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تسرهف
5تسرهف

یهلا ياه  ناحتما  9هفسلف 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

بلاطم 13تسرهف 

: رشان زا  22ینخس 

راتفگ 28شیپ 

ناحتما 37تیمومع 

دنک یم  ناحتما  ار  مدرم  دنوادخ  40ارچ 

ناحتما 42بتارم 

( اهالب ) ءالتبا ناحتما و  هدنزاس  45راثآ 

45هراشا

هتفهن ياهدادعتسا  ییافوکش   148

يرادیاپ تماقتسا و   250

شابرادیب گنز   356

میلست ءاضر و   460

یهلا ياه  شیامزآ  64رازبا 

64هراشا

لمع تین و  دصق و  ماقم  رد  ناحتما   164

اه تبیصم  اه و  یتخس  بلاق  رد  ناحتما   270

اه تمعن  هلیسوب  ناحتما   378

صاخ بهاوم  اب  ناحتما   484

رقف اب  شیامزآ   588

88هراشا
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« هنجلا باحصا   » زیگنا تربع  91ناتساد 

يرامیب اب  شیامزآ   696

تسکش اب  شیامزآ   7102

يزوریپ اب  شیامزآ   8106

نداد تلهم  اب  ناحتما   9110

110هراشا

وا گرم  داّدش و  113يایند 

ماقم تردق و  اب  شیامزآ   10118

هانگ باکترا  اب  شیامزآ   11126

126هراشا

هانگ 129رفیک 

تدابع اب  شیامزآ   12134

134هراشا

تدابع رد  بجع  ایر و  136تافآ 

! طولخم لمع  نارازه  صلاخ و  لمع  کی  زا  137یناتساد 

شیاه هولج  ایند و   13146

146هراشا

(ع) یلع شیمارگ  یصو  و  (ص ) مرکا لوسر  هاگدید  زا  ایند  149تقیقح 

مینک هدافتسا  هنوگنیا  ایند  153زا 

دهد یم  دنپ  ار  نوراه  156لولهب 

ایند ياه  هولج  اب  (ع ) دوواد ترضح  157ناحتما 

( مالسلا هیلع  ) دوواد ترضح  تواضق ) ) شیامزآ 161تیفیک 

دادعتسا اب  شیامزآ   14164

نادنزرف تورث و  اب  ناحتما   15168

168هراشا

دریگ یم  رارق  نومزآ  دروم  تموکح  لام و  دنزرف و  اب  نامیلس  171ترضح 
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171هراشا

نامیلس ترضح  هب  یهلا  173ياهتبهوم 

داب ریخست   1173

شکرس تادوجوم  ریخست   2175

برخُم ياهورین  ندرک  راهم   3175

نامیلس ترضح  هب  دنوادخ  تبهوم  نیمراهچ   4176

( مالسلا هیلع  ) نامیلس ترضح  رب  دنوادخ  تبهوم  نیرخآ   5177

دسح اب  شیامزآ   16180

180هراشا

دسح ياه  185هناشن 

دسح 187لماوع 

دسر یم  دوخ  رفیک  هب  188دوسح 

جاردتسا هلیسوب  شیامزآ   17194

194هراشا

میریگب سرد  نوراق  يایند  197زا 

تبیغ نارود  رد  شیامزآ   18202

یهلا ناحتما  205شاداپ 

راظتنا تبیغ و  نارود  رد  ام  210فیاظو 

210هراشا

يرادنید  1210

( نید ظفح  هار  نیرتمهم  ) رصع ماما  تفرعم   2215

215هراشا

تبیغ نامز  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما تیالو  رب  ندوب  مدق  تباث  216تلیضف 

تبیغ نارود  رد  اعد   3217

( مالسلا مهیلع  ) همئا رکذ  سلاجم  رد  تکرش   4223

«( مالسلا مهیلع  » همئا مولع  نداد  میلعت  نتفرگدای و  ) ملع  5226
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226هراشا

تسا مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دزن  طقف  حیحص  229ملع 

میلست  6233

تّبحم  7237

اوقت عرو و   8239

زکرم 246هرابرد 
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یهلا ياه  ناحتما  هفسلف 

باتک تاصخشم 

 - 1339 اضردمحمدیس ، هداز ، مشاه  هسانشرس : 

.هداز مشاه  اضردمحم  / یهلا ياه  ناحتما  هفسلف ي  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 نیگن ، شقن  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.م ؛21×14/5س  .ص 176 يرهاظ :  تاصخشم 

3-47-2616-964-978: لایر 35000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.یهلا تاناحتما  هفسلف ي  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  176 ؛ [- 175] .ص همانباتک : تشاددای : 

.یهلا تاناحتما  هفسلف ي  دلج :  يور  ناونع 

یهلا ناحتما  عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  یهلا --  ناحتما  عوضوم : 

BP225/�2ف8 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/464 ییوید :  يدنب  هدر 

1887466 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :
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4 ص :
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5 ص :

بلاطم تسرهف 

16 راتفگ ···  شیپ 

27 ناحتما ···  تیمومع 

28 دنک ···  یم  ناحتما  ار  مدرم  دنوادخ  ارچ 

30 ناحتما ···  بتارم 

33 اهالب ··· ) ) ءالتبا ناحتما و  هدنزاس  راثآ 

36 هتفهن ···  ياهدادعتسا  ییافوکش 

38 يرادیاپ ···  تماقتسا و 

44 شابرادیب ···  گنز 

48 میلست ···  ءاضر و 

52 یهلا ···  ياه  شیامزآ  رازبا 

52 لمع ···  تین و  دصق و  ماقم  رد  ناحتما 

55 لمع ··· : لعف و  ماقم  رد  ناحتما 

58 اه ···  تبیصم  اه و  یتخس  بلاق  رد  ناحتما 

66 اه ···  تمعن  هلیسوب  ناحتما 

72 صاخ ···  بهاوم  اب  ناحتما 

76 رقف ···  اب  شیامزآ 

79 هنجلا ··· » باحصا   » زیگنا تربع  ناتساد 

84 يرامیب ···  اب  شیامزآ 
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90 تسکش ···  اب  شیامزآ 
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6 ص :

94 يزوریپ ···  اب  شیامزآ 

98 نداد ···  تلهم  اب  ناحتما 

101 وا ···  گرم  داّدش و  يایند 

106 ماقم ···  تردق و  اب  شیامزآ 

114 هانگ ···  باکترا  اب  شیامزآ 

117 هانگ ···  رفیک 

122 تدابع ···  اب  شیامزآ 

124 تدابع ···  رد  بجع  ایر و  تافآ 

125 طولخم ··· ! لمع  نارازه  صلاخ و  لمع  کی  زا  یناتساد 

134 شیاه ···  هولج  ایند و 

137 (ع ···) یلع شیمارگ  یصو  و  (ص ) مرکا لوسر  هاگدید  زا  ایند  تقیقح 

141 مینک ···  هدافتسا  هنوگنیا  ایند  زا 

144 دهد ···  یم  دنپ  ار  نوراه  لولهب 

145 ایند ···  ياه  هولج  اب  (ع ) دوواد ترضح  ناحتما 

149 مالسلا ··· ) هیلع  ) دوواد ترضح  تواضق ) ) شیامزآ تیفیک 

152 دادعتسا ···  اب  شیامزآ 

156 نادنزرف ···  تورث و  اب  ناحتما 

159 تموکح ···  لام و  دنزرف و  اب  نامیلس  ترضح 

159 دریگ ···  یم  رارق  نومزآ  دروم 
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161 نامیلس ···  ترضح  هب  یهلا  ياهتبهوم 

161 داب ···  ریخست   1

163 شکرس ···  تادوجوم  ریخست   2

163 برُخم ···  ياهورین  ندرک  راهم   3
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7 ص :

164 نامیلس ···  ترضح  هب  دنوادخ  تبهوم  نیمراهچ   4

165 مالسلا ··· ) هیلع  ) نامیلس ترضح  رب  دنوادخ  تبهوم  نیرخآ   5

168 دسح ···  اب  شیامزآ 

173 دسح ···  ياه  هناشن 

175 دسح ···  لماوع 

176 دسر ···  یم  دوخ  رفیک  هب  دوسح 

182 جاردتسا ···  هلیسوب  شیامزآ 

185 میریگب ···  سرد  نوراق  يایند  زا 

190 تبیغ ···  نارود  رد  شیامزآ 

193 یهلا ···  ناحتما  شاداپ 

198 راظتنا ···  تبیغ و  نارود  رد  ام  فیاظو 

198 يرادنید ···   1

203 نید ··· ) ظفح  هار  نیرتمهم  ) رصع ماما  تفرعم   2

204 تبیغ ···  نامز  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما تیالو  رب  ندوب  مدق  تباث  تلیضف 

205 تبیغ ···  نارود  رد  اعد   3

211 مالسلا ··· ) مهیلع  ) همئا رکذ  سلاجم  رد  تکرش   4

214 مالسلا ··· )» مهیلع  » همئا مولع  نداد  میلعت  نتفرگدای و  ) ملع  5

217 تسا ···  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دزن  طقف  حیحص  ملع 

221 میلست ···   6
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225 ّتبحم ···   7

227 اوقت ···  عرو و   8
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8 ص :

ظرقت ریوصت 

یماما نسح  جاح  هللا  تیآ 
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9 ص :

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

یعطق و مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاـیاور  و  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  ثیداـحا  میرک و  نآرق  رظن  زا  هچنآ  هولـصلا : دـمحلادَعب و 
هـصالخ هلمج  کـی  رد  ارنآ  مالـسا  ربـمغیپ  هک  تسنآ  تسا  هاوگ  نآ  رب  زین  يرـشب  عماوج  دارفا و  یناگدـنز  خـیرات  تسا و  مّلـسم 

تاءالتبا رگا  اذل  تسا ) شزرمآ  بلط  امش  نامرد  هانگ و  امش  درد  ) رافغتـسالا مکئاود  بونذلا و  مکئاد  هک : هدرک  مالعا  هدومرف و 
اعد تباجا  طئارـش  زا  یکی  دـنا  هتفگ  تهجنیدـب  دوش  یم  یهتنم  هانگ  دـنچ  ای  کی  هب  اعون  دوش  یبای  هشیر  اهناسنا  ياـهیراتفرگ  و 

ناهانگ تخانش  تسا  یهیدب  دوش ، شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دیاب  يونعم  يّدام و  ياهیدنمزاین  عفر  تساوخرد  زا  شیپ  هک  تسنآ 
مالـسالا هجح  بانج  دـنمجرا  لضاف  تهج  نیا  زا  اهنآ  زا  باـنتجا  زیهرپ و  يارب  تسا  يرثؤم  لـماع  کـیره  دـمآ  یپ  تخانـش  و 

مادـقا یتایح  مهم و  رما  نیا  هب  هربتعم  ثیداحا  میظع و  نآرق  هب  دانتـسا  اب  هتاضافا  تماد  هداز  مشاـه  اـضر  دـمحم  دیـس  اـقآ  ياـقآ 
تمدخ نیا  دنوادخ  دنا  هتشاد  نایب  ار  اهنآ  اب  هزرابم  هار  یـسررب و  ار  ناهانگ  بقاوع  للع و  اسر  یملق  اویـش و  یتارابع  اب  هدومن و 

( مالسلا مهیلع  تیب  لها  یلمع  هریس  جرا  رپ  باتک  هژیو  هب  ) ناشیا تکرباب  راثآ  رگید  رشن  هلیـسو  دیامرف و  لوبق  ناشیا  زا  ار  گرزب 
.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالّسلاو  دیامن  مهارف  ار 

یماما هیقف  نسح  دیس 

27/3/81
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10 ص :

.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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: رشان زا  ینخس 

یلاعت همسب 

: رشان زا  ینخس 

کی رد  ناهفصا  یبهذم  رهش  رد  رطف  دیع  زور  رد  یـسمش  لاس 1339  رد  هداز  مشاه  اضردّمحم  دّیـس  ياقآ  بانج  مالـسالا  هجح 
نامه زا  يو  تفای  تیبرت  شرورپ و  دوخ  نابرهم  یبهذم و  ردام  ردپ و  یتسرپرـس  تحت  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  یناحور  هداوناخ 
ذخا زا  سپ  لاس 1355  رد  هک  دـش  بجوم  اهیگژیو ، نیمه  تشاد و  هّللاءایلوا  ءاملع و  یبهذـم و  سلاـجم  هب  رفاو  هقـالع  ّتیلوفط 
هرود لاـس  هد  یط  زا  سپ  ماجنارـس  دـنک و  عورـش  ار  حطـس  تامدـقم و  سورد  دوـش و  مـق  ناهفـصا و  هـیملع  هزوـح  دراو  مـلپید 

جاح  2 هر ،) ) یقداص یلعدّمحم  دّیس  نایاقآ 1  مالـسا  ججح  ماظع و  تایآ  دزن  دش و  جراخ  سورد  هلحرم  دراو  حطـس  تامدقم و 
، یناحبس رفعج  خیش  جاح   5 يزاریش ، مراکم  رصان  خیش  جاح   4 هر ،) ) یحطبا دّحوم  یلعدّمحم  دّیس  جاح   3 هر ،) ) یفاص نسح  اقآ 

اقآ جاح   7 هر ،) ) یماما دمحا  اقآ  جاح   6

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

ناوارف ياه  هدافتسا  ذملت و  تسناوت  مهتاکرب ،) تماد  ) يرصان دمحم  خیش  جاح   9 ، (1) يرهاظم نیسح  خیش  جاح   8 یماما ، نسح 
تامحز و نآ  هرمث  دیدرگ و  یگدنسیون  قیقحت و  و  هاگشناد ) هزوح و  رد  ) سیردت لوغـشم  لیـصحت  رانک  رد  يو  نینچمه  دنک و 

دنوادخ زا  یمارگ  فلؤم  ياهباتک  تسرهف  نمـض  اهتنا  رد  .دش  راشتنالاریثک  ياه  همانزور  رد  هلاقم  اهدـص  باتک و  اههد  اهتیلاعف ،
.میراتساوخ ار  ناشیا  راثآ  ریاس  عبط  فیلأت و  رد  نوزفازور  قیفوت  ناّنم 

اه فیلأت  تسرهف 

(5 ج) یمالسا ینیب  ناهج  رد  هنومن  ناسنا   1

قالخا وترپ  رد  ناسنا   2

ناسنا یگدنز  رد  هانگ  شقن   3

یهلا تاناحتما  هفسلف   4

رشب يداقتعا  ینابم   5

هغالبلا جهن  هاگدید  زا  ناسنا   6

ناسنا یگدنز  رد  هظعوم  شقن   7

ناسنا یگدنز  رد  نید  شقن   8

یگدنسیون شور   9

هعلاطم باتک و  شزرا   10

مالسا رد  يرونخس  هویش   11

سیردت هویش   12

مالسا رد  یعامتجا  طباور   13

مالسا رد  هداوناخ  قوقح   14

نآرق و هاگدید  زا  نیعبرا   15
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.....هیقف ربکا  یلع  خیش  جاح  ( 11) یحطبا دّحوم  تّجح  دیس  جاح  ( 10 - ) 1
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تایاور

(ص) مالسا ربمایپ  هریس   16

یعوضوم 3 ج) ) مالسلا مهیلع  تیبلها  یلمع  هریس   17

مالسا هاگدید  زا  داعم   18

مالسا رد  تیبرت  میلعت و   19

مالسا هاگدید  زا  تلالض  تیاده و  لماوع   20

تفرعم تخانش و   21

مالسا ياهیگژیو   22

نافرع قالخا و  يوترپ  رد  يزاسدوخ   23

مسیرالوکس يدام و  بتاکم  یسررب  دقن و   24

(ع) نیسح ماما  تضهن  لماوع   25

نآرق تخانش  شور   26

ماکحا هفسلف   27

ناسنا یگدنز  رد  اعد  شقن   28

مالسا رد  ثحب  هلداجم و   29

......راشتنالاریثک ياه  همانزور  رد  هلاقم  اهدص   30
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

راتفگ شیپ 

(1) ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َهویَْحلاو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يذَّلَا 

دیامزایب ار  امش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  سک  نآ  همجرت :

.دینک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک 

ار دوجوم  هدیدپ و  کی  لامک  ام  رگا  تسا  یهیدب  دشاب  یم  ناحتما  نومزآ و  عوضوم  یمدآ ، ياتسار  رد  یهلا  ياه  تنس  زا  یکی 
نآ یعقاو  تیحالـص  اـت  مینیب ، یم  كرادـت  وا  يارب  یلاـمعا  هماـنرب و  هلـسلس  کـی  دوصقم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسخن  میهاوخب ،

.میئوگ یم  ناحتما  ار  اه  همانرب  اهیگژیو و  نیا  مان  هک  دوش ، رادیدپ  دوجوم 

هاگآ وا  راک  ماجنارس  عضو و  زا  هک  دهد  یم  رارق  ناحتما  هتوب  رد  ار  یناسنا  ای  درف  اهنت  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  اجنیا  رد  لاح 
ناحتما هب  يزاین  هچ  تسین  یفخم  وا  رب  نیمز  نامـسآ و  رد  يزیچ  تسا و  ناسکی  وا  يارب  ناهنپ  راکـشآ و  هک  يدـنوادخ  دـشابن ،

؟ دراد دوخ  ناگدنب 

2 کلم /  - 1
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یهاتوک و رثا  رب  ناسنا  هکنآ  .دراد و  يرگید  ینعم  فده و  یهلا ، ناحتما  هک  دومن  هجوت  دـیاب  لامجا  روطب  لاوئـس  نیا  خـساپ  رد 
نینچ کی  هک  اجنآ  زا  یلو  دوش ، دراو  شیامزآ  رد  زا  تسا  راچان  ماهبا ، عون  ره  عفر  تقیقح و  فشک  يارب  دوخ  شناد  ییاـسران 

لوقعم ینعم  نیا  هب  وا  هرابرد  ناحتما  دراد ، یهاگآ  روما  ماـمت  زا  دوخ  دودـحمان  ملع  وترپ  رد  وا  تسا و  لاـحم  ادـخ  يارب  تلاـح 
اجنیا رد  هک  ددرگ ) یمرب  ناـسنا  دوـخ  هب  ماجنارـس  هک  ) تسا رگید  فادـها  يارب  رگید و  ینعم  هب  وا  ندرک  ناـحتما  هکلب ، تـسین ،

.درک میهاوخ  یتاراشا 

.تسا نانآ  ياهدادعتسا  شرورپ  تیبرت و  ناگدنب  ناحتما  زا  فده   1

، دراد دوجو  زیگنا  فگش  تاناکما  اهدادعتسا و  هلسلس  کی  وا  داهن  رد  دیاشگ  یم  ناهج  هب  هدید  رشب ، هک  يزور  هک : نیا  حیضوت 
، تسا هدش  ریمخ  نیجع و  اهنآ  اب  وا  تشرس  هتهن و  وا  دوجو  نوناک  رد  دادعتسا  تروص  هب  یقالخا  لیاضف  یناسنا و  تالامک  همه 

هلحرم هب  دادعتـسا  هوق و  هلحرم  زا  دوش و  یمن  راکـشآ  صوصخم  لیاسو  نودـب  هک  تسا  ینیمز  عباـنم  ناـسب  اهدادعتـسا  نیا  یلو 
هب دوش و  یمن  افوکش  اه  ناسنا  تلیضف  لماکت و  زگره  دسرن ، روهظ  هلحرم  هب  یگتـسیاش  نیا  ات  تسا  یهیدب  دنـسر و  یمن  ّتیلعف 

.تفای دهاوخن  یجراخ  دوجو  باوث  شاداپ و  نآ  لابند 
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زا فیلاکت  نیا  رگا  و  دریگ ، ماجنا  اهنآ  دوجو  نوناک  رد  یناسنا  یلاع  تافـص  شرورپ  اـهناسنا و  تیبرت  روظنم  هب  یـشیامزآ  نینچ 
یمن ریدـقت  شاداپ و  قحتـسم  یـسک  تشگ ، یمن  راکـشآ  رهاظ و  اهناسنا  دوجو  نوناک  رد  اهیگتـسیاش  نیا  زگره  دوبن ، اهـشیامزآ 

.دیدرگ

: دیامرف یم  هدرک و  نایب  ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  کی  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ار  تقیقح  نیا 

ماگنه هب  هکلب  دوشن ، شیامزآ  هک  تسین  یـسک  ناهج  رد  اریز  مرب ! یم  هانپ  وت  هب  شیامزآ  ناـحتما و  زا  ایادـخ  هک  دـییوگن  زگره 
هب هدمآرب و  اهنآ  هدهع  زا  میناوتن  هک  یئاهناحتما  نآ  زا  ینعی  ) میرب یم  هانپ  وت  هب  هدننک  هارمگ  ياهـشیامزآ  زا  ایادـخ  دـیئوگب : اعد 

! میزاس لماک  ار  دوخ  اهنآ  هلیسو 

: دهد یم  حیضوت  نینچ  ماما  سپس 

: هکلب دشاب ، یمن  یفخم  ادخ  رب  ناهج  رد  يزیچ  اریز  تسین ، یهاگآ  عالطا و  بسک  شیامزآ  ناحتما و  زا  دوصقم 

ُباوَّثلا َو ُقَحَتُْـسی  اِهب  یتَّلا  ُلاْعفَْالا  ُرَهْظَِتل  ْنِکلَو  ْمِهِـسُْفنَا ، ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعَا  ُهَناْحبُـس  َناک  ْنِا  َو  ِهِمْـسِِقب ، یـضاَّرلا  َو  ِِهقزِِرل ، طِخاَّسلا  َنَّیَبَتَِیل 
(1) .ِباقِْعلا

راصق 93 تاملک  یتشد ، هغالبلا  جهن  - 1
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ددرگ و راکشآ  دادادخ ، ياه  هرهب  زا  مشخ  بضغ و  ای  يدونشخ و  اضر و  دننام  ینورد  تافـص  نآ  هک  تسا ، نیا  فده  همجرت :
.دریگ تروص  شاداپ  رفیک و  باقع و  باوث و  قاقحتسا  ات  دنک  یّلجت  یجراخ  لمع  لعف و  تروص  هب  ینطاب  تافص  نیا 

ینطاب ياهدادعتسا  ینورد و  تافص  نآ  ناحتما ، هیاس  رد  هک  دناد  یم  نیا  ار  ناحتما  زا  فده  ماما  دییامرف ، یم  هظحالم  هک  نانچ 
رفیک شاداپ و  هتـسیاش  یجراخ ، لعف  لمع و  تروص  هب  ینورد  تافـص  مسجت  رثا  رب  دارفا  دـننک و  هولج  یجراخ ، لعف  تروص  هب 
یمن تروص  لماکت  تقیقح  رد  دومن و  رفیک  هن  داد و  ناوت  یم  شاداپ  هن  یجراخ ) لمع  نودب  ) ینورد تافـص  اهنت  هنرگو  دندرگ 

.دریگ

هک تسین  نیا  فده  دنک ، یم  شیامزآ  لیعامـسا  حبذ  نامرف  اب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  دنوادخ  هک  یماگنه  لاثم  روطب 
ادخ ياهروتسد  ربارب  رد  میلـست  يرادربنامرف و  حور  هک  تسا  نیا  فده  هکلب  هن ، ای  دنک  یم  تعاطا  ار  وا  نامرف  میهاربا  ایآ  دنادب 

لماـکت يوس  هب  یماـگ  میهاربا  قیرط  نیا  زا  دـناسرب و  ّتیلعف  هلحرم  هب  دـهد و  شرورپ  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا دوجو  رد  هک  ار 
! درادرب

: دیامرف یم  هک  نانچ  .دنک  یم  شیامزآ  ار  رشب  دارفا  اهیتخس  تالکشم و  هلیسو  هب  دنوادخ  اذل 
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(1) .َنیِرباّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْالا َو  ِلاْومَْالا َو  َنِم  ِصْقَن  َعوُْجلا َو  ِفوَْخلا َو  َنِم  یَِشب ٍء  ْمُکَنَُوْلبََتل  َو 

هد تراشب  مینک و  یم  شیامزآ  اه ، هویم  اهناج و  اهلام و  رد  شهاک  یگنسرگ و  سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امـش  همه  عطق  روطب  همجرت :
! ناگدننک تماقتسا  هب 

ناسب مه  یمدآ  دـشخب ، یم  تماقتـسا  یمکحم و  تبالـص و  نهآ  هب  هک  تسا  ییاه  هروک  ناسب  اهیراوشد  تالکـشم و  ییوگ  وت 
هار رس  عناوم  نتسکش  هب  رداق  دوش و  یم  مکحتسم  يوق و  میراذگ ، یم  یگدنز  ياه  متـس  ثداوح و  ار  شمان  هک  ییاه  هروک  نآ 

.دراد یمرب  يزیمآ  تیقفوم  ياه  ماگ  تداعس  هب  لین  يارب  ماجنارس  .ددرگ و  یم  دوخ  تداعس  یگدنز و 

: هدمآ مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  تیاور  رد 

(2) .اُهیوَأ ُلُجَّرلا  ُمَرُْکی  ِناحتمِالا  َْدنِع 

.دوش یم  هدنکفارس  ای  دنلبرس  یمدآ  هک  تسا  ناحتما  ماگنه  رد  همجرت :

زا دنوادخ  دوصقم  میئوگ  یم  هک  تشاد ، هجوت  دیاب  ار  هتکن  نیا  هتبلا 

155 هرقب /  - 1
ص 5454 ج 11 ،  همکحلا ، نازیم  - 2
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ناحتما دروم  دارفا  همه  هک  تسا  ینعم  هب  نیا  هن  تساهنآ  دوجو  نوناک  رد  یلاع » تافـص   » شرورپ تیبرت و  دوخ  ناگدـنب  ناحتما 
تسا نیا  دوصقم  هکلب  دنک ، یم  ومن  دشر و  اهنآ  دوجو  رد  یناسنا  هتـسجرب  تافـص  دنـسر و  یم  فده  نیا  هب  رابجا  مازلا و  روطب 

نیا زا  دنتداعـس  ناهاوخ  هک  یهورگ  دروآ ، یم  دوجو  هب  یگدـنز  طیحم  رد  ار  شرورپ  تیبرت و  ياـه  هنیمز  دـنوادخ  ناـحتما  هک 
تافص هدرک و  هدافتسا  ءوس  مدرم  زا  هتسد  کی  یلو  دننک ، یم  ادیپ  یصاخ  شرورپ  هار  نیا  رد  هدومن و  هدافتـسا  رثکادح  تیقفوم 
.دـنوش یم  دودرم  ناحتما  نیا  رد  حالطـصا  هب  ددرگ و  یم  مسجم  اهنآ  دـب  لامعا  سابل  رد  هدومن و  زورب  اهنآ  ینورد  تشز  دـب و 

.داد میهاوخ  حیضوت  رتشیب  هدنیآ  ياهثحب  رد  هک  یهلا  ناحتما  رارسا  زا  یکی  دوب  نیا 

ندش هتخانش  تیبرت ، عوضوم  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  تسا  یعمج  هتـسد  ياه  ناحتما  هب  طوبرم  هک  دنوادخ ، ناحتما  رگید  هرمث   2
: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  ضیحمت »  » ظفل هب  ار  هتکن  نیا  دیجم  نآرق  .تسا  دب  بوخ و  و  قفانم ، نمؤم و  دساف ، حلاص و  دارفا 

(1) .َنیِرفاْکلا ُقَحْمَی  اُونَما َو  َنیذَّلا  ُهّللا  َصِّحَُمِیل  َو 

( دنوش هدیزرو  (و  دنادرگ صلاخ  ار  نامیااب  دارفا  دنوادخ  ات  و  همجرت :

141 نارمع /  لآ  - 1
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.دزاس دوبان  جیردت  هب  ار  نارفاک  و 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع یلوم  زارگید  ینخس  رد 

(1) .ِنامیِالل ُهَْبلَق  َهّللا  َّنَحَْتِما  نمؤم  ٌْدبَع  ِّالا  ُُهلِمْحَی  ٌبَعَصَتْسُم ال  ٌْبعَص  انرمَأ  َّنِا 

، دشاب هدرک  صلاخ ) ای  ) ناحتما نامیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  ینمؤم  هدـنب  زج  تسا و  بایرید  راوشد و  ام  هیـضق  انامه  همجرت :
.دبات یمنرب  ار  نآ  یسک 

رد دنراد و  اعّدا  هنوگ  رازه  يداع  عقاوم  رد  هک  تسا ، وگغورد  نایعدم  زا  يا  هّدـع  يارب  تّجح  مامتا  یهلا ، ناحتما  موس  هدـیاف   3
رد دارفا  هنوگ  نیا  رگا  .ددرگ  یم  نشور  اهنآ  عضو  شیامزآ  ناحتما و  اب  لمع ، درم  هن  دنتـسه  نخـس  درم  ینعی  چـیه ! لمع ، ماقم 

هابتشا رد  ناشدوخ  مه  تسا  نکمم  دننکن ، راکشآ  تساهنآ ، هتـسارآ  رهاظ  فالخ  رب  هک  ار  دوخ  یهت  نورد  دنتفین و  ناحتما  هتوب 
دراد یمرب  اهنآ  راک  يور  زا  هدرپ  ناحتما  اّما  دننک ، ضرف  هناملاظ  ار  یهلا  فاطلا  مدع  ای  ادـخ ، ياهرفیک  و  نارگید ، مه  دـننامب و 

: فورعم رعش  قادصم  هب  دوش و  یم  ادیوه  دنا  هدیشک  شیور  هب  الط  بآ  زا  یتسوپ  اما  تسا  شزرا  یب  ناشدوجو  زلف  هک  اهنآ  و 

هبطخ 189 هغالبلا ، جهن  - 1
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! دنرادنپ قلخ  هک  دیآ  رد  هب  نآ  فالخ  دنرب  هروک  هب  نوچ  دودنا  رز  میس  هایس 

! یهلا شیامزآ  هفسلف  تسا  نیا  ددرگ ، یم  راکشآ  نارگید  ناشدوخ و  رب  ناشدوجو  تقیقح  دور و  یم  رانک  رهاظ  ششوپ  يرآ 

هدش رشتنم  ناونع  نیمه  اب  ناهفـصا  ءایلوا  همان  هتفه  رد  ياهلاس 71 72  رد  هک  تسا  یتالاقم  هعومجم  تسامـش ، يور  شیپ  هچنآ 
.دریگ یم  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  باتک  کی  تروص  هب  نونکا  تسا و 

هدش لمحتم  ار  یتامحز  باتک  نیا  پاچ  رما  رد  هک  جع ) ) رصع یلو  تاراشتنا  لوئـسم  ریدم  شقن  ياقآ  یمارگ  ردارب  زا  یهتنا  رد 
.مبلط یم  ناوارف  شاداپ  ناشناراکمه  ناشیا و  يارب  میرک  دنوادخ  زا  مرازگساپس و  دنا ،

میهن یم  ساپس  هدید  رب  ار  ناتیاهییامنهار  اههاگدید و  مراذگ و  یم  جرا  ار  دنمجرا  ناگدنناوخ  امش  یهارمه  یلدمه و  نینچمه ،
.میناهاوخ ار  وا  ياهناحتما  رد  يزوریپ ، تعاط و  تفرعم و  قیفوت  لاعتم ، دنوادخ  زا  و 

هداز مشاه  اضر  دمحم  دیس  ناهفصا ، هیملع  هزوح 

.ش نابآ 1380 ه . 
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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ناحتما تیمومع 

ناحتما تیمومع 
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یلاعت همسب 

(1) .نُونَتُْفی ْمُه ال  اّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَا  اوُکَْرتَی  ْنَا  ُساّنلا  َبِسَحَا 

دنوش یم  اهر  میدروآ  نامیا  دنیوگ  هک  نیمه  دنرادنپ  یم  مدرم  ایآ  همجرت :

.دنوش یمن  شیامزآ  و 

، دراد دوجو  يرـشب  ناحتما  یهلا و  ناـحتما  نیب  هک  یتواـفت  و  تسا ، ناـحتما  شیاـمزآ و  تنـس  یهلا ، ياهتنـس  نیرت  ماـع  زا  یکی 
ار دوخ  لهج  ینادان و  شیامزآ  نومزآ و  يارجم  زا  اـت  میـشوک  یم  میتسه و  ربخ  یب  ءایـشا  تقیقح  زا  بلاـغ  روطب  اـم  هک  تسنیا 

.میبای هار  هدیدپ  نآ  نورد  هب  میزاس و  فرطرب 

یمن و  دـشاب ، یم  شتاذ  نیع  شتمکح  ملع و  دـننام  شتافـص  مامت  دـنوادخ  نوچ  دـشاب ، یمن  لیبق  نیا  زا  یهلا  ياه  ناحتما  یلو 
.تسناد وا  يارب  ملع  لوصح  ببس  ار  ناحتما  ناوت 

تشگزاب لعف  هب  شیدوجو  هفسلف  تقیقح  رد  یهلا ، شیامزآ  هکلب 

2 توبکنع /  - 1
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ناـسنا ناسنیدـب  اـت  دـنک ، زورب  هدـش  هداد  رارق  یناـسنا  داـهن  رد  هک  ییاهدادعتـسا  زورب  روهظ و  يارب  فـلتخم  هنیمز  اـت  دـنک ، یم 
، دنیزگرب ار  رش  ریخ و  ای  لطاب ، قح و  هار  ود  زا  یکی  هداد و  ناشن  ار  دوخ  ینورد  لیامت  تین و  دناوتب ، يدادادخ  هدارا  اب  رگباختنا 

.دنک هدهاشم  ینشور  هب  هدیزگرب ، هچنآ  هجیتن  ددرگ و  راکشآ  زین  وا  دوخ  يارب  شنیزگ  نیا  لصاح  تیاهن  رد  و 

ناحتما تیمومع 

هظحل ره  رد  یفلکم  ناسنا  ره  هکلب  یصخشم ، ناکم  نامز و  رد  دودحم  هن  و  تسا ، دارفا  زا  یصاخ  رشق  هب  طوبرم  هن  یهلا  ناحتما 
.دریگ رارق  نومزآ  ضرعم  رد  راگدرورپ  فرط  زا  دور  یم  لامتحا 

ْمُکالْعَا َو ْمُُکلَفْـسَا  َدوُعَی  یَّتَح  ِرْدـِْقلا  َطْوَس  َّنُطاـُسَتل  َو  ًهََلبْرَغ ، َُّنَلب  ْرَُغَتل  َو  ًهَلَْبَلب ، َُّنلَْبلَُبَتل  ِّقَْحلاـِب  ُهَثََعب  يذَّلا  َو  مالـسلا :) هیلع  ) یلع لاـق 
(1) .ْمُکَلَفْسَا ْمُکالْعَا 

لابرغ دیریگ و  یم  رارق  شیامزآ  دروم  تدش  هب  هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) ربمایپ هک  یسک  هب  دنگوس  همجرت :
ور ریز و  ششوج ، ماگنه  هب  گید  کی  تایوتحم  دننامه  دیوش و  یم 

خ 16 هغالبلا ، جهن  - 1
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.تفرگ دهاوخ  رارق  رتالاب  نیئاپو  نیئاپ  امش  يالاب  هک  نانچنآ  دش ، دیهاوخ 

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترضح  زا  دیوگ  یم  دالخ » نبرمعم  »

: ِنیّدلا ِیف  ُهَْنتِفلا  انَدـْنِع  يذَّلَا  َكادـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  هَْنتِفلا ؟ اَم  یل : لاق  ُمث  .َنُونَتُْفی  ْمُه ال  اّنَمَا َو  اُولوُقَی  ْنَا  اوُکْرتَی  ْنَا  ُساّنلا  َبِسَحأ  َْملَا 
(1) .ُبَهَّذلا ُصَلُْخی  امَک  َنوُصَلُْخی  َلاق : َُّمث  ُبَهَّذلا  ُنَتُْفی  امک  َنُونَتُْفی  َلاقَف 

: دومرف نم  هب  سپـس  دش ؛ دنهاوخن  شیامزا  دنوش و  اهر  دوخ  لاح  هب  دننک  نامیا  راهظا  هک  هزادنا  نیمه  دندرک  نامگ  ایآ  همجرت :
الط هک  هنوگنامه  دنوش ، یم  ناحتما  دندومرف : ماما  تسا ، نید  ناحتما  میناد  یم  ام  هچنآ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ هنتف 
یم نیب  زا  ار  الط  ياه  یـصلاخان  شتآ  راشف  هک  هنوگنامه  دنوش ، یم  كاپ  صلاخ و  دندومرف : زاب  .دوش و  یم  شیامزآ  هروک  رد 

.دنک یم  بان  صلاخ و  ار  نآ  درب و 

دنک یم  ناحتما  ار  مدرم  دنوادخ  ارچ 

هراشا نخس  يادتبا  رد  هک  هنوگنامه  یهلا  ياه  شیامزآ  دروم  رد 

ص 196 ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 1
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وا تیبرت  شرورپ و  هنیمز  ات  دـنک ، یم  تشگزاب  ناسنا  دوخ  هب  شیدوجو  تمکح  هفـسلف و  یهلا  تاـناحتما  موهفم  دـش ، یهاـتوک 
دوصقم تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  ناحتما  دروم  تسیب  زا  زواجتم  نآرق  رد  مه  رگا  و  دـسر ) تیلعف  هب  هوق  زا  (و  .دوش مهارف 

.دشاب یم  فده  نیمه 

هروک رد  زین  یمدآ  دوش ، هدیدبآ  حالطصا  هب  ات  دنهد  یم  ترارح  دنراذگ و  یم  هروک  رد  رتشیب  ماکحتـسا  يارب  هک  يدالوف  دننام 
هب تقیقح  نیا  هب  دیجم  نآرق  .دوش  هتخانش  افوکـش و  وا  تیناسنا  تمواقم و  ات  دوش  یم  هداد  رارق  یناگدنز  نیریـش  خلت و  ثداوح 

.دنک یم  هراشا  هنوگنیا 

(1) .رُودُّصلا ِتاِذب  ٌمیلَع  ُهّللا  ْمُِکبُوُلق و  یف  ام  َصِّحَُمِیل  مُکِروُدُص َو  یف  ام  ُهّللا  َِیلَْتبَِیلَو 

.تسا هاگآ  امش  نورد  رارسا  همه  هب  وا  دنادرگ و  صلاخ  كاپ و  دیراد  لد  رد  هچره  دیامزایب و  دیراد  هنیس  رد  هچنآ  ات  همجرت :

: دیامرف یم  دنراد ، ینعم  ُرپ  عماج  رایسب  فیرعت  یهلا  تاناحتما  هفسلف  هطبار  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع تیناسنا  ياوشیپ 

َرَهْظَِتل ْنِکلَو  مِهِسُْفنَا  ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعَا  ُهَناْحبُس  َناک  ْنِا  َو 
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(1) .باقِْعلاَو ُباوَّثلا  ُّقَحَتُْسی  اِهب  یتَّلَا  ُلاْعفَالأ 

هک دب  بوخ و  ياهراک  ات  دنک  یم  ناحتما  ار  اهنآ  یلو  تسا  رت  هاگآ  ناشدوخ  زا  شناگدـنب  تایحور  هب  دـنوادخ  هچرگ  همجرت :
.ددرگ رهاظ  اهنآ  زا  تسا  رفیک  شاداپ و  رایعم 

یناسنا لامعا  يالبال  رد  هک  ینامز  نآ  رگم  ددرگ  باقع  باوث و  يارب  يرایعم  دـناوت  یمن  یئاـهنت  هب  ناـسنا  ینورد  تافـص  ینعی 
لعف هب  هوق  زا  ار  ییاهدادعتـسا  دننک ، راکـشآ  لمع  رد  دنراد  نورد  رد  هچنآ  ات  دیامزآ  یم  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  دـنک ، یئامندوخ 

.دندرگ وا  رفیک  شاداپ و  قحتسم  دنناسرب و 

یمن ناـیامن  شراـسخاش  رب  لاـمعا  ياـه  هویم  یناـسنا  دوجو  تخرد  دـش و  یمن  افوکـش  اهدادعتـسا  نیا  دوبن  یهلا  شیاـمزآ  رگا 
.مالسا قطنم  رد  یهلا  شیامزآ  هفسلف  تسا  نیا  .تشگ و 

ناحتما بتارم 

يونعم یحور و  تیـصخش  زین  یعاـمتجا و  يدرف و  تیعقوم  تفرعم و  كرد و  بسح  رب  شناگدـنب  هب  تبـسن  یهلا  ياـه  ناـحتما 
.دشاب یم  توافتم  اهنآ 

هلمج 93 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
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يارب هکلب  .دوش  یمن  عقاو  ءالتبا  لحم  هریغص  هریبک و  یـصاعم  ای  تامرحم و  تابجاو و  نید ، نایاوشیپ  ناربمایپ و  يارب  لاثم  روطب 
ساسح نانچ  نازیزع  دارفا و  نآ  ماـقم  هک  ارچ  .دوش  تیاـعر  قیقد  روطب  دـیاب  هک  تسا  تاداـبع  اـهراک و  تیفیک  رد  بتارم  اـهنآ 

.دراد هارمه  هب  ناشیا  يارب  یصاخ  يونعم  تامدص  هدش و  هتخانش  یلوا  كرت  اهتیولوا ، هب  تبسن  یهجوت  یب  نیرتمک  هک  تسا 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) مرکا لوسر 

(1) .َنیبَّرَقُْملا ُتائِّیَس  ِراربَالأ  ُتانَسَح 

.دوش یم  بوسحم  هانگ  نیبرقم  يارب  ناراکوکین ، ریخ  ياهراک  انامه  همجرت :

یم رتراوشد  رتفیرظ و  زین  یهلا  ياه  ناحتما  هدش و  هدوزفا  هار  تیساسح  درف ، رتشیب  لماکت  دشر و  یحور و  بتارم  ءاقترا  اب  يرآ ،
زارفارـس اه  ناحتما  نیا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اهناسنا  نیرترب  یعیبط  روطب  دراد و  یمیظع  راثآ  اـه  تلفغ  نیرتمک  هک  يروطب  دوش 

: دنا هدومرف  نینچ  اتسار  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  .دنیآ  نوریب 

َدیز ِِهنامیا  یف  َدیز  امَّلُک  ِنازیملا ، ِهَّفَک  َِهلِزنَِمب  ُنِمْؤُْملا  اَمَّنِا 

ص 324 ج 13 ،  هنومن ، ریسفت  - 1
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(1) .ِِهئالَب یف 

.دوش یم  رت  نیگنس  زین  وا  ناحتما  دوش ، نوزفا  وا  نامیا  هزادنا  ره  تسوزارت ، هفک  هلزنمب  نمؤم  هک  یتسارب  همجرت :

