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زامن اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، : هسانشرس

.یثدحم داوج  نیودت  یتئارق ؛ نسحم  هیهت  زامن / اب  ییانشآ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1375 زامن ، هماقا  داتس  نارهت : : رشن تاصخشم 

.م 11×19 س  .ص ؛  68: يرهاظ تاصخشم 

( مهد پاچ   ) لایر  600 لایر ؛   600: کباش

راهب 1375. مهد : پاچ  : تشاددای

ناناوجون ناکدوک و  تایبدا  زامن --  : عوضوم

 - 1331 داوج ، یثدحم ، : هدوزفا هسانش 

زامن هماقا  داتس  : هدوزفا هسانش 

:BP186/ق4آ5 1375 هرگنک يدنب  هدر 

297/352 ج ] :] ییوید يدنب  هدر 

:م 16549-80 یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

تقلخ فده  یگدنب ،» - » 1

تقلخ فده  یگدنب ،»  « » زامن اب  ییانشآ 

.يرآ هک  هّتبلا  دیا ؟ هدرک  رکشت  نارگید ، ياه  یتسود  اه و  کمک  اه و  یکین  لباقم  رد  نونکات ، ایآ 

؟ ارچ

.دهد یم  نامرف  نارگید ، ياه  یبوخ  اه و  ّتبحم  زا  رّکشت  ناراکوکین و  ناکین و  زا  يرازگساپس  هب  ناسنا ، نادجو  لقع و  نوچ 
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رگا یّتح  .تسا  ناسنا  يرازگـساپس  یلـصا  لماع  نادجو ، روعـش و  كرد و  و  دراذـگ ، یم  ناسنا  ندرگ  هب  ار  ساپـس  تمعن ، سپ 
رد دنک ، ییامنهار  هداد ، باوج  ار  ام  یسرد  ياه  لاوئـس  دهد ، تناما  ام  هب  ار  شرتفد  باتک و  دنک ، ام  هب  یـسرد  کمک  یتسود ،

نیا همه  رد  دزاس و ...  فرطرب  ار  ام  لکـشم  دزاس ، مهارف  ار  ام  ندـناوخ  سرد  هلیـسو  دـنک ، يرای  ار  ام  اه  یگدـنام  بقع  ِناربج 
هب ات  مینک  یم  یعس  میناد و  یم  راکهدب  نویدم و  وا  هب  ار  دوخ  دراوم ،

.مینک رّکشت  ناربج و  ار  وا  ياه  یکین  يوحن ،

: تسا هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  دنوادخ  ار  اه  تمعن  نیرتهب  نیرتالاب و  کش ، نودب 

، هدیشخب دادعتسا  رکف و  هدارا و  ناج و  لقع و  ام  هب 

، هداتسرف ام  يدنمتداعس  يارب  ینایامنهار  یگدنز ، هار  رد 

.تسوا تسد  رد  ام ، تایح  یتسه و 

.تسام راگدیرفآ  زا  ام  زیچ  همه 

.وا قولخم  هدنب و  ام  تسا و  قلاخ  وا 

.زیچان دودحم و  ناوتان و  دنمزاین و  يا  هدنب  ام  تساناوت ، زاین و  یب  وا 

دادعتـسا شناد و  يریگارف  يورین  اـم  هب  هک  تسوا  یناـبرهم  فطل و  هیاـس  رد  میزومآ ، یم  یـشناد  میناوـخ و  یم  یـسرد  مه  رگا 
.تسا هداد  ندیمهف 

اـبیز و ینتـشاد و  تسود  بوخ و  يادـخ  نآ  هک  تسا  یتاـناکما  رطاـخب  میهد ، یم  همادا  دوخ  تاـیح  هب  میـشک و  یم  یـسفن  رگا 
.تسا هدرک  مهارف  ام  يارب  لماک ،

؟ شتسرپ تدابع و  زج  دور ، یم  يراظتنا  هچ  جاتحم » هدنب   » کی زا 

قلاخ نآ  ناتـسآ  رد  زاین ، یکچوک و  یگدـنب و  راهظا  عوضخ و  هّجوت و  شیاین و  زج  تسا ، یعّقوت  هچ  ناوتاـن ،» قولخم   » کـی زا 
؟ راوگرزب

هک تمعن ، بحاص  زا  رّکـشت  زج  تسا ، يراظتنا  هچ  دـنوادخ ، ناهن  راکـشآ و  ياـه  تمعن  هنوگ  همه  زا  دـنم  هرهب  ناـسنا  کـی  زا 
؟ تسا دنوادخ 

میهن و یم  كاخ  رب  رـس  نامراگدیرفآ ، هاگـشیپ  رد  رگا  و  دنمزاین ، میا و  هدـنب  رازگـساپس ، میـسانش و  ّقح  نادـجو ، اب  میلقاع و  ام 
ار دوخ » یگدـنب   » و وا » ییادـخ  ، » هک تسنیا  يارب  مییوگ ، یم  زار »  » میبلط و یم  زاین »  » میناوخ و یم  زاـمن »  » مینک و یم  تداـبع » »
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.مینک زاربا  راکشآ و 
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: دیامرف یم  هک  تسا  دنوادخ  شتسرپ  ام ، شنیرفآ  ِلامک  هک  ارچ  .میا  هدش  رود  تقلخ  یلصا  فده  زا  مینکن ، تدابع  رگا 

(1)« نودبعیل ّالا  سنالاو  ّنجلا  تقلخ  ام  «و 

.دننک یگدنب  ارم  هکنآ  يارب  رگم  مدیرفاین  ار  یمدآ  ّنج و  نم 

: تسا هدومرف  يرگید  هیآ  رد  و 

(2)« میقتسم طارص  اذه  ینوُدبعا ، ِنأ  «و 

؟ میناوخب زامن »  » هنوگچ ارچ و  - 2

؟ میناوخب زامن »  » هنوگچ ارچ و  زامن »  اب  ییانشآ 

ناج و یکاپ  هب  نامدوخ  میناوخب ، رگا  .دناسر  یم  نایز  وا  هب  ام  يزامن  یب  هن  و  درب ، یم  دوس  ام  ندناوخ  زامن  زا  هن  گرزب ، يادخ 
یم مورحم  نآ ، یعامتجا  يونعم و  راثآ  تاکرب و  زا  میـشاب ، زامن  هب  انتعا  یب  رگا  میـسر و  یم  اه  يدـیلپ  زا  يرود  حور و  ياـفص 

.دید میهاوخ  رفیک  داسف ، هب  یگدولآ  ادخ و  زا  يرود  یساپسان و  رطاخ  هب  مه  ترخآ  رد  میوش و 

یم راکـشآ  یهلا  هضیرف  نیا  ماجنا  و  زامن »  » لکـش رد  تدابع ، یگدـنب و  نیا  تسا ، ادـخ » یگدـنب   » رد ام  تداعـس  لامک و  یتقو 
يزور هک  دـشاب  یم  شیاه  تمعن  وا و  هب  هّجوت  و  راگدـیرفآ ، هاگرد  هب  زاـین  زار و  شتـسرپ و  ّتیدوبع و  ناـمه  زاـمن ، سپ  .دوش 

.دریگ یم  ماجنا  هبترم  دنچ 

.دراد یم  زاب  داسف ، هانگ و  متس و  یتسپ و  زا  ار  ام  ادخ  دای  و  دزادنا ، یم  ادخ  دای  هب  هراومه  ار  ام  تدابع ، نیا 

.تسا نیمه  تسار  هار  دینک ، تدابع  ارم 

زا مه  میا ، هدرک  یـساپسان  مه  مینکن ، يوریپ  وا  دیواج  ینامـسآ و  نیئآ  زا  میـشابن و  شنامرف  عیطم  مینکن و  ادخ  یگدنب  رگا  سپ 
.میا هداد  ناشن  تمعن ، بحاص  نتخانش  یگدنز و  فده  زا  ار  دوخ  تلفغ  مه  میوش و  یم  رود  وا  تمحر 

.دتفا یم  ییادخ  ّدض  ياه  تردق  اه و  توغاط  اه و  سیلبا  ماد  ناطیش و  دنب  هب  دنکن ، یگدنب  ار  ادخ  هکنآ 

.دزاس یم  اهر  راّبج ، ياه  تردق  یگدرب  زا  هک  دنک  یم  زیزع  نانچ  ار  ناسنا  ادخ ، یگدنب 

2 ص :

 . هیآ 56 تایراذ ، هروس  ( 1 - 1
 . هیآ 61 سی ، هروس  ( 2 - 2
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.دوش یمن  سوه  اوه و  هدرب  ناطیش و  ریسا  رگید  دشاب ، ادخ  هدنب  هکنآ 

میلست رس  یناطیـش ، ياه  تردقو  اه  توغاط  ربارب  رد  رگید  دوش ، یم  میلـست  دهن و  یم  ندرگ  ار  ادخ  نامرف  زامن ، ماجنا  رد  هکنآ 
.دروآ یمن  دورف 

هک دزادنا  نآ  دای  هب  ار  ام  ادخ ، هب  هّجوت  دـشاب و  هدـنز  ام  لد  رد  رمع ، همه  رد  زور و  هنابـش  لوط  رد  ادـخ  دای  ات  میناوخ ، یم  زامن 
شدوخ رایتخا  بحاص  نامرف  هتـساوخ و  لیم و  فالخرب  دیابن  يا  هدنب  چـیه  و  تسام ، تسرپرـس  ّبر و  بحاص و  وا  میا و  « هدـنب »

.دنک راتفر 

(3 «) يرکذل هالصلا  مقا  و  : » دیامرف یم  دنوادخ 

.رادب اپ  رب  زامن  نم ، دای  رطاخب 

: میناوخ یم  رگید  هیآ  رد 

(4 «) رکنملاو ءاشحفلا  نع  یهنت  هالصلا  ّنا  »

.دراد یم  زاب  دنسپان ، تشز و  ياهراک  زا  ار  ناسنا  زامن ،

؟ دناوخ زامن  دیاب  هنوگچ »  » اّما

باسح هب  تدابع  زا  یلکـش  دـناوت  یم  دـناسرب ، نابرهم  راگدـیرفآ  هب  تبـسن  ار  ام  یگدـنب  هّجوت و  عوضخ و  هک  يراک  ره  هچرگ 
وا مالک ، مادک  لمع و  مادک  اب  هنوگچ و  هک  نیا  رد  سپ  مییوا ، هدنب  رادربنامرف و  ام  و  تسام ، ّیبرم  راگدرورپ و  وا  نوچ  اّما  دیآ ،

