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دراد باب  نیا  هب  قلعت  هچنآ  رد  66لصف : 

تسوا هب  قحلم  هچنآ  تسا و  ربص  رد  میود :  75باب 

تسوا هب  قحلم  هچنآ  تسا و  ربص  75رد 

75ربص

رابخا اما  79و 

87رعش
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هللادبع نب  یعبر  99زا 

دیامرف یم  یلاعت  104يادخ 

دربم 112زا 

دنا هدرک  لقن  ار  ناشیا  باستحا  ربص و  ءاملع ،  هک  نانز  زا  یتعامج  رکذ  123رد 

کلام نب  سنا  123زا 

تسا سابع  نبا  132زا 

تسا هدرک  تیاور  جارس  سابعلاوبا  زا  140یقهیب 

اضر میس :  148باب 

148اضر

اضر 162تاجرد 

یهلا ياضق  هب  نایضار  نارباص و  تایاکح  زا  یضعب  168لصف : 

تسا هیرگ  رد  مراهچ :  177باب 

تسا هیرگ  177رد 

عاجرتسا هملک  نتفگ  195لصف : 

نداد تیلست  يرگ و  هحون  198لصف : 

همتاخلا اما  201و 

ناسک لها و  201يرادتیزعت 

ندید باوث  اما  203و 

نداد تیلست  تیفیک  207لصف : 

ناگدید تبیصم  هب  دنوادخ  تیانع  217لصف : 

اهتشون 232یپ 

ات 150  1232

ات 300  151244

زکرم 257هرابرد 
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دابعلا هیلست 

باتک تاصخشم 

8773/2/1/1/1 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ق 966 یلع 911 -  نب  نیدلا  نیز  یناثدیهش  هسانشرس : 

 [ یسراف  ) داوفلا نکسم   : ] يدادرارق ناونع 

نیسحلادبع يدهشم  حیحصت  یناسارخ  آابدالادجم  لیعمسا  همجرت  یناث  دیهـش  [ یگنـس پاچ  ] دابعلا هیلـست  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
: دهشم  ) يزیربت 1321ق رجات  نیـسحلادبع  يدهـشم  مامتهابدهـشم  رـشن :  تیعـضو  هللارـصن  نب  نیـسحلادبع  بتاک  يزیربت  رجاـت 

هیوضر هناتسآ  هعابطلاراد 

تـسا هدـش  یفاحـص  دـلجم  کی  رد  دادولا  هوشن  اب  هارمه  خاسنتـسا :  تشادداـی  ص 21/5x15س م  [ 150  : ] يرهاظ تاصخـشم 
خسن رثا :  يرهاظ  تاصخشم 

داوفلا نکسم  همجرت  یف  دابعلا  هیلست  طبترم :  ياهناونع  تشاددای  يا  هوهق  روگنیلاگ  شکور  ییاوقم  دلج  دیدج ، یفاحص 

داوفلا نکسم 

داوفلا نکسم  همجرت  یف  دابعلا  هیلست  رگید :  نوگ  هنوگ  ياهناونع 

8773 ن 1 ث 55472 یبایزاب :  هرامش 

ححصم راتفگشیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رد تفایرد و  تساتکی ،  راگدرورپ  نامه  هک  تکرب  ضیف و  عبنم  زا  ار  دوجو  تمعن  هک  یماـگنه  زا  تاـقولخم  فرـشا  نیا  ناـسنا 
انشآ تسا ،  تعیبط  تشرس  سومان و  زا  یئزج  هک  یکاخ  ناهج  نیا  تایعقاو  قیاقح و  اب  جیردتب  داهن ،  ماگ  دشر  لماکت و  ریـسم 

 . ددرگ

نادـنزرف و هیرگ  اب  زین  ار  دوخ  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  دراد و  یم  مـالعا  هیرگ  اـب  اـیند  نیا  هب  ار  دوخ  دوجو  هظحل  نیلوا  كدوک 
 . دناسر یم  نایاپ  هب  ناکیدزن  ناگتسباو و  رگید 

راتفرگ هراومه  تایح ،  دوجو و  تامعن  زا  يرادروخرب  رب  معنت و  نیع  رد  رـشب  عون  هدومرف  ردقم  هک  تسا  يراگدرورپ  تنـس  نیا 
یئزج دوخ  تالکشم  نیا  هتبلا  الیوحت  هللا  دجت  نل  الیدبت و  هللا  هنسل  دجت  نلف  دشاب  هدوب  بئاصم  تالکشم و  اهیتساک و  اهیتخس و 
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دشاب یم  رشب  یگدنز  یعیبط  ریس  زا 
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نیا دسرب .  یلاعت  جوا  هب  هلیسو  نیدب  هدومن و  یگداتسیا  تمواقم و  اسرف ،  تقاط  تالکـشم  ربارب  رد  یکاخ  ناسنا  هلیـسو  نیدب  ات 
شاداپ رجا و  هدـش و  هتخانـش  نابیکـشان  زا  ایالب  بئاـصم و  رب  نارباـص  اـت  تسا  يراـگدرورپ  تنـس  زا  یئزج  شیاـمزآ  ناـحتما و 

