک  لایخ  یسک  تقو  ره  * 

هلبق مادک 

راگدرورپ همّظعم و  هبعک  هن  تسا  مدرم  وا  هلبق  یهلا ، ياه  هتـساوخ  زا  هن  دـنکیم  يوریپ  یعامتجا  عورـشمریغ  ياهدنـسپ  زا  هک  یـسک  * 
. ملاع

یگدنز تمظع 

. يدرگ تقلخ  فده  هوکش  رگنایامن  يوش و  تقیقح  قح و  مسجت  نآ ، هیاس  رد  یناوت  یم  وت  هک  تسا  يدح  هب  تایح  شزرا  * 

(ع) اضر ترضح  ینارون  مالک 

یم لصاح  ادخ  دای  وا ، هطـساو  هب  هک  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ  دوب  هدـش  هتفرگ  لیجنا  زا  هک  دوب  هلمج  ود  یـسیع  ترـضح  رتشگنا  شقن  )
ص 63. ،ج11 ، راونالاراحب .. 1 ا (. دوش شومارف  وا  رطاخ  هب  دنوادخ ، دای  هک  يا  هدنب  لاح  هب  ياو  دوش و 

حور تایح 

نامه تسا  نآ  تاـجرد  تاـیح و  عون  نیا  زا  يرادروخرب  نازیم  هب  درف  تیناـسنا  و  یحور ، تاـیح  هب  هتـسباو  ناویح  ناـسنا و  ناـیم  زرم 
روحم لوح  شیگدـنز  هدوب و  رادروخرب  یناویح  یهایگ و  تایح  زا  یحور ، تایح  تیناسنا و  تاـجرد  زا  تیمورحم  نازیم  هب  هک  هنوگ 

ياهدادعتـسا نتخاس  افوکـش  يونعم ، ياهزاین  ندروآرب  نآ ، نیناوق  تیاعر  هب  حور  تایح  دخرچ . یم  یناویح  ياه  تذـل  يدام و  روما 
هب لوصو  يارب  ار  نامیا  اب  ياه  ناسنا  میرک  نآرق  اذـل  دراد . یگتـسب  اهنآ  یلاعت  دـشر و  یقالخا و  يونعم و  هوقلاب  ياه  ییاناوت  یلاع و 
يا ْمکِییحی :) اَِمل  ْمکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  ْاُوبیِجَتْـسا  ْاونَما  َنیِذـلَا  اَهُّیای  : ) دـیامرف یم  هدرک و  بیغرت  یحور  تایح  ناـمیا و  یلاـع  بتارم 

، دوش یم  امش  تایح  هیام  هک  يزیچ  يوس  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دینک  تباجا  ار  ربمایپ  دنوادخ و  توعد  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
هی 24. آ  ( 8  ) لافنا . 2 2. دناوخ یم 

نایئاروشاع اب 

. امن تظفاحم  البرک  هدش  رپرپ  ياه  لگو  اروشاع  يالاو  ياه  شررا  فادها و  را  حیحص ، باجح  هب  نداهن  تمرح  اب  * 
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نتشیوخ تلزنم  هب  همطل 

. دنز یم  يو  ندوب  هقوشعم  ماقم  نز و  تیثیح  تلزنم و  هب  ار  نایز  نیرتشیب  یباجحدب  ییامندوخ و  * 

شتآ اب  يزاب 

! تسا نارگید  دوخ و  ندنازوس  شتآ و  اب  يزاب  شیامن  هنانز ، ياه  هبذاج  شیامن  * 

باجح سیفن  فدص 

. تسا فدص  رد  بان  رهوگ  نتفرگرارق  نز  باجح  *

هانگ هرافک 

ریسفت .1 ا. تسا هدزرـس  وا  زا  هک  یهانگ  رطاخ  هب  رگم  دوش ، یمن  داـجیا  ییاـپ  شزغل  چـیه  دوش و  یمن  دراو  ناـسنا  رب  يا  هشدـخ  چـیه 
(. 42  ) يروش هکرابم  هروص  هیآ 30 ، لیذ  ص 41 ، ج 9 ، نانبلا ، عمجم 

دوسرپ تراجت 

. ددرگدابآ تترخآ  ناشخرد و  تا  هدنیآ  نشور ، تا  یگدنز  ات  رادب : مدقم  سوه  یگدرب  رب  ار  دنوادخ  یگدنب  * 

زبس غارچ 

. تساهنآ یسنج  رازآ  یمالک و  تراسج  يارب  سوه ، لها  يور  هب  يزبس  غارچ  هلزنم  هب  نارتخد ، ییارآدوخ  * 

تنایخ زیوآ  تسد 

؟ تمعن رکش  تعاطا و  یسانش و  قح  ای  تسا  تمعن  نارفک  تیصعم و  یساپسان و  يدنوادخ ، مرکو  فطل  همه  نآ  ياضتقم  ایآ  یتسارب 
دوـخ هک  یلاـح  رد  داد  رارق  نارگید  دوـخ و  هب  تناـیخ  يارب  يزیوآ  تسد  ار  ناـبرهم  دـنوادخ  یگدنـشخب  تمحر و  ناوـت  یم  اـیآ  اـی 

هب تبسن  دیدش و  شباقع  نامرجم  هب  تبسن  دنوادخ  دینادب  ٌمیحَر :)  ٌروُفَغ  َهللا  َّنا  َو  ِباقِْعلا  ُدیدَش  َهللا  َّنأ  اوُمَلْعإ  : ) هدومرف لاعتم  دنوادخ 
هی 98. آ  ( 5  ) هدئ ام  1 ا .  . تسا شخب  تمحر  هدنزرمآ و  نانمؤم 

اه هقئاذ  توافت 

. خلت اهنآ  ریغ  هقئاذ  رد  تسا و  نیریش  نایوج  قح  ماکرد  قح  نخس  * 

ییابیز اب  قشع  هطبار 

ناـمیا و ینعی  حور  تنیز  تسا ، نآ  عرف  مـسج ، لـصا و  یمدآ  حور  هکاـج  نآ  زا  تـسا و  ییاـبیز  لاـمج و  هدـییاز  قـشع  تـبحم و  * 
ناسنا ددرگرتابیز ، حور  هچ  ره  تسا . رت  باذـج  رتاـبیز و  تروص  لاـمج  مسج و  رویز  زا  لیـصا و  زین  یناـسنا  یهلا و  کـین  ياـیاجس 
ناسنا هک  یـشمارآ  تذـل و  لـیلد  نیمه  هب  تشگدـهاوخ  رتشیب  زین  وا  اـب  سنا  ینیریـش  تذـل و  دوب و  دـهاوخ  رت  بوبحم  رت و  هبذاـجرپ 
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ناسنا هک  یـشمارآ  تذـل و  لـیلد  نیمه  هب  تشگدـهاوخ  رتشیب  زین  وا  اـب  سنا  ینیریـش  تذـل و  دوب و  دـهاوخ  رت  بوبحم  رت و  هبذاـجرپ 
هکلب تسا  رتشیب  دراد ، اوقت  یب  اما  ورابیز  رـسمه  رانکرد  درف  هک  یـشمارآ  تذـل و  زا  بتارم  هب  دراد ، حورابیز  فیفع و  رـسمه  رانکرد 

. تسین رگیدکی  اب  هسیاقم  لباق  الوصا 

تقیقح نتفای 

هعماـج دارفا  توهـش  تیناوـیح و  هبنج  هک  سب  نـیمه  هریغ  يرگ و  هوـشع  یباجحدـب  یباـجح  یب  موـش  هدـیدپ  تـلیذر  نـالطب و  رد  * 
دارفا و تیناسنا  دُعب  هنافیفع ، ياهراتفر  باجح و  هک  یلاح  رد  دناشکیم ! دوخ  تمس  هب  ار  نار  توهش  زاب و  سوه  دارفا  هدش و  کیرحت 