ار ناسنا  اه  شیامزآ  نیا  اریز  دراد ، یگدنزاس  هبنج  دنراد  رارق  قح  ریـسم  رد  هک  يدارفا  مامت  يارب  شیامزآ  هلئـسم  بیترت ، ره  هب 
تخس همه  زا  یهلا  ناربمایپ  ارچ  میوش  یم  هجوتم  هک  تساجنیا  رد  .دروآ  یم  راب  هب  روبص  هبرجتاب و  هوتسن ، دنمورین ، هدید و  بآ 

یم ناوارف  تالکـشم  اب  هارمه  هک  یناسنا  هعماج  داشرا  تیاده و  يربهر و  دـنناوتب  هکنیا  رطاخب  دـنتفرگ ، یم  رارق  نومزآ  دروم  رت 
.دنناسرب تاجن  لحاس  هب  ار  يا  هتسراو  ياهناسنا  و  دننک ، راومه  دوخ  شود  رب  دشاب ،

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  زا 

(2) .ُلَْثمَالأَف ُلَْثمَالأ  ْمُهَنُولَی  َنیذَّلا  َُّمث  ُءاِیْبنَالَا  ًءالَب  َّدَشَا  َّنِا 

سپـس و  دـنراد ، رارق  ناـشیا  زا  دـعب  تلیـضف  ثیح  زا  هک  یناـسک  دـعب  هجرد  رد  تسا و  ناربماـیپ  يارب  ـالب  نیرت  تخـس  همجرت :
.نیئاپ هب  الاب  زا  بیترت  هب  تسا  رت  تلیضف  اب  هک  سکره 

: دنیامرف یم  ناربمایپ  شیامزآ  هب  عجار  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

ص 210 ج 67 ،  راونالاراحب ، - 1
ص 56 ج 15 ،  راونالاراحب ، - 2
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(1) .ِهِراکَْملِاب ْمُهَضَخَم  ِفِواخَْملِاب  ْمُهَنَحَْتما  َو  ِهَدَهْجَْملِاب ، ْمُهالَْتبا  ِهَصَمْخَْملِاب َو  ُهّللا  ُمُهَرَبَتِْخا  دَق  َنیفَعْضَتْسُم ، اماوقأ  اُوناک  َو 

روما اب  تخاس ، التبم  یتحاران  تقـشم و  هب  دومن و  شیامزآ  یگنـسرگ  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندوب ، فضعتـسم  هورگ  ءایبنا  همجرت :
.دندمآ نوریب  ناحتما  هتوب  زا  ات  دینادرگ  صلاخ  تالکشم  اه و  یتخس  اب  درک و  ناحتما  كانسرت 

راو بیرغ  ردنا  رگد  ینکسم  هب  کیره  دنا  هدیشک  تنحم  هچ  هک  رگن  ناربمغیپ 

راغ نایم  (ص ) دمحم و  ینادرگرس ) ) هیت نایم  یسوم  هاچ  نایم  فسوی  یهام و  نطب  هب  سنوی 

( اهالب ) ءالتبا ناحتما و  هدنزاس  راثآ 

هراشا

سامت یمدآ  ناور  اب  رتشیب  هچره  و  دـنک ، یم  افیا  ار  یمهم  رایـسب  شقن  اهتلم  يرادـیب  هعماج و  درف و  تیبرت  رد  بئاصم ، اـهالب و 
.دنک یم  رت  هدنُرب  رت و  لاعف  رت و  ممصم  ار  وا  دریگ 

ندرک تیهام  بلق  تیصاخ  ایمیک ، نوچمه  ياه ، يراتفرگ  یتخس و 

ص 789 مالسالا ، ضیف  خ 234 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
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دننیرفآ یم  غوبن  ود ، نیا  ءالب ، قشع 2  تسا 1  زیچ  ود  تایح  ریـسِکا  رگید  ترابع  هب  دنک  یم  ضوع  ار  یمدآ  ناور  ناج و  دراد ،
.دنروآ یم  دوجو  هب  ناشخرد  كانبات و  ییاه  هورگ  غورف ، یب  هدرسفا و  داوم  زا  و 

ینابز نیریش  هب  دمآرب  شمان  هک  يدعس  تسا  هدیسشک  یخلت  رمع  همه 
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ییافوکش

هتفهن ياهدادعتسا 

هتفهن ياهدادعتسا  ییافوکش 
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هتفهن ياهدادعتسا  ییافوکش   1

، تسا مزال  یطیارش  هتفهن  ینورد و  ياهدادعتسا  زورب  يارب  یلو  دنهن ، یم  یتسه  هنهپ  هب  ماگ  ینوگانوگ  ياهدادعتـسا  اب  اه  ناسنا 
دادعتسا و رذب  رب  هک  تسا  يا  هبرـض  نیتسخن  بئاصم  یئوگ  وت  هدروآرد ، شبنج  تکرح و  هب  ناسنا  دوجو  لد  رد  ار  رذب  نیا  هک 

.دزاس یم  هدامآ  لامک  لحارم  یط  يارب  ار  هنیمز  و  دفاکش ، یم  ار  نآ  دوش و  یم  دراو  وا  دوجو  نوناک  ناسنا و  شوه 

اه و یتخس  رگا  دنک و  یم  حتف  ار  تعنـص  ملع و  زا  عفترم  ياه  هلق  دزادنا و  یم  راکب  ار  دوخ  یغامد  ياوق  بئاصم  وترپ  رد  ناسنا 
هیلع ) یلع اتـسار  نیا  رد  .دـش  یمن  نایامن  وا  یتایح  رهوج  و  تفر ، یمن  الاب  یقرت  ملع و  ناـبدرن  زا  رـشب  زگره  دوبن  اـه  تیمورحم 

: دنا هدومرف  مالسلا )

.ِلاجِّرلا ُرِهاوج  َِملُع  ِلاوْحَالأ  ِبُّلَقَت  یف 

.دوش یم  هتخانش  نادرم  رهوج  هک  تسا  لاوحا  ینوگرگد  رد  همجرت :
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يرادیاپ تماقتسا و 

يرادیاپ تماقتسا و 
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يرادیاپ تماقتسا و   2

ربارب رد  ار  وا  دـنک و  یم  تیوقت  ار  يرادـیاپ  تمواقم و  حور  ناـسنا  رد  هک  تسا  نیا  بئاـصم  نومزآ  یتیبرت  راـثآ  زا  رگید  یکی 
.دروآ یم  راب  ربص  رابدرب و  راگزور  ثداوح  بئاصم و 

، هدرورپزان بلط و  تحار  ياهناسنا  و  دندرگ ، یم  هدارااب  دنمورین و  دنرب  یم  رـسب  دئادش  اهیتخـس و  ناماد  رد  هک  مه  ییاهتلم  اذـل 
.دنوش یم  تخبدب  موکحم و 

دننک وخ  شیع  یتحارب و  یتلم  ره  لیلذ  دوش  دیاب  هک  تسا  تعیبط  ردنا 

: دنیامرف یم  دنا  هتشون  هرصب  رادنامرف  هب  هک  دوخ  یخیرات  همان  زا  یشخب  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

و تسا ، رت  هدـنزوس  اهنآ  شتآ  هلعـش  رت و  تخـس  اهنآ  بوچ  دـنا  هتفرگ  وخ  یبآ  یب  یتخـس و  هب  هک  ینابایب  ناتخرد  شاـب  هاـگآ 
كزان تسا  رادروخرب  ناور  بآ  نابغاب و  شزاون  زا  هراومه  هک  اهناتسغاب  ناتخرد  یلو  دیارگ  یم  یشوماخ  هب  رترید 
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(1) .دنرت ماود  یب  رت و  تسوپ 

«: ورسخ رصان   » لوق هب  و 

دوش اپرب  اجک  لگ  ناراب  داب و  دباین  ات  مامت  ددرگ  یک  درم ، یتخس  جنر و  دنیبن  ات 

: دیوگ یم  يزیربت » بئاص  »

دوش انیب  دوخ  راک  رد  دروخ  سکره  اب  تشپ  لامج  صقن  ار  هنیئآ  دشن  لقیص  شلام 

، تسا ملسم  نانچ  نآ  ناسانشناور  رظن  زا  يدام ، قئالع  زا  ناسنا  تیصخش  نتساریپ  قیرط  رد  بئاصم ، اهیراوشد و  شخبرمث  جیاتن 
هب میناد  یم  مزال  اجنیا  رد  طقف  میزاس ، سکعنم  اـج  نیا  رد  ار  ناـنآ  نانخـس  زا  یخرب  هک  میناد  یم  نآ  زا  زاـین  یب  ار  دوخ  اـم  هک 

دراد لابند  هب  ار  یشیاسآ  یتحار و  یتخس ، ره  زا  سپ  مینادب  هکنآ  مینک و  هراشا  هتـشاد ، نایب  اه  یتخـس  هرابرد  نآرق  هک  يا  هتکن 
اـه و یتسپ  اـهیراوشد و  اـه و  یتخـس  زا  هکنیا  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  رطاـخ  شزاون  ماـقم  رد  دـیجم  نآرق  هچناـنچ 

.ددرگن رطاخ  هدرزآ  راگزور  ياهیدنلب 

(2) .ارُْسی ِرْسُعلا  َعَم  َّنِا  ارُْسی  ِرْسُعلا  َعَم  َّنِاَف 

همان 45 هغالبلاهن ، - 1
6 5 حارشنا /  - 2
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.تسه یناسآ  یتخس  ره  اب  تسه  یناسآ  یتخس  ره  اب  همجرت :

یلوبق طرش  هب  ) تسا اه  يوزریپ  لپ  تالکـشم  و  اه ، یـشوخ  هاگرذگ  بئاصم  هک  دنک  یم  يروآدای  يریظن  مک  دیکأت  اب  هیآ  نیا 
: دیوگ یم  هدرک و  يزیر  یپ  زین  ار  ربمایپ  هدنیآ  همانرب  هلصافالب  دنک و  یمن  افتکا  زین  نیا  هب  یتح  اه ) ناحتما  نیا  رد 

.ْبَغْراَف َکِّبَر  یِلا  ْبَْصناَف َو  َتْغَرَف  اذِاَف 

.درگ زاب  زین  ادخ  يوس  هب  زادرپب و  ششوک  هب  يدش  غراف  هک  یماگنه  همجرت :

جنر و شـشوک و  تیلاعف و  اب  رمع ، مامت  رد  دـیاب  تسین  يزوریپ  رد  یفاک  هتـشذگ  ياهیراوشد  هک  دوش  یم  روآدای  رگید  راب  نیا 
: دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  هک  میناوخ  یم  یمالسا  تایاور  رد  .یسرب  ییاهن  يزوریپ  هب  ات  يوش  نامیپ  مه  تمحز 

(1) .اّتَغ ِءالبلِأب  اْدبَع  َّبَحَا  اِذا  َهّللا  َّنِا 

.دزاس یم  رو  هطوغ  دئادش  يایرد  رد  ار  وا  درادب  تسود  ار  يا  هدنب  هک  ینامز  ادخ  همجرت :

دوش هدیزرو  هجیتن  ردو  دنزب ، اپ  تسد و  دنک و  شالت  ات  دـنک  یم  بآ  دراو  ار  دوخ  راک  هزات  درگاش  هک  انـش  یبرم  نوچمه  ینعی 
دای ار  يرگانش  و 

ص 55 ج 15 ،  راونالاراحب ، - 1
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یم رو  هطوغ  اهیتخـس ، اهالب و  رد  ناحتما  هلیـسوب  دناسرب  لامک  هب  دهاوخ  یم  دراد و  یم  تسود  هک  ار  یناگدنب  مه  ادـخ  دریگب ،
.دزاس

، دـندش توعد  ناناملـسم  زا  یکی  هناخ  هب  ناشیا  يزور  هک  دـننک : یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  رگید  یتیاور  رد 
، تسکـشن و  نیمز ) يور  ) داـتفا غرم  مخت  درک و  مخت  راوید  يـالاب  رد  هک  دـندرک ، هدـهاشم  ار  یغرم  دـندش ، وا  لزنم  دراو  یتـقو 
هب ار  وت  هک  یئادـخ  هب  مسق  دـیدومرف ؟ بجعت  ایآ  تفگ  هناـخ  بحاـص  دـندش ، تفگـش  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) یمارگ لوسر 

: دندومرف و  دنتفر ، نوریب  درم  نآ  هناخ  زا  دنتساخرب و  ترضح  تسا ، هدیسرن  یبیسآ  زگره  نم  هب  تسا  هتخیگنارب  يربمایپ 

(1) .تسین ادخ  فطل  دروم  دنیبن ، یتبیصم  زگره  هک  یسک 

تسوپ ندرک  هزیکاپ  يارب  یغابد  ماگنه  هک  ییاهوراد  هب  دنک  یم  هیبشت  حور ، ندرک  هزیکاپ  رد  ار  يراتفرگ  الب و  تقیقح  يولوم 
.دور یم  راکب 

دوش یم  شوخ  یفئاط  میدَا  نوچ  دوش  یم  شکالب  وراد  زا  تسوپ 

وت كاپان  شوخان و  یتشگ  هدنگ  وا  رد  يدیلام  زیت  خلت و  هنرو 

نارگ تشز و  هدش  اهتبوطر  زا  ناد  تسوپ  نآ  نوچ  زین  ار  یمدآ 

تسامش ریبدت  يالاب  وا  ملع  هد  رایسب  شلام  زیت و  خلت و 

ص 180 يرهطم ، داتسا  یهلا ، لدع  - 1
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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شاب رادیب  گنز 

شاب رادیب  گنز 
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شابرادیب گنز   3

، تسا هدام  ناهج  زا  وا  یگتسراو  بیغ و  ناهج  هب  وا  هجوت  ناسنا و  يرادیب  بئاصم ، اهیتخـس و  نومزآ  یتیبرت  راثآ  زا  رگید  یکی 
.دوش یم  یمدآ  لفاغت  هیام  باذج  نیریش و  یگدنز  هک  ارچ 

رـصنع چـیه  هب  و  دـنیبن ، ار  يرگید  زیچ  رذـگدوز  یـشوخ  اـیند و  زور  دـنچ  زج  هک  دـهد  یم  قوس  تیناویح  ملاـع  رد  ار  ناـسنا  و 
يوه يدام و  روما  زج  رگید  هک  دیآ ، یم  دیدپ  وا  یئانیب  ولج  تلفغ  زا  یمیخـض  هدرپ  .دنکن  ادیپ  هجوت  یناسنا  تلیـضف  یقالخا و 

.دشیدنین يرگید  زیچ  هب  سوه  و 

دوخ ناسنا  دوش و  یم  هدیرد  تلفغ  میخض  ياه  هدرپ  هداتفا و  راک  زا  يدام  تامدقم  بابسا و  دروخ و  یم  مهب  ینیریش  ماظن  یتقو 
.دزاس یم  رتراوتسا  بیغ  ناهج  اب  ار  دوخ  یگتسویپ  طابترا و  تقو  نیا  رد  دنیب  یم  يدوبان  گرم و  ماک  رد  ار 

مهارف نآ  رد  یتحار  لیاسو  رظن  ره  زا  هک  متـسیس  نیرخآ  لیبموتا  اب  هک  تسا  يرفاسم  ناسب  یهلا ، تمعن  رد  قرغ  معنتم و  ناـسنا 
تسا
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ناـسنا رب  ار  تلفغ  باوخ و  تلافـسآ  هداـج  رد  رتـمولیک  تعرـس 120  اب  يا  هلیـسو  نینچ  اب  ترفاسم  ملـسم  روطب  دـنک ، ترفاـسم 
دراذـگ یم  زمرت »  » يور اپ  هدـننار  هک  یماگنه  یلو  دـنک ، یمن  كرد  ار  يزیچ  ترفاسم  لوط  رد  هک  دزاس ، یم  یلوتـسم  ناـنچنآ 

زا ار  یگدـنز  ياهخرچ  زین  بئاصم  اهالب و  نومزآ  .دـنوش  یم  رادـیب  باوخ  زا  همیـسارس  همه  دوش ، یم  نوگرگد  یگدـنز  عضو 
.دراد یم  زاب  شدرگ 

تـسا نیریـش  یگدـنز  هجیتن  هک  تلفغ  باوخ  زا  ار  رـشب  هک  يزمرت  ناـسب  تقیقح  رد  دروآ و  یم  رد  ادـص  هب  ار  فقوت  گـنز  و 
.دزاس یم  رادیب 

: دیامرف یم  نینچ  هیآ  نیا  رد  ناسنا  هب  تلفغ  عجار  دنوادخ  اذل 

(1) .ینْغَتِْسا ُهآَر  نَا  یغْطََیل  ناسنِالا  َّنِا 

.دنیب یم  زاین  یب  ار  دوخ  هک  یماگنه  دنک  یم  نایغط  ناسنا  همجرت :

.تسا هدومن  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  ینوگانوگ  تایآ  رد  دناد و  یم  رشب  شابرادیب  گنز  ار  بئاصم  اهالب و  دیجم  نآرق 

(2) .َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءارَّضلاَو  ِءاسأَبلِأب  اهَلْهَا  انْذَخَا  ِّالا  ٍّیبَن  ْنِم  ٍهَیَرَق  یف  انلَسْرَا  ام  َو 

ار اجنآ  مدرم  رگم  میدرکن  مازعا  يا  هطقن  هب  ار  يربمایپ  چیه  همجرت :

7 6 قلع /  - 1
94 فارعا /  - 2
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.دندرگ رادیب  دننک و  يراز  ات  میدومن  راچد  تدش  رقف و  هب 

ماگنه نیا  رد  ددرگ  رادـیب  یتسارب  دربب و  يونعم  یئاه  هرهب  یهلا  ياهنومزآ  راوگاـن و  ياهدـمآ  شیپ  نیا  زا  یمدآ  هاـگره  يرآ !
نیا ربارب  رد  يو  رگا  یلو  .دوب  دـهاوخ  یکین  ناسحا و  فطل و  نیرتالاب  صخـش ، نآ  يارب  یگدـنز  مرف  گنهآ  تقوم  ندـش  عطق 

یتبیصم هچ  داهن  تبیصم  الب و  ار  نآ  مان  دیاب  ددرگن ، رادیب  تلفغ  باوخ  زاو  دهدن ، ناشن  دوخ  زا  یتسرد  حیحص و  شنکاو  لمع 
.دنکن هدافتسا  شیوخ  دوس  هب  دشخب  تاجن  يدوبان  یتخبدب و  زا  ار  وا  تسناوت  یم  هک  يا  هدیدپ  کی  زا  صخش  هک  نیا  زا  رتالاب 

(1) .ِروُمَْخلا ِرْکُس  ْنِم  ًهَقاِفا  ُدَْعبَا  ِروُرُْغلا  ِهَْلفَْغلا َو  ُرْکش  مالسلا ) هیلع  ) ٌیلع لاق 

.دنیآ یم  سوه  هب  بارش ، زا  ناگدش  تسم  زا  رترید  یلیخ  دنتسه  رورغ  تلفغ و  تسم  هک  یناسک  دومرف : ترضح  همجرت :

ص 440 مکحلا ، ررغ  - 1
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میلست ءاضر و 

میلست ءاضر و 
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میلست ءاضر و   4

هک یتروص  رد  هتبلا  دـناسر ، یم  یهلا  ءاضق  هب  ءاضر  ماقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسنیا  اـهیراتفرگ  اهیتخـس و  یتیبرت  راـثآ  زا  رگید  یکی 
.دشاب یمدآ  نورد  رد  اوقت  نامیا و  اب  هارمه  اب  یهاگآ 

(: مالسلا هیلع  ) رقابلا لاق 

(1) .َُهل ٌْریَخ  َوُه  ام  ِّالا  ِنِمؤُملِأب  ُلَْعفَا  ُلوُقَی ال  َّنَِال  اِّینَغ  َؤَا  اضیرم  اریقَف  ُتْحَبْصَا  یلابُا  ام 

هک نوچ  درادـن ) قرف  مادـکچیه  نم  رظن  زا  ) مشاب دـنمتورث  ای  ضیرم  اـی  ریقف  هک  یلاـح  رد  منک  حبـص  هک ) ) مرادـن یکاـب  همجرت :
.تسا ریخ  وا  هکنیا  رگم  منک  یمن  يراک  وا  هرابرد  نم  دیامرف : یم  دنوادخ 

: دش لاؤس  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

ِهِّلل و میلْسَّتلِاب  َلاق : ٌنِمُؤم ؟ ُهَّنَِاب  ُنِمؤُملا  ُمَْلعَی  یَش ٍء  ِّيَِاب 

ص 151 ج 71 ،  راحب ، - 1
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(1) .ٍطَخَس ْوَا  ٍروُرُس  ْنِم  َدَرَو  امیف  اضِّرلا 

: دندومرف تسا  نمؤم  صخش  هک  دوش  یم  هتسناد  یتمالع  هچ  هب  همجرت :

ندوب ادخ  میلست  هب   1

.يدنسرخان يداش و  زا  دیآ ، یم  شیپ  شیارب  هچنآ  هب  ندوب  یضار  2 و 

: تسا هدمآ  هروثأم  ياهاعد  یضعب  رد 

.ََکل َنیرِکاّشلا  َْربَص  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

.ینک تیانع  نم  هب  ار  نارازگساپس  ربص  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  همجرت :

یم هک  نانآ  .تسا  نیریـش  دهـش  نوچمه  یهلا ) ياـه  نومزآ  بئاـصم و  لـباقم  رد  ) ربص نآ  تسین ، خـلت  ربص  نارازگـساپس  ربص 
یم اهنآ  لابقتسا  هب  زاب  شوغآ  اب  دنراد و  يدونـشخ  اهنآ  ربارب  رد  اهنت  هن  تسا ، یمدآ  ناور  هدننک  تیبرت  اهیراتفرگ  اهالب و  دنناد ،
نآ رد  ات  دننک ، یم  داجیا  بادرگ  ایرد  نانآ  دننیرفآ ، یم  هثداح  دوخ  يارب  و  دنزادنا ، یم  الب  گنچ  رد  ار  دوخ  انایحا  هکلب  دنور ،

هدیزرو ار  دوخ  دننک و  انش 

ص 61 ج 2 ،  یفاک ، - 1
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.دنزاس

: دیوگ یم  میدرک ، لقن  هک  يراعشا  لابندب  يولوم 

دوش نیب  تحص  نوچ  وراد  دوش  شوخ  دوش  نیریش  الب  دنیب ، افص  نوچ 

تاقث ای  ینولتقا  دیوگب  سپ  تام  نیع  رد  ار  شیوخ  دنیب  درب 
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رازبا

یهلا ياه  شیامزآ 

یهلا ياه  شیامزآ  رازبا 
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یهلا ياه  شیامزآ  رازبا 

هراشا

یم همـشچرس  ناسنا  نورد  زا  اهنآ  یهاگ  دـشاب ، یم  توافتم  شدراوم  تاـعوضوم و  بسح  رب  یهلا  ياـه  ناـحتما  رازبا  لـماوع و 
رادرک لامعا و  هب  طوبرم  تسا و  ینوریب  لماوع  یهاگ  و  وا ، يا  هزیرغ  يرطف و  ياـه  هتـساوخ  اـهتین و  لد و  لاوحا  دـننام  .دـنریگ 

.تشاد میهاوخ  یتاراشا  اهنآ  ّمها  هب  اجنیا  رد  ام  هک  ناسنا ، یجراخ 

لمع تین و  دصق و  ماقم  رد  ناحتما   1

صاخـشا هرابرد  تواضق  لاثم : روطب  .دشاب  ناسنا  ناحتما  يارب  يرازبا  دناوت  یم  درذگ  یم  ناسنا  نورد  هک  اهتین  راکفا و  زا  هچنآ 
هتـسراو ياـملعو  ناـمیا  لـها  هب  تبـسن  نظءوس  شدوخ  هشیدـنا  رکف و  رد  ناـسنا  هک  نیمه  .دور  یم  رامـشب  نومزآ  نیا  دراوم  زا 

اجنآ ات  میتسه  فظوم  اذل  .تسا  وا  نامیا  يارب  یناحتما  یلو  تسا  ینورد  يرما  هتشادن و  یجراخ  دومن  هچرگ  دشاب ، هتشاد  مالسا 
ینامگدب زا  مینک و  ادیپ  نامینامیا  ناردارب  رادرک  راتفر و  يارب  یهجوم  بوخ و  لمحم  میناوت ، یم  هک 
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.مینک زیهرپ 

(1) .ٌْمِثا َّنَّظلا  َضَْعب  َّنِا  ِّنَّظلا  َنِم  اریثَک  اُوِبنَتِْجا 

.تسا تیصعم  اهرادنپ  یخرب  هک  دینک  زیهرپ  رایسب  مهب  تبسن  ینامگدب  زا  همجرت :

(: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ) هّللا لوسر  لاق 

(2) .ارْذُع َُهل  ْسِمَْتلاَف  ارْذُع  َکیخَِال  ُْبلُْطا 

.شاب نآ  نتفای  ددص  رد  هرابود  یتفاین  رگا  شاب و  هیجوت  رذع و  لابند  هب  تردارب  راک  هرابرد  همجرت :

حلاص ریخ و  لامعا  يرایـسب  هنیمز  اسب  هچ  .دشاب  باوص  ریخ و  ياهتین  اه و  هتـساوخ  زکرم  هاگیاج و  دـیاب  نمؤم  لد  یـساسا  روطب 
اب نامیا  رون  ات  دشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  يا  هدیدنـسپ  لامعا  نانچ  يوزرآ  دناوت  یم  یلو  دـیاین  شیپ  شیگدـنز  لوط  رد  ناسنا  يارب 

روظنم وا  يارب  مه  يورُخا  شاداـپ  هجیتن  رد  ددرگ و  رت  غورفرپ  وا  لد  رد  زور  هب  زور  هنادنـسپادخ  ياـهوزرآ  كاـپ و  ياـهتین  نیا 
.دوش

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

اطع يزور  نم  هب  ایادخ  دیوگ : یم  يریقف  نمؤم  هدنب  انامه 

12 تارجح /  - 1
ص 197 ج 75 ،  راحب ، - 2
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يرجا وا  يارب  دـیامرف  یم  هظحالم  ار  وا  تین  یکاپ  قدـص و  دـنوادخ  نوچ  منک ، نانچ  نینچ و  ریخ  ياهراک  اهیکین و  زا  اـت  اـمرف 
(1) .تفرگ یم  ّقلعت  وا  هب  داد  یم  ماجنا  ار  حلاص  لامعا  نآ  تشاد و  يزور  تعسو  رگا  هک  یشاداپ  ربارب  دیامن  یم  روظنم 

زین ترخآ  ملاع  رد  ریخ  يازج  قلعت  بجوم  یتح  تسا و  نامیا  تیوقت  دـشر و  يارب  يا  هلیـسو  اهنت  هن  هدیدنـسپ  ياهوزرآ  اهتین و 
.دوش یم  هدیجنس  اهتین  نیمه  هب  نامیا  قدص  یهاگ  هکلب  ددرگ ، یم 

: دنیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) مرکا لوسر 

(2) .ِقافِّنلا َنِم  ٍهَبْعُش  یلَع  َتام  ٍوْزَِغب  ُهَسْفَن  ِهب  ْثِّدَُحی  َْمل  َو  ُْزغَی ، َْمل  َتام َو  ْنَم 

هدرم قافن  زا  یـشخب  رب  دشاب ، هتـشادن  داهج  يوزرآ  شلد  رد  لقاال  ای  دـشاب  هدرکن  داهج  هک  ادـخ ) هار  رد  ) دریمب سکره  همجرت :
.تسا

دیاب لاح  نیا  اب  دوشن  مهراف  ادخ  نانمشد  اب  داهج  دربن و  ياهنادیم  رد  روضح  طیارـش  هنیمز و  رمع  نایاپ  ات  یـسک  يارب  رگا  ینعی 
دشاب هتشاد  دوخ  نورد  رد  ار  یمهم  هضیرف  نانچ  ماجنا  يوزرآ  تین و  مک  تسد 

ص 85 ج 2 ،  جاجتحا ، - 1
ص 1517 ج 3 ،  ملسم ، حیحص  - 2
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اه و هشیدـنا  راکفا و  نیاربانب  .دوش  یمن  هدودز  نامیا  هرهچ  زا  قافن  رابغ  نآ  نودـب  وا و  نامیا  قدـص  يارب  تسا  یناحتما  نیا  هک 
.دیآ یم  باسح  هب  اه  نامیا  ندیجنس  یهلا و  ناحتما  يارب  یعیسو  هصرع  دوخ  ناسنا  ياهوزرآ  لامآ و 

: لمع لعف و  ماقم  رد  ناحتما 

ام حراوج  ءاضعا و  زا  هک  تسا  ییاه  لمعلا  سکع  راتفر و  لامعا و  نآ  عوضوم  .تسا و  جراـخ  ناـسنا ، ءـالتبا  رازبا و  زین  یهاـگ 
ياهریگ تهج  دریگ ، یم  قلعت  ام  رب  نوگانوگ  ياهتیعقوم  رد  هک  یفیاظو  ماجناو  تامرحم ، تابجاو و  میرح  تیاعر  .دـنز  یم  رس 

نومزآ و لـحم  مدـق  ره  رد  هک  تسا  یعونتم  تاـعوضوم  همه  همه و  ...و  نارگید  قوقح  تیاـعر  هرمزور ، یگدـنز  رد  یپرد  یپ 
.دوش یم  عقاو  یمدآ  ءالتبا 
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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بلاق رد  ناحتما 

اه تبیصم  اه و  یتخس 

اه تبیصم  اه و  یتخس  بلاق  رد  ناحتما 
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اه تبیصم  اه و  یتخس  بلاق  رد  ناحتما   2

رد ناسنا  هک  دنتـسه  يروما  دـئادش  واهجنر  .دوش  یم  رهاظ  اه  تبیـصم  اه و  تیمورحم  اه و  یتخـس  بلاق  رد  یهلا  ناحتما  یهاگ 
عزف و عزج و  زا  بانتجا  تماقتـسا و  ربص و  یهلا  تاردـقم  نیا  لابق  رد  ناسنا  هفیظو  .تساهنآ  اب  ههجاوم  زا  ریزگان  دوخ  یگدـنز 

.تسا یبات  یب 

(1) .َنیِرباّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ُسِْفنَْالا َو  ِلاْومَالأ َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَخلا َو  َنِم  یَِشب ٍء  مُکَّنَُولبََنل  َو 

میئامزایب و عفانم  تعارز و  تفآ  اهناج و  لاوما و  رد  ناصقن  یگنسرگ و  سرت و  نوچ  یئاهیتخس ) ) يزیچ اب  ار  امـش  هتبلا  و  همجرت :
.دننک یم  هشیپ  ربص  هک  نانآ  رب  داب  هدژم  تراشب و 

تمارک ربدـت  لقع و  لها  يارب  یلاعت و  لامک و  نمؤم  يارب  دـسر  یم  تسود  بناج  زا  هک  ییاهیراتفرگ  شیامزآ و  ءالتبا و  يرآ 
.تسا نطاب  ندش  ینارون  نامیا و  ندش  مکحم  هلیسو  تابث  ربص  اب  هارمه  ناحتما  هب  ندش  راچد  اریز  تسا ،
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: دومرف هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) ربمایپ هک  ارچ 

هب الاب  زا  بیترت  نیمه  هب  و  نمؤم ، مدرم  تهج  نیا  زا  ام  هب  رت  کیدزن  میمدرم و  نیرتدـیدش  ءالتبا  شیاـمزآ و  ظاـحل  زا  ءاـیبنا  اـم 
.نییاپ

ناهارمگ يارب  اهتیفاع  اهتمعن و  هک  نانچنآ  دراد ، رهق  يامیس  هک  تسا  یفطل  ادخ  ناتـسود  يارب  زا  تبیـصم  الب و  رگید  ترابع  هب 
هفایق هب  ییاهرهق  و  تمعن ، تروص  هب  اما  دنـشاب  ییاهباذـع  تسا  نکمم  دـنریگ ، یم  رارق  راگدرورپ  يرهم  یب  دروم  هک  یناـسک  و 

.فطل

هک تسا  يدارفا  نآ  زا  شیب  وا  یشوخ  تذل و  هنیآ  ره  هدیشچ  ار  ءالتبا  معط  قح  تبقارم  هجوت و  هیاس  رد  هک  یـسک  مینیب  یم  اذل 
هقالع التبا  ندیـسر  هب  هشیمه  هک  تسا  یتروص  هب  یهلا  ياهنومزآ  هب  دروخرب  رد  ناـنآ  تذـل  هوحن  و  دـنا ، يداـم  تاذـل  هب  معنتم 

.دننومزآ هب  دروخرب  قاتشم  دندنم و 

: يدعس لوق  هب 

تسا وا  يالب  رد  وا  تحار  هک  الب ، فراع  دننک  بلط  تحار  همه  ناگدید  هاتوک 

تسوا يافق  زا  گرم  هک  رمع  زور  جنپ  نیا  تسین  چیه  هک  رذگب  يراد و  هچره  راذگب 
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تسوا ياهبنوخ  دبا  کُلم  هک  روخم  مغ  وگ  دش  قشع  ریشمش  هتشک  هک  یمدآ  ره 

تسوا ياضر  نوچ  بلطم  دوخ  ياضر  يدعس  دوب  رکش  یناتس  هچره  تسود  تسد  زا 

.درواین ياج  هب  رکش  قح  مه  تمعن  دراوم  رد  درواین ، دوخ  زا  تابث  ربص و  یهلا  ياه  ناحتما  ندروآ  ور  ماگنه  هب  هک  یسک 

وا دمآرب ، اهنآ  همه  هدهع  زا  دش و  التبم  یهلا  ياه  شیامزآ  عاونا  هب  هک  تسا ، یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  مالسلا ) هیلع  ) بویا ترضح 
بیجع راوگاـن  ثداوح  ربارب  رد  صوصخب  وا  ییابیکـش  ربص و  تشاد ، تهبا  اـب  هوکـشرپ و  لاـح  نیع  رد  زیگنا و  مغ  یتشذـگرس 

لماک حرش  هتبلا  هدرک ، دای  وا  زا  هبترم  نیدنچ  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  یمیدق  لثملا  برض  کی  بویا » ربص   » هک يا  هنوگ  هب  دوب ،
: هک دنا  هدرک  لقن  تروص  نیا  هب  ار  ارجام  ریسافت  رد  ثیدح و  فورعم  بتک  رد  یلو  هدماین  نآرق  رد  ارجام  نیا 

ترـضح دوب ؟ هچ  يارب  دـش  مالـسلا ) هیلع  ) بویا ترـضح  ریگنماد  هک  ییـالب  درک ، لاؤس  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  یـصخش 
اریز .دوب  تمعن  رکـش  رطاخب  سکع  هب  هکلب  دـشن ، میظع  تبیـصم  نآ  راـتفرگ  تمعن  نارفک  رطاـخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) بویا دومرف :

ینیب یم  رکاش  هدنب  ار  مالسلا ) هیلع  ) بویا رگا  هک  تشاد ، هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  ناطیش 
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دهاوخن يرازگرکـش  هدـنب  زگره  دوش  هتفرگ  وا  زا  اهتمعن  نیا  رگا  ملـسم  روطب  يا ! هداد  وا  هب  هک  تسا  یناوارف  ياه  تمعن  رطاخب 
.دوب

هک دهد  رارق  نایناهج  يارب  ییوگلا  ار  واو  دزاس ، نشور  ناگمه  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) بویا ترضح  صالخا  هکنیا  يارب  دنوادخ 
ادـخ زا  ناطیـش  .ددرگ  طلـسم  وا  يایند  رب  داد  هزاجا  ناطیـش  هب  دنـشاب  رباص  رکاـش و  ودره  یتخـس » جـنر و   » و تمعن »  » ماـگنه هب 

رد اهالب  تافآ و  و  دنورب ، نایم  زا  وا  نادنزرف  نینچمه  شنادنفسوگ و  تعارز ، زا  معا  مالسلا ) هیلع  ) بویا راشرـس  لاوما  تساوخ 
(. دش نینچ  و  ،) دربب نایم  زا  ار  اهنآ  یهاتوک  تدم 

! تشگ رت  هدوزفا  هکلب  دشن ، هتساک  بویا  رکش  ماقم  زا  اهنت  هن  اهدادیور ) نیا  اب  ) یلو

هب يروجنر  درد و  تدش  زا  هک  دوش  رامیب  نانچنآ  و  ددرگ ، طلسم  بویا  مسج  ندب و  رب  راب  نیا  هک  تساوخ  ادخ  زا  ناطیـش ) زاب  )
.ددرگ رتسب  ینادنز  ریساو و  دچیپب ، دوخ 

ار مالـسلا ) هیلع  ) بویا ترـضح  بلق  دـمآ ك  شیپ  یناـیرج  یلو  .تساـکن  يزیچ  وا  هنارکـش  ماـقم و  زا  زین  تبیـصم ) ـالب و  ) نیا
هچ وت  دـنتفگ ، دـندمآ و  شندـید  هب  لیئارـسا  ینب  نابهار  زا  یعمج  هکنیا  نآ  و  تخاس ، راد  هحیرج  تخـس  ار  وا  حور  تسکش و 

نیا هب  هک  يا  هدرک  یهانگ 
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!؟ يا هدش  راتفرگ  گرزب  باذع 

همقل ره  و  ما ، هدوب  اشوک  یهلا  تعاط  رد  هشیمه  هدوبن ، راک  رد  یفـالخ  هک  دـنگوس  مراـگدرورپ  هب  تفگ : خـساپ  رد  یهلا  ربماـیپ 
.هدوب رضاح  نم  هرفس  رس  رب  ییاونیب  میتی و  مدروخ ، ییاذغ 

ربص هتشر  زاب  یلو  دش ، تحاران  يرگید  تبیصم  ره  زا  شیب  ناتسود  تتامش  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) بویا ترضح  هک  تسا  تسرد 
و دومن ، نایب  ار  الاب  ياه  هلمج  دروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  ور  اـهنت  تخاـسن ، هدولآ  نارفک  هب  ار  رکـش  لـالز  بآ  و  دادـن ، فک  زا  ار 

ابیکـش رباص و  هدـنب  نیا  يور  هب  رگید  راب  ار  شتمحر  ياهرد  دـنوادخ  دوب ، هدـمآرب  یبوخ  هب  یهلا  ياـه  ناـحتما  هدـهع  زا  نوچ 
ربص کین  ماجنارـس  ناگمه  ات  تشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  نآ  زا  شیپ  یتح  يرگید و  زا  سپ  یکی  ار  هتفر  تسد  زا  ياهتمعن  دوشگ و 

(1) .دنبایرد ار  رکش  ییابیکش و  و 

تسین ملسم  مغ  جنر  زا  مد  نآو  تسین  مد  یکی  زج  رمع  لصاح 

شاب شوخ  الب  رد  بویا  وچمه  شاب  شکالب  وا  قشع  هر  رد 

ص 294 ج 19 ،  هنومن ، ریسفت  - 1
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(1) يوگ انیضر »  » نک و قح  رد  يور  يور  نادرگم  الب  دیآرد  نوچ 

.میرب یم  نایاپ  هب  مالسلا ) هیلع  ) مجنپ ماما  زا  یتیاور  لقن  اب  تمسق  نیا  رد  ار  نخس 

َمَّنَهَج .َهَّنَجلا َو  َلَـخَد  اْینُّدـلا  ِیف  ِهِراـکَملا  یَلَع  َرَبَـص  ْنَمَف  ِْربَّصلا ، ِهِراـکَملِأب َو  ٌهَفوـُفْحَم  َهَّنَْجلَا  َّنِا  لاـق : مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نـبا  ْنَـع 
(2) .َراّنلا َلَخَد  اهَتَوْهَش  اهَتََّذل َو  ُهَسفَن  یطْعَا  ْنَمَف  ِتاوَهَّشلا ، ِتاّذَّللِاب َو  ٌهَفوُفْحَم 

اه يراوگان  رب  ایند  رد  سکره  .تسا  هتخیمآ  ربص  اهیراوگان و  نایم  رد  تشهب  هک  یتسردب  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  همجرت :
لها دور  تذل  توهـش و  لابند  هب  هکره  تسا  هتخیمآ  عورـشمان ) ) تاوهـش تاّذل و  نایم  رد  خزود  و  دور ، یم  تشهب  هب  درک  ربص 

.تسا منهج 

ییانس - 1
ص 109 ج 7 ،  ءاضیبلا ، هجحم  - 2
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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ناحتما

اه تمعن  هلیسوب 

اه تمعن  هلیسوب  ناحتما 
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اه تمعن  هلیسوب  ناحتما   3

دئادش اه و  یتخـس  هب  شیامزآ  زا  رت  نیگنـس  تمعن  هب  شیامزآ  دراوم  بلغا  رد  .دنک  یم  زورب  تعن  سابل  رد  شیامزآ  زین  یهاگ 
.دراد زاین  يدایز  تدهاجم  یعس و  هب  ندرک ، ادا  ار  تمعن  نآ  قح  تمعن و  لابق  رد  يرازگرکش  هفیظو  اریز  تسا ،

یم يدرف  نانچ  قح  رد  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ  دشوکب  تمعن  قح  ءادا  رد  دناوت  یم  هک  اجنآ  ات  يرازگرکش و  ماقم  رد  ناسنا  رگا 
.دیازفا

(1) .ٍدیدََشل یباذَع  َّنِا  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیزََال َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 

.تسا دیدش  متازاجم  دینک  یساپسان  رگا  و  میهد ، شیازفا  ار  امش  یهلا ) تمعن  ) دینک رکش  رگا  همجرت :

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ، دنک  دوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش 

یمیخو بقاوع  یهلا  ياه  تمعن  لباقم  رد  یساپسان  سکعرب  و 

7 میهاربا /  - 1
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.دراد لابندب 

هب یساپسان  تمعن و  نارفک  رثا  رد  یلو  دوب ، هدش  هداد  يدایز  ياهتمعن  هتشذگ  ماوقا  هب  هک  دیامرف  یم  لقن  ار  يدراوم  میرک  نآرق 
هب دیاش  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رگید  ماوقا  زا  شیب  نانآ  ناتساد  هک  لیئارـسا  ینب  موق  هلمج  زا  .دندش  راتفرگ  ینوگانوگ  ياهباذع 

! نآ يراد  هدنزومآ  هبنج  عونت  رطاخ 

: دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  دنوادخ 

(1) .َنیَملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  ّینَا  ْمُْکیَلَع َو  ُتْمَْعنَا  یتَّلا  َِیتَمِْعن  اورُکْذا  َلیئارِسا  آیَنب  ای 

هب روظنم  ) مداد تلیـضف  ملاع  لها  مامت  رب  ار  امـش  هکنیا  مدرک و  اـطع  امـش  هب  هک  ییاـهتمعن  زا  دـینک  داـی  لیئارـسا  ینب  يا  همجرت :
( .تسا ناشدوخ  رصع  طیحم و  دارفا  هب  اهنآ  يرترب 