.مینک ارجا  تسا  مزال  دهدب ، هک  ینامرف  ره  ددنسپب و  هک  روط  ره  وا  دوخ  مینک ، یگدنب  راهظا  شهاگرد  هب  میتسرپب و  ار 

.دشاب یم  شربمایپ  هدومرف  دنوادخ و  هتساوخ  میناوخ ، یم  هک  یتروص  هب  زامن ،

ات مینک  لمع  هدش ، نایب  یهقف  ياهروتـسد  نید و  رد  هک  هچ  ره  دایز ، مک و  نودب  ارچ و  نوچ و  یب  دیاب  میـشاب ، صلاخ  هدنب  رگا 
.دناسرب ادخ  هب  ار  ام  تدابع ، نیا 

: دیاب زامنو  تدابع  دنا ، هدومرف  ناماما  ربمایپو و  ادخ  هچنآ  قبط 

دشاب هناهاگآ  - 1

اهرکذ تالمج و  يانعم  هب  زامن ، رد  دیاب  ناسنا  ینعی  .درادـن  مه  باوث  شزرا و  لّقعت ، هّجوت و  تودـب  هناروکروک و  ياه  تدابع 
: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  .دیوگ  یم  هچ  هداتسیا و  یسک  هچ  لباقم  رد  دنادب  دشاب و  هتشاد  هّجوت  اهاعد  و 

(5) .تسا هنالفاغ  يراد  هدنز  بش  زا  رتهب  هّجوت ، اب  زامن  تعکر  ود 
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دشاب هناقشاع  - 2

3 ص :
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هب هقالع  قشع و  اب  دشاب و  هتـشاد  لد  ردار  ادخ  تبحم  دیاب  رازگزامن  .درادن  رثا  دشاب ، یتسـس  یلاحیب و  یلبنت ، يور  زا  هک  يزامن 
ماجنا قوش  هقالع و  يور  زا  ادخ ، ياه  ینابرهم  هنارکش  هب  ار  زامن  دناوخب و  زامن  هدرک ، اطع  تمحر  تمعن و  همه  نآ  هک  ییادخ 

.دهد

.تسناد یم  دوخ  مشچ  رون  ار  زامن  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(6) .تسا هدرک  افج  دشاب ، توافت  یب  دونشب و  ار  ناذا  يادص  هک  یسک  تسا : هدومرف  ترضح  نآ 

.دباتشب ناهج  يادخ  اب  وگتفگ  يوسب  دنک و  اهر  ار  يراک  ره  زامن ، يادن  ندینش  اب  هک  دشاب  نانچ  دیاب  زامن  تدابع و  هب  قوش 

دشاب هناصلاخ  - 3

: دباین هار  اهنآ  رد  ییادخ  ریغ  فده  ّتین و  دشاب و  ادخ  يارب  صلاخ  دیاب  ینید ، ياهراک  نید و  نآرق ، روتسد  هب 

(7 «) نیدلا هل  نیصلخم  هَّللا  اودبعیل  ّالا  اورُما  ام  «و 

.دنیامن صلاخ  وا  يارب  ار  نید  دننک و  یگدنب  ار  ادخ  هک  دش  هداد  روتسد  نانآ  هب 

نارگید و هّجوت  بلج  يارب  ادخ ، ریغ  يارب  هک  ار  يزامن  مه  دنوادخ  .دزادنا  یم  شزرا  زا  ار  راک  تسا و  كرـش  یعون  يراکایر ،
.دهد یمن  شاداپ  نآ  هب  دریذپ و  یمن  دشاب ، مدرم  بیرف  يارب 

.تسا نآ  صولخ  زامن  حور  .تسا  ناج  نودب  مسج  نوچمه  صالخا ، نودب  تدابع 

دشاب هناعشاخ  - 4

یم هاگن  نآ  نیا و  فرط و  نآ  فرط و  نیا  هب  دننک ، یم  يزاب  دوخ  سابل  تسد و  رس و  اب  تسا ، ترپ  ناشساوح  زامن ، رد  یضعب 
هناشن همه  اهنیا  .دـنرادن  یبلق  هّجوت  یندـب و  شمارآ  دـنهد ، یم  شوگ  نارگید  ياـه  فرح  هب  مه  دـنناوخ و  یم  زاـمن  مه  دـننک ،

.تسین عوشخ  عوضخ و  ناشزامن ، رد  هک  تسنآ 

دوخ ًاعقاو  و  دشاب ، هتـشاد  یندب  شمارآ  دشاب ، راگدـیرفآ  هب  شهّجوت  ادـخ و  اب  شلد  رازگزامن ، هک  تسنآ  زامن ، رد  ندوب  عشاخ 
.دنک ّسح  تسا ، رتاناوت  يدنمتردق  ره  زا  رترب و  یماقم  ّتیصخش و  ره  زا  هک  ییادخ  ربارب  رد  ار 

(8 «) هارت ّکناک  هَّللا  دبُعا  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد 

! ینیب یم  ار  وا  ییوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ 

ناشتافـص زا  یکی  دنک و  یم  دای  راگتـسر » نانمؤم   » هب نانآ  زا  دنوادخ  هک  دیا  هدیـسر  يا  هلحرم  هب  دیتشاد ، ار  تلاح  نیا  رگا  هک 
(9 «) نوعشاخ مهتالص  یف  مه  نیّذلا  : » دناد یم  نینچ  ار 
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4 ص :
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.دنراد عوشخ  ناشزامن ، رد  هک  نانآ 

ار الاو  كاپ و  ياه  ناسنا  ناماما و  ناربمایپ و  شیاین  زامن و  ناـسنا ، یتقو  دـش ، هتفگ  هنادنـسپادخ  زاـمن  يارب  هک  یفاـصوا  نیا  اـب 
.دوش یم  هدنمرش  شزامن  دوخ و  زا  دیامن ، یم  هسیاقم  دوخ  زامن  اب  ار  نآ  دنک و  یم  هاگن 

.دنک اطع  نآ  يارب  گرزب  رجا  دریذپب و  ددنسپب و  ادخ  هک  میناوخب  يزامن  شاک 

، ندـناوخن یهاگ  ندـناوخ و  یهاگو  ندرک  ییانتعا  یبو  زامن  رما  رد  يراگنا  لهـس  هک  ارچ  دـناوخ ، ّبترم  هشیمه و  دـیاب  ار  زامن 
تسا هانگ 

5 ص :
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، دراد مزال  ياه  یگدامآ  ندرک  مهارف  یتامّدقم و  ياه  نیرمت  هب  زاین  گنج ، نادیم  رد  وا  اب  ییورایور  نمشد و  اب  دربن  هکنانچمه 
.دراد جایتحا  نیرمت  نیا  هب  تسا ، تدابع  رگنس  رد  ناطیش  اب  گنج  سفن و  نمشد  اب  هزرابم  یعون  هک  زین  زامن  تدابع و 

تخس ناتیارب  نآ ، ندش  بجاو  ماگنه  دیشاب ، هدرکن  هدنزاس  تدابع  نیا  یگشیمه  تسرد و  ماجنا  هدامآ  ار  ناتناج  لد و  ًالبق  رگا 
.دوب دهاوخ  نیگنس  و 

زامن یلوبق  - 3

زامن یلوبق  زامن »  اب  ییانشآ 

.دشاب یم  رتالاب  يا  هلحرم  لوبقم ، زامن  تسا و  هلحرم  کی  حیحص ، ِزامن 

.تسا ّمهم  لاس ، رخآ  یلوبق  یلو  دیناوخب ، سرد  بوخ  تسا  نکمم  امش 

هاگـشیپ رد  دراد ، وا  زامن  هک  ییاه  فعـض  صقن و  رطاخب  یلو  دروآ ، اجب  ار  دوخ  ياه  تدابع  زامن و  هشیمه  ناـسنا  تسا  نکمم 
.دوشن هتفریذپ  دنوادخ ،

.دشابن راگزومآ  رطاخ  تیاضر  دروم  وا  عضو  قالخا و  یلو  دریگب ، مه  بوخ  هرمن  يدرگاش  تسا  نکمم 

.داد لیوحت  ادخ  ناتسآ  هب  هدیدنسپ  يزامن  ات  دیشوک  دیاب  .تسا  نآ  یلوبق  زامن ، شزرا  رد  كالم  سپ ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(10 «) لمعلا یلع  مکنم  ّهیانع  ّدشا  لمعلا  لوبق  یلع  اونوک  »

.دیشاب هتشاد  هّجوت  تیانع و  نآ  یلوبق  هب  لمع ، ماجنا  زا  شیب 

؟ دراد یطیارش  هچ  تادابع ، یلوبق 

نامیا - 1

داقتعا لد ، رد  یلو  دنارذگب  تادابع  زامن و  هب  ار  يرمع  یسک  رگا  .تسوا  نید  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا و  زامن ، یلوبق  طرـش  نیلوا 
تسا و طرـش  نامیا  مه ، رگید  کـین  راـک  ره  دروم  رد  هکلب  زاـمن ، دروم  رد  اـهنت  هن  .تسین  لوبقم  شزاـمن  دـشاب ، هتـشادن  نآ  هب 

(11) .تسا شاداپ  یب  شزرا و  یب  دنرادن ، نامیا  ادخ  هب  هک  راّفک  لامعا 

تیالو - 2

6 ص :
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تّدوم و تعاطا ، شریذپ ، تلاح  موصعم ، نایاوشیپ  ربمایپ و  ادخ و  هب  تبـسن  هک  دریذـپ  یم  یـسک  زا  دـنوادخ  ار  يدابع  ياهراک 
.تسین هتفریذپ  تیالو  یب  تدابع  .دشاب  نانآ  رادربنامرف  دسانشب و  دوخ  ياوشیپ  ار  نانآ  دشاب و  هتشاد  تبحم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(12 «) ًالمع هل  هَّللا  عفری  مل  اّنلوتی  مل  نم  »... 