. دزاس یم  رود  دوخ  زا  ار  یهابت  لها  بلط و  توهش  دارفا  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  عامتجا 

یتسود سابل  رد  توادع 

! تسا ریذپلد  ياه  سابل  رد  نانز  امش  هرابرد  ناشیدنادب  ینمشد  * 

نابز هقلقل  نید 

عفن و دنکور و  وا  هب  ایند  هک  نیمه  تسا  فیعض  رایسب  شیبلق  نامیا  وا  دتسرپ  یم  نابز  اب  اهنت  ار  دنوادخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نایم  زا  )
مه ددرگ ! یمرب  قح  زا  هدش و  نوگرگد  دمآ ، شیپ  شیارب  یناحتما  تبیـصم و  رگا  اما  دنک  یم  ادیپ  نانیمطا  تلاح  دـسرب ، وا  هب  يریخ 

هیآ 11. ( 22  ) جح 1 ا .  (. تسا راکشآ  نایز  نارسخ و  نامه  نیا  ار و  ترخآ ! مه  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  ایند 

هتساخون لسن  لد 

مالـسا يدیحوت  نییآ  راگدرورپ و  تمـس  هب  ار  نآ  دیاب  تسا و  كاپ  فافـش و  دنا ، دیـسر ه  غولب  نس  هب  هزات  هک  یناناوجون  لد  هنیآ  * 
. ددرگ یم  هایس  هدولآ و  تلیذر ، تیصعم و  رثا  رد  جیردتب  هنرگو  دباتب  نآ  رد  تقیقح  قح و  رون  ات  داد  رارق 

ابیز هعفاد  هبذاج و 

. دراد لابند  هب  ار  نافیفع  تبحم  میمش  ناسوهلاوب و  يراسمرش  ایح و  هبّجحم ، هفیفع و  نارتخد  تلزنم  تبیه و 

قیقحت ریخأت  تمادن 

رتشیب هدـنیآ  رد  وت  ینامیـشپ  نازیم  يزادـنا ، ریخأـت  هب  ار  یمالـسا  باـجح  فاـفع و  دوخ ، شزرا  رد  رکفت  قیقحت و  ردـق  ره  مرتخد ! * 
. دوب دهاوخ 

تراسا دنب  رد 

یم يرادرم  گرم ، زا  سپ  هکدشاب  یندـب  ياه  ییابیز  شیارآ و  لوقعمریغ  شیامن  یتسرپ و  لمجت  دـنب  رد  یمدآ  هک  تسین  هنالقاع  * 
یقاب و حور  نییزت  شیارآ و  زا  اـّما  دـشاپ  یم  مه  زا  كاـخ ، لد  رد  ندـش  نفد  زا  سپ  درازآ و  یم  ار  ناـیفارطا  نآ ، نفعت  يوب  هکدوش 

لقع ار  یمدآ  رایب  ابیز  تریـس  ردارب  يا  تسین  چیه  رهاظ  يابیز  تروص  ددرگ ! لفاغ  دوش ، یم  روشحم  شتاکلم  تافـص و  اب  هک  يدبا 
رابغ شکاخ  نتشکدهاوخ ر  كاخ  نینزان  صخش  لکش و  نیا  دوز  رید و  رامح  دراد  دبلاکرد  ناج  هنرو  ندب  رد  دیاب 
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رافغتسا رطع 

يوب ات  دـیزاس  رطعم  رافغتـسا  هبوت و  اب  ار  دوخ  ِبون : ّذـلا  َحـِئاوَر  ْمُکَّنَحَـضقَتال  ِرافِْغتْـسْإلِاب  اورَّطَعَت  : ) دـنیامرف یم  ألا  ! مج مرکا  ربمایی  یق 
ص 278. رافغتسالا ، باب  ج 93 ، ونال ا ر ، راحب ا  1 ا. (. دنکن اوسر  ار  امش  ناهانگ  نّفعت 

یت وکلم  يادن 

. تسا باجح  فدص  رد  شیوخ  رهوگ  نداد  رارق  موزل  هب  ینامسآ  هزاوآ  هناحیر ، هنیس  رد  * 

تذل دوبن 

. دشابن تذل  زین  ابیز  تروص  رد  دشابن ، ابیز  ِتریس  تفع و  هکاجنآ  * 

راب تملظ  ثاریم 

. تسا عامتجا  هداوناخ و  درف ، رد  یقالخا  لیاضف  یمالسا و  ياه  شزرا  فیعضت  باجح ، یهلا  مکح  هب  ییانتعا  یب  ثاریم  * 

ملاس تیصخش  يریگ  لکش 

. تسا نادنزرف  لدتعم  ملاس و  تیصخش  هدنزاس  نیدلاو ، نایم  تیونعم  تناید و  تبحم ، رهم و  زا  هدنکآ  ياضف  * 

سفن هفیحص  رد  لامعا  تقیقح 

دوخ ربارب  رد  ار  نآ  هک  میروآ  یم  نوریب  وا  يارب  یباتک  تماـیق  زور  میدرک و  وا  مزـالم  هتخیوآ و  شندرگ  رب  ار  شلاـمعا  یناـسنا  ره  )
.. هی 13 آ  ( 17  ) ءا رس  ا  . 1 1 (. دبای یم  هدوشگ 

دسافم ساسا 

. تسا نانز  یسنج  تاکیرحت  زا  لصاح  هعماج  يونعمریغ  ياضف  یعامتجا ، ياه  یهابت  دسافم و  زا  يرایسب  هشیر  *

رادرک رد  تفع 

هدـننک و هجوـت  بلج  ياـه  شـشوپ  راـتفر و  زا  زیهرپ  مرحماـن  ربارب  رد  اـی  عاـمتجا  رد  روـضح  ماـگنه  هـب  ناـنز  ياـه  هـفیظو  زا  یکی  * 
ياهاپ نتفر  هار  عقوم  رد  نانز  َّنِِهتَنیِز :) ْنِم  َنیِفُْخی  اـم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلجْرأـِب  َْنب  ِرـضَیالَو  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هکناـنچ  تسا : هناـفیفعریغ 
تیاعر رد  دیاب  نانآ  ینعی   1. دسرب شوگ  هب  دنراد  ياپ  رب  هک  یلاخلخ  يادص  و  دوش - هتـسناد  ناشناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  هب  ار  دوخ 
اهرکف فارحنا  لماع  دوخ  یناهنپ  تنیز  يادص  اب  یتح  هکدننکب  طایتحا  تقد و  رتشیب  نادرم ، هدننک  هجوت  بلج  روما  زا  زیهرپ  فافع و 

دیابن شوخ ، يوب  رطع و  یشیارآ و  یتنیز و  لیاسو  زا  نانآ  هدافتسا  نانز و  شـشوپ  راتفر و  رت  نشور  نایب  هب  و  دندرگن . اه  لد  یهابت  و 
تمرح هیآ  رد  یهن  ياضتقم  هکارچ  دشاب  هنادنـسپادخ  هنایفع و  دیاب  هکلب  ددرگ  نادرم  کیرحت  هجوت و  بلج  ثعاب  هکدـشاب  يوحن  هب 