، قح ربارب  رد  دـنداد و  جرخ  هب  يدایز  تجاجل  لیئارـسا  ینب  دـیدرگ  نانآ  لاـح  لـماش  هک  یهلا  تیاـنع  هبترم و  نیا  دوجو  اـب  اـما 
دوخ اهنیا  .دندرک  یمن  عوضخ  قیاقح  لباقم  رد  ایند و  یگدنز  هتخابلد  تایدام و  رد  قرغ  دندوب  یمدرم  اهنآ  دندرک  یم  یشکرس 

باتع و دروم  ماجنارس  دنتشگ و  مورحم  یهلا  ياه  تمعن  يرایسب  زا  هک  دیدرگ ، نآ  بجوم 
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.دندش راچد  ینادرگرس  هب  هتفرگ و  رارق  دنوادخ  رهق 

(1) .َنیقِسافلأ ِمْوَْقلا  یَلَع  َسأَت  الَف  ِضْرَالا  یف  َنوُهیتَی  ًهَنَس  َنیَعبْرَا  ْمِْهیَلَع  ٌهَمَّرَُحم  اهَّنِاَف  َلاق 

، دننک يرپس  ینادرگرـس  هب  راگزور  نیمز  رد  دنوش ، سدـقم  ضرا  دراو  لاس  لهچ  ات  هک  تسا  مارح  ناشیارب  سپ  تفگ : همجرت :
.روخم سوسفا  نیقساف  هورگ  رب  سپ 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

(2) .....ْنَکُْست ْمُُهنِکاسَم  َْکِلتَف  اهَتَشیعَم  ْتَرَِطب  ٍهَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَا  ْمَک  َو 

ياـه هناـخ  نیا  میدرک و  كـاله  دوـب  هدـش  رورغم  تسم و  تمعن ، ینوزف  رثا  رب  هـک  ییاـه  يداـبآ  اهرهـش و  زا  يرایـسب  هـمجرت :
.تفرگن ینکُس  اهنآ  رد  یسک  ینامز  كدنا  زج  اهنآ ، زا  دعب  هک  تساهنآ 

راـگدرورپ ناـمرف  زا  یهلا  تاروتــسد  نـتفرگ ، هدـیدان  تورث و  زا  یــشان  رورغ  یتـسم و  یهلا و  ياـه  تـمعن  نارفک  رثا  رب  يرآ !
هک یتلم  تشونرـس  تسنیا  .دنتـشگ  راچد  يدـنوادخ  باذـع  قاقحتـسا  هب  ات  دـندز  هاـنگ  تیـصعم و  هب  تسد  دـندومن و  یچیپرس 

دنک شقلاخ  لباقم  رد  یساپسان 

29 هدئام /  - 1
58 صصق /  - 2
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يرامیب لاـثم  روطب  دـنک ، یم  قرف  اهباذـع  تیفیک  هک  تواـفت  نیا  اـب  یهتنم  دراد  عماوج  همه  يارب  تیمومع  یهلا  تنـس  نیا  هتبلا 
.درک بوسحم  ریخا  نرق  ياهباذع  زا  ناوت  یم  ار  هریغ  زوس و  نامناخ  ياهگنج  یئاذک ، ياه  مروت  تاجافم ، ياهگرم  زدیا ،
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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ناحتما

صاخ بهاوم  اب 

صاخ بهاوم  اب  ناحتما 
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صاخ بهاوم  اب  ناحتما   4

هعماج درف و  شبهاوم ، رانک  رد  یهاگ  دـنوادخ  هک  تسوا ، صاخ  ياه  تمعن  اب  هطبار  رد  یهلا  ياـه  ناـحتما  عاونا  زا  رگید  یکی 
، دوش یم  هداد  رظن  دروم  ياهناسنا  هب  نیقیلا  نیع  دـید  اب  تبهوم  تیاـنع و  عون  نیا  نوچ  و  دـهد ، یم  رارق  صاـخ  نومزآ  دروم  ار 
رد دنوادخ  ار  تقیقح  نیا  .دش  دـهاوخ  یهلا  باذـع  بجوم  تلفغ  هحماسم و  نیرتمک  و  دوب ، دـهاوخ  نیگنـس  رایـسب  شتیلوئـسم 

.دنک یم  نایب  نینچ  ینامسآ  هدئام  يارب  اهنآ  ياضاقت  نییراوح و  اب  هطبار  رد  نآرق 

( خساپ رد  ) وا دنک ، لزان  نامـسآ  زا  يا  هدئام  دناوت  یم  وت  راگدرورپ  ایآ  میرم  نب  یـسیع  يا  دنتفگ : نویراوح  هک  یماگنه  نآ  رد 
! دیتسه نامیا  اب  رگا  دیسرتب  ادخ  زا  تفگ 

يا و هتفگ  تسار  ام  هب  مینادب  ددرگ و  نئمطم  وت ) تلاسر  هب  ) ام ياهلدو  میروخب  نآ  زا  میهاوخ  یم  میرادن ) یئوس  رظن  ام  ) دـنتفگ
.میشاب هاوگ  نآ  رب 

ام رب  نامسآ  زا  يا  هدئام  اراگدرورپ ! ادنوادخ ، درک : ضرع  یسیع 
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.یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هد ، يزور  ام  هب  و  وت ، زا  يا  هناشن  دشاب و  ام  رخآ  لّوا و  يارب  يدیع  ات  تسرفب 

(1) .نیَملاْعلا َنِم  ادحَأ  ُُهبِّذَعُأ  اباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  ّینِاَف  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ْمُْکیَلَع  اُهلِّزَنُم  ّینِا  ُهّللا  َلاق 

هار (و  ددرگ رفاک  نآ  زا  دعب  امش  زا  سکره  یلو  منک  یم  لزان  امش  رب  ار  نآ  نم  تفگ  درک و ) باجتسم  وا  ياعد  ) دنادخ همجرت :
.مشاب هدرکن  ار  نایناهج  زا  يدحا  هک  منک  یم  یتازاجم  نانچ  ار  وا  دیوپ ) راکنا 

دـسرب نیقیلا  نیع  دوهـش و  هلحرم  هب  یمدآ  نامیا  هک  یماگنه  هکنیا  نآ  منک و  یم  نایب  رت  حورـشم  ار  مهم  هتکن  نیا  زاب  اـجنیا  رد 
رت نیگنس  رایـسب  وا  تیلوئـسم  دنام و  یمن  یقاب  هسوسو  دیدرت و  هنوگچیه  ياج  رگید  دنک  هدهاشم  دوخ  مشچ  اب  ار  تقیقح  ینعی 

دوب دهاوخن  تشاد  دوجو  نآ  رد  ییاه  هسوسو  انایحا  و  دربن ، دوهـش  هیاپ  رب  شنامیا  هک  قباس  ناسنا  نآ  رگید  هک  ارچ  دش ، دهاوخ 
نیرتمک و  دـشاب ) یم  رت  نیگنـس  رت و  سوملم  وا  شیاـمزآ  (و  تسا هدـش  تیلوئـسم  ناـمیا و  زا  دـیدج  هلحرم  دراو  وا  ناسنیدـب  و 

.دنک یم  مهارف  ار  یهلا  دیدش  تازاجم  تابجوم  وا ، یهاتوک  لفاغت و  ریصقت و 

دوب نیگنس  تخس  ادخ  يایلوا  ءایبنا و  تیلوئسم  لیلد  نیمه  هب 

115 112 هدئام /  - 1
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!( تقیقح هار  ناکلاس  نید و  ياملع  همه  يارب  تسیرادشه  کی  نیا  (و  .هتشاد تشحو  نآ  زا  هشیمه  هک  يروطب 

وا راـید  رهـش و  رد  یعیبـط  روـطب  سکره  لاـثم  روـطب  .مینک  یم  دروـخرب  بـلطم  نـیا  زا  ییاـه  هنوـمن  هـب  زین  هـنازور  یگدـنز  رد 
تدـش زا  یهانگ  یب  ناسنا  هک  دـنیبب  دوخ  مشچ  اـب  هک  یماـگنه  اـما  دراد ، تیلوئـسم  اـهنآ  ربارب  رد  هک  دـنراد  دوجو  یناگنـسرگ 

.ددرگ یم  ضوع  وا  تیلوئسم  لکش  ملسم  روطب  دنک ، یم  هلان  یگنسرگ 

رگید تایآ  قایـس  زا  یلو  هدـماین  ناحتما  هملک  تاـیآ  نیا  رد  دـنچره  هک  تسنیا  میزادرپب  نآ  رکذ  هب  تسا  مزـال  هک  يرخآ  هتکن 
«. ملعأ ُهّللاو   » میراد ار  تقیقح  نیا  لامتحا 
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رقف اب  شیامزآ 

رقف اب  شیامزآ 
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رقف اب  شیامزآ   5

هراشا

، يربص یب  ربـص و  نازیم  دـیامن و  روهظ  شتـالامک  یمدآ ، ناسنیدـب  اـت  دـشاب  یم  رقف »  » هلیـسو هب  یهلا  ياـهنومزآ  زا  رگید  یکی 
.دش ایوج  مالسلا ) مهیلع  ) همئا نانخس  میرک و  نآرق  زا  ناوت  یم  ار  نیا  ددرگ ، راکشآ  شا  یساپسان  ساپس و 

(1) .َنوُعَجُْرت انَیلا  ًهَْنتف َو  ریَخلا  ِّرَّشلِاب َو  ْمُکَُوْلبَن  ِتوَملا َو  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 

هب ماجنارـس  مینک و  یم  التبم  بئاصم ) رقف و  ) رـش ریخ و  هب  نومزآ  ناونع  هب  ار  امـش  و  دشچ ، یم  ار  گرم  معط  یناسنا  ره  همجرت :
.دیدرگ یم  زاب  ام  يوس 

هیلع هّللا  یلص  ) مرکا لوسر  زا  هکنانچ  .دشاب  یم  لکشم  راوشد و  رقف  اب  شیامزآ  مینادب  دیاب  .تسا و  رقف »  » رش ياهقادصم  زا  یکی 
: تسا هدمآ  هلآ ) و 

« دورمن  » شتآ هب  مدرک و  قلخ  ار  وت  میهاربا ، يا  دومرف : یحو  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

35 ءایبنا /  - 1
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يا درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا يدرک ؟ یم  هچ  متفرگ  یم  وت  زا  ار  ربص  مدومن و  یم  رقف  هب  التبم  ار  وت  رگا  مدرک  تناـحتما 
.تسا رت  تخس  دورمن  شتآ  زا  نم  يارب  رقف  راگدرورپ !

: هدمآ نینچ  مالسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نبا  یلع  نخس  ماما  زا  و 

(1) .ُرَبْکَالا ُتوَملا  ْرقَْفلَا 

.تسا گرزب  گرم  رقف  همجرت :

.ِْتقَمِلل ٌِهیَعاد  ِلقَِعل ، ُهَشَهْدَم  َنیِّدِلل  ُهَصَْقنَم  َْرقَْفلا ، َّنِاَف  ُْهنِم ، ِهّللاب  ْذِعَتْساَف  ْرقَفلا ، َْکیَلَع  ُفاخَا  ّینِا  یَُنب ، ای  مالسلا ) هیلع  ) ُْهنَع و 

ادخ هب  نآ  زا  مسرت ، یم  وت  رب  رقف  زا  مدـنزرف ! دومرف : هیفنح » نب  دـمحم   » شدـنزرف هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  همجرت :
یم نیبدـب  مدرم  هب  تبـسن  ار  وا  وا و  هب  تبـسن  ار  مدرم  و  شوشم ، ار  وا  هشیدـنا  لقع و  صقان و  ار  ناسنا  نید  رقف  هک  ارچ  ربب ! هانپ 

.دزاس

(: مالسلا هیلع  ) یلع لاق 

(2) .ِهتَّجُح ْنَع  َنِطَْفلا  ُسِرُْخی  ُْرقَْفلَا 

.دزاس یم  گنگ  شلیلد  نایب  زا  ار  كریز  صخش  رقف  همجرت :

ص 1166 مکح 154 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 1089 تمکح 3 ،  هغالبلا ، جهن  - 2
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ناوت یم  و  تساهنآ ، دوخ  هیحان  زا  تسامرف  مکح  يرشب  عماوج  زا  یضعب  رب  هک  يرقف  مینادب  هک  تسا  تیمها  زئاح  هتکن  نیا  هتبلا 
ّمها زا  هک  یجراخ  نارگرامعتسا  لواپچ  و  یلخاد ، رگتراغ  دبتسم و  ياهمیژر  دوجو  هلمج  زا  .درمش  ار  يددعتم  لماوع  اهنآ  يارب 

زا مادکره  .....داسف ! هب  یگدولآ  یقالخا و  طاطحنا  حیحص و  يژولوئدیا  ینیب و  ناهج  گنهرف و  نتشادن  نینچمه  دشاب ، یم  اهنآ 
هک يرقف  نیمه  دـنوادخ  اـسب  هـچ  رگید  فرط  زا  .دروآ و  دوـجوب  عاـمتجا  درف و  یتسدـگنت  رقف و  يارب  ار  هـنیمز  دـناوت  یم  اـهنیا 

.دهد رارق  شیامزآ  نومزآ و  دروم  ار  نآ  هدمآ ، دوجوب  ناسنا  دوخ  هیحان  زا  شلماوع 

.دراد تمحر  فطل و  شناگدنب  همه  هب  تبسن  دنک و  یمن  فاجحا  ملظ و  يدحا  هب  نآرق  هیآ  حیرص  قبط  دنوادخ  نوچ 

هدرک يدادادخ  عبانم  زا  حیحـص  هدافتـسا  شـشوک و  راک و  هب  قیوشت  ار  مدرم  موش  هدیدپ  نیا  اب  هزرابم  يارب  مالـسا  مینیب  یم  اذـل 
هفیظو کی  ار  نآ  تسا و  هدـش  نادنمتـسم  زا  تیامح  رب  دایز  دـیکأت  مالـسلا ) هیلع  ) نیموصعم تاـیاور  نآرق و  رد  نینچمه  .تسا 

.تسا هتسناد  یمومع  یهلا و 

هدـیدپ نیا  اب  هزراـبم  هب  ....و  ملاـظم  در  سمخ ، تاـکز ، هقدـص ، محر ، هلـص  دـننام  دوخ ، شخبتاـیح  ياهروتـسد  اـب  زیزع  مالـسا 
هدمآ رقف ) ) موش
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نآ ندرکن  تیاعر  .تسا و  هتـسناد  يورُخا  شاداپ  دزم و  و  یهلا ، برقت  بجوم  و  تداـبع ، ار  ضئارف  نیا  هب  ندرک  لـمع  .تسا و 
.میهد ارف  شوگ  دروم  نیا  رد  مالسا  ياهشرافس  هب  کنیا  تسا ، هداد  رارق  اهناسنا  یتخبدب  باذع و  بجوم  ار 

(: مالسلا هیلع  ) یلع لاق 

(1) .ُهّللا ُهَدَْعبَاَف  َرَقَْتفا  َُّمث  اباُرت  ًءام َو  َدَجَو  ْنَم 

اب ددنب و  یمن  راکب  يرادرب  هرهب  يارب  ار  دوخ  یناسنا  يورین  دراد و  رایتخا  رد  یعیبط  يورین  ینعی  كاخ  بآ و  هک  یـسک  همجرت :
.داب وا  رب  تنعل  نیرفن و  دنارذگ  یم  یئادگ  رقف و 

تسد هب  جنر  بعت و  یب  یسک  هدروان  جنگ  لگ  نماد  دربن  دسرتب  راخ  زا  هکره 

(2) گنهن دسارهن ز  دیاب  ؤلؤل  ار  هکره  تسود  هب  هار  دربن  معنت  هدرورپ  زان 

« هنجلا باحصا   » زیگنا تربع  ناتساد 

(3) .َنیِحبْصُم اهَّنُم  ِرْصََیل  وُمَْسقَا  ِْذا  ِهَّنَجلا  َباحْصَا  انوََلب  ّانِا 

ص 19 ج 23 ،  راحب ، - 1
يدعس - 2

17 ملق /  - 3
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ار غاب  ياه  هویم  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  هک  یماگنه  میدرک ، شیامزآ  ار  غاب  نابحاص  هک  هنوگنامه  میدومزآ  ار  اـهنآ  اـم  همجرت :
.دننیچب نادنمتسم ) راظنا  زا  رود  ) ناهاگحبص

رب انب  ) اعنـص گرزب  رهـش  یکیدزن  رد  نمی  نیمزرـس  رد  هدوب ، یغاـب  هک : تسا  هدـمآ  هنوگنیا  ملق  هروس  رد  هیآ  دـنچ  نیا  يارجاـم 
ناقحتسم و هب  ار  هیقب  و  تفرگ ، یمرب  غاب  نآ  هرمث  زا  زاین  ردق  هب  وا  تسا ، هتشادر  ارق  نمؤم  يدرمریپ  رایتخا  رد  هک  روهشم ) لاوقا 
هب دوخ  اـم  دـنتفگ : دـندادن و  رارمتـسا  ار  ردـپ  ریخ  راـک  شنادـنزرف  هدیـشوپ ، اـیند  زا  مشچ  هک  یماـگنه  اـما  هداد ، یم  نادـنمزاین 

میمصت بیترت  نیا  هب  و  مینک ! لمع  نامردپ  دننام  میناوت  یمن  ام  و  دنرایـسب ، ام  نادنزرف  لایع و  هک  ارچ  میرتراوازـس ، غاب  لوصحم 
، هدمآ تایآ  نیا  رد  هک  دش  نامه  اهنآ  تشونرـس  و  دنزاس ، مورحم  دنتفرگ  یم  هرهب  نآ  زا  هلاس  ره  هک  ار  نادنمتـسم  مامت  دنتفرگ 
، دنهد یفنم  باوج  اهنآ  هب  دننک و  تشادرب  دنیایب  نادنمتسم  هکنیا  زا  لبق  ار  ناتخرد  لوصحم  حبـص  زاغآ  رد  دنتـشاذگ  رارق  اهنآ 

يارب ریگارف  يالب  باذع و  دـندوب ، باوخ  رد  اهنآ  همه  هک  عقوم  نآ  رد  بش ، ماگنه  هب  دـنوادخ  میمـصت ، هشیدـنا و  نیا  رطاخ  هب 
داد و رارق  یناملظ  هایـس و  بش  هب  لیدـبت  ار  زبسرـس  مرخ و  غاـب  نآ  راـبگرم ، يا  هقعاـص  نازوس و  شتآ  نآ  رثا  و  داد ، رارق  اـهنآ 

رتسکاخ یتشم  زج  ماجنارس 
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میتساوخ یم  ام  دـنتفگ  دوخ  اب  .دـندش و  یهلا  باذـع  نیا  هجوتم  غاب  هب  دورو  ماـگنه  حبـص  ناردارب  .دـنامن و  یقاـب  يزیچ  نآ ، زا 
تاـکرب مه  و  يداـم ، دـمآرد  زا  مورحم  مه  میدـش ، مورحم  رتـشیب  همه  زا  ناـمدوخ  اـما  مـینک ، مورحم  ار  نادـنمزاین  نادنمتـسم و 

.دمآ یم  تسد  هب  نادنمزاین  هب  ادخ و  هار  رد  قافنا  قیرط  زا  هک  يونعم ،

، لفاغ ياهناسنا  نآ  ات  درک ، نایب  دننک  یمن  نادنمتسم  هب  یگدیـسر  قافنا و  هک  یناسک  زا  تمذم  ناونع  هب  ار  ناتـساد  نیا  دنوادخ 
دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  یهلا  باذع  زج  هک  ارقف  هب  یگدیـسر  مدع  ماجنارـس  هب  دوش و  ءایحا  ناشلد  رد  یهاگآ  يرادـیب و  تلاح 

.دنربب یپ 

(1) .َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَا  ِهَرِخالا  ُباذََعل  ُباذَعلا و  َِکلذَک 

.دنتسناد یم  رگا  تسا  رتگرزب  مه  نآ  زا  ترخآ  باذع  و  ایند ) رد  ) دنوادخ باذع  تسا  هنوگنیا  همجرت :

.دنناد یم  نادنمتسم  هب  ناسحا  ار  نینمؤم  تافص  زا  یکی  رگید  ياج  رد 

(2) .اروُکُش ًءازَج َو ال  ْمُْکنِم  ُدیُرن  ِهّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِا  اریسَا  امیتَی َو  انیکْسِم َو  هِّبُح  یَلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 
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یم قاـفنا  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  رب  دـنراد  نآ  هب  هک  يا  هقـالع  ماـمت  اـب  ار  دوخ  ماـعط  هک ) دنتـسه  یناـسک  ناراـکوکین  :) همجرت
.میهاوخ یمن  شاداپ  رکشت و  امش  زا  میهد  یم  اذغ  ار  امش  ادخ  ياضر  رطاخ  هب  ام  دنیوگ ) یم  (و  دنیامن

(: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ) هّللا لوسر  لاق 

(1) .اقَح ُنِمؤُملا  ََکلذَف  هِسْفَن  ْنِم  َساّنلا  َفَْصنا  َریقَفلا َو  َیساو  ْنَم 

.تسا یعقاو  نمؤم  دشاب  هتشاد  هنافصنم  دروخرب  مدرم  اب  دنک و  کمک  نادنمتسم  هب  سکره  همجرت :

هتـساوخ اهدیدهت  قیوشت و  اب  و  تسا ، هدرک  هزرابم  رقف  اب  يدج  روطب  مالـسا  میریگ  یم  هجیتن  تیاور ، هیآ و  دـنچ  نیا  عومجم  زا 
ثحب نیا  اب  دروایب  دوجوب  ار  يدنمتـسم  نیا  تابجوم  يرگید  لماوع  رگا  لاح  .دربب  نیب  زا  اهتلم  ناـیم  زا  ار  موش  هدـیدپ  نیا  تسا 

.دهدب رارق  شناگدنب  زا  یضعب  ناحتما  دروم  ار  عوضوم  نیمه  دنوادخ  تسا  نکمم  اذل  درادن و  یتافانم 

ج 48 نینثالا ، باب  قودص ، خیش  لاصخ  - 1
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يرامیب اب  شیامزآ 

يرامیب اب  شیامزآ 
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يرامیب اب  شیامزآ   6

فعـض تسیز ، طیحم  یگدولآ  هیذغت ، ءوس  تثارو ، یکیتنژ و  لماوع  نوچ : دراد ، ییاهتلع  يرامیب »  » هب ناسنا  ندـش  التبم  هچرگ 
لاعتم دنوادخ  یهاگ  اهنیا  رانک  رد  یلو  ....و  دیدش  يامرگ  امرـس و  دایتعا ، یندب ، تیلاعف  مدع  دح ، زا  شیب  دایز و  تمحز  راک و 

نآرق و زا  مه  عوضوم  نیا  .دنهد  یم  زورب  یـشنکاو  هچ  دوخ  زا  درگنب  ات  دهد  یم  رارق  ناحتما  ضرعم  رد  هلیـسو  نیدـب  ار  يدارفا 
.دوش یم  هدافتسا  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانخس 

(1) .َبانَا َُّمث  ادَسَج  ِهیسرُک  یلَع  اْنیَْقلَا  َناْمیَلُس َو  اّنَتَف  دََقل  َو 

وا يوـس  هب  درک ، هیرگ ) ) هباـنِا دـنوادخ  هاـگرد  هب  وا  سپـس  میدـنکفا ، يدـسج  وا  یـسرک  رب  و  میدوـمزآ ، ار  نامیلـس  اـم  هـمجرت :
.تشگزاب

شیامزآ دروم  دیدش ، درد  تخس و  يرامیب  اب  ار  نامیلس  ترـضح  لاعتم  دنوادخ  دنا : هتفگ  نیرـسفم  زا  یخرب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
دسج دننام  نامیلس  ترضح  هک  دوب ، دیدش  يدح  هب  ترضح  يرامیب  و  داد ، رارق 
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مسج هک  تسا  نیا  ناشرظن  اه  یضعب  ) .دومن رافغتسا  درب و  هانپ  ادخ  هب  یهلا  ناحتما  هب  هجوت  اب  .دوب و  هداتفا  یسرک  يور  حور  یب 
(. تسا هدوب  مالسلا ) هیلع  ) نامیلس ترضح  دنزرف  حور  یب 

(1) .َنوُعَجُرت اْنَیِلا  ًهَْنِتف َو  ِْریَْخلا  ِّرَّشلِاب و  ْمُکَُوْلبَن  ِتوَْملا َو  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 

یم زاب  ام  يوس  هب  ماجنارس  و  مینک ، یم  التبم  رش  ریخ و  هب  ندومزآ  ناونع  هب  ار  امـش  و  دشچ ، یم  ار  گرم  معط  ناسنا  ره  همجرت :
.دیدرگ

هب شنارای  زا  يا  هدـع  دوب و  هدـش  ضراع  تلاسک  ار  ناشیا  هک  دـننک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
یلاعبانج زا  یلوم  دنتفگ : یم  هدز  تفگش  اهنآ  تسا  رش » : » دومرف دندش ، ایوج  ار  ترـضح  لاح  یتقو  دنتفر ، ترـضح  نآ  تدایع 

زا دارم  میامن ، یم  ناحتما  ریخ  رش و  اب  ار  امش  ریَْخلا ) ِّرَّشلاب َو  مُکَُوْلبَن  :) دومرف دنوادخ  دومرف : ترضح  تفر ، یمن  راظتنا  نخـس  نیا 
هک دروخ ، یم  مشچ  هب  ناوارف  مالـسلا ،) مهیلع  ) راهطا همئا  تاشیامرف  تاـیاور و  رد  زین  .تسا و  رقف  يراـمیب و  رـش »  » اـب شیاـمزآ 

.دناسر یم  یناسنا  یلاع  بتارم  هب  يرامیب »  » هلیسو هب  ار  دوخ  نمؤم  حلاص و  ناگدنب  دنوادخ  دنا  هدومرف 
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(1) .ِهِدَسَج یف  ِءالِتبِْالِاب  ِّالا  ٌْدبَع  اهُُغْلبَی  ًَهلِْزنُم ال  ِهَّنَجلا  یف  َّنِا 

رد ) هک یئالب  اب  رگم  دوشن ، لیان  نآ  هب  يا  هدنب  چیه  هک  تسا  يا  هبترم  ماقم و  تشهب  رد  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  همجرت :
.هدیسر شندب  هب  ایند )

(: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ) هّللا لوسر  لاق 

(2) ....و ُضارَمألا  ُعاجْرألا َو  ُهَئَفْکَت  ُنِمؤُملا  َِکلذَک  اذَک َو  اذَک َو  ُحایِّرلا  اُهئَفْکَت  ِعرَّزلا  ِهَماخ  ِلَثَمَک  ِنِمؤُملا  ُلَثَم 

جک اهیرامیب  اهدرد و  زین  را  نمؤم  دـنک و  یم  جـک  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  وا  داـب  هک  تسا  یهاـیگ  هقاـس  لـثم  نمؤم  لـثم  همجرت :
.دیامن

: هک هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

.تسا نادنز  ناسب  نانمؤم  يارب  ایند 

اه و قح  اهمتس ، ندید  ندینش و  و  دنرب ، یم  رـس  هب  یتحاران  راشف و  جنر ، رد  هشیمه  نانمؤم  ناهج ، گرزب  نادنز  رد  هک  تسادیپ 
تخرد و هک  یمـسوم  ياهداب  شزو  نوچمه  رگید  فرط  زا  یهاگ  راوگان  ثداوح  و  دـنک ، یم  تحاران  ار  ناش  حور  اـه  ضیعبت 

.دوش یمن  هدنسب  مه  نیا  هب  و  دروآ ، یم  ور  ناشیوس  هب  دنک  یم  وس  نآ  وس و  نیا  ار  تعارز 

ص 314 ج 3 ،  یفاک ، لوصا  - 1
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لماع هک  رگمتـس  اب  هزرابم  هب  یتلادـع  یب  ملظ و  طاسب  ندـیچرب  يارب  اـت  نمؤم »  » یلو ددرگ ، یم  ناـشریگنماد  اـهدرد  اـهیرامیب و 
ددرگن یهلا  ياضق  اضر و  هب  یـضار  دـیامنن و  ربص  يرامیب  یگدـنز و  تامیالمان  هب  تبـسن  دزیخنرب و  تسا  هعماج  ياه  یتخبدـب 

.دسر یمن  تابثا  هب  شندوب  نمؤم » »

: دومرف مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  میکح ، دنوادخ 

هیام هب  مزاس ، یم  التبم  شریخ  هیام  هب  ار  وا  اریز  ما ، هدیرفاین  شیوخ  نمؤم  هدنب  زا  رت  ینتـشاد  تسود  يا  هدیرفآ  چیه  یـسوم ! يا 
.منادرگ یم  تیمورحم  راچد  شریخ  هیام  هب  مشخب و  یم  یتسردنت  تیفاع و  شریخ 

نم ياضق  هب  دراذگب و  ساپـس  ار  میاه  تمعن  دنک ، يروبـص  الب  رب  دیاب  نم  هدنب  سپ  .تسیچ  رد  ما  هدـنب  حالـص  هک  میاناد  نم  و 
.دشاب دونشخ 

(1) .دنک تعاطا  ارم  نامرف  دشوکب و  نم  يدونشخ  رد  هک  طرش  نادب  مراگنب ، شیوخ  هاگرد  نیقیدص  رامش  رد  ار  وا  مان  ات 

هب یبایتسد  تقاـیل  یـصاعم و  زا  سفن  بیذـهت  دراد ، هارمه  ار  یهلا  برقت  هکنیا  رب  هوـالع  اـهالب  اـهیرامیب و  لـباقم  رد  ربص  يرآ 
ياه تمعن 

ص 331 ج 72 ،  راحب ، - 1
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.دروآ یم  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  یهلا  صاخ 

تدشاب یناعم  جنگ  ات  ریگ  تلزع  جنک  تَدَشاب  یناگدنز  یناف  نادنز  نیا  رد  ات 

تدشاب ینارماک  ادرف  شیوخ  ماک  هب  ات  نکش  مه  رد  دوخ  ماک  رد  نامز  نیا  ماکان  ماک و 

(1) تدشاب یناگیاش  جنگ  جنر ، زا  دعب  هک  ات  مغ  جنر و  رد  نک  ربص  نادرم  وچ  يدنچ  یکزور 

يروباشین راطع  - 1
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تسکش اب  شیامزآ 
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تسکش اب  شیامزآ   7

شا هنیمز  تسا  نکمم  دنچره  دهد  یم  رارق  نومزآ  دروم  یناگدنز  ياه  هنحص  رد  تسکـش  اب  ار  شناگدنب  یهاگ  لاعتم  دنوادخ 
.دشاب هدرک  مهارف  ناسنا  دوخ  ار 

رد هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) ربمایپ تما  يارب  یـسرد  ناونع  هب  ار  دُحا  نایرج  شدوخ  ریبدـت  تحلـصم و  يور  دـنوادخ  لاثم  روط  هب 
.دنک یم  نایب  هنوگنیا  نآرق 

.مُکَِیلَْتبَِیل ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَص  َُّمث  .....ُُمْتلِشَف  اِذا  یّتَح  ِِهنْذِِاب  ْمُهَنوُّسُحَت  ِْذا  ُهَدْعَو  هّللا  ُمُکَقَدَص  ْدََقل  َو 

( دـُحا گنج  زاغآ  رد  ) ماـگنه نآ  رد  تفگ ، تسار  دـُحا ) رد  نمـشد  رب  يزوریپ  هراـبرد  ) امـش هب  ار  دوخ  هدـعو  دـنوادخ  همجرت :
دیتخادرپ عازن  هب  دوخ  راک  رد  و  اهرگنـس ) ندرک  اهر  رثا  رب  ) دـیدش تسـس  هکنیا  ات  دـیدناسر ، یم  لتق  هب  وا  ناـمرف  هب  ار  نانمـشد 

.دنک شیامزآ  ار  امش  ات  دیماجنا ) تسکش  هب  امش  يزوریپ  (و  تخاس فرصنم  اهنآ  زا  ار  امش  دنوادخ  سپس 
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نمشد رکشل  دندش و  زوریپ  يدوز  هب  و  دندیگنج ، یصاخ  تعاجـش  داحتا و  اب  گنج  زاغآ  رد  ناناملـسم  دحا ، گنج  يارجام  رد 
هوک  » فاکش رد  هک  نازادناریت  زا  یعمج  ینامرفان  یلو  تفرگ ، ارف  ار  مالـسا  رکـشل  رـسارس  يداش  زا  یجوم  دش و  هدنکارپ  مه  زا 
عمج هب  نارگید  اهنآ و  ندـش  لوغـشم  ساسح و  رگنـس  نآ  ندرک  اهر  دـندیگنج و  یم  ریبج » نبا  هّللادـبع   » یگدرکرـس هب  نینیع »

دندش و لزلزت  راچد  نانملسم  زا  یضعب  .ددرگ  دراو  مالسا  رکـشل  هب  یتخـس  تسکـش  ددرگرب و  قرو  هک  دش  ببـس  مئانغ ، يروآ 
دیوگ یم  خساپ  اهنآ  هب  قوف  هیآ  میدروخ ؟ تسکـش  گنج  نیا  رد  ارچ  سپ  دوب ، هدادن  يزوریپ  هدعو  ام  هب  ادخ  رگم  دـنتفگ ، یم 

.دهد یم  حیضوت  ار  تسکش  للع  و 

(1) دراد هگن  الب  زا  لاح  همه  رد  شادخ  دراد  هگن  ادخ  لها  بناج  هک  نآ  ره 

لزغ ش 25 ظفاح ، ناوید  - 1
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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يزوریپ اب  شیامزآ 

يزوریپ اب  شیامزآ 
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يزوریپ اب  شیامزآ   8

ياهنادـیم رد  تقیقح  نیا  دوش و  زوریپ  قفوم و  شیگدـنز  داعبا  مامت  رد  تسا  دـنم  هقالع  هک  تسا  نیا  ناسنا  ياـهیگژیو  زا  یکی 
ار شناگدنب  هاگ  لاعتم ، دنوادخ  اذل  دوش  یم  نشور  رتشیب  گنج  تازیهجت  رد  تردـق  يرترب  تورث ، دایدزا  هبتر ،، ماقم و  یملع ،
ار ادخ  اهیراتفرگ  اهیتخـس و  دننام  ایآ  يزوریپ  نیا  زا  سپ  هک  دوش  راکـشآ  ات  .دیامزآ  یم  دنروآ  یم  تسدب  هک  اه  يزوریپ  نیا  اب 

یهلا ياهروتسد  يارجا  رکف  مهزاب  دننک ، یم  نمشد  رب  هبلغ  هزرابم  گنج و  نادیم  رد  هک  یعقوم  لاثم  روط  هب  هن ؟ ای  دننک  یم  دای 
عوضخ عضاوت و  نمشد  تسکش  اب  ایآ  دننز ؟ یم  يدعت  ملظ و  هب  تسد  دوخ  ای  دنتسه  یتلادع  یب  متس و  زا  يریگولج  ددص  رد  و 

!؟ هن ای  دوش  یم  تینم  رورغ و  هب  لیدبت  ناش 

: دنک یم  لقن  نینچ  شموق  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  لوق  زا  میرک  نآرق 

ِضْرَالا یف  ْمُکَِفلْخَتْسَی  ْمُکَّوُدَع َو  َِکلُْهی  ْنَا  ْمُکُّبَر  یسَع  َلاق 
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(1) .نُولَمْعَت َفیَک  َرُْظنَیَف 

درگنب دزاس و  اهنآ ) ) نیـشناج نیمز  رد  ار  امـش  دـنک و  كاله  ار  امـش  نانمـشد  ناتراگدرورپ  تسا  دـیما  تفگ : یـسوم ) :) همجرت
.دینک یم  لمع  هنوگچ 

هب ندیـسر  ماگنه  هک  دوش  یم  زاغآ  امـش  شیامزآ  نارود  يزوریپ  زا  سپ  دش و  دـیهاوخ  زوریپ  تماقتـسا  هیاس  رد  ماجنارـس  ینعی 
؟ هن ای  دز  دیهاوخ  متس  ملظ و  هب  تسد  تردق  يزوریپ و 

: دیامرف یم  ردب »  » گنج يزوریپ  هب  عجار  رگید  هیآ  رد 

(2) .انَسَح ًءالَب  ُْهنِم  َنینِمؤُملا  َِیْلُبِیل  یَمَر َو  هّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ام  ْمُهَلَتَق َو  هّللا  َّنِکلَو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف 

تروص هب  گیر  كاخ و  هک  ربمایپ  يا  ) يدوبن وت  نیاو  تشک  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دـیتشک ، ار  اهنآ  هک  دـیدوبن  امـش  نیا  همجرت :
.دیامزایب یبوخ  هب  هلیسو  نیا  هب  ار  نانمؤم  تساوخ  یم  ادخ  دیشاپ و  ادخ  هکلب  يدیشاپ ، اهنآ )

نوگانوگ ياهتمعن  ردب  گنج  رد  هک  دناسرب ، ناناملسم  هب  دهاوخ  یم  دنوادخ  تسا ، هدش  لزان  ردب  گنج  زا  دعب  هک  هیآ  نیا  رد 
ناناملسم هب 

129 فارعا /  - 1
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گنج رد  ار  امش  هک  یهلا  یبیغ  ياهدادما  دنکن  دیوگ  یم  تسخن  هیآ  رد  هک  دوب ، نمشد  رب  هبلغ  اهتمعن  زا  یکی  و  دومرف ، تیانع 
هجوتم تسا و  ییادخ  شیامزآ  يزوریپ  نیا  رد  هک  دنک  یم  دزشوگ  سپس  دیوش و  لفاغ  ادخ  دای  زا  و  دینک ، شومارف  دومن  زوریپ 

.ددرگن مکاح  امش  رب  رورغ  هک  دیشاب 
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نداد تلهم  اب  ناحتما 
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نداد تلهم  اب  ناحتما   9

هراشا

یهلا نومزآ  دنا  هدش  وا  هب  التبم  هک  يدارفا  وا و  يارب  دوخ  نیاو  دهد ، تلهم  ار  ملاظ  هک  تسنیا  راگدرورپ  ياهتنس  زا  رگید  یکی 
.دشاب یم 

مـسیلایرپما ای  دنراد ، یم  اور  متـس  فلتخم  ياه  تلم  رب  روتاتکید  دبتـسم و  رگمتـس  نارادمامز  دـننیب  یم  یتقو  اهناسنا  زا  يرایـسب 
نوخ هک  ولاز  دـننام  دـنهد و  یم  جاور  ار  دوخ  طحنم  گنهرف  گنرین  هئطوت و  اهدـص  اـب  مسینویهـص  لـماوع  برغ و  رگرامعتـسا 

یم هدهاشم  یتقو  ای  دندرگ ، یمن  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  مادـکچیه  دـنرب و  یم  امغی  هب  ار  اهتلم  عفانم  تورث و  دـکم ، یم  ار  ناسنا 
هک يراوگان ، دماشیپ  چیه  و  دننک ، یم  ...و  يدزد  يراوخ و  مدرم  لام  یـشایع ، تیانج ، يدامتم  ياه  لاس  دساف  ياهناسنا  دـنیامن 

ناناوج هک  ناردام  ناغف  هآ و  هک  ینامز  ای  دوش ، یمن  هدید  تسا  اهنآ  يارب  دنوادخ  هیحان  زا  يرفیک  خلت ، دادیور  نیا  تفگ  دوشب 
.دنیوگ یم  دنرگن  یم  ار  اهنآ  میتی  دنزرف  متام  هیرگ و  هدش و  هدرپس  مادعا  هخوج  هب  هنامولظم  اهنآ 
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دنوادخ ارچ  درب ؟ یمن  نیب  زا  ار  ملظ  نیطالس  نیا  دنوادخ  ارچ  دیامن ؟ یمن  هاتوک  مولظم  رـس  زا  ار  ملاظ  تسد  لاعتم  دنوادخ  ارچ 
.....؟ ارچ دناسر ، یمن  ناش  تشز  لامعا  يازس  هب  ار  دساف  دارفا 

هب هک  تسا  نیا  رد  شتمکح  تیـشم و  راـگدرورپ  هکنیا : حیـضوت  .دـنا  هداد  خـساپ  اـهارچ  نـیا  هـب  ینید  ناـیاوشیپ  مـیرک و  نآرق 
یم ار  وا  ینامرفان  متـس و  دـح  هچ  ات  دوش  مولعم  هک  دـهد  یم  تلهم  فرحنم ، راکهانگ و  دارفا  دبتـسم و  هشیپ و  متـس  نارادـمامز 

.دهد یم  رارق  ناحتما  ضرعم  رد  ار  اهنآ  دوخ  نداد  تلهم  تنس  اب  و  دننک ،

ٍبیرَق ٍلَجَا  یِلا  انرِّخَا  انَّبَر  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُلوُقَیَف  ...ُراْصبَالا  ِهیف  ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهرِّخَُؤی  امَّنِا  َنوُِملاّظلا ، ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  َّنَبَسْحَت  َو ال 
(1) .....َلُسُّرلا ِِعبَّتَن  َکَتَوعَد َو  ْبُِجن 

هک يزور  يارب  هتخادنا  ریخأت  یتحلـصم ) يور  ) ار اهنآ  رفیک ) هکلب  هن  ) تسا لفاغ  ناملاظ  ياهراکزا  ادـخ  هک  ربم  نامگ  و  همجرت :
ار ام  یهاتوک  تدم  اراگدرورپ  دـنیوگ : یم  ناملاظ  هک  زور  نآ  ....دتـسیا  یم  زاب  تکرح  زا  تشحو ) سرت و  زا  ) نآ رد  اه ، مشچ 

....و مینک  يوریپ  ناربمایپ  زا  و  میریذپب ، ار  وت  توعد  ات  هد  تلهم 

رایتخا هدارا و  همزال  مینادب  هک  تسین ، فطل  زا  یلاخ  بلطم  نیا  هتبلا 
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زا دنک و  یم  ینیب  شیپ  ار  یموش  هدنیآ  اهناسنا  نیا  يارب  دنوادخ  اذل  دنریگ ، شیپ  رد  ار  يدعت  ملظ و  هار  يا  هدع  هک  تسنیا  رشب 
.دنک یم  یفن  دوخ  زا  ار  ناگدنب  هب  تبسن  ملظ  عون  ره  رگید  فرط 

(1) .َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَا  َساّنلا  َّنِکل  ْیَش ًء َو  َساّنلا  ُِملْظَی  َهّللا ال  َّنِا 

.دننک یم  متس  شیوخ  قح  رد  دنمدرم  نیا  یلو  درک  دهاوخن  متس  سکچیه  هب  راگدرورپ  تقیقح  هب  همجرت :