.دریذپ یمن  وا ، زا  ار  یلمع  چیه  دنوادخ ، دریذپن ، ار  ام  يربهر  دشاب و  هتشادن  ار  ام  تیالو  سک  ره 

هب مه  یهاـگ  تسین و  زاـس  هراـچ  ناـموصعم ، يربـهر  هب  داـقتعا  یب  ياـه  تداـبع  و  تیبـلها ، زا  رود  يرادـنید  هک  تـسا  نـشور 
.دوش یم  مّسجم  یهلا  ینامسآ و  نایاوشیپ  رد  هک  تسا  حیحص  يربهر  شریذپ  تیالو ، .دوش  یم  هدیشک  یهارمگ 

اوقت - 3

.دـناسر یمن  ییاج  هب  ار  وا  مه  وا  تادابع  دـشاب ، اوقت  یب  دـنکن و  كرت  ار  تامّرحم  هکنآ  .هانگ  زا  زیهرپ  یـسرتادخ و  ینعی  اوقت ،
قافنا و زا  یـشاداپ  دـنک ، فّرـصت  مه  ار  مدرم  لام  یلو  دـنک  داهج  هکنآ  ای  دـنک ، قافنا  ناـگراچیب  هب  ار  نآ  دـنک و  يدزد  هکنآ 

.درب یمن  داهج 

راک و تیصعم  ياه  ناسنا  زامن  دنوادخ ، .دشاب  اوقت  اب  هارمه  هک  دوش  یم  هتفریذپ  ادخ  هاگرد  رد  یتقو  تدابع ، ناونع  هب  مه  زامن 
: تسا هدومرف  دریذپ و  یمن  ار  راب  دنب و  یب 

(13 «) نیقّتملا نم  هّللا  لّبقتی  اّمنا  »

! دریذپ یم  اوقت  لها  زا  طقف  دنوادخ ،

نارگید قوقح  تاعارم  - 4

هنوگچ دوش ، رود  وا  ياضر  ادخ و  زا  اهراک  یخرب  اب  رازگزامن ، رگا  .دـنک  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  دـیاب  هک  تسا  یتدابع  زامن ،
؟ دوش ادخ  هب  وا  برق  هلیسو  دناوت  یم  زامن 

، دهد یمن  ار  مدرم  لام  تسا و  راکهدب  هکنآ 

، دنک یم  يراددوخ  یلو  دزادرپب  تاکز  سمخ و  دیاب  هکنآ 

، دنز یم  تمهت  ای  دنک  یم  تبیغ  ار  یناملسم  هکنآ 

، دنک یم  عطق  ناملسم  کی  اب  ار  يردارب  هطبار  هکنآ 
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، دنک یم  ناهنپ  لد  رد  ار  وا  ینمشد  دراد و  دب  ّتین  نارگید ، يارب  لد ، رد  هکنآ 

 ... دوش یم  نانآ  شجنر  رازآ و  هیام  دنک و  یم  يراتفر  دب  یقالخا و  دب  ردام ، ردپ و  اب  هناخ ، لها  اب  نارگید ، اب  هکنآ 

7 ص :
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، دشاب هنوگنیا  هک  یسک  .ددرگ  یم  ادخ  زا  ندش  رود  هیام  نارگید و  قوقح  عییـضت  ببـس  يوحن ، هب  هک  تسا  ییاهراک  همه  اهنیا 
.دشاب هتشاد  دنوادخ  فرط  زا  ار  شزامن  یلوبق  راظتنا  دناوت  یمن 

اب ار  دوخ  يردارب  ّتیمیمص و  یتسود و  هطبار  مه  و  دنک ، راوتسا  مکحتسم و  ادخ  اب  ار  دوخ  دنویپ  زامن ، هار  زا  دیاب  مه  رازگزامن ،
.دیامنن ملظ  یسک  هب  دنک و  تیاعر  ار  ناشقوقح  دلسگن و  ناعونمه  نانمؤم و 

ّتیذا ار  شیوخ  رهوش  هک  ینز  ای  دناسرب ، رازآ  ار  دوخ  نز  هکنآ  تسا : هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح ، رد 
(14) .دنک یمن  لوبق  ار  نانآ  تانسح  کین و  ياهراک  زامن و  دنوادخ  دنک ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رد شردام ، ردپ و  هچ  رگا  دریذـپ ، یمن  ار  وا  زامن  دـنوادخ  دـنک ، هاگن  ّتینابـصع  مشخ و  يور  زا  دوخ ، ردام  ردـپ و  هب  سک  ره 
(15) .دنشاب هدرک  اوران  وا  ّقح 

قداص ماما  زا  یبلاج  ثیدح  هراب  نیا  رد  دشاب ؟ یم  دودرم  ای  تسا ، دنوادخ  هاگرد  لوبقم  ام  ياهزامن  هک  دیمهف  ناوت  یم  اجک  زا 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع 

(16 «) هنم تلبق  هتعنم  ام  ردقبف  رکنملاو ؟ ءاشحفلا  نع  هتالص  هتعنم  له  رظنیلف  لبقت  مل  ما  هتالص  تلبقا  ملعی  نا  ّبحا  نم  »

ره هب  هن ؟ ای  هتـشاد  زاب  اه  یتشز  ناهانگ و  زا  ار  وا  شزامن ، ایآ  هک  درگنب  هن ، ای  هدش  لوبق  شزامن  ایآ  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره 
! تسا هدش  هتفریذپ  شزامن  ردق ، نامه  هب  هتشادزاب ، اه  يدب  زا  ار  وا  شزامن ، هک  ردق ،

طرـش مینادب و  ادخ  هدنب  ار  دوخ  میئوگ ، یم  زامن  رد  هک  هنوگ  نآ  دشاب و  یگدنزاس  تیبرت و  بتکم  نامزامن ، مینک  یعـس  دـیئایب 
.مینک تیاعر  تسا  هانگ » كرت   » و ادخ » زا  تعاطا   » هک ار  یگدنب 

زاـمن زا  دوب و  دـهاوخ  نیریـش  ناـمیارب  ادـخ  اـب  نتفگ  نخـس  تاـجانم و  درب و  میهاوـخ  تّذـل  زاـمن ، زا  هک  تسا  تروـص  نیا  رد 
.تشگ میهاوخن  هتسخ  ریس و  ندناوخ ،

! ایادخ

! نادرگب شیوخ  هاگرد  هتفریذپ  ار  ام  ياهزامن  و  ناشچب ، ام  هب  ار  دوخ  تدابع  ینیریش  تّذل و 

* * *

: دیوگب یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  دنیبب و  ادخ  رما  يرجم  ار  دوخ  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  یتّذل  چیه  ناملسم ، کی  يارب 

.مدرک تعاطا  يدومرف ، وت  نوچ  ایادخ !
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.مدروآ اج  هب  یتساوخ ، وت  توچ  ایادخ !

.مدش میلست  ارچ  نوچ و  یب  يدرک ، رّرقم  وت  نوچ  ایادخ !

8 ص :
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.یهلا فیلکت  ادخ و  روتسد  ربارب  رد  ندش  میلست  یناملسم : تسا  نیا 

9 ص :
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.تسا مورحم  ام  تعافش  زا  درامشب ، کچوک  ار  زامن  هک  ره  دومرف : تافو  ماگنه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.داتسیا زامن  هب  دیشک و  گنج  زا  تسد  زامن ، ماگنه  نیفص ، نادیم  رد  مالسلا ، هیلع  یلع 

.داتسیا زامن  هب  نمشد ، ياهریت  نایم  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 

.درک یم  مرو  شیاهاپ  هک  داد ، یم  لوط  ار  شزامن  ردقنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دش یم  لفاغ  ادخ  زا  ریغ  زیچ  ره  زا  هک  دش  یم  ادخ  هب  هّجوت  قرغ  نانچ  زامن ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.تسا خزود  دنناوخن ، زامن  هک  نانآ  رفیک 

: دنراگنا لهس  نآ ، هب  تبسن  دنرامش و  یم  کبس  ار  زامن  هک  نانآ  رب  ياو 

(18  ...«) نوهاس مهتالص  نع  مه  نیّذلا  نیّلصملل  لیوف  »

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1)« رفک دقف  ًادّمعتم  هالصلا  كرت  نَم  »

.تسا هدیسر  رفک  هب  هدش و  جراخ  مالسا  زرم  زا  دنک ، كرت  ار  زامن  دمع ، هب  سک  ره 

شیاهاعد درب ، یم  نیب  زا  ار  وا  ياهراک  شاداپ  دراد ، یمرب  وا  لام  رمع و  زا  ار  هرهب  تکرب و  دنوادخ  درمشب ، کبس  ار  زامن  هکنآ 
یم باذع  هجنکش و  خزرب ، ملاع  رد  دور ، یم  ایند  زا  ّتلذ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  ساسحا  اب  گرم ، ماگنه  دوش ، یمن  باجتـسم 

(2) .دنشک یم  وا  زا  یتخس  باسح  تمایق ، رد  و  دوش ،

* * *

: دومرف هک  میوش ، روآدای  زامن ، نوماریپ  ار  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  نانخس  زا  یخرب  شخب ، نیا  نایاپ  رد  تسا  بسانم 

ءاشحف و تسا ...  يزاس  ناسنا  هناخراک  کی  زامن ، ...تسا  ّتلم  هناوتـشپ  زامن ، ...تسین  رتالاب  يا  هضیرف  چـیه  زامن ، زا  مالـسارد  »
، دینکن یلاخ  ار  اهدجسم  .دنک  یم  نوریب  یتّما  کی  زا  زامن ، ار  رکنم 

، مینزب دایرف  دـیاب  یه  الاح  میدرک  بالقنا  ام  هک  دـییوگن  دـیرادهگن ، مکحم  ار  مکحم  ياهژد  نیا  تساهرکذ ...  نیرتـالاب  زاـمن ،
 ... تسا رتالاب  اهدایرف  همه  زا  دیناوخب ، زامن  ریخ ،

(21  ...«) دنسرت یم  دجسم  زا  دنسرت ، یم  زامن  زا  اه  ناطیش 
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 . ج 12 ص 148 و 149 رون ، هفیحص  ( 21