، نماد تکو و  تسا  بجاو  دـناشوپب ، ار  نز  یعونـصم  و  وم ) مادـنا و   ) یعیبط ياه  تنیز  هک  یباجح  ساـسا  نیا  رب  تسا . هریبک  هاـنگو 
. دشاب یم  تمرح  یهن و  نیا  لومشم  یتنیز  رداچ  شـشوپ و  ای  دناشوپ  یمن  ار  ندب  مجح  یگدمآرب و  هک  گنت  وتنام  ای  نهاریپ  راولش و 
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هیآ 4. ( 59  ) رشح ر.ك : . 2 آ . (، 24  ) رون .2 ا . تسا دیدش  شباقع  دنوادخ  هتشگرفیک و  قحتسم  دنکدنوادخ  اب  تفلاخم  سکره 

هتسارآ بلق  هویم 

. هتسارآ تروص  هن  تسا  هتسارآ  بلق  نیریش  هویم  تبحم  قشع و  * 

هناحیر زا  ییوج  ماقتنا 

رد هتسناد و  هدروخ  بیرف  ار  دوخ  ینامز ، تشذگزا  سپ  اهنآ  نارسمه  ابلاغ  نارتخد ، ییامندوخ  ییارآدوخ و  زا  یـشان  ياه  جاودزا  * 
نادـب نیا  دـنهد و  شمارآ  نیکـست و  ار  نتـشیوخ  دوخ  نامگ  هب  ات  دـنیآ  یم  رب  هنارمآ  زیمآ و  تنوشخ  ياهراتفر  ییوج و  ماقتنا  ددـص 

قشع ناجیه  سپس  دنکیم . شیوخ  قوشعم  راثن  ار  دوخ  بوبحم  ناج  تیدوجوم و  قشع ، تبحم و  رد  هداد  لد  قشاع و  هک  تسا  تهج 
ساـسحا يا  هدـنزاب  ار  دوـخ  هکارچ  ددرگیم  لدـبم  ینمـشد  هنیک و  هب  مک  مـکو  هدرک  شکورف  بوـبحم  یگتـسیاشان  ندـش  نـشور  اـب 

نآ هب  دـنمدرخ  نارتخد  اـهنت  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . هدروخ  ار  هناـنز  ياـه  هبذاـج  شیاـمن  هدـش و  هتـسارآ  بیرف  رهاـظ  هکدـنکیم 
. دنهاگآ

هناد رمناوجان  ياه  همجه 

رابکتـسا و هناتفـص  هبور  هنادرمناوجاـن و  ياـه  همجه  عاونا  دروم  هراومه  هک  نارتـخد  اـصوصخ  مالـسا  بتکم  نیتـسار  ناوریپ  هزورما  * 
تقیقح قح و  هشیمه  هکدنهدن  هار  لد  رد  دیدرت  کش و  دنروخن و  ار  نانآ  بیرف  هکدنـشاب  بظاوم  دیاب  دـنا ، هتفرگ  رارق  نامز  ناراکم 

زا دادمتسا  تماقتسا و  ربص و  هیاس  رد  دننک  یعـس   1 (. َنیرَتْمملا َنِم  َّنَنوُکَتالَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَحلا   ) دوش یم  رداص  ناشراگدرورپ  هیحاـن  زا 
مه )2 و  نُولوُقَیام یلع  ِْربْصإ  : ) دیامرف یم  (ص ) ربمایپ هب  ناحبـس  يادخ  هکنانچ  دنیآ  نوریب  زارفارـس  یهلا  نومزآ  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ 

و س )  ) میرم ترضح  و  ع )  ) فسوی هیآ 17 . ( 38  ) ص . 2 هی 94 . آ  ( 10) سن وی  ترـضح ا . دننامه  یناکاپ  هژیو  هب  خیرات - ناکین  نوچ 
اما دـندش  موکحم  دـیعبت  نادـنز و  هب  اـی  دورطم  ناـمیا  یکاـپ و  تفع و  مرج  هب  هک  وا  نماد  كاـپ  كاـپ و  ناوریپ  و  (ع ) طوـل ترـضح 

تبث تمظع  هب  خیرات  رد  ار  دوخ  مسا  دشخرد - یم  هشیمه  يارب  خیرات  هنحص  اه و  لد  نامسآ  رد  ناشدای  مان و  هتـشگزوریپ و  ماجنارس 
اب هارمه  ادـص و  مه  تروص  نیا  ریغ  رد  )ا  َنیقَّتُْمِلل هۀَِـبقاعلاَو  ) تسا راکزیهرپ  اوقت و  اب  دارفا  اـب  يزوریپ  تبقاـع و  هکارچ  دـنیامن  طبـض  و 
ِهللا ِتایِاب  اُوبّذَک  َنیذَّلا  نِم  َّنَنوکَتال  : ) دـیامرف یم  ملاع  راگدرورپ  هکنانچ  دوب  دـنهاوخ  ناراکنایز  زا  هدـش و  ادـخ  نید  دوخ و  نانمـشد 

هک یلمع - بیذکت  ینعی  لمع  ماقم  رد  دنچ  ره  دندرک - بیذکت  ار  ادخ  ياهروتـسد  تایآ و  هک  شابن  اهنآ  زا  َِنیرـساْخلا :) َنِم  َنوُکَتَف 
هیآ 95. ( 10  ) سن وی  . 2 هی 128 .  آ  ( 7  ) فا رعا  . 1 2 دوب . یهاوخ  ناراکنایز  زا 

قشع لزلزت 

لدبم یناوهـش  نیغورد  ياه  قشع  هب  ار  یناسنا  نیتسار  ياه  قشع  هدرکدساف و  ار  قالخا  یمالـسا ، هنافیفع  شـشوپ  رد  یطابـضنا  یب  * 
ياه شزرا  نأش و  زا  هدرک و  يرهاظ  ياـه  هبنج  هب  دودـحم  نادرم  رظن  رد  ار  وا  شزرا  دـیامن ، یم  لزلزتم  ار  نز  تیبوبحم  دزاـس و  یم 

شیوخ نارسمه  ياه  ییابیز  اه و  هبذاج  زا  هعماج  رد  هنانز  ياه  هبذاج  هدهاشم  اب  اضعب  نادرم  هک  نیا  نمـض  دنادرگیم . لفاغ  وا  يالاو 
دنچ قالط ، هب  هناب  ام  سوه  ياه  شیارگ  هجیتن  رد  دننکیم  یتیاضران  ساسحا  اهنآ  اب  ییوشانز  صاخ  طابترا  زا  هدـش و  لیم  یب  لفاغ و 

. دوش یم  داجیا  اهنآ  رد  فلاخم  سنج  اب  طباور  ای  يرسمه 
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نتشی وخ  نتفیرف 

لبق تسا ، لافغا  بیرف و  ددص  رد  هک  يرسپ  ای  رتخد  دشاب . یم  یبیرفرگد  يروخ و  بیرف  ساسا  هک  تسا  یبیرفدوخ  بیرف ، نیرتدب  * 
!ا تسا هتفیرف  ار  دوخ  نارگید ، بیرف  زا 

تمایق رد  نامرجم  ياضاقت  اهنت 

ار نامرجم  ینیبب  رگا  : ) تسا حـلاص  لمع  ماجنا  يارب  ایند  هب  تشگزاب  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  هدنکفارـس  ناراک  هنگ  تساوخرد  هناـگی  *
هب ار -  ام  میدینـش ، میدید و  يدوب  هداد  هدعو  هچ  نآ  اراگدرورپپ  دنیوگیم : هدـنکفا ! ریز  هب  رـس  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه 
هیآ 12. ( 32  ) هدجس . 2 هیآ 9 . ( 2  ) هرقب ك : ر . 2 ا . میراد ا ) نیقی  تمایق  ناهج  نیا  هب  ام  میروآ ، اج  هب  حلاص  لمع  ات  نادرگزاب  ایند -