«: َداصرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِا   » هیآ هرابرد  دش  لاؤس  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

(2) .ٍهَمَلْظَِمب ٌْدبَع  اهُزوُجَی  ِطارِّصلا ال  یَلَع  ٌهَرَْطنَق  َلاق 

.تسوا ندرگ  رد  مدرم  قوقح  و  تسا ) نارگید  هب  ) راکهدب هک  يا  هدنب  درذگن  نآ  زا  هک  طارص  رب  تسا  یلپ  دومرف : ماما 

( یهلا تلهم  زا  سپ  ،) اـیند نیا  رد  شموش  راـثآ  ماجنارـس  ملظ  تشگزاـب  هک  مینک  یم  هدافتـسا  هک  میراد  یتـیاور  رگید ، فرط  زا 
.دش دهاوخ  مه  ناسنا  دوخ  لماش 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد 

یف وَا  اِهب  َذُِخا  ٌهَمَلْظَم  َمَلَظ  ْنَم  مالسلا :) هیلع  ) قداصلا لاق 

44 سنوی /  - 1
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(1) .ِهَِدلَو یف  ْوَا  ِِهلام 

.شدنزرف رد  ای  شلام  رد  ای  دشاب  دوخ  رد  دوش ، راتفرگ  متس  نامه  هب  یسک ، هب  دنک  متس  هکره  همجرت :

یپ زا  ام  نآلا  تسا  نکمم  دوش و  یم  راکشآ  نشور و  دارفا  يارب  اهدعب  هک  دشاب  یم  نآ  رد  یتحلـصم  مه  نداد  تلهم  دوخ  يرآ 
.میشاب زجاع  تحلصم  تمکح و  نآ  هب  ندرب 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایقتم  يالوم 

(2) .َُهل ِءالْمِالا  ِْلثِِمب  ادَحَأ  هّللا  یَلَْتبا  اَم  َو 

.تسا هدرکن  شیامزآ  نداد » تلهم   » دننامه ار  سکچیه  دنوادخ  و  همجرت :

وا گرم  داّدش و  يایند 

يو هب  نامیا  ادـخ و  يوسب  مالـسلا ) هیلع  ) دوه ترـضح  یهلا  ربمایپ  توعد  یهلا و  تلهم  زا  هک  دوب  رگمتـس  ناهاشداپ  زا  داّدـش » »
؟ هن ای  تسه  مه  شاداپ  مروایب  نامیا  وت  يادخ  هب  نم  رگا  تفگ  مالسلا ) هلیع  ) دوه ترضح  هب  يزور  ماجنارس  .دوب و  نادرگ  يور 

ص 332 ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 1
ص 65 تمکح 116 ،  یتشد ، هغالبلا  جهن  - 2
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102 ص :

نینچ مدوخ  هک  رتهب  هچ  تفگ  وا  .داد  حیضوت  وا  يارب  یهلا  ربمایپ  .دیـسرپ  تشهب  فاصوا  زا  دادش  .تشهب  يرآ  دومرف : ترـضح 
زین درک و  یم  تموکح  ناریا  روـشک  رب  هک  كاحـض ) ) شا هدازرهاوـخ  يراـکمه  اـب  ماجنارـس  مزاـسب و  نیمز  يور  رد  ار  یتـشهب 

یناکم ماش  یلاوح  رد  يرهام  نیـسدنهم  ناداتـسا و  تراظن  اب  دنک و  هیهت  یناوارف  تارهاوج  هرقن و  الط و  تسناوت  رواجم  کلامم 
زا يرصق  ریظن  یب  ياهراوید  نتخاس  زا  سپ  ماجنارـس  .دنک و  مادقا  رـصق  نیا  تخاس  هشقن و  ندرک  هدایپ  تهج  اوه  بآ و  شوخ 

یتوقای و یئالط و  ياـه  هرگنُک  رهاوج و  ـالط و  تـالآ  تنیز  یناـمتخاس و  رظن  زا  هکنآ  نخـس ، هاـتوک  دروآ ، دوجوب  هرقن  ـالط و 
راگزور نآ  رد  شیع  تحارتسا و  لیاسو  ندروآ  مهارف  تانیئزت و  ریاس  غاب و  طسو  زا  ناور  ياهرهن  اهیوج و  ندوب  ناور  نینچمه 

! دوب ریظن  یب 

رهش نآ  راپسهر  يرکشل  اب  هدش ، مامت  شتشهب  نتخاس  هک  درک  ادیپ  عالطا  یتقو  درک ، یم  یگدنز  توم » رـضح   » رد داّدش  دنیوگ 
وا هب  هک  دید  یکانـسرت ) ) یبیهم راوس  هاگان  دیدرگ ، ادج  ناهارمه  زا  یتقو  دـش ، ناور  نآ  یپ  زا  دـید و  يراکـش  هار  نیب  رد  .دـش 

! متسه توملا  کلم  نم  داد ، باوج  یتسیک ؟ وت  تفگ  دیزرل و  داّدش  دنک ، یم  رطخ  مالعا 

؟ يراد راک  هچ  نم  اب  دیسرپ 
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.مدمآ تحور  ضبق  يارب  تفگ :

.دهدب ناج  سپس  دنک ، اشامت  ار  دوخ  رصق  ناتسوب و  غاب و  راب  کی  هک  تساوخ  تلهم  داّدش 

یئالب اب  زین  دادـش  نایرکـشل  ناهارمه و  مامت  و  دـش ، ضبق  شحور  دـیطلغرد و  بسا  زا  يو  یلاح  نینچ  رد  دادـن ، هزاجا  لیئارزع 
(1) .دنتفر نیبزا  ینامسآ 

یهارمگ تلالـض و  ریـسم  رد  دنکن و  هدافتـسا  بوخ  وا  ياه  تصرف  یهلا و  تلهم  زا  هک  یناسک  ناملاظ و  ماجنارـس  تسنیا  يرآ 
.دریگ رارق 

درک بارخ  ار  دوخ  هشیر  هشیت  تشادرب  درک  باوصان  نآ  ره  هشیپ  ملظ ، نیئآ 

درک بآ  رب  ترامع  هک  دوب  یسک  نآ  نوچ  دش  ملظ  نیئآ  رب  وچ  يا  هیاپ  داینب 

درک باسحلا  موی  باسح  يدید  ناهگان  هک  دوخ  لمع  زا  شابم  نمیا 

درک باتش  تصرف  تدم  هک  سب  میدید  درک  دامتعا  چیه  دوبن  ناهج  تلهم  رب 

ص 146 ایند ، دنپ  - 1

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
http://www.ghaemiyeh.com


104 ص :

.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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شیامزآ

ماقم تردق و  اب 

ماقم تردق و  اب  شیامزآ 
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ماقم تردق و  اب  شیامزآ   10

ییافوکش رکف  رد  مدرم  زا  يرایسب  و  تسا ، هتفهن  اهناسنا  دوجو  رد  يرطف  يا و  هزیرغ  روطب  ماقم ، هاج و  بُح  یبلط و  تردق  سح 
نیا مینادـب  دـیاب  یلو  درک ، دـنهاوخن  یهاـتوک  رما  نیا  رد  دوـش ، دـعاسم  اـهنآ  يارب  هنیمز  یتـسار  هب  رگاو  دنـشاب ، یم  هزیرغ  نـیا 
نوچ دـنهدیم ، انف  داب  هب  ار  تکلمم  هعماج و  اسب  هچ  دورب  تمه  تسپ  قیالان و  ياـهناسنا  غارـس  هب  رگا  ماـقم ) هاـج و  بح  ) تفص
تلم حالص  ریخ و  رکف  هب  هن  تسا ، تسا ، یناویح  زیارغ  عابشا  مدرم و  رب  تموکح  اهنآ  فده  دنـسرب  تسایر  هب  اهناسنا  نیا  یتقو 

زامن و اب  نم  تفگ : نینچ  و  تفر ، ربنم  رب  دـمآ  هفوک  هب  هک  یماگنه  هیواعم  هچنانچ  مدرم ! سومان  تناید و  رادـساپ  هن  دنـشاب ، یم 
.مدیسر مه  نآ  هب  هک  دوب  امش  رب  تسایر  مروظنم  مرادن ! يراک  امش  هزور 

.تسا هدرک  تمذم  اهنآ  هب  تمدخ  هن  دشاب  مدرم  رب  تسایر  ماقم ، زا  ناشفده  هک  ار  یناسک  دنوادخ  اذل 

ِضْرَالا یف  اُّولُع  َنودیُری  َنیذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخالا  ُراّدلا  َْکِلت 
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(1) .َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  اداسَف َو  َو ال 

میهد و یم  صاصتخا  دـنرادن  یـشکرس  داسف و  ّولُع و  هدارا  نیمز  رد  هک  نانآ  يارب  ار  ترخآ  يدـبا ) تشهب  ) هناخ نیا  اـم  همجرت :
.تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  تبقاع  انامه 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  لوق  زا  یتیاور  رد 

(2) .ِهَسائِّرلا َنِم  ِمَلْسُملا  ِنید  یف  َّرَضَِاب  اهُواعَر  َقَّرَفَت  ْدَق  ٍمَنَغ  یف  ِنابِراض  ِناْبئِذ  ام 

.ناپوچ یب  دنفسوگ  هلگ  هب  هدنرد  گرگ  ود  هلمح  زا  تسا  رتشیب  ناملسم  نید  هب  یبلط  تسایر  نایز  همجرت :

ناسنا ارنآ  هک  هتفرگ  رارق  تمذم  دروم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نآرق و  هاگدید  زا  یعقوم  ماقم  تسایر و  تشاد ، هجوت  دیاب  یلو 
.دهد رارق  دوخ  یناویح  زیارغ  لایما و  فده 

هدیدنـسپ و رایـسب  هکلب  درادـن  يداریا  اهت  هن  دـشاب ، ادـخ  قلخ  هب  تمدـخ  هلیـسو  ببـس  هب  ماقم  تسایر و  لوبق  زا  دوصقم  رگا  اما 
.دشاب یم  حودمم 

لقن نینچ  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  نابز  زا  میرک  نآرق  هچنانچ 

83 صصق /  - 1
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108 ص :

: دنک یم 

(1) .ٌمیلَع ٌظیفَح  ّینِا  ِضْرَالا  ِِنئازَخ  یلَع  یْنلَعِْجا  َلاق 

.متسه هاگآ  و  نیما ) ) ظفاح نم  هک  ارچ  هدب ، رارق  نیمز  یئاراد  تسرپرس  ارم  همجرت :

: هدش لقن  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  زا  یتیاور  رد 

(2) .اِهلْهَِال ُِحلْصَت  َهَسائِّرلا ال  َّنِاَف  َکَلَه  ِهِسْفَِنل  َهَسائِّرلا  َبَلَط  ْنَم 

.شلها يارب  رگم  تسین  هدنبیز  تسایر  هک  ارچ  دوش ، یم  كاله  شیوخ ، يارب  دنک  تسایر  بلط  هک  یسک  همجرت :

یم شیامزآ  ار  يو  زین  تسایر  تردق و  هب  ندیـسر  اب  .دـیامزآ  یم  ار  ناسنا  روما  ریاس  اب  هک  هنوگنامه  لاعتم  دـنوادخ  لاح  ره  هب 
.دیامن

(3) .نُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَیَف  ِضْرَالا  یف  ْمُکَِفلْخَتْسَی  مُکَّوُدَع َو  َِکلُْهی  ْنَا  ْمُکُّبَر  یسَع  َلاق 

كاله ار  امش  نمشد  ناتراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ  یسوم ) :) همجرت

55 فسوی /  - 1
(ع) اضرلا نویع  - 2
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109 ص :

؟ دینک یم  لمع  هنوگچ  درگنب  دزاس و  اهنآ ) ) نیشناج نیمز  رد  ار  امش  دنک و 

هب دیوش  یم  عقاو  ناحتما  ضرعم  رد  دوخ  امش  هاگنآ  دیسر  دیهاوخ  تردق  هکیرَا  هب  دیدرگ و  یم  زوریپ  نمـشد  رب  ماجنارـس  ینعی 
ندرک تسایر  عمط  رکف و  ای  دیرب ؟ یم  راک  هب  تلم  هب  تمدـخ  تهج  رد  ار  تردـق  ایآ  تفرگ ! دـیهاوخ  شیپ  رد  یهار  هچ  لابند 

.درب یم  امش  دای  زا  ار  تمدخ  هشیدنا  دیامن و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  امش 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  یتیاور  رد 

(1) .مِِهُنیْعَأ یف  َنیفَعْضَتسُْملا  ِِهئایلْوِأب  ْمِهِسُْفنَا  یف  َنیِربْکَتْسُملا  ُهَدابِع  ُِربَتْخَی  ُهَناْحبُس  هّللا  َّنِاَف 

.دیامزآ یم  دنناوتان ، فیعض و  اهنآ  مشچ  رد  هک  شیوخ  ءایلوا  اب  ار  دنمتردق  دنسپدوخ و  ربکتسم ، ناگدنب  دنوادخ  همجرت :

تروص رد  مدرم  هب  تمدـخ  تیلوئـسم و  ماجنا  ناونعب  هن  دـنرگن  یم  ماقم  تسایر و  دـید  اـب  اـه  تسپ  اـه و  تمـس  هب  هک  یناـسک 
تـسپ ریقح و  دوجوم  ار  مورحم  ریقف و  هقبط  صوصخب  تیعر و  و  دـندرگ ، یم  دـیدش  ینیب  رترب  دوخ  تلاح  راچد  نآ  هب  ندیـسر 

.دنناد یم  ناحتما  کی  نادنمتردق  يارب  ار  رما  نیا  ترضح  اذل  .دنناد و  یم 

ص 789 مالسالا ، ضیف  هبطخ 234 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
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: دیامرف یم  ترضح  نآ  زین  و 

(1) .لاجِّرلا ُریماضَم  ُتایالِولا 

.تسا نادرم  شیامزآ ) ) نادیم اهتموکح  همجرت :

، دـنوش یم  هتخانـش  دـب  وردـنک و  لبنت و  ياهبـسا  زا  بوخ ، وردـنت و  عیرـس و  ياه  بسا  یناود ، بسا  هقباسم  نادـیم  رد  هکناـنچ 
ناش تنایخ  تمدخ و  ینید ، یب  نّیدـت و  یتلادـع ، یب  تلادـع و  يدـب ، یبوخ و  زین  دنـسر ، یم  تسایر  تموکح و  هب  هک  يدارفا 

.ددرگ یم  رهاظ  راکشآ و 

: دسیون یم  يو  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع رتشا ، کلام  هماندهع  زا  یشخب  رد 

(2) ....ْمِِهب َكالِْتبأ  َو 

.تسا هدومن  ناحتما  ار  وت  اهنآ  هلیسوب  همجرت :

اب تدروخرب  راتفر و  رد  ایآ  دنیبب  ات  دیامزآ  یم  تلم  یتسرپرس  تیلوئـسم و  نتـشاد  تسدب  هلیـسو  هب  ار  وت  دوادخ  کلام  يا  ینعی 
ندـیزگرب رد  ای  یهد ؟ یم  رارق  كالم  ار  دارفا  یگتـسیاش  تقایل و  اهتـسپ ، میـسقت  رد  اـیآ  هن ؟ اـی  دـیآ  یم  دـیدپ  ینوگرگد  مدرم 

مدرم نایم  رد  تواضق  يرواد و  ساسا  ایآ  و  دراد ؟ مهس  یتسود  تقافر و  نیلوئسم 

1219 مالسالا ، ضیف  خ 432 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
همان 53 هغالبلا ، جهن  - 2
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!؟ تسا هدننک  نییعت  دراد و  شقن  طباور  ای  تسا  یمالسا  طباوض 

: دومرف یم  هیلع ) هّللا  ناوضر  ) ینیمخ ماما  ترضح  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب 

، اهرادــنامرف اـهتموکح ، اـهناسنا ، هـمه  ياـسؤر  اـههاگداد ، ياـسؤر  سلجم ، سیئر  ریزو ، تـسخن  روـهمج ، سیئر  اــسؤر ، هـمه 
(1) .تسا رتالاب  سفنا  دالوا و  صقن  رد  ناحتما  زا  ناحتما  نیا  و  دنناحتما ، ضرعم  رد  اهرادناتسا ،

: دومرف یم  يرگید  نایب  رد  و 

(2) .تسوا ناحتما  تیلوئسم  نامه  ماقم و  نامه  دراد  هک  یتیلوئسم  ره  تسه و  هک  یماقم  ره  رد  سکره 

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  يویند  ياهماقم  يونثم  رد  يولوم 

تسا ینداتفا  نابدرن  نیا  تبقاع  تسا  ینم  ام و  ناهج  نیا  نابدرن 

تسکش دهاوخ  رت  تخس  شناوختسا  تسشن  رتالاب  هک  سکنآ  مرجال 

ص 192 ج 4 ،  نیون ، هلاسر  - 1
هخروم 12/11/62 تاعالطا 17222 ،  همانزور  - 2
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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شیامزآ

هانگ باکترا  اب 

هانگ باکترا  اب  شیامزآ 
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هانگ باکترا  اب  شیامزآ   11

هراشا

هک .تسا  وا  ینورد  ياـه  هتـساوخ  یناـسفن و  زیارغ  ناـمه  تسا ، هتـشاد  ینازرا  ناـسنا  رب  هـک  دـنوادخ ، گرزب  ياـهتمعن  زا  یکی 
، فوخ یتسود ، لام  تبحم ، تعاجش ، بضغ ، توهـش ، نوچ  .تسا  يرورـض  مزال و  ناسنا  يارب  شدوخ  دح  رد  اهنآ  زا  مادکره 
هک تسا  نیا  زیارغ ، رد  هجوت  لباق  هتکن  یلو  .دـشاب  یم  رثؤم  رایـسب  یمدآ  لـماکت  يارب  هک  ....و  یبلط  تساـیر  سفن ، ّبح  ملح ،

و دومن ، بانتجا  دـیاب  تخانـش ، عونمم  ار  هزیرغ  لامعا  لقع ، اـجکره  دریگ و  تروص  لـقع  يربهر  هب  دـیاب  اـهنآ ، زا  يرادرب  هرهب 
.درک هدافتسا  دیاب  تسناد  دازآ  زاجم و  اجکره 

چیه یگدـنز  يارب  اجنآ  رد  هک  دروآ  یمرد  لگنج  رد  یناویح  عامتجا  تروص  هب  ار  ناسنا  هعماـج  زیارغ ، لاـمعا  رد  قلطم  يدازآ 
.درادن دوجو  يدنب  دیق و  عون 

هدومن نیمـضت  نآ  وترپ  رد  ار  یناسنا  تداعـس  هتخادرپ و  یناسنا  زیارغ  لیدعت  هب  یهلا ، نیتسار  ياه  نیئآ  رگید  ناسب  زیزع  مالـسا 
تسا
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تسا هتسناد  توهش  بضغ و  طرـش  دیق و  یب  لامعا  ار  ناسنا  نمـشد  نیرتگرزب  تسا و  هتخاس  دودحم  ار  زیارغ  زا  يرادرب  هرهب  و 
: دیامرف یم  هک  اجنآ 

.ُْهتَوْهَش ُْهبَضَغ َو  ِءرَْملا  َّوُدَع  يدْعَا 

.تسا وا  سانشن  زرم  یسنج  تالیامت  مشخ و  ناسنا  نمشد  نیرتگرزب  همجرت :

(1) .ِتاِئیَّسلا یلَع  مُّجَهَْتلا  ِبُونُّذلا َو  ِبوُکُر  یِلا  ْمُکُدوُقَت  اهَّنِاَف  ِتاوَهَّشلا  اورُجُْها 

یصاعم رب  موجه  ناهانگ و  عاونا  باکترا  هب  ار  امش  هک  دیزیهرپب ، شکرس  تاوهـش  زا  هدومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما همجرت :
.دناشک یم 

نامه اسب  هچ  دـنروآ و  یم  رد  راگدرورپ  تیـصعم  هانگ و  زا  رـس  دـنوشن ، لرتنک  ناسنا  نامیا  لمحت و  هلیـسوب  زیارغ  نیا  رگا  اذـل 
.دهد یم  رارق  ناحتما  رازباو  هلیسو  دنوادخ  ار  اه  تیصعم 

(2) .َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ْمُهُوْلبَن  َِکلذَک 

نآ ربارب  رد  هک  میدرک  شیامزآ  يزیچ  هب  ار  اهنآ  هنوگ  نیا  همجرت :

ثیدح 2505 مکحلاررغ ، - 1
163 فارعا /  - 2

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 127 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_115_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_115_2
http://www.ghaemiyeh.com


116 ص :

.دندومن یم  ینامرفان 

هب لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  دنتـسیز و  یم  اهایرد  زا  یکی  لحاس  رد  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  هک : تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد 
تازاجم راتفرگ  دـندرک و  تفلاخم  یهلا  روتـسد  نآ  اب  اهنآ  هک  دومن ، عنم  یهام  دیـص  زا  ینیعم  زور  رد  ار  اـهنآ  شیاـمزآ ، ناونع 

لوـسر اـت  .دـهد  یم  رارق  بطاـخم  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) ربماـیپ هیآ  رد  دـنوادخ  هـک  نداد ، سپ  ناـحتما  مـسق  نـیا  و  دـندش ،
رد دـنریگب و  تربع  دـیاش  ات  دـیامن  هدـنز  اهنیا  نهذ  رد  ار  اهنآ  هرطاـخ  دـیامن و  لاؤس  دوهی  موق  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) یمارگ

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  یتیاور 

رد نتـسب  تاکرب و  لوزن  زا  يریگولج  اه و  هویم  دوبمک  اب  دـنهد ، یم  ماجنا  ياهراک  هک  یماـگنه  هب  ار  شیوخ  ناگدـنب  دـنوادخ 
زا تسد  دیاب  هک  یسک  و  دننک ، هبوت  ناراک  هبوت  هک  تسنیا  رطاخب  ناحتما  نیا  دنک ، یم  شیامزآ  نانآ  يور  هب  تاریخ  ياه  جنگ 

(1) .دنک بانتجا  فالخ  راک  ماجنا  زا  دسرت  یم  هانگ  زا  هکنآ  و  دنریگ ، دنپ  ناریذپ  دنپ  و  يراددوخ ، دشکب  هانگ 

اهاطخ و هجوتم  و  دـنبای ، ییاهر  تلفغ  زا  ات  دـشاب ، هاـنگ  نیبکترم  يارب  رطخ ، مـالعا  هبنج  اـهیراتفرگ  نیا  اـسب  هچ  هک  اـنعم  نیدـب 
تاهابتشا و

ص 433 هبطخ 143 ،  ضیف ، هغالبلا  جهن  - 1
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.دندرگ دنمتداعس  دننیزگرب و  ار  میقتسم  تسار و  هار  دنوش و  نامیشپ  مدان و  شیوخ  ياه  هدرک  زا  دنوش و  ناشناهانگ 

.ددرگ یم  یتسدگنت  تمعن و  لاوز  ثعاب  هانگ  اهنیا  رب  هوالع 

: هدومرف نینچ  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

(1) .َدیبَْعِلل ٍمالَِّظب  َسَیل  َهّللا  َّنَِال  اهوُحَرَتِْجا  ٍبُونُِذب  ِّالا  ْمُْهنَع  َلازَف  ٍْشیَع  ْنِم  ٍهَمِْعن  ِّضَغ  یف  ُّطَق  ٌموَق  َناک  ام  ِهّللا  ُْمیَا  َو 

هک یناهانگ  هطـساو  هب  رگم  دنـشاب  هدش  هتفرگ  یگدـنز  تمعن  زان و  شوغآ  زا  یتلم  چـیه  تسین  نکمم  ادـخ ، هب  دـنگوس  همجرت :
«. دراد یمن  اور  متس  شناگدنب  هب  دنوادخ   » اریز دنا  هدش  بکترم 

تسا و رثؤم  ناـسنا  یگدـنز  رد  نآ  یعـضو  رثا  يورُخا ، باـقع  رفیک و  رب  هوـالع  راـگدرورپ ، تیـصعم  یناـمرفان و  هاـنگ و  يرآ !
.دروآ دوجو  هب  یمدآ  يارب  ار  تکاله  رقف و  تابجوم  و  دوش ، بلس  ناسنا  زا  یهلا  ياه  تبهوم  تمعن و  دوش  یم  بجوم 

هانگ رفیک 

، تشاد رارق  بصنم  تسپ و  رد  هّللاب » قثاولا   » نامز رخآ  ات  مصتعم »  » نامز زا  وا  دوب  یـسابع  نامز  يارزو  زا  کلملادبع  نب  دـمحم 
رد وا  دنیوگ 

ص 579 خ 177 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
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.دوب ریظن  مک  متس  يدعت و 

زیت نینهآ  ياـهخیم  نآ  یلخاد  ياـهراوید  هک  نهآ  زا  دوـب  هدرک  تسرد  يروـنت  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نینچ  ار  وا  ياـهراک  زا  یکی 
.دوب هتخاس  نیمرجم  تازاجم  رفیک و  يارب  ارنآ  تشاد ، رایسب 

، دوش خرس  غاد و  لماک  روطب  ات  دنزورفیب  نوتیز  بوچ  زا  ار  رونت  داد ، یم  روتـسد  دنک  رفیک  تساوخ  یم  ار  سکره  حرـش  نیا  هب 
یعـضو نیرت  كاندرد  هب  نینهآ  ياهخیم  رونت و  ترارح  اج و  یگنت  زا  مرجم  داد ، یم  رارق  رونت  نآ  رد  ار  مرجم  ياهناسنا  هاـگنآ 

.داد یم  ناج 

یلوط هدیـسر  تفالخ  هب  لکوتم » «، » هّللاب قثاولا   » تفالخ نارود  ندش  يرپس  زا  دعب  هک  نیا  راگزور  بیاجع  اه و  یتفگـش  زا  یلو 
ار وا  یتسه  مامت  درک و  رانکرب  ترازو  بصنم  زا  ار  وا  دش و  نیگمـشخ  کلملادبع » نب  دمحم   » رب يدـمآ  شیپ  رثا  رب  هک  دیـشکن 
ار نیمرجم  هک  یئاج  نامه  رد  کلملادبع » نب  دمحم   » دننک شنادنز  رونت  نامه  رد  ار  وا  هک  داد  روتـسد  هوالع  هب  دش و  فرـصتم 
ار رعـش  تیب  ود  نیا  تساوخ و  یتاود  ذـغاک و  رخآ  زور  دیـسر  تکاله  هب  ات  دوب  ینادـنز  زور  لهچ  تدـم  هب  درک ، یم  تازاجم 

.تشون لکوتم  يارب 

ٍمَْون یف  ْنیَْعلأ  َکیَرَت  ام  ُهَّنَاَک  مْوَی  یِلا  ٍمْوَی  ْنِمَف  ُلیبَّسلا  َیِه 

ٍمْوَق ْیِلا  ٍموَق  ْنِم  ُلَْقُنت  اینُد  ٌلَوُد  اهَّنِا  اْدیَوُر  َّنَع  َزْجَت  ال 
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ایند نیا  دـیآ ، یم  تمـشچ  هب  باوخ  رد  هک  یئاـیؤر  دـننامه  ینک ، یط  ار  نآ  زور  هب  زور  دـیاب  هک  تسا  یهاـگروبع  اـیند  هجوت :
.ددرگ یم  دوش و  یم  لقتنم  يا  هتسد  تسد  هب  زور  ره  هک  تسا  يا  هیامرس 

شنوریب داد  روتـسد  دـش  ربخاب  هتـشون  همان و  نومـضم  زا  هک  ادرف  دـنیبب ، زور  نامه  ار  هماـن  لـکوتم  هک  دـشن  تصرف  قاـفتا  روطب 
(1) .تسا هدرپس  ناج  تازاجم  نیرتکاندرد  اب  رونت  رد  وا  دندید  دندمآ  یتقو  نارومأم  یلو  دندروآ ،

میورب ناتسلگ  ياشامت  هب  رپ  هدوشگ  میورب  ناد  كاخ  گنت  سفق  نیا  زک  ایب 

میورب ناج  يارس  تولخ  هب  هک  یمد  اشوخ  تفرگب  نت  يانگنت  تمزالم  زا  لد 

میورب ناکمال  نادیم  هضرع  هب  ایب  تسا  گنت  ناکم  ام  حور  شرورپ  يارب 

میورب نابرهم  مینیشنب و  نابرهم  هک  سنُا  سلجم  لاح و  لها  تبحاصم  اشوخ 

میورب نادواج  رمع  یپ  رضخ  وچمه  هک  زیخرب  دهد ، یمن  عتمت  رمع  زور  ود 

ص 232 یمق ، ثدحم  موحرم  یهتنملا ، همتت  - 1
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میورب نانچ  مه  میدوب  هدمآ  هکنانچ  تسا  فیح  ام  دوجو  زا  تسا  تفرعم  هجیتن 

میورب ناهج  زک  شیپ  نآ  زا  راگدای  هب  يرثا  ناهج  رد  میراذگ  هک  دوب  نآ  شوخ 
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تدابع اب  شیامزآ 

تدابع اب  شیامزآ 
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تدابع اب  شیامزآ   12

هراشا

هک تسیا  هلیـسو  نیرت  مهم  نیرتدنمورین و  و  تسا ، دنوادخ  ربارب  رد  شنرک  للذت و  عون  نیرت  یلاع  تلذ ، راهظا  يانعم  هب  تدابع 
.دوش یم  وا  يونعم  یلاعت  سفن و  هیکزت  حور ، لماکت  ثعاب  دنک و  یم  کیدزن  شراگدرورپ  هب  ار  یمدآ 

یم دـنوادخ  .تسا  تداـبع  يارب  عیرـشت ) نیوـکت و  ملاـع  رد  ) ناربماـیپ تثعب  یتـسه و  شنیرفآ  هک  سب  نـیمه  نآ ، تـیمها  رد  و 
: دیامرف

(1) .نوُدبْعَِیلِّالا َْسنِالا  َّنجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو 

.تسا دنوادخ  تدابع  سنا ، نج و  یتسه و  شنیرفآ  فده  همجرت :

.تسا هدوب  دنوادخ  شتسرپ  هب  مدرم  توعد  نانآ  تلاسر  ءایبنا و  همه  همانراک  نینچمه 

(2) .َتوُغاّطلا اُوِبنَتْجاَو  َهّللا  اوُُدبْعا  ِنَا  ًالوُسَر  ٍهَُّما  ِّلُک  یف  ْاْنثََعب  ْدََقل  َو 

56 تایراذ /  - 1
36 لحن /  - 2
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.دینک بانتجا  توغاط  زا  و  دیتسرپب ، ار  اتکی  يادخ  هک  میداتسرف  یلوسر  یتما  ره  رد  ام  همجرت :

ام تدابع  هب  يزاین  لاـعتم ، يادـخ  هک  تسا  نشور  هتبلا  .تسا  هدوب  ادـخ  تداـبع  ناربماـیپ ، تثعب  ناـهج و  تقلخ  زا  فدـه  سپ 
: درادن

(1) .ْمُْکنَع ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِاَف 

.ددرگ یمرب  ناگدنتسرپ  دوخ  هب  تدابع  دوس  و  همجرت :

.درادن یبرم  ملعم و  يارب  يدوس  تسا و  نانآ  دوخ  عفن  هب  نادرگاش  ندناوخ  سرد  هسردم  رد  هکنانچمه 

ثعاب دـناوت  یم  تدابع  دـُعب  دـنچ  هک  تسا  نشور  دـیامزایب ؟ ار  شناگدـنب  تدابع  هلیـسوب  راگدرورپ  دوش  یم  هنوگچ  هکنیا  اـما 
.دشاب ناسنا  تیهام  ندش  ادیوه  شیامزآ و 

هام کی  تدابع ، اب  دنـشاب  یم  تذل  یـشوخ و  ندـیباوخ ، ندروخ و  تمعن ، زان و  یپ  رد  هشیمه  هک  رورپ ، نت  لبنت و  دارفا  يارب   1
ياهبش رد  حبص  نیریش  باوخ  زا  ندشرادیب  و  ناتسبات ، يامرگ  دنلب و  ياهزور  رد  صوصخب  ندیشک ، یگنـسرگ  و  نتفرگ ، هزور 

نینچمه و  حبص ، زامن  هضیرف  ماجنا  يارب  ناتسمز ، درـس  ياهدادماب  درـس  ياوه  رد  مرگ  مرن و  باوختخر  كرت  ای  ناتـسبات ، هاتوک 
هک يدام  تسرپ و  لوپ  دارفا  يارب 

7 رمز /  - 1
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...و جـح  رفـس  نتفر  بجاو و  ياه  قافنا  تاکز و  سمخ و  تخادرپ  اب  دـنروآ  یم  تسدـب  ار  یلاـم  تورث و  تمحز  یتخـس و  اـب 
.دنریگ یم  رارق  یهلا  ناحتما  دروم  نآ  زا  يداعبا 

تدابع رد  بجع  ایر و  تافآ 

زا یکی  نیا  دـنوش و  یم  لمع ) ندرمـش  گرزب  ) بجُع راـتفرگ  تداـبع ، رد  صـالخا  مدـع  رثا  رب  هک  دنـشاب  یم  دارفا  زا  يا  هدـع 
مهیلع ) همئا تایاور  میرک و  نآرق  در  اذـل  .دوش  یم  رهاـظ  ملع  لـها  نیـسدقم و  فارطا  رتشیب  هک  تسا  یکاـنرطخ  رایـسب  تاـفص 

رارق یناسنا  روحم  رب  تدابع  دعب  رد  یهلا  ناحتما  بجوم  تافص  نیمه  اسب  هچ  هدش و  هداد  رادشه  تفص  نیا  تمذم  رد  مالـسلا )
.دریگ یم 

(1) .َنُؤاُری ْمُهَنیذَّلَا  نوُهاس  ْمِِهتولَص  ْنَع  ْمُهَنیذَّلَا  َنیّلَصُْمِلل  ٌْلیَوَف 

.دننک یم  ایر  هک  نانآ  مه  دنلفاغ ، ناشزامن  زا  هک  نانآ  نارازگزامن  رب  ياو  سپ  همجرت :

(: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ) هّللا لوسر  لاق 

4 نوعام /  - 1
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(1) .ایر ْنِم  ٍهَّرَذ  ُلاْقثِم  ِهیف  ًالَمَع  ُلَبْقَی  َهّللا ال  َّنِا 

.دریذپ یمن  دشاب  ایر  زا  يا  هرذ  وا  در  هک  ار  یلمع  دنوادخ  انامه  همجرت :

(2) .َنیئارُْملا َعَم  ُرَشُْحتَف  َِکلذ  ْنِم  َُولْخَت  َْتنَا  َنینسحُملا َو  ُراثآ  َْکیَلَع  يُری  ْنَا  ْرَذِْحا  ُذاعَم ، ای  هلآ :) هیلع و  هّللا  یلص  ) هنع َو 

دشاب دوهـشم  وت  رد  ناراکوکین  مئالع  رهاظ ، رد  هکنیا  زا  شاب  رذحرب  ذاعم ، يا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) مرکا لوسر  همجرت :
.يدرگ روشحم  ناراکایر  هورگ  اب  تمایق  رد  نطاب  رهاظ و  ینوزومان  رثا  رب  یشاب و  اهنآ  دقاف  نطاب ، رد  و 

تسوپ زغم  یب  دیآ ز  هچ  هنرگو  تسا  وکن  تین  صالخا  هب  تدابع 

دوب دومنن  هکنآ  دربن  تلاجخ  دومن  دیاب  دوب  هزادناب 

! طولخم لمع  نارازه  صلاخ و  لمع  کی  زا  یناتساد 

ریما دیاش  ) ءاملع زا  یکی  هک  هدش : لقن  یقارن  نئازخ  زا  مالسلاراد  رد 

ص 304 ج 72 ،  راونالاراحب ، - 1
ص 100 ج 1 ،  فرطتسملا ، - 2
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دوب رارق  هک  مدومن ، هیالگ  .مدید  باوخ  رد  ار  وا  یبش  (م ) مداتـسا توف  زا  دعب  لاس  کی  تفگ  دشاب ) يدابآ  نوتاخ  حلاص  دمحم 
يرادـقم نونکا  هک  متـشاد  یئاه  يراـتفرگ  تفگ  .درذـگ  یم  امـش  توف  زا  لاـس  کـی  کـنیا  یئاـیب ، نم  باوخ  هب  نیا  زا  رتدوز 

هچ دیـسر  ادن  دنتـشادزاب ، یهلا  باطخ  ماقم  رد  ارم  تفگ  .تشذـگ  هچ  امـش  هب  مدرک  لاؤس  .متفای  تاجن  اهنآ  زا  هدـش و  فرطرب 
.ما هدرب  نایاپ  هب  ریسفت  رابخا و  ثیداحا و  فیلأت  فینصت و  رد  ار  مرمع  مدرک  ضرع  يا ؟ هدروآ 

شیاتس و ار  تیاهباتک  مدرم  هک  يدش  یم  دونشخ  يدرب و  یم  ار  نیطالس  مان  تیاهباتک  لّوا  رد  یلو  تسا  حیحـص  دیـسر  باطخ 
! تیاهباتک نتشون  يارب  تسا  وت  شاداپ  رجا و  نیطالس  ياضر  مدرم و  حدم  دننک ، یم  حدم 

یم لاحـشوخ  دندوب  دایز  نیمومأم  تقوره  یلو  تسا  روطنیمه  یلب  دنتفگ  .مدرب  رـسب  هعمج  زامن  تماما  رد  ار  مرمع  مدرک  ضرع 
.تسین ام  هتسیاش  مه  لمع  نیا  يدوب  رطاخ  هتفرگ  دوب  مک  تعامج  رگا  يدش ،

لمع کی  ام  شیپ  رد  هک  دیسر  باطخ  عقوم  نیا  رد  مدرک ! مامت  ار  دوخ  تانسح  همه  هکنیا  ات  دش  در  مدرک  ضرع  هچره  هرخالاب 
وت رب  ینز  دوب ، تتسد  رد  یبالگ  کی  يزور  هک  تسنیا  لمع  نآ  يراد ، لوبقم 
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هب ار  یبالگ  وت  .مهاوخ  یم  یبالگ  تفگ  شردام  هب  داـتفا و  یبـالگ  هب  هچب  نآ  مشچ  .دوب  شرـس  تشپ  يریغـص  لـفط  تشذـگ ،
نم زا  لمع  کـی  نیمه  هب  دـنوادخ  تفگ  (م ) موحرم دـش ، لاحـشوخ  لـفط  نآ  ادـخ ، يدونـشخ  هطـساوب  طـقف  يداد ، هچب  تسد 

(1) .تشذگرد

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

نآ هویم  گرب و  ینادان و  نآ  ياه  هخاش  ملظ و  نآ  بآ  قافن و  نآ  نیمز  تسا و  رفک  نآ  هناد  هک  تسا  یهایگ  ینیبدوخ ) ) بجُع
، هدروآ تسدب  ار  قافن  نآ  تعارز  هتشاک و  ار  رفک  مخت  ملـسم  ار  بجُع  دنک  رایتخا  هک  یـسک  سپ  .منهج  رد  ندش  عقاو  تنعل و 

(2) .دیسر دهاوخ  وا  هب  هرمث  نیاو 

(: مالسلا هیلع  ) قداصلا لاق 

(3) .َکَلَه ُبْجُْعلا  ُهَلَخَد  ْنَم 

.دوش یم  كاله  دریگ  ارف  ینیبدوخ  ار  سکره  همجرت :

: هدومرف نینچ  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح 

زاو قساف  يرگید  دباع و  یکی  دنوش ، یم  دجسم  لخاد  درم  ود 

ص 177 خیراوتلا ، بختنم  - 1
ص 320 ج 72 ،  راونالاراحب ، - 2
ص 236 ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 3
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دجسم لخاد  دباع  هک  تسا  نآ  يارب  نیاو  قساف ، دباع  هدش و  یعقاو ) نمؤم  ) قیدص قساف ، هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  جراخ  دجـسم 
ینامیشپ تمادن و  رد  قساف  یلو  .دشاب  یم  هراب  نیا  رد  شرکف  .دزان و  یم  شدوخ  هب  دلاب و  یم  شتدابع  هب  هک  یلاح  رد  دوش  یم 

(1) .دهاوخ یم  شزرمآ  دوخ  ناهانگ  هب  عجار  ّلج  ّزع و  يادخ  زا  دشاب و  یم  شقسف  زا 

: دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  يرهاظ  نامیاو  تادابع  تّمذم  رد  دنوادخ 

َوُه َِکلذ  َهَرِخالا  اْینُّدـلا َو  َرِـسَخ  ِهِهْجَو  یلَع  َبَلَْقنِا  ٌهَْنِتف  ُْهَتباصَا  ْنِا  ِِهب َو  َّنَاَمِْطا  ٌْریَخ  َُهباصَا  ْنِاَف  ٍفرَح  یلَع  َهّللا  ُدـُبْعَی  ْنَم  ِساـّنلا  َنِم  َو 
(2) .ُنیبُْملا ُنارْسُْخلا 

عفن و دـنک و  ور  اهنآ  هب  ایند  هک  نیمه  تسا ) فیعـض  ناش  یبلق  نامیا  (و  دنتـسرپ یم  نابز  اب  اهنت  ار  ادـخ  مدرم  زا  یـضعب  همجرت :
رفک هب  دنوش و  یم  نوگرگد  دسرب ، اهنآ  هب  ناحتما  ناونع  هب  یتبیـصم  رگا  اما  دننک ، یم  ادیپ  نانیمطا  تلاح  دـسر ، نانآ  هب  يریخ 

نارسخ و نیا  ار و  ترخآ  مه  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  ایند  مه  بیترت  نیا  هب  و  دنروآ ! یم  ور 

ص 236 ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 1
11 جح /  - 2

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 140 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_128_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_128_2
http://www.ghaemiyeh.com


129 ص :

.تسا راکشآ  نایز 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  و 

ِلُّلَذَِّتل اناکِْـسا  ْمُِهبُوُلق َو  نِم  اجارِْخا  ِهِراکْملا  ِبُورُِـضب  ْمِهیلَْتبَی  ِدِـهاجَملا َو  ِعاْونَِاب  ْمُهُدَّبَعَتَی  دـِئادَّشلا َو  ِعاْونَِأب  ُهَدابِع  ُِربَتْخَی  هّللا  َّنِکل  َو 
(1) .ْمِهِسوُُفن یف 

اهیراتفرگ ماسقا  هب  دنک و  یم  تدابع  هب  توعد  تالکـشم  عاونا  اب  دیامزآ و  یم  دئادش  عاونا  اب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  اما  همجرت :
.دیامن نیزگیاج  اهنآ  رد  ار  شمارآ  عوضخ و  دزاس و  جراخ  ناشیاه  بلق  زا  ار  يدنسپدوخ  ربکت و  ات  دیامن ، یم  التبم 