10 ص :

 . ج 1 ص 301 ءاضیبلا ، هجحم  ( 19 - 1
 . ج 2 ص 43 هعیشلا ، لئاسو  ( 20 - 2
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زامن اب  هارمه  - 4

زامن اب  هارمه  زامن »  اب  ییانشآ 

.دوب شراثآ  دئاوف و  نآ و  ّتیمها  زامن و  لصا  زا  نخس  نونکات ،

نیا زا  ات  مینک ، رورم  ار  زامن  رد  هتفهن  ياه  سرد  میهافم و  رارـسا و  زا  يا  هشوگ  میزادرپب و  زاـمن  نتم  هب  هک  تسا  یتصرف  کـنیا 
.میربب يرتشیب  هرهب  هنازور ، گرزب و  تدابع  نیا  زا  دبایب و  يا  هزات  حور  نام  ياهزامن  هار ،

زامن تامّدقم  - 5

زامن تامّدقم  زامن »  اب  ییانشآ 

ياه باتک  رد  هک  يوحن  هب  مه  تخاس و  كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  ندـب  سابل و  مه  .دوب  كاـپ  تشاد و  تراـهط »  » دـیاب زاـمن ، رد 
.تفرگ وضو  هدش ، نایب  ماکحا 

(22) .تسا لطاب  زامن  نآ ، نودب  تسا و  تدابع  نیا  هب  نتخادرپ  يارب  یحور  هنیمز  زامن و  هب  دورو  نذا  وضو ،

هب راـگدرورپ  لـباقم  رد  هکنآ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هدومرف  هب  دروآ و  یم  يونعم  هّجوت  لد و  ّتینارون  تسا ، ناـمیا  ءزج  وـضو 
رد نداتسیا  يارب  ار  لد  وضو ، اب  دشاب و  رود  ندوب  لسک  یلاحیب و  یتسس و  زا  دشاب ، كاپ  اه  یگدولآ  زا  دیاب  دتـسیا ، یم  تدابع 

(23) .دزاس هدامآ  كاپ و  اناوت  يادخ  لباقم 

، زین يدابع  ياهراک  زا  يرایـسب  يارب  دراد و  هنابـش  تدابع  باوث  وضو ، اب  ندـیباوخ  یّتح  .تسا  بوخ  لاح ، ره  رد  ندوب  وضو  اـب 
ربمایپ و ادخ و  مان  نآرق و  تایآ  هب  وضو  نودب  میـشاب و  هتـشاد  وضو  هک  دنا  هداد  روتـسد  هعلاطم  نآرق و  تئارق  ترایز ، اعد ، لثم 

.مینزن تسد  ناماما 

مئارج زا  مه  اضعا  مادنا و  دشاب و  كاپ  هنیک  دسح و  قافن و  زا  دیاب  مه  لد  وضو ، نتشاد  ندب و  سابل و  ِيرهاظ  یکاپ  زا  ریغ  هّتبلا 
.دشاب رود  رگید  ناهانگ  و 

و يرهاظ ، یمـسج و  تراهط  رد  مه  دیاب  سپ  تسین ؟ قافن  یعون  نیا  كاپان ، حور ، یلو  دشاب ، كاپ  ندب  سابل و  رگا  یتسار ... !
.دشاب يرتشیب  بدا  اب  هَّللا ، ربارب  رد  روضح  ات  دیشوک ، یبلق  ینورد و  یکاپ  رد  مه 

، بآ ندوبن  تروص  رد  .دوش و  یم  هتـسش  ندب  مامت  یّـصاخ  ِتروص  هب  هک  تسا ، بجاو  لسُغ » ، » دنـشاب بنُج »  » هک یناسک  يارب 
(24) .درک مّمیت »  » دیاب لسغ ، وضو و  يارب  تصرف  نتشادن  ای  نآ ، نتشاد  ررض  ای 

رادید هب  هک  ارچ  دنک ، باختنا  زامن  يارب  رّطعم  دیفـس ، زیمت ، یـسابل  ناسنا  هک  تسا  رتهب  .دناشوپب و  ار  دوخ  ندـب  دـیاب  رازگزامن ،
.تساه سابل  نیرتهب  زا  هدافتسا  بدا ، طرش  .دور  یم  ادخ 
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ادخ هچرگ  دتسیاب ، نیملـسم  هلبق  هبعک و  هب  ور  دیاب  رازگزامن ، .دشابن  مدرم  لام  زا  نعی  دشاب ، حابم »  » دیاب رازگزامن  ناکم  سابل و 
اّما تسام ، رظان  اج  همه  رد  تسه و  اج  همه  تسین ، یّصاخ  ناکم  رد 

11 ص :
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هک تسا  يرـسپ  ردپ و  نآ  صولخ  هناتـسرپاتکی و  ياه  ّتنـس  یمیهاربا و  دـیحوت  روآدای  یهلا ، مرح  سدـقم و  هبعک  هب  ندرک  ور 
.دنداهن انب  ار  هبعک 

نفد ندیباوخ ، ندروخ و  نتـسشن ، ینابرق ، اعد ، رد  هکلب  زامن ، رد  اهنت  هن  .دهد  یم  ناشن  ار  ناناملـسم  يدیحوت  يریگ  تهج  هلبق ،
.دوش تاعارم  هلبق  دیاب  ناگدرم و ...  ندرک 

نایم دـنک و  یم  فوطعم  نامیالوم  رورـس و  بوبحم و  هناخ  ادـخ ، هناـخ  هب  یگدـنز  رـسارس  رد  ار  اـم  هّجوت  هک  تسا  یـسرد  نیا 
.دروآ یم  دیدپ  مظن  تدحو و  ناناملسم ، فوفص 

12 ص :
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یتوکلم و گناب  نیا  .دزاس  یم  نکفا  نینط  ناهج  رد  رتراکشآ  رتاسر و  هچ  ره  ار ، گرزب  يادخ  مان  ناذا ، اب  تسرپادخ ، ناملسم 
.دروآ یم  هوتس  هب  ار  مالسا  ادخ و  نافلاخم  دنکش و  یم  ار  نانمشد  رمک  هک  تسا  يدیحوت 

13 ص :
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ّتیبوبحم رابتعا و  وربآ و  تّزع و  هک  تسوا  تسا ، دـنوادخ  تسد  رد  مهاهلد  دومن ، تدابع  درک و  راـک  ادـخ  رطاـخ  هب  دـیاب  سپ 
تمظع و يرترب و  ار  نانآ  دـنک و  یمن  شومارف  ار  شیوخ  صلاـخ  هتـسیاش و  ناگدـنب  زگره  دـنوادخ  هک  تسا  مّلـسم  .دـهد  یم 

.دشخب یم  ّتیبوبحم 

دنسپ هب  میهدن و  هار  ار  يدحا  دنوادخ ، زج  دوخ ، لد  هناخ  رد  مدرم و  هن  دشاب  ادخ  اهنت  نامزامن  تدابع و  هزیگنا  تسا  مزال  سپ ،
.میهدب شزرا  مدرم  دنسپ  زا  رتشیب  وا ، ياضر  ادخ و 

رد ار  ییادـخ  ریغ  هزیگنا  يا ، هسوسو  گنرین و  ره  اب  ات  دـشوک  یم  هراومه  ناطیـش  تسا و  راوشد  ّتین ، لمع و  رد  صـالخا  هّتبلا 
.میهد ماجنا  ادخ  يارب  ار  راک  ره  میشوکب  دیاب  سفن ، اب  داهج  ناطیش و  اب  هزرابم  همانرب  رد  ام  یلو  .دروآ  دیدپ  ام  ياه  لد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(26 «) کتمص کمالک و  ککرت و  كذخا و  کضغب و  کلمع و  کملع و  هَّلل  صلخا  »

.نک صلاخ  ادخ  يارب  ار ، دوخ  توکس  نخس و  نتفرگن و  نتفرگ و  ینمشد و  ار ، دوخ  ملع  راک و 

صالخا و گنر  اریز  دوش ، یم  تداـبع  مه  يداـبع  ریغ  ياـهراک  یّتح  دـهدب ، ییادـخ  گـنر  ار  دوخ  ياـهراک  ماـمت  ناـسنا  رگا 
.دنک یم  ادیپ  ییادخ 

.تسا لطاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب ، ادخ  يارب  اج  همه  هشیمه و  زامن ، همه  هکنآ  ینعی  ّتین ،

لطاب لمع  مه  زاب  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  دناوخ  یم  زامن  هک  یّصاخ  تلاح  هب  ای  یّصاخ  نامز  ای  یّـصاخ  ناکم  رد  یـسک  رگا  یّتح 
دوخ دوجـسو  عوکر  مدرم ، يارب  ای  دناوخب  تعامج  زامن  ییامندوخ ، ایر و  يارب  ای  دورب  دجـسم  هب  ادخ  ریغ  يارب  هکنآ  لثم  .تسا 

.تسا راگزاسان  ّتین » رد  صالخا   » اب همه  اهنیا  دهدب ، لوط  ار 

ندرکن قیوشت  زا  هن  دوش ، یم  تحاران  مدرم  یهّجوت  یب  زا  هن  ددرگ ، یم  دیماان  هن  دوش ، یم  هتـسخ  هن  دـنک ، راک  ادـخ  يارب  هکنآ 
هک دروآ  یم  دـیدپ  ناسنا  رد  ییورین  صـالخا ، .دراد  يریثأـت  شیارب  مدرم  نتفگ  نسحا  نیرفآ و  هن  و  ددرگ ، یم  هدرـسفا  نارگید 

.دوش هدرزآ  هتسخ و  سویأم و  هکنآ  نودب  دنک ، یم  کیرحت  بوخ ، لمع  هب  ار  وا  هشیمه  اج و  همه 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

(27 «) هیف صلخا  ام  ّالا  ءابه  هّلک  لمعلا  »