زگره ینامیشپ ،

دنتشگ و نامیشپ  اهنآ  كرت  زا  هک  یناسکزا  يرایسب  هچ  اما  تشگن  نامیشپ  درم  نز و  نایم  میرح  باجح و  هب  مامتها  زا  یـسکزگره  * 
. تساهنآ نیمکرد  تمادن  زین  هیقب 

باجح تیناقح 

رد عامتجا و  رد  روضح  ماگنه  نآ  تیاعر  موزل  هنافیفع و  باجح  هوکش  تیناقح و  رگنایب  زامن ، رد  نز  لماک  باجح  ششوپ و  موزل  * 
. تسا نامرحمان  ربارب 

روبعلا بعص  ياه  هندرگ 

تـساوخزاب لاؤس و  فقوم و  هاجنپ  هک  تمایق - يزور - نآ  رد  دننکیمن  ار  هنافیفع  باجح  تیاعر  هک  ینانز  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  * 
ر.ك: ا ا . درب . یم  نامز  هضیرف  زامن  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هک  نیتسار  نانمؤم  يارب  زج  دـشکیم ! لوط  لاـس  رازه  یفقوم  ره  هک  دراد 

 . ص 86 ج 5 ، نآرق ،  مایپ  هیآ 4 ( 7 0  ) جراعم هیآ 5  ( 32 . ) هدجس

تایح تقیقح 

قـالخا و هنیمز  رد  حور  لـماکت  يارب  تسا  یهاگـشرورپ  و  تفرعم ، ملع و  هـنیمز  رد  ناـسنا  یلاـعت  يارب  تـسا  یهاگـشناد  یگدـنز  * 
یضعب اذل  دنهد  یم  ناسنا  تسد  هب  ار  یجارخا  يدودرم و  ای  یلیـصحتلا  غراف  یلوبق و  همانراک  گرم ، ماگنه  هب  رمع  نایاپ  رد  تیونعم .

دوب و دوخ  رکف  هب  دیاب  سپ  دـننکیم . عادو  ار  ینافراد  نیا  نیگمغ ، یتروص  برطـضم و  یبلق  اب  يا  هدـع  داش و  يا  هرهچ  مارآ و  یلد  اب 
. دز مقر  دوخ  يارب  ار  یناشخرد  ترخآ  هدنیآ و 

ناهج تادوجوم  دایقنا 

رادرب نامرف  میلـست و  نیمز  اه و  نامـسآ  تادوجوم  همه  هکنآ  لاح  و  دیوش ! یمن  باجح  یهلا  مکح  میلـست  ارچ  ناملـسم ! ناوناب  يا  * 
. دنیوگیم ار  وا  ساپس  دمح و  دنیادخ و 
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نابوخ مراکم 

هی 1. آ  ( 62  ) هعمج هیآ 83 . ( 3  ) نارمع لآ  ك : ر . . 2 تسا . ناکین  مراکم  زا  یمالسا  ریگارف  لماک و  ششوپ  ایح و  تناتم ، تفع ، * 

ناج تخرد  يرایبآ 

هیآ 18. (35  ) رطاف 1 ا . (. ددرگیمزاب شدوخ  هب  نآ  هجیتن  دنک ، هشیپ  اوقت  یکاپ و  سک  ره  )

تفرعم جوا 

رد ار  دوخ  تمالـس  تمظع و  لامک و  دـنک  كرد  ار  شیوخ  یناوتان  رقف و  لاعتم و  دـنوادخ  تیاـهن  یب  لـالج  تمظع و  هک  یـسک  * 
. دناد یم  وا  ربارب  رد  میلست  عضاوت و 

روآ بجعت  ییاهر 

یشزرادض هدیدپ  هب  هدرکاهر و  شیایازم  همه  نآ  اب  ار ، یمالـسا  لماک  شـشوپ  یـشزرا  مکح  هک  هدرک  لیـصحت  نارتخد  زا  اتفگـش  * 
! دنا هداد  رد  نت  شراوگان  بقاوع  همه  نآ  اب  ییامندوخ ، باجح و  فشک 

طوقس گرزب و  هانگ 

. دش دهاوخ  وت  طوقس  يراتفرگ و  هیام  هک  باجح  دنمشزرا  میرح  کته  گرزب  هانگزا  زیهرپب  * 

تفع هبرخف 

. نکرخف دوخ  يایح  تفع و  هب  وت  دننکیم  رخف  فلاخم  سنج  اب  یعرش  ریغ  طابترا  باجح و  ندنکفاورف  هب  نارتخد  يدید  هاگره  * 

فده باختنا 

؟ تسیچ یگدنز  زا  فده  هک  نک  نشور  دوخ  اب  ار  تفیلکت  *

تیصخش ای  صخش  لاصو 

رد دـشاب ، نز  تیـصخش  لاـصو  بلاـط  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخن  يا  هتـسیاش  رـسمه  دـشاب ، نز  صخـش  لاـصو  ناـهاوخ  هک  یـسک  * 
. دشاب لئاق  شزرا  تمرح و  شیوخ ، یتوکلم  تیصخش  یناسنا و  تمارک  يارب  هکدوب  دهاوخ  يرسمه  يوجتسج 

نز يالاو  ماقم  یناسنا و  تیصخش 

، تسا تقلخ  فدـه  هک  لامکو  يونعم  تاماقم  هب  لوصو  یناـسنا و  تیـصخش  تهج  زا  مالـسا  شخب  تاـیح  گـنهرف  رد  درم  نز و  * 
رگیدـکی فیدر  رد  ار  ود  نآ  ینید ، حـلاص  لامعا  یناسنا و  کـین  تافـص  اـه و  شزرا  ناـیب  ماـگنه  هب  میرک  نآرق  اذـل  دـنربارب  ًـالماک 

ناـنز نادرم و  ادـخ ، ناـمرف  عـیطم  ناـنز  نادرم و  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  ناملـسم ، ناـنز  نادرم و  نیقی  هـب  : ) دـیامرف یم  هدرکرکذ و 
نانز نادرم و  راد ، هزور  نانز  نادرم و  هدـننک ، قافنا  نانز  نادرم و  عوشخ ، اب  نانز  نادرم و  ابیکـش ، رباـص و  ناـنز  نادرم و  تقادـصاب ،
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نانز نادرم و  راد ، هزور  نانز  نادرم و  هدـننک ، قافنا  نانز  نادرم و  عوشخ ، اب  نانز  نادرم و  ابیکـش ، رباـص و  ناـنز  نادرم و  تقادـصاب ،
شاداپ ترفغم و  نانآ  همه  يارب  دـنوادخ  بلق ، نابز و  اـب  دنتـسه  ادـخ  داـی  رایـسب  هک  یناـنز  نادرم و  مادـنا ، ناـماد و  ظـفاح  فیفع و 

هیآ 35. ( 33  ) با زحا  . 1 1 (. تسا هتخاس  مهارف  یمیظع 

زیمآ تراقح  میلست 

يدازآ ینابرق  ار  ناوجون  ناوج و  اه  نویلیم  حـلاصم  هدـش و  سوه  دابدـنت  تاساسحا و  میلـست  ناملـسم  نانز  هک  تسا  یتفگـش  ياج  * 
! دنیامن یم  شیوخ  لوقعمریغ  ياه 

مالسا نید  یگنادواج  زار 

يرـشب و ياـهزاین  ماـمت  يوگخـساپ  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مالـسا  یتـیبرت  نیناوـق  ماـظن  نآرق و  ياوـتحم  یگژیو  تیفیک و  * 
ود زا  زین  مالـسا  سدقم  نید  یحو و  دـشاب ، یم  ریغتم  تعیبط  تباث و  حور  ياراد  ناسنا  هکارچ  دـشاب  تمایق  ات  اه  نامز  همه  تایـضتقم 