: دیامرف یم  هراشا  زین  رگید  بلطم  ود  هب  تدابع ، هلیسوب  شیامزآ  عوضوم  نایب  نمض  شا  هدنزومآ  هلمج  نیا  رد  ترضح 

ار شیاـج  رهق  روطب  و  دـیامن ، یم  نوریب  لد  زا  تسا ، یناـسنا  هلیذر  تافـص  زا  هک  ار  ربـکت  هک  تسنیا  شا  هرمث  نیلّوا  تداـبع ،  1
.دنک یم  رپ  تسا  یناسنا  هدیدنسپ  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  عضاوت 

یسک تسا  هدیسرن  یئاج  هب  ربک  زک  یسوه  لد  رد  چیه  رادم  ربک  زا 

ص 390 خ 192 ،  یتشد ، هغالبلا  جهن  - 1
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یسفن رد  لد  رازه  ینک  دیص  ات  نک  تداع  یکتسکش  ناتب  فلز  نوچ 

رگید هک  تسا ، هاگنآ  دـنک و  یم  ژراش  تیوقت و  ناـسنا  رد  دوش  یم  لـصاح  ادـخ  رکذ  هلیـسوب  هک  ار  بلق  ناـنیمطا  شمارآ و   2
.ددرگ یمن  راچد  هشعر  لزلزت و  هب  یگدنز  بئاصم  اهدمآ و  شیپ  رد  دوش و  یمن  یسوه  يوه و  ریسا  ناسنا 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  زین  و 

(1) .رابِْکتسِِْالل ایْفَن  َو  ْمَُهل ، ِرابتْخِالِاب  ازییمَت  ُهَلْصَأ  َنُولَهْجَی  ام  ِضْعَِبب  ُهَْقلَخ  ِیلَْتبَی  ُهَناْحبُس  هّللا  َّنِکل  َو 

دنرادن یهاگآ  نآ  هشیر  هفسلف و  زا  هک  يروما  اب  ار  شیوخ  ياه  قولخم  دنوادخ  اما  هدومرف : مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  همجرت :
.دزاس رود  يدنسپدوخ  ربکت و  زا  ار  نانآ  و  دیادزب ، اهنآ  زا  ار  ربکت  دندرگ و  زاتمم  مه  زا  ات  دیامزآ ، یم 

دوس هچ  هزور  زامن و  هک  دـنیوگ  یم  دـننکب ، دـنناوت  یمن  كرد  ار  تدابع  هفـسلف  دـنا و  فیعـض  هدـیقع  رظن  زا  هک  یناسک  يرآ ،
رازبا و تدابع  میوش  یم  هجوتم  يرـشب  راکفا  تاین و  هنوگنیا  هب  هجوت  اب  هچ ؟ يارب  تاکز  سمخ و  هدیاف ! هچ  جح  هب  نتفر  دراد ؟

یبوخ رایسب  هلیسو 

ص 380 هبطخ 192 ،  یتشد ، هغالبلا  جهن  - 1
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.تساهناسنا شیامزآ  يارب 

امَّنِا ًـالَمَع َو  ْمُُکبَوْـصَأ  ْنِکل  ًـالَمَع َو  ُرَثْـکَا  ینعَی  َسَیل  َلاـق  ًـالَمَع » ُنَسْحَا  ْمُکُّیَأ  ْمُکَوـُْلبََیل  : » ّلـج َّزَع َو  هّللا  ِلوـق  یف  هّللادـبع  نبا  نَع 
دیُرت يذَّلَا ال  ُِصلاخلا  ُلَمَعلا  ِلَمَْعلا َو  َنِم  ُّدَشَأ  َُصلْخَی  یّتَح  ِلَمَعلا  یلَع  ُءاْقبِْالا  َلاق  َُّمث  ُهَنَسَحلا  ُهَقِداّصلا َو  ُهَّیِّنلا  ِهّللا َو  ُهَیْـشَخ  َُهباصِالَا 

(1) .َّلَج َّزَع َو  هّللا  ِّالا  ُدَحَأ  ِْهیَلَع  َكِدَمْحَی  ْنَا 

رترادرکرپ دوصقم  دومرف : دـیرترادرکوکین » مادـک  هک  ار  امـش  دـیامزایب  ات   » نآرق هیآ  هب  عجار  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  همجرت :
لمع رب  يرادـیاپ  تسا ، کـین  راـک  قداـص و  تین  ادـخ و  زا  سرت  اـنامه  یتـسرد  و  تسا ، رترادرک  تسرد  دوـصقم  هکلب  تسین ،

.دیاتسب نآ  رب  ار  وت  لج  زع و  يادخ  زج  سکچیه  یهاوخن  هک  تسنآ ، صلاخ  لمع  تسا و  لمع  دوخ  زا  رت  تخس  صلاخان 

: دیامرف یم  ترضح 

هچرگ دـشاب  ندرک  لمع  دایز  فرـص  هن  .تسا  لمع  رد  صالخا  صالخا و  اب  مأوت  لـمع  نازیم  ندـش  راکـشآ  ناـحتما ، زا  ضرغ 
لمع و هب  هک  تسا  صولخ  اریز  .دریگ  تروص  صالخا  نودب 

ص 26 ج 3 ،  یفاک ، لوصا  - 1
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.دشاب یم  شزرا  اب  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  صالخا  اب  هارمه  راک  اهنت  دهد و  یم  شزرا  ریخ  راک  ره  تدابع و 

دنتفر دندومیپ و  تسود  میرح  نامیا  صالخا  اب  هک  نانآ  اشوخ 

دنتفر دندیشاپ و  تیمدآ  رذب  هناریو  نیا  رد  هک  نانآ  اشوخ 
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شیاه هولج  ایند و 

شیاه هولج  ایند و 
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شیاه هولج  ایند و   13

هراشا

تیمها رطاـخب  یلو  میدرک ، یـسررب  ضحب و  یهلا  ياـهنومزآ  ناوـنع  هب  ار  اـیند  ياهـصخاش  زا  یـضعب  لـبق ، ثحاـبم  رد  دـنچره 
یم هدـهاشم  نینچ  مه  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا تایاور  نآرق و  رد  هک  ارچ  میداد ، رارق  يا  هناگادـج  شخب  اـیند  لـصا  يارب  عوضوم ،

.مینک

هدافتـسا حیحـص  هار  شناروآ ، ماغیپ  هلیـسوب  و  هدـیرفآ ، اهناسنا  ام  یلاعت  دـشر و  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یهاگـشناد  هاگیاپ و  ایند 
اب دناوتب  یمدآ  ناسنیدب  ات  تسین  يرگید  زیچ  یهلا  نومزآ  هلیسو و  زج  شیاه  هولج  ایند و  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  ار  ایند  زا  ندرک 

.دسرب تسا  يورُخا  هبیط  تایح  لماک و  ناسنا  هک  یلصا  دصقم  هب  اهنآ  هب  لمع  عرش و  ياهروتسد  غالبا و 

دزـشوگ یهلا  ياهناحتما  هب  هجوت  رما و  نیا  زا  تلفغ  زا  ار  مدرم  هتـسویپ  ناشراتفگ  رد  ینید  نایاوشیپ  شمالک و  رد  دـنوادخ  اذـل 
.دنا هدرک 

(1) .ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َهویَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يذَّلَا 

2 کلم /  - 1
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.دیرتراکوکین مادک  ات  دیامزایب  ار  ناگدنب  امش  هک  دیرفآ  ار  یناگدنز  گرم و  هک  ییادخ  همجرت :

(: مالسلا هیلع  ) یلع یلاق 

(1) .ُْهنِم اوُجِرْخُأ  اَهل  اهنِم  ُهوُذَخَأ  امَف  ًهَْنِتف ، اِهب  َِیُلْتبا  ٌراد  اْینُّدلا  َّنِا  الَا َو 

فک زا  دنروآ ، تسدب  ایند  رطاخب  ار  ایند  زا  زیچره  نیاربانب  دنوش ، یم  شیامزآ  ایند  هلیـسوب  مدرم  ....تسا  یهاگلزنم  ایند  همجرت :
.دور یم  ناش 

يزاـسدوخ و يارب  دـیاب  ار  يوـیند  ياـهتمعن  بهاوـم و  نیچمه  دروآ ، تسدـب  دـیاب  ترخآ  هشوـت  هلیـسو و  دـید  زا  ار  اـیند  ینعی 
دهاوخب و ناهج  نیا  رد  رذگدوز  ياهتذـل  یـشوخ و  يارب  اهنت  ار  ایند  ماقم  هاج و  تورث ، لام و  ناسنا  رگا  هک  درب ، راکب  تالامک 

شـسرپ باسح و  دروم  نآ  حیحـصان  هدافتـسا  يارب  رگید  يارـس  رد  .داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  اهنآ  دـشابن ، ترخآ  هشوت  رکف  رد 
.دریگ یم  رارق 

(2) .اْهیَلَع َنُوبَساُحم  اهیف َو  َنُوِربَتُْخم  ُْمْتنَأ  ٍهَْربِع  ٍراد  ٍهَْربِخ َو  ِرارَق  یف  ادَدَم ، ْمَُکل  َفَّظَو  ادَدَع َو  ْمُکاصْحَأَف 

ص 151 ج 62 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 183 مالسالا ، ضیف  خ 82 ،  هغالبلا ، جهن  - 2
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ناتیارب تربع  شیامزآ و  يارس  نیا  رد  فقوت ، یحابص  دنچ  دناد و  یم  یبوخ  هب  ار  امش  دادعت  دنیامرف : یم  ترضح  زین  و  همجرت :
.دیدرگ یم  هبساحم  ناتلامعا  ربارب  رد  و  دیوش ، یم  شیامزآ  ایند  نیا  رد  هتشاد ، ررقم 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع رگید  ياج  رد  و 

(1) .ُْمتِْقلُخ اهِریَِغل  ُمتِْرُبتْخا َو  اهیفَف  ....ٍرارَق  ُراد  ُهَرِخالا  ٍزاجَم َو  ُراد  اْینُّدلا  امَّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَأ 

هدش هدیرفآ  نآ  ریغ  يارب  دیوش و  یم  شیامزآ  ایند  رد  یگشیمه ! رارق و  هناخ  ترخآ  و  تسا ، رذگ  يارـس  ایند  مدرم ! يا  همجرت :
.دیا

: یلیلخ موحرم  هتفگ  هب 

رگد ناحتما  هب  دماین  زین  گرم  هک  مدنام  لجخ  ردقنآ  تایح  ناحتما  هب 

(2) .ِهَمایقلا َمْوَی  ًهَرسَح  ِْهیَلَع  ُُهتَغرَف  َْتناک  ِّالا  ًهَعاس  ُّطَق  اهیف  اُهبِحاص  ْغَْزفَی  َْمل  ٍهَِّیَلب  ُراد  اینُّدلا  َّنَأ  َمَلْعا  َو  مالسلا :) هیلع  ) ُهنَع َو 

ص 653 خ 194 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 1043 همان 59 ،  ضیف  هغالبلا ، جهن  - 2
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تسد دبای و  تغارف  نآ  رد  یتعاس  سکره  هک  تسا ، شیامزآ  يارس  ایند  هک  نادب  و  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  همجرت :
.دش دهاوخ  تمایق  رد  وا  ینامیشپ  ترسح و  بجوم  يراکیب  تعاس  نیمه  دشکب ، راک  زا 

تسا داینب  یب  عقوم و  یب  همه  شساسا  هک  طابُر  هنهک  نیا  رد  رب  نزم  سنُا  همیخ 

تسا هداتفا  نینچ  هلفس  نیا  هک  درک  ناوت  هچ  دبات  یم  يرگد  رب  کلف  رهم  نامز  ره 

(ع) یلع شیمارگ  یصو  و  (ص ) مرکا لوسر  هاگدید  زا  ایند  تقیقح 

هدرسفا ار  وا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) لوسر ترضح  دش  دراو  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  رب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  يزور 
.دندید رطاخ 

؟ يا هدرسفا  نینچ  ایند  لام  نتشادن  يارب  ایآ  رباج  يا  دنومرف :

.يدرگن رطاخ  هدرسفا  رگید  ات  میوگ  یم  وت  يارب  ار  ایند  لاح  تقیقح  زورما  دندومرف : یلب ، درک : ضرع 

( میاین نوریب  بوخ  وا  ناحتما  هدهع  زا  (و  دهد بیرف  ارم  ایند  ماجنارس  مسرت  یم  اریز  دییامرف ، نایب  درک : ضرع 
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: تسا زیچ  تفه  ایند  ياهتمعن  نیرتهب  رباج  يا  دندومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) لوسر ترضح 

.تسا لسع  روبنز  ناهد  زا  نآ  تسین و  لسع  زا  رتهب  اهیندروخ  نایم  رد  و  ایند ، ياهیندروخ   1

نآ زا  ینغ  ریقف و  هـک  هداد  رارق  ناوارف  يردـق  هـب  دـنوادخ  ار  وا  دـشاب و  یم  اـه  یندـیماشآ  نیرتـهب  بآ  و  نآ ، ياهیندــیماشآ   2
.دریگ یمن  رارق  هقیضم  رد  يدحا  دیامن و  هدافتسا 

.دشاب یم  مشیربا  مرک  نهد  باعل  زا  ترابع  نآ  دشاب و  یم  اهیندیشوپ  نیرتهب  ریرح  و  ایند ، ياهیندیشوپ   3

.رگید يارجم  رد  لوب  يارجم  لوخد  زا  تسا  ترابع  نآ  و  جاودزا ، ییوشانز و  رما   4

.دهد یم  نمشد  تسدب  گنج  نادیم  رد  ار  شبحاص  یهاگ  هک  تسا  بسا  اهنآ  نیرتهب  ایند ، ياهبکرم   5

.دیآ یم  تسدب  هدش  دمجنم  نتخ  يوهآ  هفان  رد  هک  ینوخ  زا  تسترابع  نآ  تسا و  کشم  نآ  نیرتهب  و  اهیندیئوب ،  6

جراخ یعیبط  لاح  زا  ناسنا  هک  يوحن  هب  تسا  لاح  رد  رییغت  ندش و  دوخیب  دوخ  زا  بجوم  هک  تسا  انغ  نآ  نیرتهب  و  اهیندینش ،  7
دوش و یم  دایز  تیانج  بجوم  دراذگ و  یم  مدق  تاناویح  هرمز  رد  ددرگ و  یم 
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.دروآ یم  بضغ  هب  ار  ادخ 

(1) !!!؟ دوش یم  وت  رطاخ  یگدرسفا  بجوم  يدنب و  یم  لد  اهنیا  زا  کی  مادک  هب  رباج  يا  سپ 

میدنب ياپ  شرهم  هب  دشاب  رگو  میدنمدرد  دشابن  ایند  رگا 

تسین رگ  تسه و  را  تسا  رطاخ  جنر  هک  تسین  رتبوشآ  نورد  نیز  یباجح 

(: مالسلا هیلع  ) یلع لاق 

(2) .اهُمَضْقَت ٍهَدارَج  ِمَف  یف  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهَءَال  يْدنِع  ْمُکاینُد  َّنِا 

.دوج یم  هتفرگ و  ناهد  هب  یخلم  هک  تسا  یگرب  زا  رتشزرا  یب  نم  دزن  امش  يایند  همجرت :

(3) .ٍموُذْجَم ِدَی  یف  ٍریزنخ  ِقارِع  ْنِم  ینیَع  یف  ُنَوْهَا  ِهِذه  مُکاْینَُدل  هّللاَو  مالسلا :) هیلع  ) هنَع َو 

صخش تسد  رد  هک  تسا  یکوخ  ناوختسا  زا  رت  تسپ  نم  مشچ  رد  امش  يایند  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) یلع همجرت :
یماذج

ص 280 ایند ، دنپ  - 1
ص 224 هغالبلا ، جهن  - 2

تمکح 236 هغالبلا ، جهن  - 3
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.دشاب یم 

: دومرف زین  و 

(1) .اْهنَع نیقداّصلا  اهیف  َنیدهاّزلا  َرَظَن  اْینُّدلا  َیِلا  اورُْظنُا 

.دینادرگ يور  نآ  زا  ناقداص  دننام  دیرگنب و  نآ  رد  ناتبغر  یب  رظن  اب  ایند  هب  همجرت :

(2) .ِنَحِْملا ُلْصَا  ِنَتِفلا َو  ُسأَر  اْینُّدلا  ُّبُح  مالسلا :) هیلع  ) ُهنَع َو 

.تساه جنر  اهتنحم و  همه  هشیر  اه و  هنتف  زاغآرس  یتسرپایند  هدومرف : زین  و  همجرت :

: رعاش لوق  هب 

تسناور رتهب ز  نکسم  تلدب  شَّبُح  تسوت  نآ  زا  زورماک  یکاخ  هعرزم  نیا 

تسوت نان  هیامرس  مه  تقوم  زور  دنچ  دنتشک  ار  هعرزم  نیا  مدرم  یسب  وت  زا  شیپ 

تسوت نازخ  مایا  يزور  نمچ  هب  لگ  نوچ  یناد  یمن  سوسفا  تشذگب  مه  وت  ماّیا 

هبطخ 103 هغالبلا ، جهن  - 1
هرامش 4870 مکحلاررغ ، - 2

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 152 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_140_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_140_2
http://www.ghaemiyeh.com


141 ص :

تسوت ناکم  زور  نآ  اهنت  دحل  جنُک  رد  دنراک  یم  هعرزم  نیا  ینادرم  وت  دعب  زا 

تسوت ناج  تحار  وک  رادرب  هر  هشوت  دوخ  تصرف  هدم  تسد  زا  ناد  تمینغ  تقو  سپ 

نآ لام  دومرف : تسیک ؟ لام  ترخآ  دندیسرپ  هاگنآ  دنک ، كرت  ار  نآ  هک  یسک  ام  تفگ  تسیک ؟ لام  ایند  دندیـسرپ : یمیکح  زا 
(1) .دنک بلط  ار  نآ  هک  سک 

مینک هدافتسا  هنوگنیا  ایند  زا 

: دومرف ینایب  نمض  دادر و  ارق  بطاخم  ار  وا  دومن ، یم  شهوکن  ار  ایند  يدرم  هک  دینش  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترضح 

ُدِجْـسَم اِهب ، َظَغَِّتا  ْنَِمل  ٍهَظِعوَم  ُراد  َو  اـْهنِم ، ِدَّوزَت  ْنَِمل  ًینِغ  ُراد  َو  اـْهنَع ، َمِهَف  ْنَِمل  ٍهَِیفاـع  ُراد  اهَقَدَـص ، ْنَِمل  ٍقْدِـص  ُراد  اینُّدـلا  َّنِا  ..... 
(2) .َهَّنَْجلا اهیف  وُِحبَر  َهَمْحَّرلا َو  اهیف  اُوبَسَتِْکا  ِهّللا  ِءایلْوَا  ُرَْجتُم  هّللا َو  ِیحَو  ُِطبْهَم  َو  هّللا ، ِهَِکئالَم  یِّلَصُم  و  هّللا ، ِءاّبِحَا 

ص 84 ایند ، دنپ  - 1
ص 255 تمکح 131 ،  یتشد ، هغالبلا  جهن  - 2
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يارـس و  ار ، اـیند  تخانـش  دـیمهف و  هک  یـسک  يارب  تسا  ینمیا  يارـس  و  ناـیوگ ، تسار  يارب  تسا  یتـسار  يارـس  اـیند  همجرت :
یگدـنب تدابع و  ياـج  .دریگ  دـنپ  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  دـنپ  يارـس  و  درادرب ، هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يرگناوت 

نآ رد  هک  تسا ، ادخ  ناتـسود  تراجت  ياجو  ادخ ، یحو  ندمآ  دورف  ياج  و  ادخ ، ناگتـشرف  ندرازگزامن  ياج  و  ادخ ، ناتـسود 
.دندرب دوس  ار  تشهب  دندروآ و  تسدب  لضف  تمحر و 

بوخ نآ  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  يا  هسردم  ایند  هک  دناسرب  ار  تقیقح  نیا  دهاوخ  یم  دوخ ، زیگنا  باجعا  ياه  هلمج  اب  ترـضح 
تـسرد اـب  ار ، یناـسنا  تـالامک  همه  هنیمز  دـناوت  یم  دـشاب و  یم  مه  حودـمم  تسین ، تمذـم  دروم  هکنیا  رب  هوـالع  دریگب  سرد 

.دنک مهارف  نآ  زا  ندرک  هدافتسا 

میدوب ترضح  نآ  روضح  رد  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  فورعم  نارای  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
: دومرف ماما  دوش ! ام  دئاع  ایند  میراد  تسود  میتسه و  ایند  بلاط  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  درک : ضرع  رثأت ) فسأت و  يور  زا  ) يدرم هک 
اب منک و  نیمأت  هنادنموربآ ) ) ما هداوناخ  دوخ و  یگدـنز  نآ  هلیـسو  هب  مهاوخ  یم  درک : ضرع  یهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  ار  ایند  نیا  وت 

مروآ و اجب  محر  هلص  نآ 
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(1) .تسا ترخآ  بلط  نیا  تسین ، ایند  بلط  نیا  دومرف : ماما  مهد  ماجنا  هرمع  جح و  مهدب و  هقدص  ادخ  يارب 

میکحت جیورت و  افعُض و  زا  تیامح  نادنمزاین و  هب  کمک  ترخآ و  هب  لوصو  يارب  يرازبا  ایند  يدام  بهاوم  هاگره  هکنیا : هجیتن 
مارح لالح و  هظحالم  نودـب  لام  عمج  صرح و  هانگ و  ریـسم  رد  رگ  تسین و  نآ  زا  رتهب  يزیچ  دـشاب ، تلادـع  قح و  ياـه  هیاـپ 
دوـخ نورد  رد  ار  هـلیذر  تـشز و  تافـص  زا  يا  هعوـمجم  ناتــسرپایند  هنوـگنیا  يرآ  تـسین ، نآ  زا  رتدـب  يزیچ  ددرگ  فرــصم 

یــسوم نـب  یلع  ماـما  فورعم  ناراـی  زا  یکی  .دوـش  یم  مـهارف  اـهنآ  يارب  یهلا  ناـحتما  هـنیمز  ناسنیدـب  .دـننک و  یم  يروآدرگ 
: دومرف هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  دیوگ : یم  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دمحم  مان  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا

(2) .ِهَرِخْالا یَلَع  اینُّدلا  ِراثیا  ِمِحَّرلا َو  َهَعیطَق  ٍبلاغ َو  ٍصرِح  ٍلیوَط َو  ٍلَمَا  ٍدیدَش َو  ٍلُْخِبب  ٍسْمَخ  ٍلاصِِخب  ِّالا  ُلاْملا  ُعِمَتْجَی  ال 

بلاغ صرح  .زارد 3  رود و  ياهوزرآ  .دیدش 2  لخب   1 زیچ : جنپ  کمک ) هب  ) رگم دوش ، یمن  عمج  اج  کی  رد  ایند  لاوما  همجرت :
.دایز 4 و 

ص 19 ج 12 ،  هعیشلا ، لئاسو  - 1
ثیدح 4 ص 19 ،  ج 12 ،  لئاسو ، - 2
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.ترخآ رب  ایند  نتسناد  مدقم  .محر 5 و  هلص  عطق 

دهد یم  دنپ  ار  نوراه  لولهب 

رب راوس  لولهب  دید  هک  نیا  نآ  و  دروخرب ، یبیجع  هرظنم  هب  هاگان  هک  تفر ، یم  یهار  زا  تسا  یسابع  يافلخ  زا  هک  دیشرلا  نوراه 
.درک یم  يزاب  دیود و  یم  اه  هچب  اب  هدش و  یبوچ  بسا 

هبترمکی هدش  هچ  یلو  .دـننک  هدافتـسا  شدوجو  زا  نامز  نآ  یملع  عماوج  اهبتکم و  دوب  هتـسیاش  دنمـشناد و  میکح و  يدرم  لولهب 
يدرم وا  تسناد  یم  نوراه  یلو  دود ! یم  اه  هچوک  رد  راو  هناوید  دـنک و  یم  يزاب  اه  هچب  اب  هدز و  اـیند  طاـسب  ماـمت  هب  اـپ  تشپ 

هظعوم و يو  زا  و  درک ، مالـس  وا  هب  دش و  کیدزن  لولهب  هب  يردق  اذل  دوش ، هدافتـسا  شدوجو  زا  دـیاب  تسا و  دنمـشناد  فراع و 
هب هراشا  رگید  تسد  اب  درک و  دادـغب  دـنلب  عیفر و  ياه  هناـخ  اـهخاک و  اهرـصق و  هب  هراـشا  تسد  کـی  اـب  لولهب  تساوخ ، يدـنپ 

: تفگ دومن و  ناتسروگ 

.ْمُهُرُوُبق ِهِذه  ْمُهُروُُصق و  هِذه 

.نیبب مه  ار  اهنآ  ياهربق  ینیب ، یم  ار  ناگتشذگ  ياهرصق  همجرت :

یلو دـندرک  یم  یگدـنز  برط  ترـشع و  شیع و  تمعن و  زان و  اب  یلاع  ياهرـصق  رد  یمدرم  اریز  تسا ، یبیجع  دـنپ  دوخ  نیا  و 
نامه نونکا 
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زا زاب  دوب ، هدرب  ناوارف  یتذل  زیمآ  هظعوم  نانخـس  نیا  زا  هک  نوراه  .دـنرواجم  رام  روم و  اب  هدـیباوخ و  رات  هریت و  كاخ  رد  مدرم 
.درک هظعوم  ياضاقت  يو 

ثداوح زا  ار  دوخ  دزروب و  تفع  لاـمج  نآ  اـب  وا  دـشاب و  هداد  لاـم  یلاـمج و  ار  هکره  یلاـعت  يادـخ  نوراـه  يا  تفگ : لوـلهب 
رقف و زا  و  دریگب ، ار  نانآ  تسد  و  دـهد ، شزاون  ار  نادـنمزاین  دوخ  لام  زا  و  دـنک ، ظفح  تیـصعم  كانرطخ  ياه  هّرد  یقـالخا و 
تبث و ناراکوکین  راربا و  راموط  رد  ار  وا  مان  لاـعتم  دـنوادخ  یهلا ) نومزآ  زا  يزوریپ  تقیقح  رد  ) دـهد تاـجن  یناـشیرپ  ضرق و 

(1) .داد دهاوخ  رارق  نیبرقم  زا  ار  وا  دیامن و  یم  طبض 

تسین هالک  جات و  هناشن ز  یلو  هدوب  راگزور  هب  رگمتس  وت  نوچ  رازه  اهدص 

تسین هاپس  اهنآ  رب  رد  روم  رام و  زج  ماخ  تشخ  اهنآ ز  شلاب  كاخ و  رتسب ز 

ایند ياه  هولج  اب  (ع ) دوواد ترضح  ناحتما 

تمظع هب  رایسب  وا  زا  نآرق  رد  راگدرورپ  هک  راوگرزب  ناربمایپ  زا  یکی 

ص 94 ایند ، دنپ  - 1

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_145_1
http://www.ghaemiyeh.com


146 ص :

نخـس دیاتـس و  یم  يویند ) ياهناحتما  لـباقم  رد  ) ار شتماقتـسا  ربص و  دراد و  یم  ناـیب  ار  شا  هدیدنـسپ  تافـص  دـنک و  یم  داـی 
رد لاـعتم  دـنوادخ  هک  يداـیز  ياـه  فیرعت  ناـیم  رد  .تسا  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد ترـضح  .دـیامن  یم  حرطم  وا  ندومزآ  نوماریپ 
یم بلج  هروس ص  ات 20  تایآ 17  هب  ار  نازیزع  امش  هجوت  هدومرف : ....و  تیریدم ، تردق ، ملع ، نوچ  ترضح  يالاو  ماقم  تهج 

.منک

....ٌباّوَا هَّنِا  ِْدیَءْالاذ  َدُواد  انَْدبَع  ْرُکْذا  َو 

.ار راک  هبوت  تردق و  بحاص  دواد  ام  هدنب  روایب  رطاخ  هب  و 

.دنتفگ یم  حیبست  وا  اب  هاگحبص  هاگماش و  ره  هک  میتخاس  وا  رخسم  ار  اههوک  ام 

.دندوب وا  يوس  هب  هدننک  تشگزاب  اهنیا  همه  و  دنیوگ ) ادخ  حیبست  وا  هارمه  ات  ) میدرک وا  رخسم  یعمج  تسد  زین  ار  ناگدنرپ 

.هنالداع يرواد  مه  میداد و  وا  هب  شناد  مه  میدیشخب ، ماکحتسا  ار  وا  تموکح  و 

یم نشور  ار  ربمایپ  نآ  يالاو  ماقم  مه  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  دواد  يارب  یهلا  گرزب  تبهوم  هد  قوف  هیآ  دنچزا  نارسفم  زا  یضعب 
.ار لماک  ناسنا  کی  ياهیگژیو  مه  دنک و 

روتسد ماقم  تمظع  نآ  اب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب   1
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(. ْرُکْذا َنُولوُقَی َو  ام  یلع  ُِربِْصا  ) دریگ کمک  وا  خیرات  زا  دنک و  دادتقا  دوواد  هب  ییابیکش  ربص و  رد  هک  دهد  یم 

انَْدبَع ) .درمـش یم  شتیدوبع  ماقم  نیمه  ار  وا  یگژیو  نیتسخن  تقیقح  رد  دنک و  یم  فیـصوت  یگدـنب  تیدوبع و  ماقم  هب  ار  وا   2
(. َدُواد

(. ِْدیَالاَذ ) دوب تکلمم ) روما  ریبدت  هانگ و  زا  زیهرپ  راگدرورپ و  تعاطا  رب  ) تردق توق و  ياراد  وا   3

ُهَّنِا ) دـنک یم  فیـصوت  تسا  دـنوادخ  سدـق  تحاـس  هب  یپرد  یپ  عوـجر  ررکم و  تشگزاـب  شموـهفم  هک  ندوـب  باوا  هب  ار  وا   4
(. ٌباّوا

ِّیِـشَْعلِاب َنْحِّبَُـسی  ُهَعَم  َلابجلا  انْرَّخَـس  ّانِا  ) .درمـش یم  شتاراختفا  زا  ناهاگماش ، ناهاگحبـص و  حـیبست  رد  وا  اب  ار  اـههوک  ریخـست   5
(. ِقارْشِالاَو

(. ًهَروُشْحَم َْریَّطلاو  ) .درمش یم  وا  يدادادخ  بهاوم  زا  یکی  ادخ  حیبست  شیاین و  رد  وا  اب  ار  ناگدنرپ  يزاوآ  مه   6

(. ٌباّوَا َُهل  ٌّلُک  ) .دندش یم  زاوآ  مه  وا  اب  تشگ  یمزاب  ادخ  حیبست  هب  وا  راب  ره  هک  دندوب  ادص  مه  وا  اب  زاغآ  رد  اهنت  هن   7

ار دوصقم  نیا  هب  لین  يارب  يونعم  يدام و  لئاسو  و  دوب ، هتخاس  مکحم  ار  نآ  ياه  هیاپ  هک  داد  وا  هب  یتموکح  کلم و  دـنوادخ   8
(. ُهَْکُلم اندَدَش  (َو  .دوب هدراذگ  شرایتخا  رد 
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ره همـشچرس  ریثک و  ریخ  عبنم  دشاب  اجره  هک  یـشناد  ملع و  نامه  دوب ، هداعلا  قوف  شناد  ملع و  شیدادادخ  رگید  مهم  هیامرـس   9
(. َهَمْکِحلا ُهاْنیَتآ  (و  .تسا تکرب  یکین و 

َلـْـصَف (َو  دوـب هدــش  ینازرا  وا  هـب  هنـالداع  عطاـق و  يرواد  رب  تردــق  ذــفان و  رثؤـم و  يراـتفگ  دــنمورین و  یقطنم  هرخـالاب  10 و 
(1) (. ِباطِخلا

.دنک یم  دای  وا  زا  هنوگنیا  دنوادخ  ات  داد ، نومزآ  بوخ  يویند  ياهتمعن  یهلا و  یهاتبهوم  نیا  همه  زا  دوواد  ترضح  یتسار  هب  و 
ات هک  دـشاب  یم  مرتحم  ياـه  یـضاق  يارب  میظع  يرادـشه  دوخ  هک  دوب ، تواـضق  هنیمز  رد  دوواد  ترـضح  نومزآ  نیرتگرزب  اـما 

، يراصنا خیش  موحرم  دننک  یم  لقن  دننک ! بانتجا  يدج  روطب  مهم  تسپ  نیا  لوبق  زا  دندرکن ، ادیپ  ار  ماقم  نیا  لماک  یگتـسیاش 
ام ثحب  دهاش  لّوا  رّکذـت  هک  :) مهد یم  رکذـت  امـش  هب  راک  هس  هب  تبـسن  تسا : هدومرف  شنادرگاش  هب  هظعوم  ناونع  هب  یتقو  کی 
یم ات  تسا  یلکـشم  راک  رایـسب  اریز  تسا ، تواضق  نآ  .دیهدن  ماجنا  دیتشادن ، هچ  دیتشاد ، تبرق  دـصق  هچ  هک  يراک  دـشاب ) یم 

( .دشاب هدشن  ییافک  بجاو  طیارش  دجاو  ناسنا  رب  هکیتروص  رد  هتبلا  ) .دینک بانتجا  نآ  زا  دیناوت 

ص 241 ج 19 ،  هنومن ، ریسفت  - 1
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( مالسلا هیلع  ) دوواد ترضح  تواضق ) ) شیامزآ تیفیک 

یلبق و عالطا  نودـب  رفن  ود  درک  هدـهاشم  هبترمکی  دـندوب ، يو  فارطا  رد  ییاه  نابهگن  هکنیا  اـب  دوب ، بارحم  رد  دوواد  ترـضح 
هدـمآ وت  دزن  يرواد  تواضق و  يارب  هک  میرفن  ود  ام  سرتن  دـنتفگ  اهنآ  درک ، تشحو  تسخن  وا  دـندمآ ، يو  دزن  ناـنابهگن  هجوت 

.نک مکح  ام  نیب  کنیا  میا 

نم هب  ار  تدوـخ  هداـم ) دنفـسوگ  ) شیم نآ  دـیوگ  یم  نم  هب  .دراد  شیم  کـی  نم  دراد و  شیم  هن  دوـن و  هک  تسا  نم  ردارب  نیا 
رد دـش  هجوـتم  ناـهگان  عـقوم  نیا  رد  دـناوخ ، يدـعت  ملظ و  ار  اـضاقت  نیاو  داد ، یکاـش  هب  ار  قـح  دوواد  ترـضح  نک ! راذـگاو 

تهج نیدب  تسا ، هدومن  مکح  دنکب ، یتالاوئس  مه  هیلع  یعدم  زا  دهاوخب و  لیلد  یعدم  زا  هکنآ  زا  شیپ  هدرک و  باتش  تواضق 
.درک رافغتسا  دوخ  باتش  هلجع و  زا  داتفا و  هدجس  هب  دنوادخ  هاگشیپ  رد 

(1) .َبانَا اعِکار َو  ِّرَخ  ُهَّبَر َو  َرَفْغَتْساَف  ُهاّنَتَف  امَّنَا  ُدُواد  َّنَظ  َو 

یم مه  هیلع  یعدم  هب  تبحص  لاجم  دیاب  تواضق  هویش  رد  اما  درک ، تواضق  حیحص  و  دومن ، يرواد  تسرد  ترضح  دنچره  هتبلا 
اذل داد ،

24 هروس ص /  - 1
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رافغتـسا یلوا  كرت  يارب  رطاخ  نیا  زا  دیآ ، نوریب  یهلا  ناحتما  هدـهع  زا  هتـسناوتن  دـیاب  هکنانچ  دومن ، نامگ  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد
.داد رارق  ششخب  وفع و  لومشم  اروا  مه  دنوادخ  .درک 

(1) .ِّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضرَالا  یف  ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِا  ُدُواد  ای  ٍباَم  َنْسُح  یْفلَُزل َو  انَْدنِع  َُهل  َّنِا  َِکلذ َو  َُهل  انرَفَغَف 

( دوخ هدنیامن  (و  هفیلخ ار  وت  ام  دوواد  يا  .تسا  کین  هدنیآ  الاو و  ماقم  ياراد  ام  دزن  وا  و  میدیـشخب ، وا  رب  ار  لمع  نیا  ام  همجرت :
.نک يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  رد  میداد ، رارق  نیمز  رد 

تشاد و تواضق  رما  رد  یناوارف  تراهم  تاعالطا و  دوواد  ترـضح  هک  تسنآ  مینک ، رکذ  تسا  مزال  جـنیا  رد  هک  يرخآ  هتکن  و 
زا ناسنا  تروص  هب  هتـشرف  ود  نآ  ندـش  دراو  ) ینعی يداعریغ  طیارـش  نینچ  کی  اذـل  دـنک ، شیاـمزآ  ار  وا  تساوخ  یم  دـنوادخ 
هیآ وا  ییوجلد  يارب  دـنوادخ  اذـل  .درک  هلجع  یگچاپتـسد و  راـچد  ار  وا  دروآ و  شیپ  وا  يارب  بارحم  يـالاب  زا  لومعمریغ  قیرط 

.دنک یم  نایب  ار  الاب 

26 25 هروس ص /  - 1
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دادعتسا اب  شیامزآ 

دادعتسا اب  شیامزآ 
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دادعتسا اب  شیامزآ   14

رد رما  نیا  هچرگا  دشاب ، یم  اهدادعتـسا  رد  فالتخا  تسا ، هدادر  ارق  اهناسنا  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  ییاهتمکح  اهیگژیو و  زا  یکی 
تمعن و دادعتـسا  توافت  نیا  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ناسنا  تقد  لمأت و  كدنا  اب  یلو  .دسر  یم  رظن  هب  ضیعبت  یعون  رظن  ودـب 

یم باختنا  هتـشر  کی  مدرم  رتشیب  دـندوب ، ناـسکی  هقیلـس  يواـسم و  دادعتـسا  ياراد  رـشب  دارفا  ماـمت  هچناـنچ  اریز  .تسا  یتبهوم 
صـصختم و دارفا  هب  هعماج  اه  هتـشر  اه و  هفرح  زا  يرایـسب  رد  هجیتن  رد  .تفر و  یمن  رگید  ياه  هتـشر  غارـس  هب  یـسک  دندومن و 

ناش هقیلـس  قبط  ای  دمآرد  ُرپ  رـسدرد و  یب  هک  دنور  یم  يراک  غارـس  مدرم  رتشیب  اریز  دش ، یم  دنمزاین  جاتحم و  راک  نآ  هب  انـشآ 
.دشاب

تـسا شیامزآ  کی  اهدادعتـسا  توافت  نیا  دیامرف  یم  لاعتم  دنوادخ  دراد ، ار  يا  هجیتن  نینچ  دادعتـسا  فالتخا  هک  نآ  رب  هوالع 
هچ دنک و  یم  هدافتسا  لالح  تسرد و  ریسم  رد  شدادعتسا  زا  یسک  هچ  هک 
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.دیامن یم  يرادرب  هرهب  مارح  عورشمان و  هار  رد  نآ  زا  یسک 

(1) .ْمُکیتا ام  یف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  ِضْرَالا َو  َِفئالَخ  مُکَلَعَج  يذَّلا  َوُه  َو 

: همجرت

ات داد  يرترب  تاجرد و  رگید  یضعب  رب  ار  یضعب  و  داد ، رارق  نیمز  رد  دوخ ) ناگدنیامن  (و  نانیـشناج ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  و 
.دیامزایب هداد  رارق  ناترایتخا  رد  هچنآ  هب  ار  امش 

درب و یپ  دوخ  شزرا  هب  ناسنا  ات  .دراد  یم  نایب  تسا  نیمز  رد  ادـخ  نیـشناج  هک  ار  ناسنا  ماـقم  شزرا  تیمها و  تسخن  هیآ ، نیا 
کی ار  نیاو  دیامن  یم  هراشا  اهدادعتسا  فالتخا  توافت و  هب  هاگنآ  و  ددرگن ، نآ  ياه  هولج  ریسا  دنک و  كرد  ار  شتلزنم  ماقم و 

دینیزگ یمرب  ار  یهار  هچ  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  تسا  هداد  رارق  ناترایتخا  رد  ار  تاناکما  زا  یضعب  هک : درامش  یم  یهلا  شیامزآ 
دریگ و یم  راک  هب  مدرم  هب  تمدخ  هعماج و  دشر  شیوخ و  تداعس  هار  رد  ار  شیورین  یـسک  هچ  دیهد ؟ یم  ماجنا  ار  یلمع  هچ  و 

.دیامن یم  هدافتسا  ناتسدریز  رب  متس  نارگید ، ندیشک  دنب  هب  يارب  شدادعتسا  زا  یسک  هچ 
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: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) موصعم زا  یتیاور  رد 

.اوُکَلَه وُدَتْسا ، اَِذا  اُوتوافَت و  ام  ِریَِخب  ِساّنلا  ُلازَی  ال 

.دندش یم  كاله  دندوب  ناسکی  همه  رگا  دنا و  هدربن  یپ  اهدادعتسا  هدیاف  هجیتن و  هب  مدرم  همجرت :
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شیامزآ

نادنزرف تورث و  اب 

نادنزرف تورث و  اب  ناحتما 
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نادنزرف تورث و  اب  ناحتما   15

هراشا

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  نآرق  رد  دنوادخ  ار  تقیقح  نیا  .دشاب  یم  دالوا  لام و  یهلا ، نومزآ  ياهرازبا  زا  رگید  یکی 

(1) .ٌمیظَع ٌرْجَا  ُهَْدنِع  هّللا  َّنَا  ٌهَْنتَف َو  مُکُدالْوَا  ْمُُکلاْومَا َو  امَّنَا  اوُمَلْعاَو 

.تسادخ دزن  دنیآرب ) ناحتما  هدهع  زا  هک  اهنآ  يارب  ) میظع شاداپ  تسا و  شیامزآ  هلیسو  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  و  همجرت :

: هدمآ نینچ  رگید  هیآ  رد  و 

(2) .ٌمیظَع ٌرْجَا  ُهَْدنِع  ُهّللا  ٌهَْنتَف َو  ْمُکُدالْوَا  ْمُُکلاْومَا َو  امَّنِا 

.تسا ادخ  دزن  میظع  رجا  و  دنتسه ، امش  شیامزآ  هلیسو  ناتنادنزرف  لاوما و  همجرت :

باذع تبیـصم و  ءالب و  يانعم  هب  یهاگ  ناحتماو و  شیامزآ  يانعم  هب  یهاگ  هتفر ، راکب  يددعتم  دراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  هنتف » »
هدمآ