.دشاب صولخ  نآ  رد  هکنآ  زج  دوش ، یم  چوپ  دوبان و  اهراک  همه 

ود ره  حاّرج ، شکوقاچ و  ًالثم  .تسا  دنمشزرا  دشاب ، هتـشاد  یتسرد  هزیگنا  ّتین و  هکنآ  دنتـسه ، مه  لثم  رهاظ  رد  هک  راک ، ود  زا 
نتـشک و يارب  یلّوا  نوـچ  .دـننک  یم  رّکـشت  دـنهد و  یم  لوـپ  یمّود  هب  دـنرب و  یم  نادـنز  هب  ار  یلّوا  یلو  دـننک ، یم  هراـپ  مکش 
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! ندومن ّتبحمو  یکینو  ندرک  هدنز  يارب  یمّود  دنک ، یم  هراپ  مکش  ینمشد 

14 ص :
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: مالسلا هیلع  یلع  هدومرف  هب  تسا و  تادابع  مامت  هیامریمخ  ّتین ، سپ ،

(1)« لمعلا ساسا  هّینلا  »

؟ میوش صلخم  هنوگچ  - 6

؟ میوش صلخم  هنوگچ  زامن »  اب  ییانشآ 

.تسا ّرثؤم  ناسنا  ّتین  رد  شنیب  عون  .درک  تقد  ینید  ياهرواب  داقتعا و  شنیب و  رد  دیاب  صالخا ، هب  ندیسر  يارب 

: هک میشاب  هتشاد  رواب  رگا 

، تسا شنیرفآ  فده  یتسه و  هراصع  نیمز و  رد  ادخ  نیشناج  تاقولخم و  نیرترب  ناسنا ،

يرجا كاـپ ، ّتین  تروـص  رد  ار  یئزج  ياـهراک  یّتـح  دـهد و  یم  شاداـپ  هک  تسوا  تسادـخ ، ناـملامعا  رد  اـم  باـسح  فرط 
، دهد یم  گرزب 

، دید دهاوخ  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  ترخآ ، ایند و  رد  ناسنا  دوش و  یمن  مگ  ادخ  باسح  رد  یگرزب  کچوک و  راک  چیه 

، دزاس یم  راکشآ  ار  ام  ياه  یبوخ  دناشوپ و  یم  ار  ام  بویع  دساف و  ياهراک  دنوادخ ،

هک تسا  یتراجت  دب  و  تسا ، هدرک  ررـض  دشورفب ، هک  ره  هب  ار  دوخ  تشهب ، زا  ریغ  ناسنا  تسا و  تشهب » ، » ناسنا تمیق  شزرا و 
(29) .دهد رارق  دوخ  ياهب  ار  ایند » ، » ناسنا

، تسا باسح  فرط  وا  اب  دنک و  یم  هلماعم  ادخ  اب  ناسنا  تادابع ، رد  تسا و  دنوادخ  ناسنا  لامعا  يرتشم 

، تسام نابرهم  راگدرورپ  رایتخا و  بحاص  و  تمعن » ّیلو   » وا تسادخ ، زا  میراد  هچ  ره 

هب قشع  ای  هَّللا  هب  قشع  ای  یبلطایند ، اـی  یتسود  ادـخ  اـی  ( 30 ،) دـشاب هتـشاد  دـناوت  یمن  ار  ّداضتم  رما  ود  ّتبحم  لد ، کی  رد  ناسنا 
، ایند

يالاک ار  ایند  دنوادخ ، و  تسا ، هدرکن  افو  یـسک  هب  هدشن و  زاب  یـسک  يارب  هک  تسا  يا  هچنغ  تسا ، رذـگدوز  يا  هفوکـش  ایند ،
، تسا هدروآ  باسح  هب  كدنا  یعاتم  رورغ و 

یم دوس  صالخا ، اوقت و  اب  هارمه  تادابع  حـلاص و  لمع  صولخ و  اهنت  دـنتفا ، یم  راک  زا  اه  عیفـش  اه و  هطـساو  همه  تماـیق ، رد 
تسین و هتخاس  يراک  میدنب ، یم  لد  ناشیاه  ّتبحم  هب  ایند  رد  هک  نآو  نیا  زاو  تسا  دوخ  رکف  هب  سک  ره  زور ، نآ  رد  دـشخب و 

، دنک یم  ورد  ار  شیوخ  لوصحمو  دنیب  یم  ار  دوخ  راک  هجیتن  يدرف  ره 
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.تسا راک  ساسا  ّتین ،

ییادـخ رتهب و  ّتین  هک  تسا  لوبقم  شزرا و  اب  درف  نآ  زامن  دـنناوخ ، یم  زامن  هداتـسیا و  مه  راـنک  رد  مه و  لـثم  هک  يرفن  ود  زا 
.تسا ناسکی  ود  ره  لمع  رهاظ  دنچ  ره  دشاب ، هتشاد 

15 ص :

.ّتین هژاو  مکحلاررغ ، تسرهف  ( 28 - 1
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.دید دنهاوخ  هابت  هتفر و  داب  رب  ار  دوخ  لامعا  دش و  دنهاوخ  اوسر  ترخآ  رد  یلو  دنهد ، بیرف  ار  مدرم  مه  ایند  رد  رگا  ناراکایر ،

دنـسپ رظنو و  مینک  یم  راک  ادخ  ریغ  يارب  رتمک  میوش و  یم  رت  کیدزن  صولخ  هب  میـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ار  اهرواب  نیا  رگا  يرآ ،
شاداپ ادخ  ددنسپ و  یم  ادخ  دهاوخ و  یم  ادخ  هک  دش  دهاوخ  نیا  ام ، رت  يوق  هزیگنا  كّرحم و  .دوب  دهاوخن  ّمهم  ام  يارب  مدرم ،

.دهد یم 

.دنیب یم  ار  ام  هک  وا  مینیب ، یمن  ار  ادخ  ام  رگا 

، ملاع .میزیهرپب  ینامرفان  زا  مینک و  تدابع  هناصلاخ  میشاب و  رازگرکـش  دیاب  وا ، ياه  تمعن  رطاخب  دشابن ، راک  رد  مه  یباذع  رگا 
.درک هانگ  دیابن  ادخ  رضحم  رد  تسادخ ، رضحم 

نامحر يادخ  ربارب  رد  یساپسان  ندومن ، رهاظت  ایر و  ندرک و  نارگید  هب  ور  تسام ، يارب  یهلا  ياه  تمعن  هدرتسگ  هرفـس  ناهج ،
هتـسیاش دـنوادخ ، هکنآ  رطاخب  هکلب  منهج ، زا  سرت  ای  تشهب  هب  ندیـسر  يارب  هن  یّتح  ار ، تدابع  .تسوا  نایاپ  یب  ياـه  تمعن  و 

هدرک یم  تدابع  هنوگنیا  ار  ادـخ  نینمؤملاریما ، هک  تسا  ناگدازآ » تدابع  ، » شتـسرپ هنوگنیا  و  داد ، ماـجنا  دـیاب  تسا ، شتـسرپ 
.تسا

: تسا نیقی  هویم  صالخا ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریبعت  هب  .دشاب و  هدیسر  نیقی  هلحرم  هب  هک  دسر  یم  صالخا  ماقم  هب  یسک 

(31 «) نیقیلا هرمث  صالخالا  »

تّزع هنوگ  ره  تسا و  هاگآ  ام  یبلق  ياه  ّتین  زا  دنیب و  یم  ار  ام  ياهراک  همه  وا  میئادخ و  رضحم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا 
میـسر و یم  صالخا  هب  رتعیرـس  رتشیب و  دراد ... ، يرتشیب  شزرا  رذـگدوز ، يایند  لباقم  رد  وا  ياـضر  و  تسوا ، تسد  هب  ّتلذ  و 

.میرادن رّکشت  ریدقت و  تشادمشچ  شیاتس و  فیرعت و  عّقوت  نارگید ، زا  رگید 

ساپس دیما  هکنآ  یب  دندیشخب ، نیکسم  ریـسا و  میتی و  هب  ار  دوخ  راطفا  زور ، هس  ادخ  رطاخ  هب  نینمؤملاریما ، هداوناخ  هک  هنوگ  نآ 
نآ زا  درک و  لزان  ار  یتا »...  لـه   » هروس ناـنآ ، هناـصلخم  ماـعطا  قاـفنا و  ساـپ  هب  مه  دـنوادخ  ( 32 ،) دنشاب هتشاد  رّکـشت  عّقوت  و 

.دومن لیلجت  تیبلها ،

.دوش یمن  دنت  ای  دنک  مدرم ، داقتنا  ای  فیرعت  اب  هفیظو ، ماجنا  هار  رد  صلخم ، ناسنا 

.دزاس یمن  کین  راک  زا  نامیشپ  درسلد و  ار  وا  مدرم ، یهجوت  یب 

، ده یم  ماجنا  یعرش  فیلکت  يادا  رطاخب  ار  راک  ره 

.دزاس یمن  توافتم  ار  شیاه  همانرب  نآ ، نیا و  رظن  رطاخ  هب 

.تسا یکی  شنطاب  رهاظ و  دوش ، یمن  ادخ  نامرف  يارجا  زا  وا  عنام  ماقم ، لام و 
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.دنک یم  لّمحت  ار  اه  يرهم  یب  اه و  تمالم  نید ، ادخ و  هار  رد 

، تسا رود  هب  یهاوخدوخ  بّصعت و  زا 

.دهد یمن  همادا  دنک و  یمن  رارصا  هابتشا ، ياهراک  هب 

16 ص :
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! مدرم دنسپ  ای  دوخ  هاوخلد  يرجم  هن  تسا ، فیلکت »  » عیطم

17 ص :
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.میروآ یم  نابز  رب  ار  راعش  نیا  زین  زامن  مالس  زا  سپ  یّتح  زامن ، ياج  ره  رد  دوجس ، عوکر و  ره  زا  شیپ 

.تسا هدش  عقاو  لوبق  دروم  شزامن  هک  دنادب  دیاب  دنک ، ساسحا  ار  تدابع  ینیریش  تّذل و  شریبکت ، رد  هکنآ 

رد ار  تلاح  نیا  .تسادخ و  زج  هچ  ره  هب  تشپ  درک و  ادخ  هب  ور  دیاب  شوگ ، رانک  ات  تسد  ندرک  دنلب  و  ربکا ، هَّللا  نتفگ  ماگنه 
.تشادهگن هدنز  دوخ  رد  زامن ، رسارس 