نامز نیا  ياهزاین  يوگ  باوج  دـناوت  یمن  مالـسا  هک  اوران  نخـس  نیا  همزال  تسا . هدـش  لیکـشت  ریغتم  تباث و  ماـکحا  نیناوق و  شخب 
هب هک  تسا ، يدعب  ياهرصع  رصع و  نیا  دارفا  هب  ملاع  راگدرورپ  ندرک  متس  هّللاب - ذایعلا  یحو و - نید و  زا  زورما  رشب  تیمورحم  دشاب 

یمن ینید  ناربهر  ینامـسآ و  یحو  نودب  هاگ  چـیه  ناسنا  هک  نیا  اب  تسا ! هدادـن  تبثم  خـساپ  نید ) هب  زاین   ) نانآ يرطف  زاین  نیرت  مهم 
قلطم لداع  دنوادخ ، هک  نآ  لاح  دوش و  یم  میقع  وا  تقلخ  هفسلف  هجیتن  رد  دشاب  هتـشاد  دنمفده  هنادنمتفارـش و  لوقعم ، یگدنز  دناوت 

. دراد یمن  اور  شناگدنب  هب  یمتس  نیرتکچوک  هدوب و 

لامعا تقیقح  هدهاشم  فده  هب  تمایق 

نزو مه  سک  ره  سپ  دوش ، هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دنوش  یم  جراخ  ربق - زا  هدنکارپ - ياه  هورگ  تروص  هب  مدرم  زور  نآ  رد  )
(99  ) هلزلز 1 ا . (. دیامن یم  هدهاشم  ار  نآ  دهد ، ماجنا  ّرـش  راک  يا  هرذ  نزو  مه  سک  ره  دنیب و  یم  ار  نآ  دهد ، ماجنا  ریخ  راک  يا  هرذ 

تایآ 8-6.

تیبوبحم ضارقنا 

! تساهنآ ندوب  هقوشعم  ماقم  ضارقنا  رهوج  باجح ، زا  نانز  نتفرگ  هلصاف  * 

يراذگ رکش  موزل 

هب اه  هزیکاپزا  دروآ و  دوجو  هب  ییاه  هون  نادنزرف و  امش  يارب  ناتنارسمه  زا  داد و  رارق  ینارسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  دنوادخ  )
دـنروآ و یم  نامیا  یمالـسا ) یناسنا و  شـشوپ  ایح و  تفع و  سابل  ندـنکفاورف  دـننامه   ) لطاب هب  دوجو ) نیا  اـب   ) اـیآ داد ، يزور  اـمش 

)!؟ دننکیم راکنا  ار  ینید ) باجح  دنمشزرا  تمعن  نوچ  مه   ) دنوادخ تمعن 

عی رس  رذگ 

. تسا راگدنام  اهنآ  خلت  بقاوع  اما  درذگیم  ندز  مه  رب  مشچ  نوچ  ایند  لطاب  ياه  یشوخ  * 

نز تراقح  ساسحا 
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. دنکیم ساسحا  نتشیوخ ، هب  تبسن  دوخ ، سفن  رد  هک  یتراقح  دوبمک و  تلع  هب  رگم  دوش  یمن  ییامندوخ  بکترم  نز  * 

ناسنا ناتسوب 

نامیا ناتخرد  اب  زین  ناسنا  ناتسوب  رگا  تسا . نیرفآ  تذل  شخب و  طاشن  هک  تسوبشوخ  ابیز و  گنراگنر  ياه  لگاب  زبسرس  ناتـسوب  * 
يراّیـس تشهب  تشگ ، شخب  تذـل  نیریـش و  وکین ، رادرک  ياه  هویم  اب  رطعم و  ابیز و  یقـالخا  لـیاضف  ياـه  لـگ  اـب  زبسرـس و  اوقت ، و 
يدوجو تاکرب  زا  عامتجا  نایفارطا و  هاگنآ  درب ، یم  تذـل  هتفای و  شمارآ  طاشن و  اهنآ  دوجو  زا  لوا  هبترم  رد  ناسنا  دوخ  هک  ددرگیم 

هیآ 72. ( 16  ) لحن ا . دننکیم . تذل  شمارآ و  طاشن و  بسکو  هدش  رطعم  وا 

نردم یتسرپ  تب 

! تسا نردم  یتسرپ  تب  هنانز  ییامندوخ  یمالسا و  حیحص  باجح  رد  ییاورپ  یب  يدیقال  تب و  نیرتدب  سوه ، تب  * 

رّطعمریغ لگ 

. تسا رطع  یب  یلو  گنر  شوخ  لگ  نوچ  تلیضف ، تفع و  نودب  ییابیز  طارقس : نخس  * 

داضتم راتفر  داقتعا و 

تارکـس و لامعا ، باتزاب  ناسنا ، یتاذ  تمارک  هب  هکنیا  اب  از  بیـسآ  ناملـسم  نانز  هک  تسا  فسأت  بجعت و  ياج  ردـقچ  یتسار  هب  * 
زا هنالقاعریغ  دیلقت  اب  دوجو ، نیا  اب  یلو  دنتسه  دقتعم  ترخآ  خزرب و  ناهج  رد  باتکو  باسح  ربق و  راشف  ربق ، لوا  بش  گرم ، دیادش 

! دنا هتفرگشیپ  یهلا  نیمارف  ربارب  رد  ار  یشکرس  درمت و  هار  برغ ، لذتبم  گنهرف 

هنالهاج گنه  رف 

.33 هیآ ( 33  ) بازح هروس ا  ك : ر . .1 ا . تسا هنالهاج  یحو  هاگدید  زا  هنانز ، ییامندوخ  طحنم  گنهرف  * 

تقلخ یشومارف 

اب هک  دندش  لامج  قطن و  روعـش ، تردق ، بحاص  نانچ  و  دنا !؟ هدش  هدیرفآ  نفعتم  شزرا و  یب  يا  هفطن  زا  هکدنناد  یمن  نارتخد  ایآ  * 
! دنتساخرب ناشراگدرورپ  اب  راکشآ  تفلاخم  هب  یمالسا ، باجح  ندنکفاورف  ییارآدوخ و 

یسنج قالخا  هفسلف 

طباور موادت  ققحت و  تیناسنا ، فرش و  ظفح  يارب  نز ، درم و  نایم  میرح  دوجو  یسنج و  قالخا  تیاعر  رب  مالسا  هنامیکح  ياهروتسد 
. تسا نآ  یلاع  فادها  هب  ندیسر  یگداوناخ و  یگدنز  ندش  اراوگ  نیجوز  هناقشاع  یناسنا و 

تیصخش يالتعا 

. دبای یم  ققحت  یمالسا  حلاص  لامعا  یهلا و  ياه  شزرا  وترپ  رد  اهنت  تیصخش ، لامکو  دشر  * 
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نادنمدرخ

ناج هدومن و  لابقتـسا  نآ  زا  هداشگ  يور  زاب و  شوغآ  اب  دنبایب  ار  نآ  اج  ره  دنا  تقیقح  يایوج  قح و  هنـشت  دـنمدرخ  نادرم  نانز و  * 
تیاده قح ، هب  نانیا  دنوش . یم  رت  قاتشم  رت و  هنشت  دنـشون  یم  نآ  زا  هچ  ره  هکلب  دننکیم ، باریـس  نآ  ياراوگ  همـشچ  زا  ار  نتـشیوخ 

مه یتشهب و  تاجرد  جوا  هب  دنوش و  یم  تیادـه  تشهب  يوس  هب  روشحم و  نید  نایاوشیپ  نآرق و  اب  تمایق  رد  هکدنتـسه  یهلا  ناگتفای 
تعاطا ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یـسکو   ) دنوش یم  دنم  هرهب  نایاپ  یب  فیـصوت و  لباقریغ  ذیاذل  نیرترب  زا  دنوش و  یم  رختفم  اهنآ  اب  ینیـشن 