28 لافنا /  - 1
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هب روکذـم  هیآ  ود  رد  ) .ددرگ راکـشآ  نآ  يدـب  یبوخ و  ات  تسا  هروک  رد  ـالط  ندرک  لـخاد  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هملک  نیا  .تسا 
روما اب  و  دـهد ، یمر  ارق  ناحتما  غاد  ياـه  هروک  رد  ار  وا  مئاد  روطب  ناـسنا  تیبرت  يارب  دـنوادخ  عقاو  رد  و  تسا ) ناـحتما  ياـنعم 

وس و کی  زا  لاوما  هبذاج  هک  ارچ  دنتـسه  یهلا  ناحتما  لئاسو  نیرتمهم  زا  نادنزرف ) لاوما و  ) ود نیا  اّما  .دیامزآ  یم  ار  وا  یفلتخم 
زا ادـخ  ياضر  هک  يدراوم  رد  هک  دـنک  یم  داـجیا  ناـسنا  رد  يدـنمورین  شـشک  ناـنچ  رگید  يوس  زا  نادـنزرف  هب  هقـالع  قشع و 

.دریگ یم  رارق  راشف  رد  تخس  ناسنا  دوش ، یم  ادج  اهنآ  ياضر 

ود نیا  هک  دهد  یم  ناشن  و  دوش ، یم  هدروآ  رـصح  يارب  لومعم  روطب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدـش  امَّنِا »  » هب ریبعت  رگا  مود  هیآ  رد 
هک میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  ناحتما  هلیـسو  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  عوضوم ،

: دومرف

ِتّالِضُّم ْنِم  ْذِعَتْسَْیلَف  َذاعَتْـسا  ْنَم  ْنِکل  ٍهَْنِتف َو  یلَع  ٌلِمَتْـشُم  َوُه  ِّالا َو  ٌدَحَا  َْسَیل  ُهَّنَِال  ِهَْنتِْفلا » َنِم  َِکبُذوُعَأ  ینِا  َّمهّللَا   » مُکَدَحَا ََّنلوُقَی  ال 
(1) .....ُهَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَا َو  امَّنَأ  ُلوُقَی  ُهَناْحبُس  َهّللا  َّنِاَف  ِنَتِفلا 

ص 1127 مکح 90 ،  مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  - 1
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یـشیامزآ هلیـسو  ياراد  سکره  هک  ارچ  شیامزآ ، ناحتما و  زا  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  نم  ادنوادخ ، دیوگن  امـش  زا  سکچیه  همجرت :
یم هک  یـسک  نکلو  تسا ) ناحتما  هتوب  شیامزآ و  تعیبط  ایند ، یگدـنز  تعیبط  ًـالوصا  دراد و  يدـنزرف  لاـم و  لقادـح  (و  تسا

نومزآ هلیسو  امـش  دالواو  لاوما  دینادب  : » دیوگ یم  دنوادخ  هکنیا  هچ  درب ، هانپ  هدننک  هارمگ  ياهناحتما  زا  درب ، هانپ  ادخ  هب  دهاوخ 
شیزور زا  هک  سک  نآ  اـت  دـنک ، یم  شیاـمزآ  ناـشدالوا  لاوـما و  اـب  ار  مدرم  دوادـخ  هـک  تـسا  نآ  نخـس  نـیا  ینعم  و  تـسا »

هاگآ ناشدوخ  زا  مدرم  هب  تبسن  ناحبس  دنوادخ  دنچره  دوش ، هتخانش  تسا  یضار  راذگـساپس و  هک  سک  نآ  زا  تسا  نیگمـشخ 
.ددرگ رهاظ  دننک  یم  ادیپ  باقع  باوث و  قاقحتسا  نآ  اب  هک  یلاعفا  هک  تسنآ  رطاخب  نیا  یلو  تسا  رت 

: دندومرف هراشا  دیفم  رایسب  بلطم  دنچ  هب  ناشنانخس  زا  زارف  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

ار ناـحتما  نآ  تسیاـب  هاوخاـن  هاوخ  تسا و  ریذـپان  باـنتجا  يرما  نیا  نوـچ  دـینکن  وزرآ  اـعد و  ار  یهلا  ياـهنومزآ  زا  ییاـهر   1
.شنومزآ زا  يزوریپ  رد  دیئوجب  تناعتسا  ادخ  زا  دیهاوخ ، یم  رگا  یلو  دیهدب ،

دروم دراد ، هشیر  رایـسب  لد  رد  اـهنآ  قشع  تبحم و  هک  دـالواو ، لاـم  مهم  رما  ود  هلیـسوب  ار  امـش  دـنوادخ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   2
رارق شیامزآ 
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تهج رد  لام  تورث و  تمعن  زا  ایآ  هک  دنوش ، هتخانـش  نآ  ریغ  زا  وا  ياضر  هب  یـضار  ساپـسان و  زا  راذگـساپس  دارفا  ات  .دهد  یم 
یم فورـصم  نیمورحم  زا  يریگتـسد  ریخ و  هار  رد  دـنیامن و  یم  يرادرب  هرهب  هدوـمرف  رماو  هتـسناد  حالـص  ادـخ  هچنآ  حـیحص و 

.دننک یم  جرخ  ادخ  ياضر  فالخرب  ای  دنراد ،

هب رت  هاگآ  ملاع و  وا  هکلب  اهنآ ، شاداپ  رفیک و  عون  یهاگآ و  مدع  تهج  هب  هن  دیامن  یم  شیامزآ  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هکنیا   3
.دشاب یم  ناشدوخ  زا  ناگدنب 

هب دهد و  یم  رارق  نومزآ  دروم  ار  اهنآ  دندرگ ، باقع  شاداپ و  قحتـسم  هک  اهنآ  دب  بوخ و  رادرک  لامعا و  روهظ  تهج  هب  هکلب 
: یخلب همالع  دیهش  لوق 

درکن التبم  رگا  دادن  ناکم  ار  سک  تسود  بُرق  هب  نکیلو  ماع  هچرگا  شضیف 

دریگ یم  رارق  نومزآ  دروم  تموکح  لام و  دنزرف و  اب  نامیلس  ترضح 

هراشا

(1) .َبانَا َُّمث  ادَسَج  هَّیِسرُک  یلَع  اْنیَقلَا  َنامیَلُس َو  اّنَتَف  ْدََقل  َو 
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.درک هبانا  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  سپس  میدنکفا  يدسج  وا  یسرک  رب  و  میدومزآ ، ار  نامیلس  ام  همجرت :

اب داهج  صوصخب  روشک و  هرادا  رد  هک  دوش  شبیـصن  یعاجـش  دـنمورب و  نادـنزرف  تشاد  وزرآ  مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح 
مبیـصن يددعتم  نادـنزرف  ات  موش  یم  رتسبمه  اهنآ  اب  نم  تفگ : دوخ  اب  دوب  ددـعتم  نارـسمه  ياراد  وا  دـننک ، کمک  وا  هب  نمـشد 

هب ناسنا  ياکتا  رگنایب  هک  يا  هلمج  نامه  هّللاءاـش » نا   » درک و تلفغ  رما  نیا  رد  نوچ  یلو  دـننک ، کـمک  نم  ياهفدـه  هب  درگ و 
يدسج نوچمه  هقلخلا ، صقان  يدنزرف  زج  تفاین ، دلوت  شنارسمه  زا  يدنزرف  چیه  نامز  نآ  رد  تفگن ! تسا ، لاح  همه  رد  ادخ 

.دندنکفا وا  تخت  رب  دندروآ و  ار  نآ  هک  حور  یب 

يورین رب  هدرک و  تلفغ  ادـخ  زا  هظحل  کـی  ارچ  هک  دـش ، تحاراـن  و  تفر ، ورف  رکف  رد  تخـس  مالـسلا ) هـیلع  ) نامیلـس ترـضح 
.تشگزاب ادخ  هاگرد  هب  درک و  هبوت  یلوا ) كرت  نیا  زا  ،) تسا هدرک  هیکت  شدوخ 

نومزآ دوخ  دنک و  یم  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  دـنک  یم  اضاقت  ار  نآ  ياه  ییاراد  تموکح و  دـنوادخ  زا  نامیلـس  ترـضح  سپس 
.دوش یم  يو  يارب  يرگید 

َکَّنِا يدَعب  ْنِم  ٍدَحَِال  یغَْبنَی  اْکُلم ال  یل  ْبَهَو  یلرِفْغا  ِّبَر  َلاق 
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.ُباّهَولا َْتنَا 

.يا هدنشخب  رایسب  وت  هک  دشابن ، سکچیه  راوزس  نم  زا  دعب  هک  نک  اطع  نم  هب  یتموکح  و  شخبب ، ارم  اراگدرورپ  تفگ : همجرت :

وا رایتخا  رد  گرزب  یبهاوم  هژیو و  ياهزایتما  اـب  یتموکح  تفریذـپ و  ار  وا  ياـضاقت  و  درک ، باجتـسم  ار  وا  ياـعد  دـنوادخ  اذـل 
: درک هصالخ  عوضوم  جنپ  رد  ناوت  یم  ار  اهنآ  هک  دراذگ ،

نامیلس ترضح  هب  یهلا  ياهتبهوم 

داب ریخست   1

زونه تشاد و  عیرـس  یعمج  طابترا  لیاسو  هب  زاـین  مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح  تماـعز  تحت  رواـنهپ  روشک  هک  یطیارـش  رد 
طاقن مامت  اب  یطابترا  لیاسو  ریاس  تنرتنیا و  هراوهام و  هلیـسوب  ناوتب  زورما  دـننام  هک  دوب  هدیـسرن  يا  هلحرم  هب  یملع  ياهتفرـشیپ 

ات دـشاب ، رادروخرب  یعیرـس  یطابترا  هلیـسو  زا  دـیاب  هدرتسگ  عیـسو و  تموکح  نینچ  کی  تسا  ملـسم  .درک و  رارقرب  طابترا  اـیند 
.درک تیانع  نامیلس  هب  ار  زایتما  نیا  دنوادخ  دنک و  یشکرس  روشک  قطانم  مامت  هب  عیرس  موزل ، عقوم  رد  دناوتب  تموکح  سیئر 
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(1) .َباصَا ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِاب  يرْجَت  َحیّرلا  َُهل  انرَّخَسَف 

.دورب دهاوخ  یم  وا  اجره  هب  و  دنک ، تکرح  یمرن  هب  شنامرف  قباطم  ات  میتخاس  وا  رخسم  ار  داب  ام  همجرت :

(2) .ٌرهَش اهُحاوَر  ٌرْهَش َو  اهُّوُدُغ  َحیّرلا  َنامیَلُِسل  َو 

.هام کی  ریسم  ناهاگرصع  دومیپ و  یم  ار  هام  کی  ریسم  ناهاگحبص  هک  میداد  رارق  نامیلس  رخسم  ار  داب  ام  همجرت :

هچ دـندش و  یم  راوس  يزیچ  هچ  رب  داب ، هلیـسوب  تکرح  ماگنه  هب  شنارای  نامیلـس و  و  دوب ، يو  نامرف  هب  داـب  هنوگچ  هکنیا  لاـح 
زومرم و هلیـسو  هچ  نیا  هصـالخ  و  هدرک ، یم  ظـفح  رگید  تالکـشم  واوه  راـشف  ندـش  داـیز  مک و  طوقـس و  زا  ار  اـهنآ  یلماوـع 
، تسین نشور  ام  رب  نآ  تایئزج  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  .تشاد  رارق  نامیلـس  رایتخا  رد  نامز  رـصع و  نآ  رد  هک  هدوب  يزیمآرارـسا 

هداد رارق  نامیلـس  ترـضح  رایتخا  رد  دـنوادخ  هک  هدوب ، زاجعا  کی  هداـعلا و  قوف  تبهوم  کـی  نیا  هک  میناد  یم  ردـق  نیمه  اـم 
.تسا
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شکرس تادوجوم  ریخست   2

يارب وا  رایتخا  رد  اهنآ  نداد  رارق  و  شکرس ، تادوجوم  ریخست  داد ، مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح  هب  دنوادخ  هک  رگید  تبهوم 
: دیوگ يدعب  هیآ  رد  هکنانچ  دوب ، تبثم  ياهراک  ماجنا 

.ٍصاّوَغ ٍءاَّنب َو  َّلُک  َنیطایَّشلا  َو 

.میداهن وا  نامرف  هب  رس  ار  اهنآ  زا  صاوغ  ءانب و  و  میتخاس ، وا  رخسم  ار  نیطایش  و  همجرت :

بیترت نیا  هب  و  دنـشاب ، لوغـشم  یـصاوغ  هب  ایرد  رد  یهورگ  و  دـنزاسب ، وا  يارب  دـهاوخ  یم  ییاـنب  ره  یکـشخ و  رد  یهورگ  اـت 
نانچنآ تسا ، یـشکرس  دّرمت و  ناشتعیبط  هک  نیطایـش  .تشاذـگ و  وا  رایتخا  رد  تبثم  ياهراک  يارب  ار  يا  هداـمآ  يوریندـنوادخ 

.دنتفرگ رارق  اهبنارگ  عبانم  جارختسا  یگدنزاس و  ریسم  رد  هک  دندش  رخسم 

برخُم ياهورین  ندرک  راهم   3

نایم رد  لاـح  ره  هب  اریز  دوب ، برخم  ياـهورین  زا  یهورگ  ندرک  راـهم  مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح  هب  دـنوادخ  رگید  تبهوم 
هک دوبن  نیا  زج  يا  هراچ  و  دندمآ ، یمن  باسح  هب  هدافتـسا  لباق  هدـنزاس  دـیفم و  يورین  کی  ناونع  هب  هک  دـندوب  يدارفا  نیطایش 

و دنشاب ، دنب  رد  اهنآ 
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: دیوگ يدعب  هیآ  رد  نآرق  هک  نانچ  دنامب ، ناما  رد  اهنآ  تمحازم  رش  زا  هعماج 

(1) .ِدافْصَالا یف  َنیرَخا  َو 

.میداد رارق  وا ) هطلس  تحت  ) ریجنز لغ و  رد  ار  نیطایش ) زا  ) يرگید هورگ  و  همجرت :

نامیلس ترضح  هب  دنوادخ  تبهوم  نیمراهچ   4

: دیوگ یم  دعب  هیآ  هکنانچ  .دراذگ  یم  زاب  عنم  اطع و  رد  ار  وا  تسد  هک  دوب  یناوارف  ياهرایتخا 

(2) .ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَا  ْوَا  ُْیْنماَف  انُؤاطَع  اذه 

نک كاسما  یهاوخ  یم  سکره  زا  شخبب و  ینیب ) یم  حالص  (و  یهاوخ یم  سکره  هب  تسام  ياطع  نیا  میتفگ ) وا  هب  و  :) همجرت
.تسین وت  رب  یباسح  و 

دروم هداد و  وت  هب  هک  یعیـسو  ياهرایتخا  هنیمز  رد  وت  تلادـع  ماقم  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ای  باسح » ریغب   » ریبعت
هبساحم و
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باسح هب  نآ  رد  یـشخبب  هچره  تسا  دایز  ردـقنآ  وت  رب  یهلا  ياطع  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ای  و  تفرگ ، یهاوخن  رارق  تساوخزاـب 
.دیآ یمن 

( مالسلا هیلع  ) نامیلس ترضح  رب  دنوادخ  تبهوم  نیرخآ   5

رد هکنانچ  دوب ، هدرک  تمحرم  وا  هب  یهلا ) ياـهنومزآ  رد  يزوریپ  (و  شیاهیگتـسیاش هیاـس  رد  ادـخ  هک  دوب  وا  يونعم  ياـه  ماـقم 
: دیامرف یم  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ 

(1) .ٍبأَم َنْسُح  یْفلَُزل َو  انَْدنِع  َُهل  َّنِا  َو 

.تسا کین  ماجنارس  دنمجرا و  یماقم  ام  دزن  مالسلا )» هیلع  » نامیلس ترضح  ) وا يراب  و  همجرت :

نومزآ دروم  ...و  ماقم  تردق و  دنزرف ، لام ، اب  نامیلـس  ترـضح  هک  مینک  یم  هدافتـسا  هدش  رکذ  تایآ  نیا  عومجم  زا  لاح  ره  هب 
شراگدرورپ قلاخ و  هب  تبـسن  ار  واو  دـنک ، ریخیـست  ار  ترـضح  حور  تسناوتن  اـیند  ياـه  هولج  زا  مادـکچیه  تفرگ و  رارق  یهلا 

زا يا  هیاـپ  ره  هب  ناـسنا  هک  تسناد  یم  یبوـخ  هب  وا  هـک  ارچ  .دریگب  وا  زا  ار  یعقاو  یگدـنب  تداـبع و  دـهُز و  حور  دـنک و  لـفاغ 
يراد تناما  زج  وا  تسادخ و  هیحان  زا  تسه  هچره  درادن و  يزیچ  دوخ  زا  زاب  دسرب ، تردق 
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.تسین شیب  تیلوئسمرپ 

تسا دازآ  کلم  هک ز  نامیلس  تسنآ  هکلب  تسا  داب  نامیلس  کلم  نارظن  بحاص  شیپ 

تسا داب  رب  ناهج  داینب  هک  هجاوخ ، يا  ونشم  ناهج  تسا  هداهن  بآ  رب  هک  دنیوگ ، هکنآ 
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دسح اب  شیامزآ 

دسح اب  شیامزآ 
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دسح اب  شیامزآ   16

هراشا

رادروخرب یـصاخ  یگژیو  زا  تافـص  زا  یـضعب  یلو  دهد ، یم  رارق  نومزآ  دروم  مه  ینورد  تافـص  اب  ار  اهناسنا  دنوادخ  دنچره 
یمدآ نامیا  گرزب  تافآ  زا  یکی  هک  دـسح »  » دـننام دـنک ، یم  نایع  دوهـشم و  ار  اهناسنا  ینورد  تیـصخش  رتشیب  هک  دنـشاب ، یم 
يدام یعامتجا و  يدرف و  رظن  زا  يراب  نایز  رایسب  راثآ  مینکن  راهم  نامیا  لقع و  هلیسوب  هلیذر  تفـص  نیا  رگا  .دوش  یم  بوسحم 

، یهلا ناربمایپ  يارب  صوصخب  دشاب ، هتشاد  ءوس  ياهدمایپ  همه  نیا  هک  تسا  هلیذر  تافـص  زا  یتفـص  رتمک  دروآ و  دهاوخ  راب  هب 
! دندش یم  عقاو  دوسحم  نالهاج  نانمشد و  هیحان  زا  هک 

يرایسب أشنم  هک  دنک ، یم  لقن  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  ناردارب  ناتـساد  يالبال  رد  ار  یحور  يرامیب  نیا  لاعتم  دنوادخ  اذل 
.دروآ دوجوب  نأشلا  میظع  ربمایپ  رب  ار  تالشم  زا 

زا یلو  هتفرن  راـکب  شیاـمزآ »  » ناوـنعب دـسح  هژاو  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) فـسوی ترـضح  یگدـنز  نوـماریپ  هک  یتاـیآ  رد  دـنچره 
تایآ نیماضم 
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یم کین  اجنیا  رد  ام  هک  وا ، نارـسپ  بوقعی و  ترـضح  نینچمه  دـش  ناحتما  فلتخم  ياـهرازبا  اـب  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
زیزع ناگدنناوخ  يارب  هدش  نایب  صصق  نیرتهب  ناونعب  هک  ار  نآرق  یندینـش  بلاج و  ناتـساد  نیا  ياهیزارف  زا  ییاه  تمـسق  میناد 

.میوش روآدای 

هدرک ادیپ  یصاخ  هاگیاج  بوقعی  ترضح  دزن  دوب  راکشآ  وا  دوجو  رد  یگتسیاش  غوبن و  راثآ  هک  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح 
( مالـسلا هیلع  ) فسوی ترـضح  هب  تبـسن  ناردارب  هک  دـش  بجوم  رما  نیمه  .درک  یم  راـهظا  وا  هب  يداـیز  مارتـحا  ترـضح  دوب و 

.دنک روطخ  ناشرکف  رد  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ندرب  نیب  زا  هنیمز  و  دنکب ، لگ  ناشتداسح  سح  هتفر  هتفر  و  دنربب ، کشر 

.دش مالسلا ) هیلع  ) فسوی ناردارب  يارب  نومزآ  نیا  دنتخادنا و  هاچ  رعق  رد  ار  وا  دش و  یلمع  هشقن  نیا  ماجنارس  و 

ببـس و  دـنک ؛ یم  ردارب  نتـشک  هب  توعد  ار  ناردارب  هک  تسا  كاـنلوه  يوق و  ردـقنآ  دـسح  كاـنرطخ  ناـشورخ و  جاوما  يرآ 
یهارمگ و تلالـض و  هب  ردـپ  نداد  تبـسن  دوخ و  تیانج  نامتک  يارب  فلتخم  ياـه  غورد  نتفگ  هلمج  زا  يرگید  داـیز  ناـهانگ 

.گرزب ربمایپ  نیا  يالاو  ماقم  هب  راکشآ  تناها 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  تفص  نیا  دنچره  لاح  ره  هب 
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دروم رد  دـنوادخ  ناحتما  اب  مه  یتافانم  یلو  تشاد ، میهاوخ  نآ  هب  مه  یتاراشا  هک  تسا  هدـش  تّمذـم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها 
.درادن ناسنا 

.تسا هدش  دزشوگ  اهناسنا  هب  ار  کلهم  يرامیب  نیا  رطخ  اهراب  مالسلا ) مهیلع  ) همئا تایاور  نآرق و  رد  مینیب  یم  اذل 

(1) .ِِهلْضَف ْنِم  ِهّللا  ُمُهیتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَا 

!؟ دنزرو یم  تداسح  هدرک  تبحم  نانآ  هب  فطل  يور  زا  ادخ  هک  مدرم  هب  تبسن  ایآ  همجرت :

هب راگدرورپ  هک  ییاهتمعن  هب  تبـسن  دهاوخ  یم  اهناسنا  زا  دنک و  یم  ار  مومذم  تفـص  نیا  تمذم  ماهفتـسا  اب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.دنزرون دسح  کشر و  هداد  نارگید 

(: مالسلا هیلع  ) ٌیلع لاق 

(2) .َبَطَحلا ُراّنلا  ُلُکأَت  امَک  َنامیالا  ُلُکأَی  َدَسَحلا  َّنِاَف  اوُدِساُحت  َو ال  .... 

دروخ و یم  ار  مزیه  شتآ  هک  يروطنامه  دروخ  یم  ار  نامیا  دسح  اریز  دـیزرون ، تداسح  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  همجرت :
دوبان

54 ءاسن /  - 1
ص 130 بولقلا ، داشرا  - 2
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.دنادرگ یم 

(1) .ِدَسَحلا ِهَِّلق  ْنِم  ِدَسَْجلا  ُهَّحِص  مالسلا :) هیلع  ) ُْهنَع َو 

.تسا ندیزرو  تداسح  مک  زا  ندب  یتمالس  دومرف : ترضح  زین  و  همجرت :

هک تسا  یتایانج  زا  يرایسب  هزیگنا  دسح  تفگ  ناوت  یم  تسا و  یعامتجا  يدرف و  دسافم  زا  يرایـسب  همـشچرس  دسح  لاحره  هب 
تمـسق دـید  میهاوخ  مینک  یـسررب  ار  اهنآ  دـننام  اهزواجت و  اهیدزد ، اهلتق ، یلـصا  للع  لماوع و  رگا  .دریگ و  یم  تروص  ایند  رد 

یم هک  دـنا  هدرک  هیبشت  شتآ  زا  يا  هرارـش  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیمه  رطاخب  دـیاش  و  دریگ ، یم  هیام  دـسح  زا  اهنآ  زا  یهجوت  لباق 
: میناوخ یم  یتایاور  رد  دزادنیب و  رطخ  هب  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ار  يا  هعماج  ای  دوسح و  تیدوجوم  دناوت 

(2) .هَرِخْالا اینُّدلا َو  ُءاقَش  ِدَسَْحلا  ُهَرَمَث  مالسلا :) هیلع  ) یلع لاق 

.تسا ترخآ  ایند و  تواقش  دسح  تخرد  هویم  همجرت :

(3) .ُدَسَْحلا ِِلئاذَّرلا  ُسأَر  مالسلا :) هیلع  ) ُهنَع َو 

تمکح 256 حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  - 1
ص 91 ج 1 ،  مکحلاررغ ، - 2
ص 91 ج 1 ،  مکحلاررغ ، - 3
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.تسا دسح  هلیذر  تافص  همشچرس  همجرت :

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرید  ثیدح  رد 

، تشاد رارق  یهلا  شرع  هیاس  رد  هک  داتفا  يدرم  هب  شمشچ  درک  یم  تاجانم  ادخ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نارمع نب  یـسوم  هک  یماگنه 
: دومرف تسا !؟ هدنکفا  هیاس  وا  رس  رب  وت  شرع  هک  تسیک  نیا  ادنوادخ  درک : ضرع 

ِِهلْضَف ْنِم  ُهّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا  ُدُسْحَی  َْمل  ْنَّمِم  اذه  یسوم  ای  »

(1) «. .هدیزرون دسح  هتشاد  ینازرا  اهنآ  هب  شلضف  زا  دنوادخ  هچنآ  ربارب  رد  مدرم  هب  تبسن  هک  تسا  یناسک  زا  نیا  یسوم ! يا 

هنیمز نیا  رد  ثیداحا  دنچره  ) میرب یم  نایاپ  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  اب  تمسق  نیا  رد  ار  ثحب  نیا 
: دومرف تسا .) رایسب 

ّیتَح ُدُـساحَّتلا  ُدُـعابَّتلا َو  َو  اینُّدـلا ، ِیف  ُسُفانَّتلا  ُُرثاکَّتلا َو  ُرَطَْبلا َو  ُرَـشَْالَا َو  َلاق : مَمُالا ؟ ُءاد  اذام  َو  اُولاق : مَمُْالا ! ُءاد  یتَُّما  ُبیـُصیَس  ُهَّنِا 
(2)! ُجْرَْهلا ُنوُکَی  َُّمث  ُیْغَْبلا ، َنوُکَی 

ص 275 ج 70 ،  راونالاراحب ، - 1
ص 326 ج 5 ،  ءاضیبلا ، هجحملا  - 2

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_172_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_172_2
http://www.ghaemiyeh.com


173 ص :

ینارـسوه و دومرف : تسیچ ؟ اهتما  گرزب ) ) يرامیب دندرک : ضرع  دریگ ! یم  ارف  ارم  تما  اهتما ، گرزب ) ) يرامیب يدوز  هب  همجرت :
جره هب  ماجنارس  متس و  ملظ و  ماجنارس  رگیدکی و  هب  تبسن  دسح  قافن و  فالتخا و  یتسرپایند ، رد  هقباسم  یبلط ، نوزف  یشایع و 

! دنوش یم  التبم  جرم  و 

دسح ياه  هناشن 

نکمم یهلا  ناحتما  رازبا  ناونعب  هک  هلیذر ، تفـص  نیا  تخانـش  باب  زا  یلو  تسا  یقالخا  ياهباتک  هب  طوبرم  ثحابم  نیا  دـنچره 
هشیر ناسنا  دوجو  رد  هکنآ  زا  شیپ  دوش ، هتخانـش  نآ  هیلّوا  لحارم  دیاب  نآ ، نامرد  يرود و  يارب  تسا  هتـسیاش  دریگ ، رارق  تسا 

.مینک مادقا  نآ  نامرد  يریگشیپ و  هب  ددرگ ، مکحتسم  دناودب و 

: تسا ریز  روما  هدش  رکذ  نآ  يارب  هک  ییاه  هناشن  هلمج  زا 

.دهدن زورب  دوخ  زا  يراثآ  دنچره  دوش ، یم  تحاران  نیگمغ و  تسا ، هدیسر  يرگید  هب  یتمعن  دونش  یم  هک  یماگنه   1

.دیاشگ یم  ییوجبیع  تبیغ و  هب  نابز  دور و  یم  رتارف  مه  هلحرم  نیا  زا  هاگ   2
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.دزیخ یمرب  ینکشراک  توادع و  ینمشد و  هب  دور و  یم  رتارف  مه  نیا  زا  هاگ   3

ار وا  دراد  یعـس  دـنک ، یم  تعانق  هتفرگ  رارق  وا  دـسح  دروم  هک  یـصخش  زا  هطبار  عطق  اب  يرهم و  یب  ییانتعا و  یب  هب  اهنت  هاگ   4
زاب نخس  همادا  از  ار  هدنیوگ  رگید  بلاطم  رد  دورو  اب  دنک  یم  یعـس  دنیوگب  وا  هرابرد  ینخـس  رگا  دونـشن و  وا  زا  ینخـس  دنیبن و 

.دنک توکس  نآ  هب  تبسن  ای  دزاس و  ناهنپ  ار  وا  هتسجرب  تافص  دنک  یم  یعس  دوش  وا  هرابرد  یبلطم  نایب  هب  روبجم  رگا  ای  دراد ،

: میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  یتیاور  رد  .دشاب  دسح  هلیذر  زورب  زا  يا  هناشن  دناوت  یم  روما  نیا  زا  کیره 

(1) .َكِرورُس ٍْتقَو  یف  ُّمَتْغَی  ُهَّنَا  ِدِساْحلا  َنِم  َکیفْکَی 

! یتسه داش  وت  هک  یلاح  رد  دوش  یم  نیگمغ  وا  هک  سب  نیمه  دوسح  تخانش  يارب  همجرت :

: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  هنونامه  دوش ، یم  لاحشوخ  دوسح  صخش  دسرب ، ناسنا  هب  ینایز  هک  یماگنه  سکع  هب 

ْدَق اُولوُقَی  ٌهَبیصُم  َْکبُِصت  نِا  ْمُهْؤُسَت َو  ٌهَنَسَح  َْکبُِصت  ْنِا 

دسح هدام  راحبلا ، هنیفس  - 1
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(1) .َنوُحِرَف ْمُه  اوُّلَوَتَی َو  ُْلبَق َو  ْنِم  انَْرمَا  انْذَخَا 

یبلطم نینچ  ینیب  شیپ  لبق  زا  ام  دنیوگ : یم  دسر  وت  هب  یتبیـصم  رگا  دنک و  یم  تحاران  ار  اهنآ  دـسر  وت  هب  یکین  هاگره  همجرت :
.دنلاحشوخ هک  یلاح  رد  دندرگ  یمزاب  میتفرگ و  ار  مزال  میمصت  میدرک و  یم  ار 

: میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  زا  یثیدح  رد  زاب 

.ِرورُّسلِاب ُّمَتْغَی  ِروُرُشلِاب َو  ُحَْرفَی  ُدِساْحلَا 

.ددرگ یم  نیگمغ  نارگید  یلاحشوخ  رورس و  زا  دوش و  یم  لاحشوخ  اه  يدب  رورش و  زا  دوسح  همجرت :

دوسح هن  دنامب  دوسحم  هن  هک  ردارب  يا  يربکشر  وا  رب  هک  درادن  ردقنآ ، ایند 

دسح لماوع 

.يزوت هنیک  ینمشد و   5 یتسرپایند ،  4 یشورفدوخ ، ربکت و   3 يدنسپدوخ ، بجع و   2 نطاب ، يدیلپ   1

دوب ارجام  نیمه  وت  رب  هک  نکم  يداش  يرذگب  هچ  نمشد  هزانج  رب  تسود  يا 

یلص ) ِهّللا ُلوُسر  َناک  َلاق : مالسلا ) هیلع  ) هّللاْدبَع یبَا  ْنَع 

50 هبوت /  - 1
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(1) .ِدَسَحلاَو ِیْغَبلاَو  ِبَضَْغلا  ِهَّیِمَْحلاَو َو  ِكْرِّشلا  ِّکَّشلا َو  َنِم  َّتِس  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ُدَّوَعَتَی  هلآ ) هیلع و  هّللا 

1 زیچ : شش  زا  ادخ  هب  درب  یم  هانپ  زور  ره  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هک  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  زا  همجرت :
.دسح  6 یشکرس ،  5 مشخ ،  4 تقامح ،) ) تیمح  3 كرش ،  2 کش ،

دسر یم  دوخ  رفیک  هب  دوسح 

ربمایپ هب  تبسن  دوب  دوهی  ياسؤر  زا  هک  َّیبُا » نب  ّهلادبع   » .دیسر تردق  جوا  هب  هنیدم  رد  مالـسا  هک  یماگنه  هک  هدش  لقن  خیرات  رد 
هب تبـسن  وا  ینمـشد  دسح و  دش ، نکفا  نینط  ناتـسبرع  رد  یتسرپادخ  دیحوت و  يادص  هک  یتقو  صوصخب  .دـیزور  یم  تداسح 

.دمآرب بانج  نآ  لتق  ددص  رد  هک  يروط  هب  دش ، رتشیب  یمارگ  یبن  سدقم  تحاس 

ترــضح هـلمج  زا  شباحــصا ، لوـسر و  ترــضح  دوـمن و  هـیهت  یماـعط  هـمیلو و  شرتـخد ، یــسورع  نـشج  هناـهب  هـب  هّللادـبع ،
ریشمش و زا  رپ  ار  هلاچ  نآ  لخاد  درک و  رفح  يا  هلاچ  دوخ ، هناخ  نحـص  نایم  رد  درک و  توعد  زین  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

ياه هزین 

لوقعلا فحت  - 1
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نآ یتقو  هک  دومن  ناهنپ  هدولآرهز  هنهرب  ياهریـشمش  اـب  مه  ار  ناـیدوهی  زا  یعمج  دـیناشوپ و  شرف  ار  نآ  يور  دومن و  دولآرهز 
.دنربب نیب  زا  ار  همه  هلمح  کی  اب  اهنآ ، دنداتفا  هرفح  رد  دنتشاذگ و  هرفح  نآ  يور  اپ  شباحصا  ترضح و 

لیئربج شباحـصا ، ربمایپ و  ندمآ  زا  لبق  اما  دنـسرب ، ناشموش  فده  هب  فلتخم  قرط  زا  دنناوتب  ات  دـنتخیر  رهز  ماعط ، رد  نیچمه 
دینیشنب و داد  ناشن  تباحـصا  وت و  هب  ار  اجکره  ورب و  ّیبُا » نب  هّللادبع   » هناخ هب  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  درک : ضرع  دش و  لزان 

.درک مهاوخ  ظفح  يدیک  رش و  ره  زا  ار  امش  نم  هک  دییامن  لوانت  تشاذگ  امش  دزن  هک  ییاذغ  ره 

يور شنارای  همه  اب  مرکا  ّیبن  .دننیشنب  هناخ  نحـص  رد  ات  دومن  فیلکت  ار  اهنآ  نوعلم  نآ  دندش ، وا  لزنم  دراو  شباحـصا  ربمایپ و 
، دندش دیماان  هار  نیا  زا  نوچ  درک  بّجعت  رایـسب  دنداتفین  لادوگ  رد  اهنآ  هکنیا  زا  هّللادـبع  دنتـسشن ، دوب  لادوگ  شریز  هک  یـشرف 

.دنسرب ناشدیلپ  فده  هب  دیاش  ات  دندروآ  ار  مومسم  ماعط 

: دوب نیا  اعد  .دناوخ  مه  شدوخ  ناوخب و  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) لوسر ترضح 

ِمِْسب یفاعُْملا  ِهّللا  ِمِْسب  یفاکلا  ِهّللا  ِمِسب  یفاّشلا  ِهّللا  ِمِْسب 
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.میلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  ِءامَّسلا َو  ِیف  ِضرالا َو ال  ِیف  ٌءاد  یَش ٌء َو ال  ِهِمِْسا  َعَم  ُّرُضَی  يذَّلا ال  ِهّللا 

، دیناسرن اهنآ  هب  يررـض  مومـسم ، ماعط  نآ  دید  یتقو  هّللادبع  .دندمآ  نوریب  سلجم  نآ  زا  دندومن و  لوانت  ار  اذغ  اهنآ  همه  سپس 
هداـمآ دوـلآرهز  ياهریـشمش  اـب  هک  يدارفا  هب  نیمه  يارب  تسا ، هتخیرن  ماـعط  نآ  رد  رهز  هدرک و  هابتـشا  هک  دوـمن  ناـمگ  نـینچ 

.دنروخب اذغ  هدنامیقاب  زا  ات  درک  رما  دندوب ، شباحصا  ربمایپ و  نتشک 

دید دز و  رانک  ار  نآ  دوب ، هدرک  بجعت  هتفرن  شورفم  ناکم  زا  تشاد  شقن  ربمایپ  لـتق  هئطوت  رد  دوخ  هک  هّللادـبع  رتخد  یفرط  زا 
دمآ و لادوگ  يالاب  هّللادبع  .دش  دـنلب  وا  دایرف  هلان و  يادـص  ناهگان  هک  تسـشن  شرف  يور  سپـس  .تسا  مکحم  تخـس و  نیمز 

.تسا هدرک  میلست  خزود  کلام  هب  ناج  دولآرهز ، ياه  هزین  اهریشمش و  نآ  نایم  رد  هک  دید  ار  دوخ  رتخد 

.دندش لصاو  كَرَد  هب  دندوب  هدروخ  ماعط  هدنامیقاب  زا  هک  نایدوهی  مامت  مه  فرط  نآ  زا  و 

يارب نوعلم  نآ  هک  یـسورع  مسارم  ناسنیدب  دنیوگن ، یـسک  هب  ار  اهنآ  گرم  ربخ  هک  درک  شرافـس  شیوخ  ماوقا  مامت  هب  هّللادبع 
نارگید يدوبان  يارب  یسکره  ) قادصم دش و  ازع  هب  لیدبت  دوب ، هداد  بیترت  شرتخد 
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.دیدرگ راکشآ  دتفا ) یم  نآ  رد  شدوخ  دنکب  هاچ 

مرتخد درک : ضرع  هدیسرپ  ار  اهنآ  توف  تلع  هّللادبع  زا  دیـسر  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) ربمایپ كرابم  شوگ  هب  ربخ  نیا  هک  ینامز 
(1)! دندرم دنتشگ و  التبم  لاهسا  ضرم  هب  رگید  دارفا  .داتفا و  ماب  تشپ  زا 

دزوسب ششیر  دنک  فپ  سک  نآ  ره  دزورفرب  دزیا  هک  ار  یغارچ 

* * * *

تسین هارمه  دسح  شک  نآ  کنخ  يا  تسین  هار  رد  رت  بعص  نیز  يا  هبقع 

* * * *

تسا ناتسلگ  ناهج  دشابن  دوسح  رگا  دزادنارب  ناهج  زا  دوسح  مخت  يادخ 

ج 6 راونالاراحب ، زا  لقن  هب  ص 349 ،  رهاوجلا ، هنیزخ  - 1
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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شیامزآ

جاردتسا هلیسوب 

جاردتسا هلیسوب  شیامزآ 
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جاردتسا هلیسوب  شیامزآ   17

هراشا

رگید ترابع  هب  .دـهد  یم  رارق  نومزآ  دروم  جـیردت ) تروصب  تمعن  ینوزف  ) جاردتـسا هلیـسوب  ار  راکهانگ  دارفا  دـنوادخ  یهاـگ 
هکلب دنک ، یمن  تازاجم  راتفرگ  عیرس  تنس ، کی  قبط  ار  دنمروز  دوسح و  رگنایغط و  راک و  تیصعم  ياهناسنا  زا  یضعب  دنوادخ 

تابجوم يرادیب  هیبنت و  مدع  تروص  رد  دنرادرب و  ماگ  نایغط  ریسم  رد  رتشیب  هچره  ات  دیاشگ ، یم  اهنآ  يور  هب  ار  اهتمعن  ياهرد 
: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  زا  دروم  ود  رد  عوضوم  نیا  .دنک  یم  مهارف  هلحرم ، نیرخآ  هب  ندیسر  ماگنه  هب  ار  ناشتازاجم 

(1) .ٌنیتَم يِْدیَک  َّنِا  ْمَُهل  ِیْلمأ   َ و َنوُمَْلعَی *  ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیذَّلا  َو 

اهنآ هب  و  درک *  میهاوخ  ناشتازاجم  راتفرگ  دنناد  یمن  هک  هار  نآ  زا  جیردت  روطب  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و  همجرت :
يوق نم  هشقن  حرط و  اریز  دشاب ) رتکاندرد  ناشتازاجم  ات  ) میهد یم  تلهم 

183 182 فارعا /  - 1
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.تسین نآ  زا  رارف  تردق  ار  سک  چیه  (و  تسا هدش ) باسح  (و 

: دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  قوف  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

هب ار  تمعن  وا  یلو  دـهدیم ، رارق  یتـمعن  لومـشم  ار  وا  دـنوادخ  هاـنگ ، ماـجنا  زا  سپ  هک  تسا  يراـکهنگ  هدـنب  هیآ  نیا  زا  روظنم 
(1) .دزاس یم  شلفاغ  هانگ  رارب  رد  رافغتسا  زا  هتشاذگ و  شدوخ  يوخ  باسح 

: دهد یم  رادشه  هراب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

زا ینک ، یم  هانگ  وت  هک  یلاـح  رد  دـشخب ، یم  وت  هب  ار  دوخ  یپرد  یپ  ياـه  تمعن  دـنوادخ  يدـید  هک  یماـگنه  مدآ ! دـنزرف  يا 
(2) .تسا یهلا  باذع  همدقم  نیا  هک  سرتب  وا  تازاجم 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  هغالبلا  جهن  رد  یتیاور  رد  زاب  و 

.افوُفخَم َنِمَا  ْدَقَف  اجارِْدتِْسا  َِکلذ  هَرَی  مَلَف  ِتاذ  یف  هیَلَع  َعَسَو  ْنَم  ُهَّنَا 

هدنام لفاغ  رطخ  هناشن  زا  دنادن  یجاردتـسا  تازاجم  ار  نآ  و  دـشخب ، تعـسو  شتاناکما  بهاوم و  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  همجرت :
.تسا

ص 106 ج 2 ،  نیلقثلارون ، - 1
هلمج 25 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 2
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: دومرف هک  هدش  لقن  یفاک  هضور  باتکر  د  مالسلا ) هیلع  ) ماما نامه  زا  زین  و 

هّللا یلـص  ) ربمایپ ادخ و  رب  غورد  زا  رتنوزف  و  لطاب ، زا  رتراکـشآ  و  قح ، زا  رت  ناهنپ  نامز ، نآ  رد  زیچ  چیه  هک  دسر  یم  ارف  ینامز 
فیرحت ارنآ  ) دنونـش یم  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  هکنیا  درجم  هب  دنتـسه  يدارفا  نامز  نآ  رد  دـیامرف  یم  هک  اجنآ  اـت  تسین  هلآ ) هیلع و 