نوچمه دـشاب ، رتگرزب  رتمهم و  رگید  ياهزیچ  شلد ، رد  یلو  دـیوگب ، ربکا » هَّللا   » نابز هب  ناسنا  هکنیا  تسا ، يراکـشآ  غورد  هچ 
 ... نیشام و روتوم و  هناخ ، دنواشیوخ ، تسود ، توهش ، مکش ، ماقم ، ترهش ، تورث ، ایند ،

! ار شناج  یّتح  دنک ، ادخ  يادف  ار  ادخ  ریغ  هک  دشاب  رضاح  دیاب  دیوگ ، یم  ربکا » هَّللا   » هکنآ

: تسا هدومرف  نآ  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا و  یقیمع  فرژ و  مالک  گرزب و  نخس  ربکا ،» هَّللا   » هک یتسار 

(1)  ...« هَّللا یلا  اهّبحا  مالک و  اهالعا  سیل  هملک  یهف  ربکا ، هَّللا  »

دمح هروس  - 7

دمح هروس  زامن »  اب  ییانشآ 

.میهد یم  همادا  دحا » هَّللاوه  لق   » لثم رگید ، يا  هروس  سپس  و  دمح ، هروس  ندناوخ  اب  ریبکت ، زا  سپ  ار  زامن 

.تسا میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » اب هروس ، عورش 

.مینک یم  زاغآ  تسا ، نابرهم  هدنشخب و  هک  وا ، دای  ادخ و  مان  اب 

.تسوا زا  دادمتسا  ادخ و  هب  هجوت  زمر  هَّللا ، مسب 

.دسرب هجیتن  هب  دهاوخب  هک  تسا  يراک  ره  زاغآ  هَّللا ، مسب 

هب لّکوت  قشع و  رهظم  و  دنوادخ ، هب  ناسنا  یگتـسباو  یگدنب و  هناشن  دزادنا ، یم  ادخ  دای  هب  ار  لد  دنار ، یم  ار  ناطیـش  هَّللا ، مسب 
.تسوا

یم زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  زامن  هلمج  زا  شیاهراک ، همه  ناملسم ، دنک ، عورـش  هچ  ره  هک و  ره  مان  هب  یبتکم ، مارم و  ره  رد  سک ، ره 
.تساه مان  نیرتهب  هک  دنک ،

! تسین یمالک  دنوادخ ، دزن  نآ  زا  رت  بوبحم  نآ و  زا  رترب  هک  تسا  يا  هملک  ربکا ، هَّللا 

18 ص :

زامن اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 52زکرم  هحفص 34 



 . ص 34 دیفم ، خیش  صاصتخا ، ( 33 - 1
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زاغآرس نیرتهب  وت  مان  يا 

« نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  : » مییوگ یم  سپس  زاب ؟ منک  یک  همان  وت ، مان  یب 

.تسوا زا  اه  تمحر  اه و  تمعن  همه  هک  ارچ  تسا ، دنوادخ  صوصخم  اه  شیاتس  همه 

! زگره درمشرب ؟ ار  وا  ياه  تمعن  ناوت  یم  رگم 

: میناوخ یم  نآرق  رد 

(34 «) اهوصحت هَّللاهمعن ال  اوّدعت  نا  «و 

.دیرامشب ار  ادخ  ياه  تمعن  دیناوت  یمن  زگره 

میئادخ و ياه  تمعن  قرغ  اه  هظحل  نیـسپاو  ات  نامتایح  زاغآ  هظحل  زا  زین  ام  دـناد ، یمن  ار  بآ  ردـق  بآ ، رد  یهام  هک  هنوگ  نآ 
.میلفاغ اهنآ  زا  هک  سوسفا 

، نادجو لقع و  یتسردنت ، ندب و  یتمالس  میرادروخرب ، نآ  زا  هک  يدادعتسا  شوه و 

، تسام رایتخا  رد  هک  تاناویح  اه و  هویم  ناهایگ و  بآ و 

، تسا تکرح  رد  ناسنا  يارب  همه  هک  کلف ...  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و 

، مینیب یم  نآ  اب  هک  یمشچ  شدیشروخ ، ناگراتس و  اب  نامـسآ  شتابوبح ، اب  نیمز  شیاه ، تمعن  اب  ایرد  زور ، بش و  دمآ  تفر و 
هاگتسد یگنهامه  میراپـس ، یم  رطاخ  هب  ار  بلاطم  هک  يا  هظفاح  میونـش ، یم  ار  اهادص  هک  یـشوگ  میئوگ ، یم  نخـس  هک  ینابز 

.تسا نآ  هب  هتسب  ام ، یگدنز  و  هدرک ، هطاحا  ار  ام  تسا ، رامش » یب   » ًاعقاو هک  تمعن ، نارازه  نارازه و  و ...  ندب ، ياه 

دیآرب هک  نابز  تسد و  زا 

: میناد یم  وا  صوصخم  وا و  ِنآ  زا  ار  اهدمح  همه  میئاتس و  یم  ار  وا  سپ  دیآرد  هب  شرکش  هدهع  زک 

«. نیملاعلا ّبر  هّللدمحلا  »

.تسا تمایق  زور  ياورنامرف  تسا ، همه  ناسر  يزور  تسا ، نابرهم  هدنشخب و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  وا 

.دنک ییامنهار  میقتسم » طارص   » هب ار  ام  هک  میهاوخ  یم  میبلط و  یم  تیاده  وا  زا 

.تسا نید  ادخ و  هار  میقتسم ، هار 
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.تسا ناحلاص  ناماما و  ناربمایپ و  هار 

.تسادخ ءایلوا  نادیهش و  هار 

.تسا خزود  زا  سرت  هانگ و  زا  يرود  ادخ ، زا  تعاطا  یتسرپ ، ّقح  یگدنب ، یکین ، تلادع ، یکاپ ، اوقت ، هار 

ینیرفآ و داـسف  سفن و  ياوه  تیـصعم و  یهارمگ و  فارحنا و  زا  رود  هک  ناـحلاص ، ناـکین و  هار  هب  ار  اـم  هک  میهاوـخ  یم  وا  زا 
.درادب راوتسا  ار  ام  هار ، نیا  رد  دنک و  تیاده  تسا ، يراکهبت 

.میئاتس یم  ییاتمه  یب  يدنزرف و  یب  يزاین و  یب  یئاتکی و  هب  ار  ادخ  زین ، دیحوت  هروس  رد 

19 ص :

زامن اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 52زکرم  هحفص 37 



يدام و تفـص  ره  لهج و  ضیعبت و  یـشک و  ّقح  ملظ و  صقن و  بیع و  ره  زا  ار  وا  دنوادخ ، شیاتـس  هارمه  دوجـس ، عوکر و  رد 
.میناد یم  اّربم  كاپ و  هدننک ، دودحم  یناسنا و 

« هدمحب یلعالا و  ّیبر  ناحبس  «، » هدمحب میظعلا و  ّیبر  ناحبس  : » تسا دنوادخ  نتسناد  كاپ  سیدقت و  راعش  ام ، حیبست 
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« نیعتسن كاّیا  دبعن و  كاّیا  »

؟ يرادن وت  هک  میهاوخ  یم  هچ  ام 

؟ يا هدادن  هک  میا  هتشاد  زاین  هچ  ام 

؟ يا هتشادن  رذحرب  نآ  زا  ار  ام  هک  هدوب  ررض  رطخ و  ماد و  مادک 

؟ يا هدرکن  توعد  نآ  هب  ار  ام  هک  تسا  يراگتسر  تداعس و  یکین و  مادک 

! اه یبوخ  همه  نوناک  يا 

! اه یکاپ  همه  همشچرس  يا 

ههاریب عقاو ، رد  هک  ناهانگ ، اه و  هسوسو  زا  میـشاب و  اـتمه  یب  هتـسیاش و  يادـخ  يا  وت ، يارب  يا  هتـسیاش  هدـنب  هک  هد ، ناـمقیفوت 
.مینک يرود  تسا ،

! ... ایادخ

زا سپ  ینعی  میراد ، یم  رب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دـش و  میهاوخ  كاـخ  میکاـخ و  زا  اـم  ینعی  میتفا ، یم  كاـخ  هب  تربارب  رد  یتقو 
.میهدب سپ  ار  ناملامعا  باسح  ات  میزیخ ، یم  رب  هرابود  گرم ،

.دنک یم  هدنز  ام  رد  ار  ّتیدوبع  ینتورف و  حور  دوجس ،

.يدنسپ یم  ار  نآ  یتلاح  ره  زا  شیب  وت  هک  يونعم  تسا  یتلاح 

نامباوج وت  میئوگب ، ّبرای » ّبرای ،  » مینزب و ادص  ار  وت  میراذـگب و  كاخ  رب  هرهچ  ام ، نوچ  يراکاطخ  ناگدـنب  هک  يراد  تسود 
.ییاشخبب و  یهدب ،

.تسا ربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  تداهش  ام ، دّهشت 

.تسا نانمؤم  همه  ناگتشرف و  ناحلاص و  ناکاپ و  ادخ و  لوسر  هب  دورد  زامن ، نایاپ  رد  ام  مالس 

!... ایادخ

.میشوکب تنامرف  تعاطا  رد  میسانشب و  ار  وت  ّقح  هک  هدب  رارق  يا  هدنب  ار  ام  نک و  لوبق  ار  نامزامن  میحر ! يادخ  يا 
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.دریگ یم  ماجنا  هک  تسا  یتاکرح  ظافلا و  يرس  کی  اهنت  بلق ، روضح  هّجوت و  یب  زامن  تسا و  بلق » روضح  ، » زامن حور 

تالمج و مامت  رد  هظحل و  ره  دوشن و  لفاغ  وا  داـی  زا  دـشاب و  هتـشاد  ادـخ  هب  یبلق  هجوت  زاـمن ، رد  ناـسنا  هک  تسنآ  بلق  روضح 
، تساجک شا  هلبق  هداتسیا ، یسک  هچ  هب  ور  تسیچ ، شلاعفا  تاکرح و  ینعم  دهاوخ ، یم  هچ  دیوگ ، یم  هچ  دنادب  زامن ، تاکرح 

.تسا هداتسیا  اعد  رکذ و  انث و  دمح و  شتسرپ و  شیاین و  هب  یمیظع  يادخ  هچ  ربارب  رد  دناوخ و  یم  زامن  ارچ 