قیفر اهنآ  ناحلاص و  ادهش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک  مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ ، هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیـشنمه  دنک ،
هیآ 69. ( 4  ) ءاسن 1 ا . (. دنتسه یبوخ  ياه 

تمایق رد  تساوخزاب 

یم تساوخزاب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  هکارچ  دیـسرتب ! ناناوجون  ناناوج و  دروم  رد  یهلا  بضغ  مشخ و  زا  یناـمیا ! نارهاوخ  يا  * 
؟ دیدش رهاظ  نانآ  ربارب  رد  هنوگچ  هکدیوش 

تسردان نامرد 

ملاسان ياه  یمرگرـس  تاحیرفت و  اـب  یگدـنز ، رد  تلاـسر  یحور و  ياـهزاین  نیناوق و  هب  ندز  اـپ  تشپ  زا  یـشان  ِریحت  یگدرـسفا و  * 
. دوش یمن  نامرد 

زاس تیبرت  رورپ و  تفع  مالک 

- نآ نتـشون  و  تیرومأم - ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  يا  هتـشرف  وا  دزن  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  يراـج  ناـبز  رب  ار  ینخـس  چـیه  ناـسنا  )
هیآ 18 ( 50  ) ق 1 ا . (. تسا

يراوتسا تساوخرد 

قیفوت ییامندوخ  یباجحدب و  يدـیقال ، هنتف  شتآ  نتخاس  شوماخ  رد  زاس و  راوتـسا  باجح  نید و  رد  ار  نارتخد  نانز و  اراگدرورپ ! رب 
. امرف اطع 

یشو رف  نید 

! تسا هداد  رارق  ایند  لیلق  عاتم  هیامرس  ار  دوخ  نید  هنافیفع ، ششوپ  تمرح  کته  اب  نز  * 

تفع رون 

. نآ رون  باجح ، تسا و  حور  ییابیز  فافع ، * 

درخ هاگدید 

نارتخد www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هنرگو  دـنامب  ظوفحم  رود و  هناگیب  دربتـسد  زا  دـیاب  ینتـشاد  تسود  دنمـشزرا و  رهوگره  بوبحم و  دوجوم  لقع ، مکح  ساسارب  * 
تیبوبحم و ياراد  تسا ، یفرگـش  تقیقح  نطاب ، رد  فیطل و  سنج  رهاـظ ، رد  هکزین  نز  ور  نیا  زا  دـنیب  یم  بیـسآ  اـی  دور  یم  تسد 
هناگیب و سامت  زا  ظفح و  وا  تیبوبحم  شزرا و  تمظع  ات  دریگب ، رارق  یمالـسا  شـشوپ  فافع و  فدص  رد  دیاب  تسا و  ییالاو  شزرا 

. دشاب ناما  رد  كاپان  هاگن 

لامعا رب  ناهاوگ  نادهاش و 

مئارج نانمؤم و  کین  لامعا  رب  یهاوگو  تداهـش  تمایق  رد  دنتـسه ، ناـسنا  لاـمعا  هب  رظاـن  ملاـع  نیا  رد  هک  ینادـهاش  هکاـج  نآ  زا  * 
تایآ ياضتقم  هب  دوش  یم  بجوم  یمالـسا ، هنافیفع  باجح  شـشوپ و  تیفیکو  تیمک  هب  ناـنز  یهجوت  یب  اذـل  دـنهد  یم  ناراـکهنگ 
هدننک هجوت  بلج  ياه  شیارآ  تنیز و  هب  ای  دنا ، هتشاذگ  شیامن  هب  هدومن و  فوشکم  هک  یحراوج  اضعا و  ترخآ ، رد  اضعا  تداهش 

رد دنیامن ! فارتعا  دندش  بکترم  هک  یناهانگ  هب  دـنهدب و  تداهـش  اهنآ  دـض  رب  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  دـنا ، هدومن  هتـسارآ  كرحم  و 
اِمب مُُهلُجْرا  ُدَهْـشَتَو  مِهیِدـْیا  انُمّلَکتَو  مِهِهاْوفا  یلَع  ُمتَخن  َمؤَیلا  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  دـنوش ، باذـع  ناشناهانگ  هجیتن  تقیقح و  هب  هجیتن 

رد هکار - یلامعا  ناشیاهاپ  دنیوگیم و  نخس  ام  اب  ناشناتسد  میهن و  یم  رهم  نامرجم  ياه  ناهد  رب  تمایق - زور  زورما - َنُوبِسْکَی ) اُوناک 
ْمُهعمـس ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  دـیامرف ...( : یم  رگید  هیآ  رد  و  هیآ 65 . ( 36) سی ا 1 . دـنهد . یم  تداهـش  دـنا  هدرک  بسک  ایند - هناخ  تراـجت 

اه و مشچ  اه و  شوگ  ٍءیَش )  َّلُک  َقَْطنأ  يِذلا  هللا  انَقَْطنا  اولاق  اْنیَلَع  ْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اولاقَو  َنولَمْعَی *  اُوناک  اِمب  مُهدولُجَو  ْمهراْصباَو 
ام ررـض  رب  ارچ  دـنیوگ : یم  دوخ  ياه  تسوپ  هب  نانآ  و  دـنهد * یم  یهاوگ  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یتشز  ياهراک  رب  نانآ  ياـه  تسوپ 

ياضعا اهنت  هن   1 دروآ . نخـس  هب  زین  ار  ام  هدروآ ، نخـس  هب  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادخ  نامه  دـنیوگیم : خـساپ  رد  دـیهد ، یم  تداهش 
ساسحا کی  اب  ناسنا  تسا . تمایق  رد  دـهاش  ایند و  رد  ناسنا  لامعا  بقارم  نورد  زا  زین  لد  لـقع و  ینعی  ینطاـب  حـناوج  هکلب  يرهاـظ 

لقع لد و  ترخآ  رد  تهج  نیمه  هب  دراد  رظن  ریز  ار  وا  راتفگو  لامعا  مامت  نورد ، رد  یناـبهگن  رظاـن و  هکدـنکیم  كرد  يرطف  كاـپ 
ّلُک َداؤْفلأَو  َرَصَبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  : ) دنهد یم  تداهـش  راک  هنگررـض  هب  دوش و  یم  عقاو  تساوخزاب  لاوئـس و  دروم  شوگو ، مشچ  رانکرد 

هی 36. آ  ( 17  ) هارس 02 ا  تایآ 20-21 .  ( 41  ) تلصف . 1 2 (. ًالوئْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ 

نیریش یگدنز 

اهنآ هب  ناسنا  زاین  هکدشاب  یم  راوتسا  تسا ، یناسنا  لامعا  یقالخا و  يونعم و  لیاضف  انامه  هک  تیناسنا  يانبم  رب  اراوگو  بیط  تایح  * 
. تسا یتقوم  هک  یسنج  يروص و  يدام و  ياه  هبذاج  فالخرب  تسا  هتسباو  اهنآ  هب  یگداوناخ  ملاس  تایح  یگشیمه و 

نز شزرا  شجنس 

. دهد یم  دوخ  حور  رهوگ  هب  هک  تسا  یتیمها  نز ، شزرا  سایقم  * 

ینطاب تفع 

 . تمظع شزرا و  يو ،  تیصخش  دشخب و  باجح  فدص  وا ،  ياه  هبذاج  مسج  هب  هناحیر ،  ینطاب  تفع  یکاپ و  *

نامسآ گنر  مه 
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 . تسا ینامسآ  گنهرف  هب  شزاین  زا  ناشن  وا  یتوکلم  تیهام  فرعم  نز ،  يدوجو  راتخاس  *