تعاطا يرگید و  هب  یکی  یتسود  زا  رگید و  رادمامز  نیئآ  هب  رادـمامز  نیئآ  زا  هتـسویپ  دـنوش و  یم  جراخ  ادـخ  نیئآ  زا  و  هدرک )
تازاجم راتفرگ  دنتـسین  هجوتم  هک  یهار  زا  ماجنارـس  و  دـندرگ ، یم  لقتنم  يرگید  هب  یکی  نامیپ  زا  و  رگید ، تعاـطا  هب  یناـطلس 

(1) .دنوش یم  راگدرورپ  یجاردتسا 

یناوتان فعض و  ای  و  دوخ ، یتسرد  یکاپ و  رب  لیلد  ار  یهلا  رفیک  ریخأت  هک  دهد  یم  رادشه  ناراکهنگ  همه  هب  هیآ  نیا  لاح  ره  هب 
هب هک  یئاهتمعن  اهیزوریپ و  نیا  اسب  هچ  دننادن ، ادخ  هب  ناشبرقت  هناشن  دنقرغ ، نآ  رد  هک  ار  یئاه  تمعن  زان و  و  دنریگن ، راگدرورپ 

.دشاب يو  یجاردتسا  تازاجم  همدقم  دشاب و  راگدرورپ  فرط  زا  ینومزآ  دوخ  دنسر  یم  اهنآ 

ص 106 ج 2 ،  نیلقثلارون ، ریسفت  - 1
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هک دبوک  یم  نیمز  رب  نانچ  ماجنارس  اما  درب ، یم  رتالاب  الاب و  دهد و  یم  تلهم  اهنآ  هب  دنک و  یم  تمعن  قرغ  ار  اهنآ  ادخ  هک  ارچ 
.دچیپ یم  مهرد  ار  ناشخیرات  یتسه و  مامت  دنامن و  یقاب  اهنآ  زا  يرثا 

میریگب سرد  نوراق  يایند  زا 

لیئارسا ینب  فقوت  تدم  نوچ  یلو  دوب  يوقتاب  حلاص و  يدرم  راک  يادتبا  رد  دوب ، وا  کیدزن  ناشیوخ  زا  یـسوم و  موق  زا  نوراق 
نیا هطـساوب  تخادرپ و  يزاسالط  يرگایمیک و  هب  درک و  يریگ  هرانک  موق  زا  نوراق  دیماجنا ، لوط  هب  هیت »  » رد اهنآ  ینادرگرـس  و 
لمح دـنمورین  نادرم  زا  نت  دـنچ  ار  نوراق  نزاخم  ياهدـیلک  درک ، هیهت  دوخ  يارب  الط  زا  ییاه  هنیجنگ  رامـش و  یب  تورث  لـمع ،

هب نینمؤم  هب  .دناسر  یتخبدب  هاگترپ  بل  هب  ار  وا  دیناشک و  ربکت  نایغط و  یـشکرس و  هب  ار  نوراق  اه ، هنیجنگ  تورث و  .دندرک  یم 
.تخورف یم  یگرزب  درک و  یم  راختفا  اهنآ  رب  تورث ، نتشاد  هب  تسیرگن و  یم  تراقح  رظن 

يا دنتفگ : یم  دوخ  اب  دندرب و  یم  ترـسح  وا  هب  دـندید ، یم  ار  نوراق  یناگدـنز  تافیرـشت  تالمجت و  یتقو  مه  رظن  هتوک  مدرم 
.دنک یم  لماک  هدافتسا  یگدنز  زا  وا  اریز  میتشاد  یهاگتسد  تورث و  نینچ  نوراق  دننام  مه  ام  شاک 
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یسب نامیااب  مدرم  يارب  دنوادخ  باوث  انامه  دیربن ، ترسح  نوراق  هدنبیرف  رهاوظ  نیا  هب  امـش ، رب  ياو  دنتفگ : یم  موق ، نادنمدرخ 
.تسا اهنیا  زا  رتالاب  رتاهبنارگ و 

درز و نیا  هب  نوراق ! يا  دنتفگ  دـندرک و  تحیـصن  ار  وا  دـندید ، ار  نوراق  ياهیوردـنت  یتقو  لیئارـسا ، ینب  نالد  نشور  زا  یعمج 
ینازرا ادخ  هک  ینایاپ  یب  ياه  تمعن  میظع و  تورث  نیا  اب  وت  .درادن  تسود  ار  ناسک  نینچ  دنوادخ  اریز  شابم  دنسرخ  ایند  خرس 

اب وت  هدرک ، ناسحا  وت  هب  دـنوادخ  هک  روطنامه  نک و  يرادرب  هرهب  ایند  زا  رادرب ، ادـخ  يارب  یمدـق  نک و  دابآ  ار  تترخآ  هتـشاد ،
.دراد نمشد  ار  نیدسفم  راگدرورپ  اریز  شابم  وج  هدسفم  ورم و  داسف  هار  هب  نک ، ناسحا  یکین و  وا  ناگدنب 

نومزآ دروم  هک  ) تسناد یمن  اـیوگ  یلو  ما  هدرک  هیهت  اـیمیک ) ) مراد هک  یملع  هطـساوب  مدوخ  ار  تورث  نیا  نم  تفگ : یم  نوراـق 
هب دندوب ، رت  ینغ  رتدنمورین و  وا  زا  هک  ار  ییاهتما  اهتلم و  دنوادخ  هکنیا  زا  لفاغ  و  هدیـسر ) جاردتـسا  هاگترپ  هب  هدـش و  عقاو  یهلا 

.تسا ناسآ  لهس و  تسا  يرما  ادخ  هاگشیپ  رد  مه  وا  ندرک  كاله  دیناسر و  تکاله  هب  ناش  هانگ  هطساو 

يزور هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  نوراق  یشکرس  لام ، تورث و  يراب ،
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( مالسلا هیلع  ) یسوم درمش ، کچوک  ار  یهلا  ربمایپ  دز و  زیمآرخسمت  يدنخبل  دش ، دراو  وا  همیخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح 
هدرکن تکرـش  هدش  لیکـشت  دـنوادخ  هاگرد  هب  هبانَا  هبوت و  يارب  هک  لیئارـسا  ینب  عمجم  رد  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  فطل  ینابرهم و  اب 
نوراق تسـشن ، نیمز  يورو  دـمآ  نوریب  وا  همیخ  زا  هدرـسفا  نیگمغ و  یـسوم  داد ، تلاذر  یگرخـسم و  اب  ار  وا  باوج  نوراق  .يا 

.دنتخیر مالسلا ) هیلع  ) یسوم ياهسابل  رس و  رب  هدولآ  بآ  رتسکاخ و  يرادقم  داد  روتسد 

یـشکرس و لباقم  رد  لاعتم  دـنوادخ  .درک  تیاکـش  دوب  هتـشاد  اور  وا  هب  نوراق  هک  یتناها  زا  دـنوادخ  هاگرد  هب  یـسوم  ترـضح 
.تخاس شراتفرگ  يدبا  باذع  هب  درب و  ورف  نیمز  رب  ار  شیاه  هنیجنگ  مامت  وا و  تاسدقم ، هب  تناها  نوراق و  نایغط 

هب میدوبن و  نوراق  لثم  ام  هک  دش  بوخ  هچ  دنتفگ  یلاحشوخ  رورس و  اب  دندرب ، یم  ترسح  وا  یگدنز  هب  هک  یناسک  لاح  نآ  رد 
(1) .میدشن التبم  دنوادخ  باذع 

یفحص دمحم  دیس  نآرق ، ياه  هصق  - 1
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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شیامزآ

تبیغ نارود  رد 

تبیغ نارود  رد  شیامزآ 

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


190 ص :

تبیغ نارود  رد  شیامزآ   18

رد هک  ارچ  تسا ، جع ) ) نامز ماما  تبیغ  ندش  ینالوط  هلئسم  نایعیش  يارب  صوصخب  تسا  مهم  رایـسب  هک  یهلا  ياهنومزآ  زا  یکی 
یـسک رگا  نامز ، نیا  رد  و  دوب ، دـهاوخ  یمهم  رایـسب  رما  يداـقتعا  یناـبم  زا  يرادـساپ  ناـمیا و  نتـشاد  هگن  هک  تسا  نارود  نیا 

یلو یعقاو  نیرظتنم  ءزج  .دوب و  دـهاوخ  زوریپ  یهلا  ناـحتما  نیا  رد  دوشن  جراـخ  یحو  نادـناخ  يربهر  تیـالو و  طـخ  زا  دـناوتب 
يدهم هب  نامیا  تسا ، دیما  يرکف و  دـشُر  ببـس  جـع ) ) يدـهم ترـضح  هب  نامیا  رگید  فرط  زا  تفرگ  دـهاوخ  رارق  جـع ) ) رـصع

نانآ دراد ، هدـنزاس  فرژ و  يرثا  ناگتـسیاش  نالدـکاپ و  رد  دـننک ، روهظ  ناشیا  تسا  نکمم  یتعاـس  ره  هکنآ  لاـمتحا  دوعوم و 
يراـی قیفوت  اـت  دـنزرو ، یم  قـشع  يردارب  تلادـع و  هب  و  دـنیوج ، یم  يرود  اـهزواجت  اـهملظ و  زا  دـنزاس و  یم  هداـمآ  ار  دوـخ 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ) ربمایپ زا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  .دـنبایب  ار  شرـضحم  كرد  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
: تسا هدمآ  دنا  هدومرف  لقن 
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(1) .ِجَرَْفلا ُراِظْتنِا  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا 

.تسا تدابع  نیرترب  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  ترضح  جرف  راظتنا  همجرت :

رهاظ ناشنطاب  دننامیا ، یب  هک  یهورگ  وس  کی  زا  ات  تسا  مدرم  شیامزآ  نامز  ماما  تبیغ  دیاوف  رارـسا و  زا  یکی  رگید  ترابع  هب 
تبیغ هب  نامیاو  اهیتخـس  رد  ییابیکـش  جرف و  راظتنا  اب  تسا  هدرک  هشیر  ناشلد  يافرژ  رد  نامیا  هک  یناـسک  رگید ، يوس  زاو  دوش 

( مالـسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  زا  یتیاور  رد  .دـنبای و  تسد  باوث  زا  یتاجرد  هب  و  ددرگ ، مولعم  ناشیدـنمجرا  دـنوش و  رت  لـماک 
: تسا هدمآ 

یتبیغ رما  نیا  بحاص  يارب  دنکن ، جراخ  نآ  زا  ار  امش  یسک  ات  دیشاب  دوخ  نید  بظاوم  هدش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه 
شناگدنب نآ  اب  ادخ  هک  تسا  ینومزآ  تبیغ  نیا  دنراد و  یمرب  تسد  ناشداقتعا  زا  وا  هب  نادنم  هدیقع  زا  یهورگ  هک  دوب  دهاوخ 

(2) .دیامزآ یم  ار 

: دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

َُلبْرَُغی امَک  َُّنَلبْرَُغَتل  هّللا  َو  َّنُصَّحَُمَتل ، هّللاَو  َّنُزَّیَُمَتل ، ِهّللا  َو 

ص 493 هدوملا ، عیبانی  - 1
ص 113 ج 52 ،  راحب ، - 2
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(1) .ِحْمُْقلا َنِم  ُناوُّزلا 

لابرغ مدنگ  هک  ناس  نآ  دیوش ، یم  لابرغ  دیوش ، یم  ناحتما  يربک ) تبیغ  نامز  رد  ) دـیوش یم  هدومزآ  ادـخ  هب  دـنگوس  همجرت :
.ددرگ یم  ادج  هاک ) ) کلمش زا  دوش و  یم 

: هدمآ مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  رگید  تیاور  رد  و 

(2) .ٍدُُحا ٍرَْدب َو  ِءادَهُش  ِْلثِم  ٍدیهَش  ِْفلَأ  َرْجَأ  هّللا  ُهاطْعَا  انِِمئاق ، ِهَْبیَغ  یف  اِنتَیالِو  یلَع  َتَبَث  ْنَم 

ردب نادیهش  زا  دیهش  رازه  شاداپ  وا  هب  دنوادخ  دنامب ، راوتسا  تباث و  ام  تیالو  رب  جع ) ) ام مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  یـسک  همجرت :
.دیامرف یم  اطع  دحا  و 

ناشنایعیـش هب  ار  يربک  تبیغ  تریح و  نارود  ياهرطخ  دوخ  هبون  هب  مادـکره  تیب  لها  هدـمآ و  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تایاور  هتبلا 
هدرک ینیب  شیپ  مه  ار  نامز  نآ  ياه  هناشن  هک  یئاج  ات  دنا  هدرک  حرطم  یهلا  گرزب  نومزآ  کی  ناونعب  ارنآ  دنا و  هدرک  دزشوگ 

هک مئالع  نیا  زا  یـضعب  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  طقف  .میهد  یم  عاجرا  هدش  فیلأت  هراب  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  ار  ناگتفیـش  ام  هک  دنا 
مدرم ياه  لاوحا  رد  يربک  تبیغ  نامز  رد 

ص 366 نامیلس ، لماک  صالخلاموی ، - 1
ص 371 صالخلا ، موی  - 2
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193 ص :

.مینک یم  افتکا  یتیاور  زا  هدافتسا  اب  دوش  یم  ادیپ 

(: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ) هّللا لوسر  لاق 

ِْقلَخلا ال ُّرَـش  َِکئلُوا  .ْمُهُرینانَد  ْمُهُمِهارَد َو  ْمُُهنید  ْمُهُؤاـِسن َو  ْمُُهتَْلِبق  َو  ْمُهُعاـتَم ، ْمُُهفَرَـش  َو  ْمُُهنوُُطب ، ْمُهُّمَه  ُناـمَز  ِساـنلا  َیلَع  یتأَـی 
(1) .هّللا َْدنِع  ْمَُهل  َقالخ 

اهنآ هلبق  اـهنآ ، یگدـنز  تـالمجت  اـهنآ  فرـش  اـهنآ ، مکـش  ناـشمغ  ّمه و  اـهنت  هک  دـسر  یم  ارف  يراـگزور  مدرم  يارب  هـمجرت :
یماقم جرا و  ادـخ  دزن  رد  اهنآ  يارب  دنتـسه ، قیالخ  نیرتدـب  اـهنآ  دـشاب ، یم  ناـشرانید  مهرد و  اـهنآ  نیئآ  نید و  ناشنارـسمه ،

.تسین

یهلا ناحتما  شاداپ 

نایب نخـس  ءادـتبا  رد  هک  نآ  يویند  جـیاتن  رب  هوـالع  دـیایب ، نوریب  دنلبرـس  یبوخ  هب  یهلا  ياـهنومزآ  هدـهع  زا  دـناوتب  ناـسنا  رگا 
.دش دهاوخ  ناسنا  لماش  مه  میظع  يورُخا  شاداپ  رجا و  میدرک ،

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) یمارگ لوسر 

ُهَلَف َطَخَس  ْنَم  یضَّرلا َو  ِهّللا  دنِع  ُهَلَف  ُهَْبلَق  َیِضَر  ْنَمَف  ُهالتبِا ، اْدبَع  هّللا  َّبَحَا  ءازَجلا  میظَع  ِِهب  یفاکَی  الَبلا  َمیظَع  َّنِا 

ص 702 صالخلا ، موی  - 1
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(1) .ْطَخَسلا

ادخ دشاب  یـضار  الب  هب  سکره  دنک ، شراتفرگ  دراد  تسود  ار  يا  هدـنب  ادـخ  نوچ  دراد ، میظع  شاداپ  گرزب  يراتفرگ  همجرت :
.تسا یضاران  وا  زا  ادخ  دشاب  یضاران  هکره  تسا و  یضار  وا  زا 

(: مالسلا هیلع  ) یلع لاق 

(2) .َلَزْجَأ ُءازَجلا  َُهبُوثَْملا َو  َِتناک  َمَظْعَا  ُرایتْخِالا  يْولَْبلا َو  َِتناک  امَّلُک  َو 

.دوب دهاوخ  رتشیب  رتردق و  نارگ  شاداپ  باوث و  دشاب  رت  لکشم  رتگرزب و  شیامزآ  ناحتما و  ردق  ره  و  همجرت :

(3) .ُءازَجلا ُنوُکَی  ِءالَْبلا  ِرْدَق  یلَع  مالسلا :) هیلع  ) ُهنَع َو 

.تسا شیامزآ  يراتفرگ و  هزادنا  هب  شاداپ  دیامرف : یم  ترضح  نآ  زین  و 

: تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  و 

(4) .دیهَش ِفلا  ُرجَا  لثِم  َُهل  َناک  ِهیَلَع  َرَبَصَف  ِءالَِبب  َنینِمؤُْملا  َنِم  یلتبِا  ْنَم 

ص 44 لوقعلا ، فحت  - 1
ص 792 خ 234 ،  ضیف ، هغالبلا  جهن  - 2

ص 487 ج 2 ،  مکحلاررغ ، - 3
ص 403 ج 3 ،  یفاک ، لوصا  - 4
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195 ص :

.دراد دیهش  رازه  رجا  دنک  تمواقم  دوش و  التبم  تخس  ینومزآ  هب  مادکره  نینمؤمز  ا  همجرت :

.دراد مه  يویند  شاداپ  دراوم  زا  يرایسب  رد  میتفگ  هک  نینچمه  يورُخا ، شاداپ  رب  هوالع  یهلا  ناحتما  هتبلا 

: دیامرف یم  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

و تماقتـسا ، تیدج و  دـنوادخ ، هک  هاگنآ  ات  ...دـندوب ! ناحتما  شیامزآ و  لاح  رد  هنوگچ  هک  دـینک  ربدـت  نانمؤم  لاح  حرـش  رد 
هقلح نورد  زا  عقوم  نیا  رد  تفای و  اهنآ  رد  ار  شتیشخ  یبوخ و  زا  اه  یتحاران  لمحت  و  شتبحم ، رطاخب  تامیالمان ، ربارب  رد  ربص 

رادـمامز و مکاح ، ار  اهنآ  یـضعب  درک ، لیدـبت  تینما  هب  ار  سرت  تزع و  هب  ار  تلذ  دوشگ و  ناشیارب  یتاجن  هار  اهالب  گنت  ياـه 
(1) .دندنارورپ یمن  رس  رد  مه  ار  نآ  لایخ  یتح  هک  دیسر  نانآ  هب  دنوادخ  هیحان  زا  مارتحا  تمارک و  ردقنآ  دینادرگ ، اوشیپ 

ص 802 خ 234 ،  ضیف ، هغالبلا  جهن  - 1
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.دشاب هتشاد  درف  هرامش  دیاب  دعب  هحفص  اریز  دشاب ، دیفس  دیاب  هحفص  نیا 
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ام فیاظو 

راظتنا تبیغ و  نارود  رد 

راظتنا تبیغ و  نارود  رد  ام  فیاظو 
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راظتنا تبیغ و  نارود  رد  ام  فیاظو 

هراشا

ترضح ناگتخابلد  نایعیش و  هدهع  هب  راظتنا  تبیغ و  نارود  رد  هک  فیاظو  زا  یشخب  هب  ماتخ  نسح  ناونعب  منادیم ، کین  اجنیا  رد 
ناـبرقم ناعیفـش و  زا  میئآ و  نوریب  زوریپ  دنلبرـس و  یهلا  گرزب  نوـمزآ  نیا  زا  میناوـتب  هـکنآ  دـیما  هـب  .مـنک  یتاراـشا  دـشاب  یم 

.میریگ رارق  شترضح 

يرادنید  1

ندش نید  یب  حیحـص و  تاداقتعا  نتفر  تسد  زا  رطخ  دنک ، یم  دیدهت  ار  ام  جع ) ) رـصع ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  يرطخ  نیرتمهم 
یم مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  .تسا  هدـش  نید  زا  تبقارم  رب  تبیغ  نامز  رد  اهدـیکأت  اه و  هیـصوت  نیرتشیب  تهج  نیمه  هب  و  تسا !

: دنیامرف

(1) .ٌدَحَا اهنَع  ْمُکَّنَلیُزی  ْمُِکنایدَا ال  یف  ُهّللا  ِهّللاَف  ِِعباّسلا ، ِْدلُو  ْنِم  ُسِماْخلا  َدُِقف  اِذا 

(( جع ) نامز ماما  ) متفه ماما  نادنزرف  زا  دنزرف  نیمجنپ  یتقو  همجرت :

هبیغلا یف  باب  ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 1
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ادج ناتنید  زا  ار  امش  یـسک  ادابم  ات  دنیکن  شومارف  نآ  ظفح  رد  ار  ادخ  دیـشاب و  بقارم  رایـسب  دوخ  ِنید  دروم  رد  دیدرگ ، بیاغ 
.دنک

.دوش یمن  ققحم  دریگب ، نآ  ماـجنا  يارب  یبلق  میمـصت  ناـسنا  هکنیا  فرـص  هب  تسین و  يا  هداـس  راـک  تبیغ  ناـمزر  نید د  ظـفح 
نآ لوصح  ِراظتنا  دیابن  دوشن ، دراو  شهار  زا  هک  یسک  دش و  دراو  هار  نآ  زا  دیاب  هک  دراد  یصاخ  هار  ندش  ققحم  يارب  يزیچره 

ناسنا هک  تسا  یتالجم  اهباتک و  ندرک  لرتنک  نید ، ظفح  ياـههار  زا  یکی  دـشاب  شهار  زا  دـیاب  مه  نید  ظـفح  .دـشاب  هتـشاد  ار 
نئمطم ناسنا  ات  دشاب و  هدـش  باسح  دـیاب  اهنیا  همه  دـنیب ، یم  هک  ییاه  ملیف  ای  ، دـنک یم  شوگ  هک  ییاهراون  ای  دـنک ، یم  هعلاطم 

شداقتعا هب  تبـسن  ار  وا  دـشاب و  یم  ملاس  يداقتعا  يرکف و  ظاحل  زا  دونـش  یم  ای  دـنیب  یم  اـی  دـنناوخ  یم  هچنآ  هک  تسا  هدـشن 
ره يوس  هب  ار  لد  هزاورد  .تسشن  دیابن  سکره  تبحص  ره  ياپ  دناوخ ، دیابن  ار  یباتک  ره  .دورب  نآ  غارس  دیابن  دنک ، یمن  تسس 
دنک یمن  هدافتسا  دوشن ، شتمالـس  زا  نئ.طم  ات  دروخب ، دهاوخ  یم  هک  ار  ییاذغ  ناسنا  هک  هنوگنامه  دوشگ ، دیابن  لهاان  هناگیب و 

یـسکره هب  تفرگ و  یـسکره  زا  دیابن  مه  ار  اه  هشیدنا  ءارآ و  راکفا و  دـنک ، یمن  هیهت  ار  نآ  یـسکره  تسد  زا  ییاج و  ره  زا  و 
: دنک یم  شرافس  نینچ  ام  هب  نآرق  .درک  دامتعا 
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(1) .ِهِماعَط یِلا  ِناسنِالا  ِرُْظنَْیلَف 

(. دروخن ار  يزیچ  هچ  دروخب و  ار  يزیچ  هچ  هک  ) دنک رظن  دوخ  ياذغ  رد  دیاب  ناسنا  همجرت :

رد تهج  نیمه  هب  .دریگ  یم  ربرد  ار  یمدآ  رکف  حور و  ياذـغ  مه  دوـش و  یم  یمدآ  ندـب  مسج و  ياذـغ  لـماش  مـه  اذـغ ، نـیا 
: تسا هدمآ  نینچ  هیآ  نیا  رد  هماعط »  » زا يوار  لاؤس  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدح 

(2) .ُهُذُخْأَی ْنَّمِم  ُهُذُخْأَی  يذَّلا  ُهُْملِع 

.دریگ یم  ار  نآ  یسک  هچ  زا  هک  دنک  رظن  دیاب  دنک و  یم  بسک  هک  تسوا  ملع  ماعط  زا  روظنم  همجرت :

، دشاب يّدج  رما  نیا  رد  دهاوخب  یسک  رگا  .دشاب و  یم  تبیغ  نامز  رد  نید  زا  تبقارم  ظفح و  ياههار  زا  یکی  رما  نیا  لاح  ره  هب 
ملاس تاداقتعا  دنک و  تمواقم  دناوتب  یفارحنا ، ياههار  نیا  همه  دوجو  اب  هک  یـسک  و  دشاب ، هتـشاد  هجوت  نآ  لوصح  هار  هب  دـیاب 

رد .تسا  یتمیق  هداعلا  قوف  وا  شـالت  دنمـشزرا و  رایـسب  ددرگن ، جراـخ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  ریـسم  زا  دـنک و  ظـفح  ار  دوخ 
نامز رد  نید  نتشادهگن  ام  ثیداحا 

24 سبع /  - 1
ص 96 ج 2 ،  راحب ، - 2
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.دناسر یم  نامز  رد  ار  يرادنید  یتخس  یبوخ  هب  نیا  تسا و  هدش  هیبشت  تسد  رد  راخ  زا  رپ  هخاش  نتشادهگن  هب  تبیغ ،

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

َّنِا ....ِهِدَِـیب  ِداتَْقلا  َكْوَش  ُکِسُْمی  ْمُکُّیَاَف  ِهِدَِـیب » اذَـکه  َلاق  َُّمث   » .ِداتَْقِلل ِطِراخلاَک  ِهنیدـِب  اهیف  ُکِّمَـسَتُْملا  ًهَْبیَغ  ِْرمَْالا  اذـه  ِبِحاـِصل  َّنِا 
(1) .ِِهنیِدب کَّسَمَتَْیلَو  ٌْدبَع  َهّللا  ِقَّتَْیلَف  ًهَْبیَغ  َْرمَْالا  اذه  ِبِحاِصل 

هک تسا  یـسک  دننام  دـیامن ، ظفح  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  نامز  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  تماما ) تیالو و  ) رما نیا  بحاص  همجرت :
( .دومرف مسجم  تسد  هراشا  اب  ار  راک  نیا  ترـضح  نآ  سپـس  ) .دـشارتب تسد  اب  ار  راخرپ ) تخـس و  تخرد  ) داتق راخ  زا  رپ  هخاش 
ار یهلا  ياوقت  دیاب  هدـنب  سپ  دراد ، یتبیغ  رما  نیا  بحاص  دریگب ....!؟ دوخ  تسد  اب  ار  داتق  غیت  دـناوت  یم  امـش  زا  کیمادـک  سپ 

.دنکن اهر  ار  دوخ  نید  دنک و  ظفح 

دیدهت ار  شنید  هک  یتارطخ  زا  دـیابن  ناسنا  هک  تسیا  هنوگ  هب  طیارـش  .تسین  رـسدرد  یب  مارآ و  عاضوا  کی  تبیغ  نامز  عاضوا 
دیاب .نامه  نید  نتفر  تسد  زا  نامه و  هلئسم  نیا  زا  تلفغ  دوش ، لفاغ  دنک ، یم 

ج 1 هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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رد هک  يریبعت  هب  .دزاـسن  لـفاغ  شیوخ  تداعـس  زا  ار  وا  یگدـنز  تالکـشم  دـشاب و  شدوخ  تحلـصم  شدوخ و  رکف  هب  صخش 
دراو همطل  وا  نید  هب  دنهاوخ  یم  فلتخم  لاکشا  هب  هک  ینانمـشد  لباقم  زا  ینعی  دنک ، رارف  دریگب و  ار  شنید  تسا ، هدمآ  تایاور 

.دراد تیمها  دوخ  ظفح  زیچره  زا  شیب  .درادن  ار  ینمشد  ندروآرد  اپ  زا  هلباقم و  ییاناوت  سکره ، .دزیرگب  دننک 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما 

(1) .ِِهنیدب ِّراْفلا  ِبیرَْغِلل  یبوُط  َو  ِباتْرُْمِلل ! ٌْلیَوَف  َیِفَخ ، َُّمث  ُهَدَْعب  ٌجارِس  اَدب  ٌّیلَع ، یْنبِا  َتام  اِذا 

سپس مالسلا )» هیلع  » يرکسع ترضح  ینعی  ) دوش یم  رهاظ  يرون  مالـسلا )» هیلع  » يداه ترـضح  ) یلع مرـسپ  گرم  زا  دعب  همجرت :
نآ لاح  هب  اـشوخ  و  دـتفا ! دـیدرت  کـش و  هب  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  مالـسلا )» هیلع  » رـصع ماـما  تبیغ  ناـمز  ) ددرگ یم  ناـهنپ  رون 

.دیامن رارف  درادرب و  ار  دوخ  نید  هک  يا  هتخانشان 

اب .تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  ثیداحا  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما تبیغ  ناـمز  رد  يرادـنید  ریوصت  زا  دوب  يا  هشوگ  دـش  ناـیب  هچنآ 
اهرطخ زا  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  هراچ  هار  دید  دیاب  بلطم ، نیا  هب  هجوت 

باب 10 ینامعن ، تبیغ  - 1
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.درب رد  هب  ملاس  ناج  تخیرگ و 

( نید ظفح  هار  نیرتمهم  ) رصع ماما  تفرعم   2

هراشا

تسدب جع ) ) رـصع ماما  تخانـش  روحم  رب  هک  نید  ظفح  تاجن و  هار  ناوت  یم  تسا  هدیـسر  ام  هب  نید  نایاوشیپ  زا  هک  یثیداحا  زا 
.دروآ

اب ار  یمدرم  ره  هـــک  يزور   (1) .ْمِهِمامِِاب ٍسانُأ  َّلُک  وُعْدَـف  َموَی  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  راـسَی  نب  ِلـضَف 
: دومرف ترضح  .دیسرپ  میناوخ » یم  ناشماما 

َموُقَی ْنَا  َْلبَق  َتام  َُّمث  ُهَماِما  َفَرَع  ْنَم  .َرَّخَاَت َو  وَا  ُْرمَْالا  اذـه  َمَّدَـقَت  َكَّرُـضَی  َْمل  َکَماِما ، َْتفَرَع  اِذا  َکَّنِاَف  .َکَماِما  ْفِرِْعا  ُْلیَُـضف ، اـی 
(2) .ِِهئاِول َتْحَت  َدَعَق  ْنَم  َِهلِْزنَِمب  َْلب  .ِهِرَکْسَع ال ، یف  ادِعاق  َناک  ْنَم  َِهلِْزنَِمب  َناک  ِْرمَْالا ، اَذه  ُبِحاص 

تموکح ) رما نیا  نداتفا  ریخأت  ای  نداتفا  ولج  یـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  ماما  تفرعم  رگا  اریز  .سانـشب  ار  دوخ  ماما  لیـضف ، يا  همجرت :
نیا بحاص  هکنآ  زا  لبق  دورب  ایند  زا  تفرعم ) اب  ) سپس دسانشب ، ار  دوخ  ماما  هک  یـسک  .دنز و  یمن  وت  هب  ینایز  قح ) همئا  يرهاظ 

، دیامن مایق  رما 

71 ءارسا /  - 1
هّجحلا باتک  ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 2
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نادـیم رد  ) ناـشیا مچرپ  ریز  هک  تسا  یـسک  دـننام  رتـالاب ) ) هکلب هن ، .دـشاب  هدوب  ترـضح  نآ  رکـشل  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه 
.دشاب هتسشن  گنج )

هب دوب و  دهاوخن  وا  يارب  ینایز  بجوم  همئا  يرهاظ  تموکح  قّقحت  مدع  ای  قّقحت  دسانـشب ، ار  دوخ  ماما  یـسک  رگا  بیترت  نیا  هب 
.دنا هتفرگ  ياج  يو  نایرکشل  رد  دنا و  هدرک  كرد  ار  دوخ  ماما  تموکح  مایق و  نامز  هک  تسا  یناسک  نامه  هلزنم 

تبیغ نامز  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما تیالو  رب  ندوب  مدق  تباث  تلیضف 

: دندومرف نینچ  دندرک  دای  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) ربمایپ یتقو  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

(1) ...ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  َلاقَف : ِِهباتِک  یف  ُهّللا  َفَصَو  ْنَم  َِکئلُوا  ْمِِهتَّبُِحم ! یلَع  َنیقَّتُْمِلل  یبوُط  ِِهتَْبیَغ ! یف  َنیِرباّصِلل  یبوُط 

اهنآ دـننام ! یم  اجرباپ  (ع )) همئا ) ناشیا تبحم  رب  هک  یناـسک  لاـح  هب  اـشوخ  وا ، تبیغ  رد  ناگدـننک  ربص  لاـح  هب  اـشوخ  همجرت :
دنتسه

هرقب هروس  زا  هیآ 3  لیذ  ناهرب ، ریسفت  - 1
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.دنراد نامیا  بیغ  هب  هک  یناسک  تسا : هدرک  فیصوت  نینچ  ار  ناشیا  دوخ ، باتک  رد  ادخ  هک  یناسک 

: هدمآ مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  و 

(1) .ٍدُُحا ٍرَْدب َو  ِءادَهُش  ْنِم  ِدیهَش  ِْفلَا  َرْجَا  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  ُهاطعَا  انَِمئاق ، ِهَْبیَغ  یف  اِنتالاُوم  یلَع  َتَبَث  ْنَم 

زا دیهش  رازه  شاداپ  ّلج  ّزع و  يادخ  دنامب ، مدق  تباث  ام  مئاق  تبیغ  نامزر  د  تیب ) لها  ) ام تبحم  تیالو و  رب  هک  یـسک  همجرت :
.دیامرف یم  تیانع  وا  هب  ار  دحا  ردب و  گنج  يادهش  لیبق 

نآ ندروآ  تسدـب  يارب  یـشالت  ره  زا  دور و  یم  نآ  لیـصحت  لابند  هب  تبغر  لیم و  اب  دـنادب ، ار  يزیچ  شزرا  ردـق و  ناسنا  رگا 
هک یسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  .دوش  یم  تحار  شیارب  نآ ، يرادهگن  ظفح و  هار  رد  یتخس  یتحاران و  ره  لمحت  دنک و  یمن  غیرد 

.دیآرد دنلبرس  زوریپ و  ناحتما  نیا  زاو  دیامن  كرد  قیمع  ار  تبیغ  هب  نامیا  شزرا 

تبیغ نارود  رد  اعد   3

لها زج  ادخ ، تیاده  باب  هک  ارچ  دشاب ، یم  اعد  هجوت  میراد  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تبیغ  نارود  رد  هک  یمهم  فیاظو  زا  یکی 
تیب

باب 25 نیدلا ، لامک  - 1
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قیرط نیا  زا  زج  دشاب و  ناراوگرزب  نآ  هب  لسوت  دنوادخ و  زا  تساوخرد  هب  طقف  دیاب  ناسنا  دـیما  اذـل  .دنـسین  تراهط  تمـصع و 
.دنکن تیاده  بلط 

: دهد میلعت  مدرم  هب  یلک  تروص  هب  ار  بلطم  نیمه  ات  هدرک  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ  اذل 

(1) .ْمُکُؤاعُد الَول  ّیبَر  ْمُِکب  َأبْعَی  ام  ُْلق 

.دنک یمن  امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن ، امش  ياعد  رگا  وگب : ربمایپ ) يا  :) همجرت

(2) يدنویپ رادلد  رب  هک  ور ، یم  شور  هار و  نیدب  تسا  دوصقم  جنگ  دیلک  بش  هآ  حبص و  ياعد 

زا تساوـخرد ، اـعد و  رب  زج  دـیابن  هـک  دـنادب  ناـسنا  هـک  دراد  تـیمها  لاـعتم  يادـخ  هاگــشیپ  رد  هلئــسم ، نـیا  هـب  داـقتعا  سفن 
دـیکأت و بلطم  نیمه  يور  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم هیحاـن  زا  هدـش  دراو  ياـهاعد  رد  مینیب  یم  اذـل  .دـیامن  هیکت  شراـگدرورپ 
زا ذوخأم  هفیرـش  ترابع  نیا  دشاب  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع ماما  هب  بوسنم  هک  حاتتفا  ياعد  رد  لاثم  ناونع  هب  .تسا  هدش  شرافس 

نآرق

77 ناقرف /  - 1
لزغ 431 هدیزگرب  ظفاح ، ناوید  - 2
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: تسا هدمآ  میرک 

.ُهّللا اَنادَه  ْنَا  الَول  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  َو  اذِهل *  انادَه  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا 

تیاده ام  دوبن ، وا  تیاده  رگا  و  دومرف *  تیاده  تماما ) تیالو و  ) رما نیا  هب  ار  ام  هک  تسادخ  هتـسیاش  شیاتـس  دمح و  همجرت :
.میدش یمن 

هک یطرـش  هب  ینایب  ره  اب  ینابز و  ره  هب  زاـجم  ناـسنا  هکنیا  اـب  و  تسا ، روثأـم  ياـهاعد  هب  صاـخ  هجوت  اـعد ، رما  رد  رگید  تهج 
يارب ار  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ءایبنا و  لاعتم ، يادخ  هک  اجنآ  زا  اما  دـهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  وا  زا  دـناوخب و  ار  ادـخ  دـشاب  حـیحص 
لاؤس ناشیا  زا  مه  ار  ندرک  اعد  هوحن  ناسنا  تسا  رتهب  دومرف ، نیعم  دوخ  راگدرورپ  اب  مدرم  طابترا  هنوگچ  یگدـنب و  هوحن  میلعت 
هدیسر ناسنا  تسد  هب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هیحان  زا  ییاعد  مه  یتقو  .دناوخب و  ار  ادخ  دنا  هدومرف  اهنآ  هک  يروط  نآ  دنک و 
.دیامن شدایز  مک و  هدرک و  يراک  تسد  نآ  رد  دوخ  لیم  قباطم  هک  تسین  زاجم  دناوخب و  دـنا ، هدومرف  دوخ  هک  هنوگنامه  دـیاب 

( مالسلا هیلع  ) رصع یلو  ترضح  تبیغ  نامز  صوصخ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ياهـشرافس  زا  یکی  نمـض  رد  عوضوم  نیا 
: دنا هدومرف  ترضح  ثیدح  زاغآ  رد  .تسا و  هدمآ  تحارص  هب 
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(1) .ِقیرَغلا ِءاعُِدب  اعَد  ْنَم  ِّالا  اْهنِم  وُْجنَی  .يدُه ال  ِماِما  يُری َو ال  ٍمَلَع  ِالب  َنوُْقبَتَف  ٌهَْهبُش  ْمُُکبیُصتَس 

یماما نودب  دوش و  هدید  هک  یمچرپ  هناشن و  دوجو  نودب  دیوش و  یم  لطاب ) قح و  ندش  هبتـشم  ) ههبـش هب  التبم  هدـنیآ  رد  همجرت :
.دبای یمن  تاجن  دناوخب ، ار  قیرغ  اعد  هک  یسک  زج  تیعضو  نیا  زا  دنام ، دیهاوخ  یقاب  دنک ، تیاده  هک 

: ییوگ یم  دنیامرف : یم  ترضح  تسا ؟ هنوگچ  قیرغ  ياعد  دنک : یم  لاؤس  تسا  ثیدح  يوار  هک  نانس  هّللادبع 

.َِکنید یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا ، َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای 

.رادب تباث  تدوخ  نید  رب  ارم  بلق  ینک ، یم  ور  ریز و  ار  اهلد  هک  یسک  يا  میحر ، يا  نامحر ، يا  ادخ ، يا  همجرت :

ناسنا يارب  دـناوت  یم  دنتـسه ، یهابت  داسف و  ياـیرد  رد  ندـش  قرغ  لاـح  رد  تبیغ  ناـمز  رد  ناـنمؤم  هکنیا  هب  ندرک  هجوت  نیمه 
مه نآ  هجلاعم  لابند  دنکن ، درد  ساسحا  هک  یـسک  و  دور ، یم  نآ  يوراد  لابند  هب  دسانـشب ، ار  درد  ناسنا  رگا  .دشاب  دیفم  رایـسب 

.دور یمن 

ار هنامز  ياهرطخ  هک  يدارفا  دنتسه  مک  رایسب  تبیغ  نامز  رد  هنافسأتم 
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اهنآ ات  تساهنآ ، هب  نداد  رادشه  هیقب و  نداد  هجوت  دارفا  نیا  هفیظو  .دنهد  یم  صیخـشت  ار  نآ  ینارحب  عاضوا  دـننک و  یم  كرد 
نآ ظفح  هب  تبـسن  دنـشاب و  مه  دوخ  ترخآ  نید و  رکف  هب  دنتـسه ، دوخ  يایند  نارگن  هک  رادقم  فصن  لقاال  هداتفا و  رکف  هب  مه 

.دنشابن یلابُاال  توافت و  یب 

هب دـنک و  یم  اعد  لد  ناج و  زا  تقو  نآ  دـیمهف ، نآ  رد  يرادـنید  یتخـس  و  یهلا ) ناـحتما  ) تبیغ نارود  تیـساسح  ناـسنا  یتقو 
تیعـضو نیا  زا  ار  وا  ات  دوش  یم  لسوتم  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ياه  تیانع  لـیذ  هب  دـنک و  یم  دـنلب  زاـین  تسد  راـگدرورپ  هاـگرد 

.دنناسرب تداعس  تاجن و  لحاس  هب  ملاس  دنهد و  تاجن  ینارُحب 

(1) .ینَْتیَدَه ِْذا  َدَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  .ًهَّیلِهاج َو ال  ًهَتیم  یْنتُِمت  َّمُهّللَا ال 

.نادرگم فرحنم  يا  هدرک  متیاده  هکنآ  زا  سپ  ارم  لد  و  ناریمن ، یلهاج  گرم  هب  ارم  ایادخ ، همجرت :

دشاب وت  يانث  يو  رد  هک  یناسل  دشاب  وت  ياج  هک  هد  یلد  یهلا 

هعمج رصع  زامن  زا  دعب  ياعد  زا  یتمسق  - 1
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دشاب وت  ياقل  لوصو  میعس  هک  منانچ  نآ  یتّمه  هدب  یهلا 

دشاب وت  يارب  زا  مروخ  باوخ و  هک  تسم  دوخ  قشع  زا  نک  منانچ  یهلا 

دشاب وت  ياعد  مرکف  لوصحم  هک  يرون  وت  مرکف  هب  نک  اطع  یهلا 

دشاب وت  يادص  زا  رپ  شوگ  نآ  هک  یبلق  شوگ و  ارم  نک  اطع  یهلا 

دشاب وت  يارب  دهاوخ  وت  يارب  نیکسم  دبع  نیا  هک  نک  نانچ  یهلا 

دشاب وت  يایض  زا  شیئانیب  هک  یمشچ  هدنب  نیا  رب  نک  اطع  یهلا 

دشاب وت  ياوه  ار  مرس  میاد  هک  تمحر  لضف و  زا  نک  منانچ  یهلا 

دشاب وت  يانف  وحم و  میتسه  هک  یلاخ  بیع  زا  نک  منانچ  یهلا 
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(1) دشاب وت  ياضر  مدرک  راک  ره  هک  کلاهم  زا  نک  ظفح  ارم  یهلا 

( مالسلا مهیلع  ) همئا رکذ  سلاجم  رد  تکرش   4

یصاخ یگژیو  تیمها و  زا  تبیغ  نارود  رد  ناسنا  تیاده  تناید و  ظفح  رد  دوخ  نید ، نایاوشیپ  سلاجم  رد  تکرش  ماما و  رکذ 
.دشاب یم  رادروخرب 

هب اهتدابع  نیرتگرزب  زا  دوخ  رکذ »  » نیمه هک  دـنادیم  دـشاب ، هتـشاد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ماقم  هب  تبـسن  حیحـص  تفرعم  یـسک  رگا 
.دنا هداد  میلعت  ام  هب  یهلا  هاگشیپ  زا  ار  نآ  ِتساوخرد  هک  تسا  نآ  تیمها  تهج  هب  .دور و  یم  رامش 

(2) .ُهُرْکِذ انْیُنت  َو ال  .... 