، دشاب لوغشم  رگید  لئاسم  هب  ناسنا  نهذ  رگا 

، دوش ترپ  ناسنا  ساوح  رگا 

دور شدای  دنک و  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  يا ، هنحص  یشاقن و  طخ و  هتـشون و  ره  يدمآ ، تفر و  ره  يا ، هرظنم  ره  ییادص ، ره  رگا 
.تسا بلق  روضح  نتشادن  نیا  يانعم  دیوگ ، یم  هچ  هداتسیا و  اجک  تسا و  زامن  لاح  رد  هک 

.دیوگ یم  زامن  رد  ناسنا  هک  تسا  یتاملک  همجرت  ندروآ  رظن  رد  زامن و  يانعم  نتسناد  بلق ، روضح  بسک  ياه  هار  زا  یکی 

دوخ هب  ار  وا  اـهولبات ، اـه و  سکع  اـه ، تبحـص  اهادـص ، رـس و  اهدـمآ و  تفر و  هک  تسا  زاـمن  يارب  یناـکم  باـختنا  رگید ، هار 
.دزاسن لوغشم 

هب ار  وا  دهد و  یم  يرتشیب  هّجوت  تلاح  رازگزامن  هب  اهنآ  تیاعر  زامن ، ماگنه  زامن و  زا  شیپ  هک  تسا  یتابحتسم  ماجنا  رگید ، هار 
.دزادنا یم  شیوخ  یگدنب  ادخ و  دای 

زا دینیشن و  یم  ای  دیتسیا و  یم  وا  دزن  رد  بّدؤم  دیشوپ و  یم  ار  سابل  نیرتهب  دیور ، یم  هتـسجرب  ّتیـصخش  کی  تاقالم  هب  یتقو 
ًالماک دـیئوگ ، یم  ناتدوخ  هچنآ  هب  دـیهد و  یم  شوگ  ًالماک  وا  نانخـس  هب  دـینک ، یم  زیهرپ  دـشاب ، بدا  فالخرب  هک  يراـک  ره 

.تسا ناترظن  رد  صخش  نآ  رادید ، هظحل  رسارس  رد  دیراد و  هّجوت 

وا ياـه  تمعن  زا  هک  ناوتاـن ، دـنمزاین و  يا  هدـنب  اـم ، .دراد  یگتـسب  وا  هب  تادوـجوم  هـمه  یتـسه  تـسا و  دوـجوم  نـیرترب  ادـخ 
.میتسیا یم  زامن  تدابع و  هب  شیاهتمعن  هنارکش  هب  میرادروخرب ،

.دروآ یم  ینتورف  عوشخ و  عوضخ و  دنک ، یم  مرن  ار  لد  میراد ، هَّللا »  » لباقم رد  ام  هک  هاگیاج »  » نیا هب  هّجوت 

.تسا رت  هدنزاس  نامزامن  دشاب ، نامدوخ  زاین  ادخ و  تمظع  هّجوتم  نامبلق  رضاح و  ناملد  رتشیب  هچ  ره  .تسا  ادخ » رکذ  ، » زامن

.تسا راگدیرفآ  تمظع  لباقم  رد  ندش  مخ  عوکر ، هک  میشاب ، هتشاد  دای  هب 

.دنا عیطم  عضاخ و  میلست و  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  تسا  یتسه  همه  اب  یگنهامه  ام ، هدجس 

.دننک یم  هدجس  دنیوگ و  یم  حیبست  ار  ادخ  هک  تسا  ملاع  تارذ  همه  اب  ییادص  مه  ام ، حیبست 
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سب تسا و  مدآ  ینب  هن  وا  يوگ  حیبست 

درک راسخاش  رب  همزمز  هک  یلبلب  ره 

تمکح و یئاتکی ، هناشن  کی  ره  دوجو  دـننک و  یم  حـیبست  سیدـقت و  ار  ادـخ  دوخ ، ّصاخ  ناـبز  هب  ناـهج ، همه  هک  اـم  اـهنت  هن 
.تسوا تردق 

دیور نیمز  زا  هک  یهایگ  ره 

.تسا زامن  ناج  بلق ، روضح  دیوگ  هل » کیرش  هدحو ال  »

.میربن يرگید  ياج  ار  ناملد  رکف و  نامساوح و  و  میشیدنین ، ادخ  هب  زج  زامن ، ماگنه  نامتدابع ، رد  هک  میشوکب 

.میشاب ءاجر ) فوخ و   ) دیما میب و  تلاح  نیب  .ناساره  شباذع ، زا  مه  .میشاب و  راودیما  شفطل  هب  مه 

ادخ ءایلوا  زامن  - 8

ادخ ءایلوا  زامن  زامن »  اب  ییانشآ 

.دنموصعم نایاوشیپ  تدابع ، رد  داهج و  رد  ترشاعم ، رد  یگدنز ، رد  ام  قشمرس 

.تسا وگلا  ام  يارب  زین  نانآ  زامن 

.دوب دهاوخ  رت  هنافراع  رت و  هناقشاع  هتشاد و  رتشیب  قمع  شتدابع  دشاب ، رت  سانشادخ  ناسنا  هچ  ره 

ياه هدجـس  دندوب ، ادخ  دای  هب  هراومه  .دندرک  یم  تدابع  همه  زا  شیب  دنتـشاد ، ادخ  هب  هک  یقـشع  رطاخب  ادخ ، ءایلوا  ناربمایپ و 
.دنتشاد هتساخرب  لد  زا  ییاهاعد  هیرگ و  اب  هارمه  ییاه  بش  زامن  رمتسم ، ییاه  عوکر  ینالوط ،

(37) .دوب وا  ینالوط  ياه  هدجس  دش ، هَّللا » لیلخ   » دیسر و ادخ » یتسود   » ماقم هب  میهاربا  ترضح  هکنآ  لیلد 

(38) .داهن یم  كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  پچ  تسار و  تمس  زامن ، ره  زا  سپ  یسوم ، ترضح 

(39) .دوب هدجس  لاح  رد  زور ، زا  یساپ  ات  تشاذگ و  یم  هدجس  هب  رس  حبص ، زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
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شندب درک ، یم  دنلب  رس  یتقو  هک  داد  یم  لوط  ار  هدجس  درک و  یم  رارکت  ار  ادخ  مان  يردق  هب  هدجس  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
یناشیپ و رد  هدجس  راثآ  تشاد و  ینالوط  ییاه  هدجـس  هک  دنا  هتفگ  داّجـس »  » تهج نآ  زا  ترـضح  نآ  هب  ( 40) .دوب قرع  سیخ 

(41) .دوب راکشآ  شدوجس  عضاوم 

(42) .دش یم  يراج  وا  ياپ  قاس  زا  قرع ، هک  تشاد  ینالوط  عوکر  ردق  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یم شتقو  نوچ  درک و  یم  يرامـش  هظحل  زامن ، تقو  ندیـسر  يارب  هک  دوب  نآ  هب  هتـسبلد  ناـنچ  دوب و  زاـمن  هتفیـش  ادـخ ، ربماـیپ 
(43) .تفاتش یم  زامن  هب  و  دسانش ، یمن  ار  یسک  ایوگ  هک  دوب  نانچ  دیسر ،

: دومرف یم  ترضح  نآ 

یم اذـغ  بآ و  یتـقو  هنـشت  هنـسرگ و  ناـسنا  .تسا  هتخاـس  بوبحم  مرظن  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  زاـمن  رد  ارم  مشچ  روـن  دـنوادخ ،
(44) .موش یمن  ریس  زامن ، زا  زگره  نم  یلو  دنوش  یم  باریس  ریس و  دنروخ ،

(45) .دیزرل یم  ادخ  فوخ  زا  دوب و  كانساره  نازرل و  شلد  دناوخ ، یم  زامن  ترضح  نآ  یتقو 

.دنارذگ یم  تدابع  هب  ار  بش  زا  يا  هدمع  شخب  ادخ ، لوسر 

.دیرپ یم  شا  هرهچ  زا  گنر  دش و  یم  دوخیب  دوخ  زا  زامن ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

يرای ینالوط  ياه  هدجـس  اب  ارم  هکنآ  طرـش  هب  منک ، یم  تنامـض  امـش  يارب  ار  تشهب  نم  دومرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
(46) .دیئامن

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نارای  يامیس  نآرق ،

(47 «) دوجسلا رثا  نم  مههوجو  یف  مهامیس  ًاناوضر  هَّللا و  نم  ًالضف  نوغتبی  ًادّجس  ًاعّکر  مهارت  »

راکـشآ ناشیامیـس  رب  دوجـس  رثا  و  دـنبلط ، یم  ار  ادـخ  ياضر  تمحر و  دندوجـس ، عوکر و  لها  هک  ینیب  یم  ار  ربماـیپ  ناـهارمه 
.تسا

هیلع نیـسح  تبرت  رب  هدجـس  دومرف : یم  و  درک ، یمن  هدجـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رازم  كاخ  رب  زج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(48) .دنک یم  هراپ  ار  عنام  ياه  هدرپ  همه  هک  دراد  یتّینارون  مالسلا 

رازگزامن تسا و  ادخ  هار  رد  تداهش  داهج و  نید و  هار  رد  يراکادف  هدنهد  ماهلا  ءادهـشلادیس ، تبرت  رب  هدجـس  هک  تسا  نشور 
.دزاس یم  انشآ  درک ، هولج  البرک  رد  هک  هزرابم  تداهش و  گنهرف  اب  ار 

.دجنگ یمن  هصالخ  نیا  رد  هک  تسا  رایسب  هنومن  الاو ، ياه  ناسنا  ادخ و  ءایلوا  زامن  هرابرد 
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.دشاب ام  قشمرس  نایاوشیپ ، نآ  يونعم  تالاح  هک  تسا  دیما 

زامن نایاپ  زامن »  اب  ییانشآ 

.میسر یم  نآ  ینایاپ  لحارم  هب  زامن ، هب  عیرس  ارذگ و  یهاگن  زا  سپ 

ترضح نآ  رب  .میهد  یم  تداهـش  ادخ  ییاتکی  ربمایپ و  ّتیدوبع  تلاسر و  هب  دّهـشت ، اب  هتـسشن و  وناز  ود  هدجـس ، نیرخآ  زا  سپ 
.میئوگ یم  مالس  میتسرف و  یم  دورد 