گرزب يدیدهت 

 . تسا رسپ  رتخد و  یمالسا  یناسنا و  تیوه  يارب  یگرزب  دیدهت  یسانش ،  بیسآ  نودب  نردم  يژولونکت  زا  هدافتسا  * 

یگدنب تذل  تمس  هب 

یشچب ار  تعاطا  فیلکت و  ياراوگ  معط  ات  راذگب :  اپ  یلاع  ِدوخ  هب  يآ و  نوریب  یناد  ِدوخ  زا  * 

قح ییاونش  ان 

َیلِإ مُهوُعدَت  نِإَو   : ) دیامرف یم  هک  دنشاب  ملاع  راگدرورپ  نخس  نیا  لومشم  و   ! دنشاب هتـشادن  اونـش  قح  شوگ  هک  یناسک  لاح  هب  ادب  *
 . دنونش یمن  ار  تنانخس  یناوخب ،  يراگتسر  تیاده و  هب  ار  نانآ  رگا  اوُعَمسَیاَلیَدهلا ؛)

دنسپان لامعا  هیجوت 

نادجو راشف  ینورد و  داضت  زا  ییاهر  هجیتن  رد  یبیرف و  دوخ  يارب   ، دنک یم  دوخ  تشز  لامعا  باکترا  يارب  راکهنگ  هک  یتاهیجوت  * 
 « ، تسا نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ   : » زا دنترابع  اهنآ  زا  يا  هنومن  تسا !  یمومع  راکفا  راشف  ماقتنا و  زا  تاجن  یبیرف و  ماوع  اسب  هچ  و 

 « ، » دوش یمن  بش  رازه  بش  کی  تسا « ، »  ناوج  ای  هچب  ًالعف  ددنـسپ « ، »  یم  نینچ  ًالعف  هنامز  تسا « ، »  لد  یکاپ  نامیا و  لـصا ،  »
ملاع راگدرورپ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  لاـعتم ،  دـنوادخ  هیحاـن  زا  تاـهیجوت  نیا  تحـص  شریذـپ  و . ...  میوش »  یم  عقاو  رخـسمت  دروم 

ناسنا دوخ و  هلیسو  نیدب  دنک و  نارگید  هب  یتح  نتشیوخ و  هب  ملظ  هانگ و  هب  مادقا  یبیرف ،  رگد  یبیرف و  دوخ  اب  ناسنا  هک  تسا  یضار 
تیبوبر فلاخم  نیا  هک  نآ  لاح  و  دـنک !  مورحم  یگنز  يالعا  فدـه  زا  دـیامن و  جراخ  یهلا  هنامیرک  تیبوبر  تحت  زا  ار  مولظم  ياه 

 . دناسرب يدبا  تداعـس  لامک و  هب  هداد و  شرورپ  مالـسا  تعیرـش  تعیبط و  بهاوم  هیاس  رد  ار  اه  ناسنا  همه  دنک  یم  اضتقا  هک  تسوا 
نامیا رانک  رد  حـلاص  لمع  هک  تسا  يدایز  تایآ  اهنآ ،  هلمج  زا  هک  تسا ؛  نآرق  تایآ  اب  فلاـخم  تاـهیجوت ،  هنوگ  نیا  هکنیا  نمض 

 : دیامرف یم  رـصعلا »  » هروس رد  هک  نانچ  تسا ؛  هتـسناد  لمع  لها  يارب  ار  تداعـس  هدش و  هدرمـش  لامعا  ربارب  رد  ازج  ای  هتـشگ و  رکذ 
دنداد و ماجنا  ار  ینید )   ) حلاص لامعا  هدروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  نانآ  رگم  دنا * نایز  تراسخ و  رد  اه  ناسنا  همه  رـصع *  هب  دنگوس  )

همان 31. هغالبلا ،  جهن  .1 1 دندرک . )  شرافس  نید  رد  يرادیاپ  تقیقح و  قح و  هب  ار  رگیدکی 

شیوخ هرفس  نامهیم 

ياه هشوت  اه و  هتخودـنا  هرفـس  رـس  سکره  دراد و  زورب  روهظ و  ترخآ  خزرب و  رد  یقالخا : دـب  کـین و  تاـکلم  تافـص و  ًاـساسا  * 
صخألاب یتشهب ؛ ياه  تمعن  تروص  هب  ناهج  ود  نآ  رد  هک  تساهنآ  تیعقاو  تقیقح و  تسا و  شیوخ  يراـتفر  یقـالخا و  يداـقتعا ،

. ددرگ یم  رادروخرب  اهنآ  زا  سکره  هدمآ و  رد  یمنهج  ياه  باذع  ای  یهلا  دوهش  ءاقل و  يالاو  تمعن 

درخ رظن 

. ینیشن لزنمرد  هک  تسا  نآ  هنالقاع  يزجاع ، هعماج  رد  هنادنسپادخ  روضح  زا  رگا  * 
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یبوبر هاگراب  هب  فّرشت 

دبای یم  هار  تالامک  تفایرد  دنوادخ و  هاگتفایض  هب  هدرکادیپ و  فیلکت  هب  فّرـشت  درم  زا  رتدوز  هک  تسا  یفاک  نیمه  نز  تفارـش  رد 
ایآ تفریذپ . روضح  هب  درم  زا  رتدوز  ار  نز  لاس  شـش  هلا  سدقا  تاذ  دیوگ . یم  نخـس  يو  اب  زین  دنوادخو  هتخادرپ  تبحـص  هب  وا  اب  و 
نز هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسا ، صقان ! نز  هک  تسا  نآ  يارب  هن  نیا  تسین ؟ وا  هب  نید  صاخ  تیانع  لقاال  اـی  نز  تلیـضف  هناـشن  نیا 

هنیئآ رد  نز  . 2 2. تسادخ هک  دشاب  ناسنا  نابغاب  تسد  هب  طقف  دـیاب  لُگ  نیا  تسا )  هناحیر  نز  ( ) (ع ریما ترـضح  هدومرف  هب  فیرظ و 
 . صیلخت اب   ، 228 - 227 ، 354 لامج ، 

نز یتّیصخش  بذاج ?

هک ینز  دزاس . یم  راومه  ار  وا  ملاس  جاودزا  يونعم و  لامک  یملع ، دـشر  هنیمز  هدیـشخب و  یتیـصخش  هبذاج  هناـحیر  هب  هناـفیفع  رداـچ 
يارب هشیمه  دیاب  نز  ینعی  تسا ؛ گنهامه  ینید  ریبدـت  اب  نیا  دـیآ  یم  رظن  هب  هک  دـناشک ، یم  دوخ  لابند  هب  ار  درم  ییامندوخ ، نودـب 

درم هک  يریوـصن  ،. تسین سنج  کـی  یـشورف  نازراو  یگزره  یـشورفدوخ ، ياـنعم  هب  هک  يا  هبذاـج  یلو  دـشاب : هتـشاد  تیباّذـج  درم 
ضرعم رد  هک  تسه  يرتالاب  شزرا  دنک ، یم  هدهاشم  نآلا  هک  يزیچ  يارو  هک  تسا  نیا  دراد ، دوخ  نهذ  رد  نز  تیـصخش  زا  هراومه 

درادن باجح  هک  ینز  اما  دورب . فلاخم  سنج  تمـس  هب  یتیـصخش  هبذاج  باب  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  نامه  تسا و  هتفرگن  رارق  نم  دید 
دوخ توهـش  عابـشا  يارب  دوش ، یم  کیرحت  شهاـگن  هکنیا  لـیلد  هب  درم  هلب ، تسین . نینچ  دـنیبب ، دـناوت  یم  درم  ار  شنطاـب  رهاـظ و  و 