.امرف ظفح  وا  دای  ندرک  شومارف  زا  ار  ام  ایادخ ....) )

دوخ يارب  یلّوا  .یجراخ  لمع  کی  یمّود  تسا و  یبلق  لمع  کی  یلّوا  وا ، زا  ندرک  دای  مه  تسا و  ندوب  وا  دای  هب  مه  ماـما ، رکذ 
و تسا ، ناسنا 

ینادمه یطوط  - 1
باب 45 نیدلا ، لامک  - 2
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.نارگید يارب  مه  تسا و  دوخ  يارب  مه  یمّود 

.دنا هدرک  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  رکذ  سلاجم  رد  تکرش  لیکشت و  هب  تبسن  يدایز  قیوشت  ام  نایاوشیپ  لیلد  نیمه  هب 

: دنیامرف یم  ناعرس  نبدواد  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

رما هرابرد  تسه ، رگید  رفن  کی  اب  یتقو  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  ار : مایپ  نیا  ناسرب و  ناتـسود  هب  ارم  مالـس  دواد ، يا 
دای رب  مهاب  يرفن  ود  چیه  .دنک و  یم  ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  هک  تسا  يا  هتـشرف  اهنآ  موس  رفن  تروص  نیا  رد  .دـننک  هرکاذـم  ام 

هب دـیدرک  عامتجا  هاگره  سپ  .دـنک  یم  تاهابم  ناگتـشرف  رب  ود  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  هکنآ  رگم  دـننک ، یمن  عامتجا  ام  زا  ندومن 
هک دنتـسه  یناسک  ام  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  .ددرگ و  یم  ام  ندش  هدنز  ببـس  امـش ، ندرک  دای  امـش و  عامتجا  اریز  .دـیزادرپب  رکذ » »

(1) .دننک توعد  ام  رکذ »  » هب هدرک و  هرکاذم  ام  رما  هرابرد 

روط هب  دراد ، دوجو  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  ِندرک  دای  يارب  تاعامتجا  لیکـشت  رد  یتاکرب  تاریخ و  هچ  هک  دوش  یم  هظحالم 
دای یلو  دوش ، لیکشت  یسلجم  یهجوت  یب  تلفغ و  يور  زا  رگا  هکی 
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.دوب دهاوخ  نآ  لها  يارب  ترسح  ثعاب  تمایق  زور  رد  سلجم  نیا  دوشن ، نآ  رد  مالسلا ) مهیلع  ) همئا

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زاب 

(1) .ِهَمایِْقلا َموَی  ْمِهیلَع  ًهَرْسَح  ُسِلْجَملا  َِکلذ  َناک  ِّالا  انورُکْذَی  َْمل  َّلَج َو  َّزَع َو  َهّللا  اوُرُکْذَی  َْمل  ٌمْوَق  ِسِلْجَم  یف  َعَمَتْجا  ام 

هیام تمایق  زور  رد  سلجم  نآ  دـشابن ، تیب ) لها  ) ام داـی  ّلـج و  ّزع و  يادـخ  داـی  نآ  رد  دوش و  لیکـشت  هک  یـسلجم  ره  همجرت :
.دوب دهاوخ  نآ  لها  ترسح 

: دندومرف يرگید  ثیدح  رد  و 

ار امـش  ام  ثیداحا  .تسام و  ثیداحا  ندرک  دای  هلیـسو  دـنک و  یم  هدـنز  ار  امـش  ياهلد  راک  نیا  اریز  دـیورب ، رگیدـکی  رادـید  هب 
هارمگ دینک ، اهر  ار  اهنآ  رگا  .دینک و  ادیپ  تاجن  دیبای و  تیاده  دینک ، لمع  اهنآ  هب  رگا  سپ  .دزاس  یم  نابرهم  رگیدکی  هب  تبسن 

(2) .منک یم  نیمضت  ار  امش  نتفای  تاجن  هک  ، دیریگ راک  هب  ار  ام  ثیداحا  نیاربانب ، دیوش ، یم  كاله  و 

رفکلا نامیالا و  باتک  ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 1
ناوخالا رکاذت  باب  الاب ، ج 2 ،  یفاک ، لوصا  - 2
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لیکشت ناشیا  ناتسود  هک  یسلاجم  .درادن و  دوجو  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ثیداحا  هب  لمع  زج  یهار  تداعـس  تیاده و  يارب  يرآ ،
ببـس ار  اهنآ  تبحم  تیالو و  دنوادخ  اریز  .دوش  یم  ءایحا  یمدآ  بلق  حور و  ددرگ  یم  نانآ  ننخـس  يروآدای  هلیـسو  دنهد ، یم 

.دراد هگن  دوخ  بلق  رد  ار  ناشیا  تیالو  رما  دیاب  تسا  یلد  هدنز  بلاط  سکره  هداد و  رارق  اهلد  ندنام  هدنز 

«( مالسلا مهیلع  » همئا مولع  نداد  میلعت  نتفرگدای و  ) ملع  5

هراشا

( مالسلا مهیلع  ) همئا مولع  نتفرگ  دای  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  رما  ءایحا  تلیضف  همادا  رد  تبیغ  نارود  رد  ام  فیاظو  زا  رگید  یکی 
: دنا هدومرف  نیعم  دوخ  هک  دشاب  یم 

.انَْرمَا ایحَا  اْدبَع  ُهّللا  َمِحَر 

.درادب هدنز  ار  ام  رما  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  دنیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح 

: دنداد خساپ  ناشیا  درادب ؟ هدنز  ار  امش  رما  هنوگچ  ْمُکَْرمَا ؟ ییُْحی  َْفیَک  دیسرپ : تسا  ثیدح  يوار  هک  يورِه 

اوُِملَع َْول  ِساّنلا  َّنِاَف  َساّنلا ، اَهُمِّلَُعی  انِمُولُع َو  ُمَّلَعَتَی 
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(1) .انوُعَبَّتَال انِمالَک  َنِساحَم 

.دننک یم  يوریپ  ام  زا  دننادب  ار  ام  ِمالک  ياهیبوخ  یتقو  مدرم  اریز  .دهدب  دای  مدرم  هب  دزومایب و  ار  ام  ِمولع  همجرت :

ماـما .تساـهنآ  دوـخ  ثیداـحا  ناـیب  هعجارم و  نآ  ِهار  هک  تسا  مالـسلا ) مـهیلع  ) تـیب لـها  موـلع  هـئارا  بـسک و  رب  دـیکأت  اـجنیا 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص

(2) .انِْرمَا ایْحَا  ْنَم  ُهّللا  َمِحَرَف  انِْرمَا  ُءایِْحا  ِثیدَْحلِاب  ُهَِیناّرلا َو  ُبُولُْقلا  یَلُْجت  ِثیدَْحلِاب  َّنِاَف  َْملِْعلا : اُوثَداحَت  اوَقالَت َو 

رما كاپ و  هدولآ  ياهلد  ثیدح ، هلیـسو  هب  اریز  .دینک  وگتفگ  مه  اب  ار  ثیداحا ) ) یملع بلاطم  دیورب و  رگیدکی  ندید  هب  همجرت :
.درادب هدنز  ار  ام  رما  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  .ددرگ  یم  هدنز  ام 

یم یعقاو  تداعس  هب  ار  وا  دنک و  یم  كاپ  ار  ناسنا  تسا ، حیحص  یعقاو و  ملع  اهنت  هک  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  مولع  نتفرگ  دای 
یحیحـص زرط  هب  رگا  هک  تساهنآ ، فراعم  ِنایب  مولع و  رـشن  انامه  ناشیا ، يوس  هب  اهلد  ِبذج  هار  نیرتهب  لاح ، ِنیع  رد  ودـناسر 

درادن ار  همئا  نخس  ییابیز  توارط و  يرگید  نخس  چیه  هک  دننینیب  یم  مدرم  دوش ، هئارا 

ص 30 ج 2 ،  راحب ، - 1
ص 320 ج 1 ،  مراکملا ، لایکم  - 2
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هب نادجو  دنک و  یم  دییأت  ار  نآ  لقع  تسا و  نوزوم  یمدآ  ترطف  اب  دنیـشن و  یم  لد  هب  ناشیا  راتفگ  هک  ردقنآ  يراتفگ  چـیه  و 
.دنرادن ار  اهیگژیو  نیا  دهد ، یم  یهاوگ  نآ  تّحص 

مه نمؤم ، سپ  .دنـشاب  ناشدوخ  تیناقح  هاوگ  ناـشدوخ  اـت  دـنوش  توعد  ناراوگرزب  نآ  يوس  هب  مدرم  هار ، نیا  زا  رتهب  هچ  سپ 
رایسب يا  هفیظو  نیا  و  دنک ، توعد  نآ  يریگدای  هب  ار  نارگید  مه  دشاب و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  فراعم  بسک  لابند  دوخ  دیاب 

یم ار  همه  نابیرگ  ینید  یب  نآ  ماجنا  هب  تبـسن  یتوافت  یب  تروص  رد  هک  دنک  یم  ادـیپ  تیمها  ردـقنآ  تبیغ  نامز  رد  هک  ریطخ 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  .دنام  دهاوخن  ملاس  سکچیه  دیریگ و 

زا یهلا  نیهارب  اب  دننک و  ییامنهار  وا  يوس  هب  هدـنناوخ و  وا  فرط  هب  ار  مدرم  هک  یناروشناد  دنـشابن  ام  يدـهم  تبیغ  زا  سپ  رگا 
مهیلع ) همئا نانمـشد  هک  ییاه  هلت  زا  و  یناطیـش ، ِناشک  ندرگ  ناطیـش و  ياهماد  زا  ار  ادـخ  ناوتان  ناگدـنب  دـنیامن و  عافد  وا  ِنید 

اهنآ یلو  ددرگ ، یمرب  ادخ  نید  زا  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یـسک  انامه  دنهد ، تاجن  دنهد ، یم  رارق  مدرم ) تیادـه  هار  رد  () مالـسلا
اهنیا ار ، یتشک  ناّکُس  نابیتشک  هک  روطنامه  دنریگ  یم  تسد  هب  ار  هعیش  نافیعض  ياهلد  مامز  هک  یناسک  دنتسه 
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(1) .دنتسه ّلج  ّزع و  يادخ  دزن  مدرم  نیرترب 

ار مدرم  دیاب  زیچ  ره  زا  شیب  اهنآ  .دنا  هدومرف  نشور  یبوخ  هب  ار  تبیغ  نامز  نادنـشمناد  هفیظو  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ثیدح  نیا  رد 
رد اهنآ  ثیداحا  نایب  بقانم و  لیاضف و  رکذ  ناشیا و  دای  نتـشاد  هگن  هدـنز  اـب  راـک  نیا  .دـننک و  توعد  بیاـغ  ماـما  نآ  يوس  هب 

نیرتهب زا  زین  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  فراعم  نداد  دای  نتفرگ و  دای  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، یم  رسیم  مالسلا ) هیلع  ) رصع ماما  دروم 
.دننک تلفغ  نآ  زا  دیابن  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) ماما يوس  هب  مدرم  توعد  ياههار 

تسا مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دزن  طقف  حیحص  ملع 

هک تسا  يرون  تقیقح  نآ  ملع  زا  روظنم  دیآ و  یمن  تسد  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هیحان  زا  زج  یملع  چیه  هک  تسا  تیعقاو 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .دیامن  یم  تیاده  ار  وا  دهدیم و  رارق  دهاوخب  سکره  بلق  رد  دنوادخ 

(2) .ُهَیِدْهَی ْنَا  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهّللا  ُدیُری  ْنَم  ِْبلَق  یف  ُعَقَی  ٌرُون  َوُه  امَّنِا  .ِمُّلَعَّتلِاب  ُْملِْعلا  َْسَیل 

ص 6 ج 2 ،  راونالاراحب ، - 1
ص 225 ج 1 ،  راحب ، - 2
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ار وا  دـهاوخب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  نآ  بلق  رد  هک  يرون  رگم  تسین  ملع  .دوش  یمن  لصاح  ندـناوخ  سرد  هب  ملع  همجرت :
.دیآ یم  دیدپ  تیاده 

.دروآ یم  حیحـص  هار  هب  قیرط  نیا  زا  دنک ، تیاده  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  .درادـن و  هار  هابتـشا  اطخ و  رگید  ملع  نیا  رد 
مولع و یلو  دـنک ، یم  ادـیپ  هار  نآ  رد  اطخ  هک  تسا  يرـشب  مولع  نآ  .تسا  عقاو  اب  قباـطم  حیحـص و  هشیمه  یعقاو  ملع  نیارباـنب 

رارق مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم هدراهچ  سدـقم  ِبولق  ار  رون  نیا  زکرم  عبنم  دـنوادخ  .دنتـسه  حیحـص  یعقاو و  هشیمه  هیهلا  فراـعم 
.دنیامن عوجر  اهنآ  هب  طقف  ات  هدرک  شرافس  دنتسه  ملع  بلاط  هک  مه  نارگید  هب  هداد و 

: دنیامرف یم  ناْیبَظ  نب  سنوی  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(2).(1)« َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِا  ِرْکِّذلا  َلْهَا  اُولَأْساَف   » ُهّللا َلاق  َنیذَّلا  ِرْکِّذلا  ُلْهَا  ُنْحَنَف  .ِْتیَْبلا  ِلْهَا  انَْدنِعَف  َحیحَّصلا ، َْملِْعلا  َتْدَرَا  نِا 

رگا دومرف : دـنوادخ  هک  میتسه  رکذ  لها  نآ  ام  اریز  .تسا  تیب ) لها  ) هداوناـخ اـم  دزن  سپ  یهاوخ ، یم  حیحـص  ملع  رگا  همجرت :
زا دیناد  یم 

43 لحن /  - 1
ص 49 ج 18 ،  هعیشلا ، لئاسو  - 2

یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 230 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_218_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_218_2
http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :

.دیسرپب رکذ  له 

ماـما .دـیآ  یمن  تسد  هب  یملع  قـیرط ، نـیا  ریغ  زا  .درک و  بـلط  نآ  قـیرط  زا  ار  مـلع  ناوـت  یم  هـک  تـسا  یهار  اـهنت  هار  نـیا  و 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب

(1) .ُلیئربَج ْمِْهیَلَع  َلََزن  ٍْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ِّالا  ُْملِْعلا  ُدَجُوی  ِهّللا ال  َو 

.تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  لیئربج  هک  يا  هناخ  لها  هیحان  زا  رگم  دوش  یمن  تفای  ملع  ادخ ، هب  مسق  همجرت :

ِدوخ هک  دـنچره  ددرگ ، یمرب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  هب  نآ  هشیر  ملـسم  روطب  دوش ، فشک  ناـسنا  يارب  یتـقیقح  رگا  نیارباـنب 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هکنانچمه  .دشاب  هتشادن  هجوت  بلطم  نیا  هب  صخش 

(2) .ِتیَبلا َلْهَا  اّنِم  ُهوُذَخَا  ْیَش ٌء  ِّالا  ٌباوَص  الَو  ٌّقَح  ِساّنلا  َنِم  ٍدَحَا  َْدنِع  َْسَیل  ُهَّنِا  اّمَا 

.دنا هتفرگ  تیب  لها  ام  زا  هرخالاب ) ) ار نآ  هکنآ  رگم  تسین  مدرم  دزن  یحیحص  نخس  تقیقح و  چیه  دیشاب ! هتشاد  هجوت  همجرت :

هیحان زا  طقف  هقح ، فراعم  حیحص و  ِنانخس  هشیر  يرآ ،

ص 94 ج 2 ،  راحب ، - 1
ص 94 ج 2 ،  راحب ، - 2
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رایعم ثیداحا  نیمه  .دـش و  یمن  رادروخرب  تسرد  تفرعم  زا  سکچیه  دوبن ، ناـنآ  نانخـس  رگا  .تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  .دوب  دهاوخ  لطاب  قح و 

(1) .لِطاب َوُهَف  ِْتیَْبلا  اَذه  ْنِم  ْجُرْخَی  َْمل  ام  ُّلُک 

.تسا باوصان  لطاب و  دشاب و  هدماین  یحو ) ) هناخ نیا  زا  هچنآره  همجرت :

ار يا  هدیقع  نخـس و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  زج  هک  دیامن  مزتلم  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  نامیا  هجرد  نیرتالاب  نیاربانب 
.ددرگ یم  تیبلا » لها  اّنِم   » هبتر هب  رختفم  دنک ، نینچ  رگا  دشاب و  ناشیا  هناخ  رد  میلست  طقف  دریگن و  یسک  زا 

: دنیامرف یم  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

(2) .اّنِم ْنُکَت  اّنَع ، ِّالا  ْذُخْأَت  ال  ُْلیَمُک ، ای 

.يوشب ام  زا  ات  نکن  ملع ) ) بسک تیب ) لها  ) ام زا  زج  لیمک ، يا  همجرت :

مورحم شناـمز  ماـما  روضح  كرد  تمعن  زا  دـنچره  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبـلها نارادتـسود  يارب  راـختفا  نیرتـگرزب  يرآ 
یماقم نانچ  هب  دناوت  یم  تبیغ  ِنامز  نیمه  رد  اهنآ  ثیداحا  هب  دّیقت  اب  یلو  تسا ،

ص 50 ج 18 ،  هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 16 ج 18 ،  هعیشلا ، لئاسو  - 2
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.دوش لیان 

میلست  6

قیرط نیا  زا  مه  یمدآ  نامیا  ملع و  تفرعم و  لامک  دـشاب و  یم  یحو  نادـناخ  لـباقم  رد  ندوب  میلـست  اـم  فیاـظو  زا  رگید  یکی 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .دوش  یم  رّسیم 

(1) .اوُمِّلَُست یّتَح  َنُوقِّدَُصت  .اُوقِّدَُصت َو ال  یّتَح  َنُوفِْرعَت  .اُوفِْرعَت َو ال  یّتَح  َنیِحلاص  َنُونوُکَت  ْمُکَّنِا ال 

تشاد و دیهاوخن  تفرعم  .دیشاب  هتشادن  فارتعا  رواب و  ات  .دوب و  دیهاوخن  حلاص » لمع   » لها دیشاب ، هتشادن  تفرعم  ات  امش  همجرت :
.تشاد دیهاوخن  فارتعا  رواب و  دیوشن ، میلست  ات 

ره نیا  یتقو  .دوش و  یمن  لصاح  میلست  نودب  تفرعم  نیاربانب  تسا  قیدصت  ِطرش  مه  میلـست  تفرعم و  ملع و  ِطرـش  قیدصت  سپ 
زا هتـساخرب  دیاب  حلاص  لمع  اریز  .دنز  یم  رـس  وا  زا  حلاص  لمع  دریگ و  یم  رارق  ناحلاص  رامـش  رد  ناسنا  دشاب  هتـشاد  دوجو  هس 

.دیآ یمن  تسدب  میلست  اب  زج  مه  نآ  .دشاب و  یبلق  حیحص  تفرعم 

دوش یم  لئان  میلست  هجرد  هب  دوب و  دهاوخ  نمؤم  ینامز  صخش  هتبلا 

مامالا هفرعم  باب  هّجحلا ، اتک  یفاک ، لوصا  - 1
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: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هچنانچ  .دشاب  دوخ  ماما  عبات  هک 

.َُهل َمِّلَُسی  هیِلا َو  َّدُرَی  ِِهنامَز َو  َماِما  ْمُهُّلُک َو  ُهَِّمئَالا  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َفِْرعَی  یّتَح  انِمُؤم  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  ال 

نآ هب  دـشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  ناـماما و  همه  وا و  لوـسر  ادـخ و  تفرعم  هکنآ  رگم  دوـب  دـهاوخن  نمؤـم  هدـنب  همجرت :
.دشاب ناشیا  میلست  دهد و  عاجرا  ترضح 

زا دـعب  تهج  نیمه  هب  .دراد و  ترورـض  شدوجو  تبیغ ، ناـمز و  نید و  تمالـس  يارب  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  یکی  هلئـسم  نیا  و 
: دنا هدومرف  تفرعم  تبحص و  طرش 

(1) .ِْتیَْبلا َلهَا  اَنل  َمَّلَس  اْنیَضَق َو  اّمِم  اجَرَح  هِسْفَن  یف  ْدِجَی  َْمل  َو 

اهنآ لوبق  دریذپب و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) لها ياه  هتـساوخ  یبلق ، ِتیاضر  تبغر و  لیم و  دیاب  ینعی  تسا  یبلق  میلـست  اجنیا  رد  میلـست 
تلاح هک  ارچ  تسا ، هرهب  یب  لماک  روطب  نامیا  زا  دـشاب ، هدـشن  ادـیپ  وا  رد  زونه  یبلق  ِتلاـح  یلو  دـشاب ، هتـشادن  یتخـس  شیارب 

نیا .دزروب و  قشع  دـنا  هداد  ماـجنا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  هچنآ  هب  تبـسن  لد  رد  یـصخش  هک  دوـش  یم  لـصاح  یتـقو  میلـست 
ماما .تسا  نید  حور  نامیا و  تقیقح 

باب 31 نیدلا ، لامک  - 1
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: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) داجس

.َِملَس َو اَنل  َمَّلَس  ْنَمَف  .ِمیلْسَتلِاب  ِّالا  ُباُصی  ِهَدِساْفلا َو ال  ِسییاقملا  ِهَلِطاْبلا َو  ِءارآْالا  ِهَِصقاّنلا َو  ِلوُقُْعلِاب  ُباُصی  َّلَج ال  َّزَع َو  ِهّللا  َنید  َّنِا 
يذَّلِاب َرَفَک  اجَرَح ، ِهب  یـضْقَن  ْوَا  ُُهلوُقَن  اّمِم  اْئیَـش  ِهِسْفَن  یف  َدَجَو  ْنَم  .َکَلَه َو  ِيأَّرلا  ِسایِْقلِاب َو  ُلَمْعَی  َناک  ْنَم   َ .َيِدُه و اِنب  يدَْتِقا  ِنَم 

(1) .ُمَْلعَی َوُه ال  َمیظَْعلا َو  ِنآرُْقلا  َِیناثَملا َو  َْعبَّسلا  َلَْزنَا 

قیرط زا  طقف  دیآ و  یمن  تسد  هب  تسردان  ياهرایعم  لطاب و  ياه  هشیدنا  صقان و  ياهلقع  اب  ّلج  ّزع و  يادخ  نید  انامه  همجرت :
هب سکره  دوش و  یم  تیادـه  دـنک ، ادـتقا  ام  هب  هکره  و  دـنام ، یم  ملاـس  ددرگ ، اـم  میلـست  هکره  سپ  .ددرگ  یم  لـصاح  میلـست 

یتخس ساسحا  لد  رد  ام ، ِماکحا  اب  ام  ثیداحا  نتفریذپ ) ) هب تبـسن  هکرهو  دوش  یم  كاله  دنک ، یم  لمع  دوخ  مهف  صیخـشت و 
.دنادب شدوخ  هکنآ  ِنودب  هدش  رفاک  لاعتم ) دنوادخ  ) هدومرف لزان  گرزب  نآرق  یناثم و  عبس  هک  نآ  هب  دیامن ،

رفاک كرـشم و  لاح  نیع  رد  یلو  هدـش  یهابتـشا  هچ  بکترم  هک  دـمهفن  دـنادن و  شدوخ  اـسب  هچ  درف  هک  تسا  نیا  گرزب  رطخ 
.دشاب
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مهف و هب  دیابن  سکچیهو  ددرگ  یمن  لصاح  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ياه  شیامرف  هب  تبسن  ضحم  میلـست  اب  زج  يرادنید  يرآ ،
هیلع ) ماما هب  یـسرتسد  هک  تبیغ  نامز  رد  صوصخب  رما  نیا  .دهنب و  يا ) هشدـخ  ) حیحـص ثیداحا  ِلباقم  رد  نارگید ، اب  دوخ  يأر 

يداقتعا و زا  معا  لئاسم  همه  رد  مالسلا ) مهیلع  ) همئا ثیداحا  هب  هعجارم  تاجن  هار  اهنت  تسین و  ریذپ  ناکما  يداع  روطب  مالـسلا )
.ددرگ یمن  صخشم  یتحار  هب  دشاب و  یمن  يا  هداس  راک  تسا  یلمع 

تهج رظن  زا  ار  ثیداحا  مهف  جارختـسا و  ییاناوت  طابنتـسا و  تردـق  هک  یئاهنآ  تفر  ءاهقف  غارـس  هب  دـیاب  ثیداحا  مهف  يارب  هتبلا 
دنا و هتـشاد  يدایز  دیکأت  ثیداحا  تیارد  هقفت و  رب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا تهج  نیمه  هب  .دنـشاب  هتـشاد  ار  هریغ  تلالد و  رودص و 

رگم دیآ  یمن  تسد  هب  یتهاقف  نینچ  .دوش و  یم  هدرمش  هیقف »  » اهنآ رظن  زا  دوش ، انـشآ  ناشیا  میلاعت  اب  قیمع  روطب  هک  یـسک  طقف 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هکنانچ  .دشاب  هاگآ  اناد و  هدمآ ، ناشیا  نانخس  رد  حیرصریغ  روط  هب  هچنآ  هب  صخش  هکنیآ 

(1) .انِمالَک َضیراعَم  َفِْرعَی  یّتَح  اهیقَف  ْمُْکنِم  ُلُجُّرلا  ُنوُکَی  َو ال  ِهیورَت ، ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  ِهیردَت  ٌثیدَح 
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هیقف امـش  زا  هک  یـسک  .ینک و  لقن  افرـص  ار  نآ  هک  تسا  یثیدح  رازه  زا  رتهب  یمهفب ، قیمع  روطب  ارنآ  هک  یثیدـح  کی  همجرت :
.دسانشب هدمآ  ام  نانخس  رد  حیرصریغ  تروص  هب  ار  هچنآ  هکنآ  رگم  دش  دهاوخن 

تّبحم  7

.تسا و یمدآ  بتکم  رد  نآ  ِتیوقت  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب  تبـسن  تبحم »  » لاح ندش  ادیپ  ناسنا ، رد  میلـست  راثآ  زا  یکی 
سب نیمه  تبحم  تیمها  رد  .دـشاب  یم  تبیغ  نامز  رد  صوصخب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تفرعم  لها  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی  ّتبحم 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .تسا  هدش  هتسناد  مالسا ، هیاپ  ساسا و  هک 

(1) .ِتیَْبلا َلْهَا  ِمالسِْالا  ُساسَا  َو  ٌساسَا ، ْیَش ٍء  ِّلُِکل 

.تسا تیب  لها  ام  تبحم  مالسا  ساسا  .دراد و  یساسا  هیاپ و  يزیچره  همجرت :

هیلع ) نامز ماما  تیالو  لوبق  صوصخ  رد  دـنا  هدومرف  یفرعم  ار  ناـماما  همه  هک  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا )

، ُهُمالِْسا ُنُسَح  ُُهنامیا َو    َ لُمَک ْدَق  َهّللا َو  یَْقلَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم 
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.َرَظَتنُْملا ِنامَّزلا  َبِحاص  َهَّجُْحلا  َّلَوَتَْیلَف 

تّجح ترضح  تیالو  سپ  دشاب ، وکین  شمالسا  لماک و  شنامیا  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  دراد  تسود  سکره  همجرت :
.دریذپب ار  رظتنم  نامزلا  بحاص 

: دنا هدومرف  نینچ  ثیدح ، ياهتنا  رد  و 

(1) .ِهَّنَجلِاب یلاعَت  ِهّللا  یلَع  َُهل  انِماض  ُْتنُک  ْمُهّالَوَت  ْمُهَّبَحَا َو  ْنَم  یقُّتلا  ُمالْعَا   َ يدُْهلا و ُهَِّمئَا  یجُّدلا َو  ُحیباصَم  ِءالُؤهَف 

ار نانآ  سکره  .دنتسه  اوقت  ياه  هناشن  تیاده و  نایاوشیپ  یکیرات و  رد  شخب  ییانـشور  مالـسلا )» مهیلع  » همئا ) اهنیا سپ  همجرت :
.درک مهاوخ  تنامض  ار  تشهب  شیارب  یهلا  هاگشیپ  رد  نم  دریذپب ، ار  ناشتیالو  درادب و  تسود 

هب مالـسلا ) هیلع  ) تّجح ترـضح  تبحم  تیالو و  اب  دوش و  یم  زاـغآ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تبحم  تیـالو و  اـب  ناـمیا  يرآ 
.تفای تسد  لماک  نامیا  هب  ناوت  یمن  مالسلا ) هیلع  ) بیاغ ماما  تبحم  نودب  نیاربانب  .دسر  یم  لامک 

نم بهذم  نیزگ  وش و  يرشع  ینثا  نت  لد و  یناهرب  خزود  هک  یهاوخ 
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نسح ود  نیسح و  رفعج و  یسوم و  اب  یلع  تسراهچ  دندمحم و  هس  ناشیا 

، تاظحل نیرخآ  رد  ات  درادهگن ، تباث  ام  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  ات  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تبحم  هک  میهاوخب  دـنوادخ  زا  دـیاب 
: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ياه  ترایز  زا  یکی  رد  .میشاب  دنا  هدومرف  هدعو  هک  یفاطلا  دهاش 

(1) .َِکئاِیلْوَأ ِهَّبَُحم  یلَع  یْنتِّبَث  َّمُهّللَا 

.راد هگن  مدق  تباث  تدوخ  ءایلوا  تبحم  رب  ارم  دنوادخ ، همجرت :

اوقت عرو و   8

دنسپ دروم  هچنآ  زا  دنک  یم  یعس  دراد ، ناشیا  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  هزادنا  هب  و  دراد ، ار  شنامز  ماما  یتسود  تبحم و  هک  یـسک 
رد تفرعم  لها  زراب  ياه  هناشن  زا  یکی  نیا  دنزن و  تسد  ددرگ  یم  ناشیا  يدونـشخان  ثعاب  هچنآ  هب  دـنکن و  یطخت  تسا  ناشیا 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .تسا  مالسلا ) هیلع  ) ماما تبیغ  نامز 

نید يوس  هب  ار  اهنآ  دنتسه ، تجح  تناگدیرفآ  رب  يرگید  زا  دعب  یکی  هک  يراد  نیمز  رد  ییاهتجح  عطق  روطب  وت  ادنوادخ ،
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راکـشآ یخرب  وت  ياهتجح  .دـندرگن  هدـنکارپ  وت  يایلوا  ناوریپ  هکنآ  ات  دـنهد  یم  دای  ناشیا  هب  ار  وت  ملع  دـننک و  یم  تیادـه  وت 
هب مدرم  زا  ناشیا  یـصخش  رگا  .راـظتنا  رد  سرت و  لاـح  رد  ناـهنپ  مه  یخرب  دـنریگ ، یمن  رارق  مدرم ) ) تعاـطا دروم  یلو  دنتـسه 
رد ناشیا  ياهتنـس  دوش و  یمن  ناهنپ  مدرم  زا  اهنآ  هدـش  شخپ  ِملع  یلو  ددرگ ، بیاغ  لطاب ، تموکح  رد  حلـص  شمارآ و  ماگنه 

1 تسا : هدش  یقلت  تیمها  رایـسب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  بلطم  ود   (1) .دـننک یم  لمع  نآ  هب  تسا و  هتفرگ  ياج  نانمؤم  ياـهبلق 
.لئاسم همه  رد  ناشیا  هریس  تنس و  هب  لمع  يرگید  2 و  مالسلا ) مهیلع  ) همئا فراعم  مولع و  هب  عوجر  یکی 

دیابن نیاربانب  .تسین  ناشیا  روضح  نامز  یگداس  هب  هک  دنچره  تسا  ریذپ  ناکما  مالسلا ) هیلع  ) ماما تبیغ  نامز  رد  هویش  ود  نیا  و 
.دوش هتشاذگ  اپ  ریز  یعرش  هفیظو  ود  نیا  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  يداع  یسرتسد  مدع  رطاخب 

تبحم امش  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  دنک : یم  ضرع  دسر و  یم  ناشیا  ِتمدخ  انیبان  درف  کی  مالسلا ) هیلع  ) مولعلارقاب ترضح  نامز  رد 
ضرع هلب  دومرف : دیناد ؟ یم  ناتدوخ  هب  تبسن  ارم  تیالو  یگتخابلد و  و 
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امـش زا  مسرب ، امـش  ِتمدـخ  هشیمه  مناوت  یمن  مور و  یم  هار  رتمک  متـسه و  انیبان  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  مراد  یـشسرپ  نم  دـنک : یم 
، نآ هب  ار  ادـخ  امـش ، تیب  لـها  و  امـش ، هک  ار  ینید  تفگ  وگب ، ار  دوخ  تساوخرد  دـندومرف : ترـضح  .مهاوخ  یم  ار  نآ  خـساپ 

: دومرف ترضح  .منک  یگدنب  نید ، نامه  هب  ار  لج  ّزع و  يادخ  مه  نم  ات  دیئامرفب  نم  هب  دینک  یم  یگدنب 

نآ هب  ار  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هک  ار  مناردـپ  نید  دوخ و  نید  ادـخ  هب  مسق  يدرک ، حرطم  یگرزب  شـسرپ  یلو  يدومن  هاـتوک  نخس 
هچنآ نتفریذپ  و 3  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تلاسر  ادخ و 2  تینادحو  هب  تداهش   1 میوگ : یم  تیارب  مینک  یم  یگدنب 

ندیشک راظتنا  7 و  ام ، رما  هب  تبسن  میلست  6 و  ام ، نمشد  زا  يرازیب  5 و  ام ، تسود  اب  یتسود  4 و  تسا ، هدروآ  ادخ  بناج  زا  وا 
(1) .عرو و  تامرحم ) زا  زیهرپ  تابجاو و  تیاعر  رد  ) ّتیدج شالت و  8 و  ام ، مئاق  هب 

حیبست ِياه  هناد  مکح  تادابع  دراد و  یم  هگن  مه  رانک  رد  ار  نآ  ياه  هناد  همه  هک  دراد  ار  حیبست  خـن  مکح  عرو  رگید  نخـس  هب 
رگا دنتسه ، مّظنم  هتفرگ و  رارق  مه  رانک  رد  اه  هناد  تسا ، ملاس  خن  نیا  یتقو  ات  دنراد ، ار 
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یهلا ياه  ناحتما  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 249زکرم  هحفص 241 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12246/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
http://www.ghaemiyeh.com


230 ص :

.دنام یمن  یقاب  یحیبست  رگید  دزیر و  یم  مه  اه  هناد  دوش ، هراپ  خن  نیا 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما 

(1) .ُماظِّنلا ُهَعَبَِّتا  ُْکلِّسملا  َعَطَْقنا  اِذا  ُهَّنَا  امَک  ُهَنایِّدلا ، ِتَبَهَذ  ُعَرَْولا ، َعَطَْقنِا  اذِاَف  .ِهَدابِْعلا  ُماِظن  ُعَرَْولَا 

، دوش هراپ  هتـشر  رگا  هک  روطنامه  دور ، یم  مه  يرادـنید  دوش ، هدـیرب  عرو  رگا  .تسا  تاداـبع  هدـنروآرد  هتـشر  هب  عرو  همجرت :
.دشاپ یم  مه  زا  نآ  لابند  هب  مه  هدش  هتشر 

ناشیا هب  میلـست  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  انامه  نید  لـصا  هک  موش ، یم  رکذـتم  ار  هتکن  نیا  یهتنا  رد 
نآ زا  تبقارم  يرادساپ و  هیحور  دنک ، یم  ظفح  یهابت  زا  ار  لصا  نیا  هچنآ  یلو  تسا ، نیمه  زین  نامیاو  مالسا  تقیقح  هک  تسا 
هک مالسلا ) مهیلع  ) همئا تهج  نیمه  هب  .دراد  نید  زا  تظفاحم  رد  ار  شقن  نیمه  تسرد  عرو  .تسا و  یهلا  ماکحا  ِتیاعر  هلیسوب 
هک ریبعت  نیا  اب  .دـنا  هدرک  عرو  هب  تبـسن  يدایز  ِشرافـس  دـنناد ، یم  ناشناتـسود  تاجن  يریگتـسد و  لّفکتم  ادـخ  رما  هب  ار  دوخ 

.دننک یم  ناشیا  هب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نارادتسود  هک  تسا  یکمک  عرو  تیاعر 

: دومرف دوخ  نایلاوم  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
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231 ص :

(1) .ٍداِهتْجا ٍعَرَِوب َو  َِکلذ  یلَع  انُونیعَاَف  ِِهتَِکئالَم  ِهّللا َو  ِنید  یلََعل  ْمُکَّنِا  ِهّللاَو 

داهتجا عرو و  هلیسوب  ناتدوخ ) يرادنید  ) رما نیا  هب  تبسن  ار  ام  سپ  .دیتسه  وا  ناگتـشرف  ادخ و  نید  رب  امـش  ادخ  هب  مسق  همجرت :
.دیئامن يرای 

ام دوخ  هب  رهاظ  روطب  ام  نید  ظفح  هکنیا  اب  .دـینک  يرای  ناتدوخ  نید  ظفح  يارب  ار  اـم  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ِشراـفس 
، دـنناد یم  اهنآ  تسرپرـس  یلو و  دوخ  دـنراد و  ناشناتـسود  يریخ  هب  تبقاع  هب  هک  يا  هقالع  رطاخب  ناـشیا  یلو  دوش ، یم  طوبرم 
زا ات  دنک  تیالو  لها  زا  يریگتـسد  دیاب  ناشیا  تیانع  فطل و  عقاو  رد  و  دنـشاب ، توافت  یب  اهنآ  نید  ظفح  هب  تبـسن  دـنناوت  یمن 

داهتجا عرو و  هلیـسوب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  دیآ  یمرب  ام  زا  هک  يراک  .دنیامن و  ظفح  ار  دوخ  دنناوتب  دننکن و  طوقـس  اههاگـشزغل 
هیلع ) قداص ماما  .میزادـنین  تمحز  هب  دوخ  نداد  تاجن  رد  ار  اهنآ  ندرک ، هانگ  اـب  مییاـمن و  يراـی  کـمک و  ناـمدوخ  تاـجن  رد 

: دنیامرف یم  مالسلا )

ِِهب َو ِهّللا  ُنیدَن  ُهُمِزُالن َو  يذَّلا  ُنیِّدلا  ُهَّنِاَف  ِعَرَْولِاب  ْمُْکیَلَع 
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232 ص :

(1) .ِهَعافَّشلِاب انوُِعْبُتت  انیلاُوی ال  ْنَّمِم  ُهُدیُرن 

نآ هلیـسو  هب  ار  ادـخ  میتـسه و  نآ  هب  مزتـلم  اـم  هک  تسا  ینید  نآ  عرو  هک  یتـسرد  هب  عرو ، ندرک  تیاـعر  تسامـش  رب  هـمجرت :
.دیزادنین تمحز  یتخس و  هب  ندرک  تعافش  رطاخب  ار  ام  میراد ، راظتنا  دوخ  ِّتبحم  تیالو و  لها  زا  ار  نیمه  .مینک و  یم  یگدنب 

هک یتقو  دشاب  یم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تعافش  انامه  تسوا ، يورُخا  تداعس  ثعاب  دهد و  یم  تاجن  ار  ناسنا  هرخالاب  هچنآ 
ِناگدنب ام  باسح  دنراد ، ناشیا  ِتعافـش  هب  جایتحا  ادخ ، هدش  ناحتما  نانمؤم  وا و  هدش  هداتـسرف  ِناربمایپ  ادخ و  ِبّرقم  ناگتـشرف 

.تسا نشور  راکهانگ 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(2) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) ٍدَّمَُحم ِهَعافَش  یِلا  ُجاتْحَی  َوُه  ِّالا َو  َنیرِخْالا  َنیلَّوَْالا َو  َنِم  ٌدَحَا  ام 

.دشاب هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) دمحم ترضح  تعافش  جاتحم  تمایق ، زور  رد  هکنآ  رگم  تسین  نیرخآ  نیلّوا و  زا  سکچیه  همجرت :

ناشیا تعافش  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) ربمایپ تیب  لها  تعافش  هتبلا 
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233 ص :

.دشاب هدرک  تعافش  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ) مرکا یبن  هک  تسا  نیا  دننام  دننک  تعافش  اهنآ  هک  ار  یسک  تسین و  ادج 

عرو هلیسوب  تسا  مزال  میتسه ، راودیما  ناراوگرزب  نیا  تعافش  يریگتسد و  هب  يورُخا  تداعس  تبقاع و  نسُح  رد  ام  همه  هک  لاح 
رد ام  فیاظو  مها  زا  دـش  هتفگ  هچنآ  میوشن  تعافـش  دروم  رد  اـهنآ  تمحز  جـنر و  ثعاـب  مینک و  یهارمه  ار  نازیزع  نآ  اوقت  و 

دنلبرـس یهلا  ياه  ناحتما  رتسب  رد  و  میوش ، بوسحم  ترـضح  یعقاو  ناروای  زا  هکنآ  دـیما  هب  دوب  جـع ) ) ناـمز ماـما  تبیغ  نارود 
.میئایب نوریب 

هدـهع زا  بوخ  ات  امرف  کمک  ام  هب  میهد ، یم  دـنگوس  تهاگرد  نابرقم  همه  تشرع و  نالماح  تگرزب و  ربماـیپ  هب  ار  وت  اـهلاراب 
.میدرگ شاداپ  قحتسم  مییآ و  نوریب  تیاه  نومزآ 

تـشهب دراو  هورگ  هورگ  تیاه  ناحتما  رد  يدنلبرـس  يزوریپ و  و  لمع ، اوقت و  وترپ  رد  هک  هد  رارق  یناسک  هرمز  رد  ار  اـم  اـهلاراب !
.نیملاعلا بر  نیمآ  .میدرگ  وربور  تناگتشرف  دورد  مالس و  اب  میوش و  تنیَرب 

هداز مشاه  اضر  دمحم  دیس  .بالطلا  لقا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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