.دشاب مالس  هتسیاش  هک  سک  ره  هب  یهلا و  ناگتشرف  هب  ادخ ، هتسیاش  ناگدنب  هب  مالس 

.ناقداص ناکاپ و  اه و  یتسار  اه و  یکاپ  اب  تسا  ینامیپ  نیتسار ، نانمؤم  ادخ و  لوسر  اب  تسا  يدنویپ  ام ، زامن  ياه  مالس 

تسا و صقان  تیبلها ، اب  طابترا  نودب  نید  .زامن  دّهشت  رد  یّتح  مینک ، یم  رارکت  هراومه  ار  وا  كاپ  نامدود  هَّللا و  لوسر  اب  دنویپ 
دمحم ترضح  تلاسر  هب  ام  تداهـش  .دناسر  یم  ار  حیحـص  يربهر  يریذپ  ّتیمها  نیا  .دشاب  یم  لطاب  نانآ ، رب  دورد  نودب  زامن 

.تسا نآرق  ادخ و  ریسم  رد  يربهر  حیحص  طخ  اب  یتعیب  وا ، تیبلها  زا  ناماما  رب  نداتسرف  دورد  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

هب ام  هک  نیا ، زا  رتالاب  یتبهوم  هچ  و  مینکن ، كرد  ار  نآ  اـم  دـنچ  ره  دـهد ، یم  خـساپ  دونـش و  یم  ار  اـم  مالـس  لوسر ، ترـضح 
! دهد باوج  ار  ام  مالس  وا  و  میهد ، مالس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینعی  ملاع ، ناسنا  نیرترب 

.تسا هدیشک  ام  تیاده  يارب  هک  تسا  یتامحز  زا  ینادردق  ترضح و  نآ  هاگشیپ  هب  بدا  راهظا  ام ، زامن  مالس 
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زامن ِتابیقعت  - 9

زامن ِتابیقعت  زامن »  اب  ییانشآ 

ار زامن  دزیخنرب و  يروف  و  تسا ، زامن  لّمکم  هک  دزادرپب  يرگید  روما  شیاین و  اعد و  هب  ناسنا  تسا  بوخ  تفای ، ناـیاپ  هک  زاـمن 
.دنیوگ یم  تابیقعت »  » ار زامن  زا  سپ  یبحتسم  ياه  همانرب  نیا  .دنکن  اهر 

كرتـشم اـهزامن  همه  ناـیم  هک  یتاـبیقعت  زین  و  هدـش ، ناـیب  یّـصاخ  ياـه  بیقعت  اـهاعد و  يزاـمن  ره  يارب  اـعد ، ياـه  باـتک  رد 
(1) .تسا

تعامج هعمج و  زامن  - 10

تعامج هعمج و  زامن  زامن »  اب  ییانشآ 

بجاو ياهزامن  زج  هب  .تسا  هدش  شرافـس  نآ  هب  رایـسبو  دـشاب  یم  بحتـسم  نآ ، ندـناوخ  تعامج  هب  تسا و  بجاو  زامن  لصا 
بحتـسم ياـهزامن  تسا ، روهـشم  هلفاـن »  » هب دوـش و  یم  هدـناوخ  زور  بش و  رد  هک  دراد  دوـجو  مه  یبحتـسم  ياـهزامن  هـنازور ،

.تسا هدش  دیکأت  فلتخم  ياه  تبسانم  ماّیا و  رد  مه  يرگید 

تاحیبست ندیبلط ، تجاح  دنوادخ  زا  ندناوخ ، فلتخم  ياهاعد  نداتـسرف ، تاولـص  ندرک ، رافغتـسا  زامن ، زا  سپ  نآرق  ندـناوخ 
.دیآ یم  باسح  هب  تابیقعت  ءزج  رکش و ...  هدجس  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح 

هَّللدمحلا هبترم   33 ربکا ، هَّللا  هبترم   34 زامن ، ره  زا  سپ  هک  تسنآ  هدش ، شرافس  نآ  هب  دایز  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست 
شا یمارگ  رتـخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دراد ، يرایـسب  باوـث  هک  ار  رکذ  نـیا  .دوـش  هـتفگ  هَّللا  ناحبـس  هـبترم  و 33 

.تسا روهشم  ارهز  ترضح  تاحیبست  هب  تهج  نیا  زا  .داد  دای  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

یم تاـجانم  اـعد و  هب  ناـنچمه  دـنک و  یمن  عطق  يروف  ار  هطبار  نیا  زاـمن ، زا  سپ  تسادـخ ، رادتـسود  زاـمن و  هتفیـش  هک  یـسک 
.دزادرپ

برای براـی ، نتفگ ، وفعلا  نتفگ ، هَّللًارکـش  هَّللدـمحلا و  نداـهن ، هدجـس  رب  رـس  .تسا  تاـبیقعت  نیا  زا  رگید  یکی  رکـش » هدجـس  »
.دناسر یم  ار  رازگزامن  تفرعم  بدا و  زین  نیا  .ندرک  يرازگساپس  شیاه  تمعن  زا  نتساوخ ، ترفغم  ادخ  زا  نتفگ ،

هک .دوب  ادخ  ياه  تمعن  رازگساپس  ناوت  یم  فلتخم  ياه  لکش  هب  هنرگو  تساه ، تمعن  ساپس  زا  هنومن  کی  رکش ، هدجـس  هّتبلا 
.تسا رکش  ياه  هنومن  نیرتهب  زا  هانگ ، زا  يرود 
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.دنکن افتکا  تابجاو ، هب  اهنت  دناشکب و  بش  زامن  هلفان و  بحتسم و  ياهزامن  هب  ار  يوجادخ  دّحوم و  ناسنا  دیاب  تدابع ، هب  قشع 

.تسادخ هناخ  هک  دجسم  رد  نیملسم  تعامج  رد  روضح  مه  نآ  .دیآ  یمن  فیصوت  هب  تسا ، تعامج  زامن  يارب  هک  یشاداپ 

دراد و مه  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  هبنج  شتـسرپ ، يدابع و  هبنج  زا  ریغ  دوش ، یم  رازگرب  راـبکی  يا  هتفه  هک  هعمج ، زاـمن 
.دنک یم  رثا  یب  ار  نانمشد  ءوس  تاغیلبت  یثنخ و  ار  نانکفا  هقرفت  ياه  هئطوت  دّحتم و  ار  ناناملسم  فوفص 

.تسا نیملسم  تمظع  هوکش و  زمر  تعامج ، هعمج و  زامن 

.تسا نیملسم  لئاسم  ّلح  يارب  يراکمه  و  تالکشم ، اهزاین و  دارفا و  تخانش  هنیمز  تعامج ، زامن 

باوث و دشاب ، تقو  لّوا  رد  ینالوط و  دنچ  ره  ییاهنت ، هب  زامن  زا  بتارم  هب  دوش ، هدناوخ  ریخأت  اب  هاتوک و  دـنچ  ره  تعامج ، زامن 
.دراد يرتشیب  شزرا 

.دنوش یم  دّحتم  مه  رانک  رد  گنهامه و  لدمه و  همه  تعامج ، هعمج و  فوفص  رد 

.دوش یم  بوذ  عمج ،»  » رد اه  يروحمدوخ  اه و  یهاوخدوخ 

.ددرگ یم  لماش  رتشیب  نانمؤم ، عمج  هب  زین  دنوادخ  تمحر 

(1) .تسا شزرا  یب  شزامن  دنکن ، انتعا  نآ  هب  یلو  دونشب  ار  تعامج  زامن  يادن  هک  ره  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 

(2) .دنک یم  همیب  ییورود  قافن و  زا  ار  ناسنا  تعامج ، زامن  رد  مئاد  تکرش 

 ... رخآ نخس  - 11

 ... رخآ نخس  زامن »  اب  ییانشآ 

.میدیسر هوزج  نایاپ  هب 

.میهار زاغآ  رد  یلو ... 
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هناصلاخ ار  ادـخ  نتـسناد و  مکاح  تسرپرـس و  دوخ  رب  ار  ادـخ  نتـسیز ، ناملـسم  ندرک ، یگدـنب  نتفای ، لامک  ندـش ، ناـسنا  هار 
.ندیتسرپ

.میریگن تسس  ار  نآ  تسامراگدرورپ ، اب  ام  سنا  زامن ،

.میرادب تسود  ار  نآ  تسا ، قلاخ »  » اب هدنب »  » نتفگ نخس  زامن ،

.مینکن ششومارف  تسام ، حور  ياذغ  زامن ،

.میشاب هتشاد  دای  هب  ار  ادخ  زامن  رد  تسام ، زامن  ناج  حور و  هّجوت ، بلق و  روضح 

.میئوجب هرهب  نآ  زا  رتشیب  تسا ، رکنم  ءاشحف و  زا  هدنرادزاب  زامن ،

یساسا زا  یکی  ار  نآ  تسا ، شیوخ  دوبعم  اب  ناسنا  کی  شتسرپ  شیاین و  نیرت  هناقشاع  هضیرف و  نیرتمهم  تدابع ، نیرترب  زامن ،
.مینادب دوخ  ياه  « راک  » نیرت

.دوش یم  هدوسرف  طاشن و  یب  ناسنا ، ناج  لد و  ددرگ و  یم  تسس  اهدیما  دوش ، یم  هتسخ  حور  زامن ، نودب 

هعیـش «، » دّـمحم تّما  ، » میریگب میمـصت  تسا ، زاب  هبوت  ناریح و  هار  میا ، هدرک  یتسـس  یهاتوک و  زاـمن ، هب  تبـسن  نونکاـت  رگا  ... 
دنویپ نید و  يایحا  يارب  ناشتبیغ ، تداهـش و  داهج و  تلاسر و  ناـیاوشیپ ، نیا  .میـشاب  ناـمز » ماـما  رظتنم   » و نیـسح » وریپ  «، » یلع

.تسا ادخ  اب  اه  ناسنا 

هّللاءاشنا میریگب ...  يّدج  ار  زامن » »
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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