یکدنا اب  ص13-12 ،  لمع ،  هشیدنا و  رد  باجح  .1 1 درادن . نز  هب  یتیصخش  هاگن  یلو  دتفیب ، هار  رتشیب  ینز  نینچ  لابند  تسا  نکمم 
صیلخت فرصت و 

مارآ بلق 

. دنیزگ نکسم  نآ  رد  دنوادخ  تمرح  دای و  هکدبای  هار  یبلق  رد  شمارآ  * 

یتشز ناربج  هار 

ییارآدوخ و یتشز  اـب  هن  نک ؛  ناربـج  تریـس  لاـمج  اـب  ار  تروص  یتـشز  سپ  یتـشز . اـب  هن  تسا ؛  میمرت  لـباق  ییاـبیز  اـب  یتـشز ، * 
! ییامندوخ

نظ ءوس 

تـسود سک  چیه  تسامـش و  هاوخریخ  وا  هک  یلاح  رد  ینک !؟  یمن  نانیمطا  دنوادخ  هب  یمالـسا  باجح  تیمها  هرابرد  ارچ  مرتخد ! * 
.189 هیآ ( 2  ) هرقب ك : ر . . 1 1. دیوش راگتسر  ات  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  تسین : امش  هب  وا  زا  رتراد 

تشهب زا  يرادرب  هرهب  تیفرظ 

دشر و زا  دعب  دنارذگب و  محر  ملاع  ِبسانم  هیذغت  اب  ار  ینارود  دـیاب  هک  تسا  ایند  ربارب  رد  نینج  دـننامه  ترخآ  ربارب  رد  ناسنا  لَثَم  * 
زاهج ات  هدرک  هیذـغت  ردام  ریـش  زا  زین  نآ  زا  سپ  دـهن . اپ  ملاـع  نیا  هب  رداـم ، ریـش  زا  يرادرب  هرهب  نتفاـی  تیفرط  اـیند و  يارب  یگداـمآ 

زین ملاع  نیا  رد  ناسنا  دبایب . ار  يدام  ياه  تذل  اه و  تمعن  لیقث و  ياهاذغ  زا  هدافتـسا  يارب  لمحت  تیفرط و  هدومن و  دشر  وا  همـضاه 
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دعب دـناسرب و  يونعم  غولب  دـشر و  دـح  هب  حـلاص  لـمع  اوـقت و  هیذـغت  اـب  بیغ ، ملاـع  اـب  طاـبترا  وـترپ  رد  ار  دوـخ  یحور  زاـهج  دـیاب 
یگدنب میلـست و  هچ  ره  دروآ و  تسدب  ار  نیرب  تشهب  هب  لوصو  تقایل  ییاناوت و  دوخ ، یتفرعم  دشر  لیمکت  خزرب و  ملاع  ندـنارذگزا 

ندـنارورپ نیاربانب  دوب . دـهاوخ  رتشیب  یتشهب  دودـحمان  الاو و  ذـیاذل  تاجرد و  هب  ندیـسر  يارب  شلمحت  تیفرظ و  دـشاب ، رتشیب  یمدآ 
نآ زا  تیاـکح  تسا و  یبـیرفدوخ  تلاـهج و  زا  یـشان  ماـخ و  يرکف  یگداـمآ : نینچ  لیـصحت  نودـب  دوخ ، لـیخت  رد  تشهب  يوزرآ 

! اه تیعقاو  اب  هن  دنکیم : یگدنز  دوخ  ياهایور  تالیخت و  اب  يدرف  نینچ  هکدنکیم 

فافع میرح  کته 

! گنرین بیرف و  لماع  رصع : نیا  رد  و  دوب ! ص )  ) لوسر لآ  ناوناب  هناقیقع  رداچ  تمرح  کته  لماع  تنوشخ  روز و  اروشاع ، رصع  رد 

یگداوناخ دنویپ  ندوب  كرابمان 

. دوب دهاوخن  كرابم  ملاس و  ددرگزاغآ : مرحمان  نادرم  نانز و  طالتخا  هانگاب و  هک  يدنویپ  * 

ناملسمریغ اب  ناملسم  نز  قرف 

ندش لًئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  هوحن  کی  زا  تسا  ترابع  باجح  دـیامرف : یم  باجح  هرابرد  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  میرک  نآرق 
نآ تلع  دناد و  یم  زیاج  یهابت  دصق  نودب  ار ، ناملـسمریغ  نانز  هب  ندرک  رظن  اذل  دنرگنن :  یناویح  دید  زا  ار  وا  نامرحمان  هک  نز  يارب 

ص 426. لامج ، لالج و  هنیئ  رد آ  نز  . 1 1 دنا ! هرهب  یب  تمرح  نیا  زا  ناملسم  ریغ  نانز  هک  تسا  نیا 

ملاسان ملاس و  دنویپ 

. يزیرغ دنویپ  ملاسریغ ، جاودزا  تسا و  یبلق  دنویپ  ملاس ، جاودزا  * 

نیدالوپ هدارا 

. دیامنن تسس  ار  وا  دولآ  سوه  ساسا و  یب  نانخس  دراد ، خسار  مزع  هدارا و  هک  يا  هناحیر  * 

اناد نخس 

. دشاب هتشاد  ار  ندرک  هاگن  شزرا  هک  دنک  هاگن  یسک  هب  زومایی  دوخ  نامشچ  هب 

یتفگش لامک 

دوجو رـساترس  رد  ار  تمکح  هکنآ  لاـح  و  دـننک ! یم  کـش  باـجح  یهلا  مکح  ندوـب  هناـمیکح  رد  هک  ینارتـخد  زا  یتفگـش  تیاـهن 
هکنآ لاح  و  دـنریگ ! یم  رارق  تاهبـش  ریثات  تحت  هک  یناوخزامن  نارتخد  زا  بجعت  لاـمکو  دـننک ! یم  هدـهاشم  یتسه  ملاـع  شیوخ و 

. تسا تاهبش  مامت  يوگخساپ  نآ  رارسا  راکذا و  زامن و  رد  رکقت 

ینایاپ نخس 
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هب تبسن  رادشه  اب  مأوت  هنامیکح  هنالداع و  نامرف  نز ، یعیبط  يرطف و  يابیز  فیطل و  راتخاساب  لماک  یگنهامه  اب  مالسا  گرزب  نید  * 
ظفح و نآ  يالاو  فادها  هداوناخ و  ماظن  رد  نانآ  تیقوشعم  ماقم  هاگیاج و  شزرا ، ات  تسا : هداد  نانز  هنافیفع  ًالماک  باجح  ششوپ و 
، یناوهـش تافارحنا  یـسنج و  تاکیرحت  زا  رود  هب  ملاس و  عاـمتجا  ياـضف  هیاـس  رد  هعماـج  دارفا  همه  اـهنآ و  یحور  یلاـع  تاـساسحا 

تایآ نابرهم  فؤر و  دنوادخ  يرآ  دنیآ . لیان  ترخآ  ایند و  رد  تداعـس  گرزب  ضیف  هب  دننامن و  بقع  لماکت  هلفاق  زا  ددرگافوکش و 
: میـشاب دوخ  شنیرفآ  زا  فدـه  تمظع و  رکذـتم  هدومن و  رکفت  لّقعت و  ام  دـیاش  اـت  دومن  نشور  لدتـسم و  هنوگ  نیا  ار  شتاروتـسد  و 

هیآ 242 ( 2  ) هرقبل نیملاعلا ا  ّبر  هّللدمحلاو  َنُولِقعَت 1 . ْمکَّلََعل  ِِهتایآ  مَُکل  ُهللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  )

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
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