 . دنیامن زارحا  ار  يرتنوزف  يورخا 

 : دیامرف یم  تسا .  هدومرف  باسح  یب  شاداپ  رجا و  هدعو  ار  نارباص  میرک  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  دنوادخ 

(1  ) نیرباصلا رشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یشب ء  مکنولبنل  و 

(2  . ) مکبولق یف  ام  صحمیل  مک و  رودص  یف  ام  هللا  یلبیلو 

(3  . ) رومالا مزع  نم  کلذ  ناف  اوقتت  اوربصت و  نا  و  مکسفنا . . . . .  مکلاوما و  یف  نولبتل  و 

(4  . ) المع نسحا  مکیا  مک  ولبیل 

(5  . ) نونتفیال مه  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 

رب دنریگ و  یم  رارق  بئاصم  اهیراتفرگ و  نیرتشیب  ضرعم  رد  هراومه  دنوادخ  هدیزگرب  ناگدنب  هک  مینک  یم  هدهاشم  رطاخ  نیدـب 
جنر راتفرگ  راگدرورپ ،  هب  دوخ  نامیا  هزادنا  هب  ناسنا  ینعی  دراد ،  دوجو  ءالب  نامیا و  نایم  یمیقتسم  تبسن  یمالسا  تایاور  قبط 

 . دوش یم  تنحم  و 

 ، هل هللا  ظفح  رتس  تحت  ءالبلا  معط  قاذ  نم  لثمالاف و  لثمالا  نموملا  ءـالب و  دـشا  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن  دـیامرف :  یم  ص )   ) ربماـیپ
(6  ) همنلاب هذذلت  نم  رثکا  هب  ذذلت 

سک نآ  ره  دنرب و  یم  هرهب  نآ  زا  دوخ  نامیا  رادقم  هب  مادک  ره  زین  نینموم  هدومن و  لمحت  ار  اهالب  نیرتدیدش  ناربمایپ  هورگ  ام 
هدیشچ ار  الب  هزم 
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یم لزاـن  وا  رب  یتـمحر  ضوع  رد  و   ) هدوـمن وا  هریخذ  ار  ربـص  لـمحت و  نآ  دـنوادخ  درواـین ،  رب  مد  هدوـمن و  لـمحت  یمارآ  هب  و 
 . دشاب تمعن  زا  شیب  نآ  ییاراوگ  تذل و  هک  دیامرف )

(7  ) هنید بسح  یلع  لاقوا -  هنید -  ردق  یلع  ایندلا  یف  نموملا  یلتبی  امنا  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

( . 8  ) اتغ ءالبلاب  هتغ  ادبع  بحا  اذا  هللا  نا  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

رد ریس  اب  اریز  دوب ،  دهاوخ  ام  يارب  ییوگلا  هراومه  مالـسلا -  هیلع  ناماما -  ناربمایپ و  ینعی  رـشب ،  دارفا  نیرت  هدیزگ  رب  یناگدنز 
یسوم میهاربا و  حون و  بئاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  نانآ  یناگدنز  خیرات 

نینموـم و یناگدـنز  زا  یئزج  ـالب  يراـتفرگ و  تنحم و  یتخـس و  هـک  تفاـی  میهاوـخ  رد  راـگدرورپ ،  ناـثوعبم  رگید  یـسیع و  و 
ار اهجنر  اهیتخس و  يدح  هب  مالسا  رشن  فده و  هب  ندیسر  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ناربمایپ  تسا .  تقیقح  هار  ناورهر 

 . تیذوا لثم  یبن  يذوا  ام  دومرف :  یم  هک  دومن  لمحت 

رجا زا  یبوخب  اریز  دـندوشگن ،  یتحاراـن  راـهظا  تیاکـش و  هب  بل  زگره  دـنا و  هدوب  رکاـش  رباـص و  لاـح  همه  رد  ناربماـیپ  نکیل 
 . دندوب هاگآ  ناگدید  الب  شاداپ  نارباص و 

ناهج رد  دوجوم  نیرتزیزع  ینعی  هشوگ  رگج  لد و  هراپ  نداد  تسد  زا  تبیـصم  نامه  اهنآ  نیرت  هاـکناج  نیرت و  تخـس  زا  یکی 
نیقیدص زج  هک  یتنحم  دشاب ،  یم  ناسنا  يارب 
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راهظا يراز و  هیرگ و  هتبلا  تسا .  هدمآ  رباص  ناردام  ناردـپ و  ماقم  زا  لیلجت  رد  یناوارف  تایاور  اذـل  دـنرادن .  ار  نآ  لمحت  بات 
دوخ دنبلد  زیزع  هب  هقالع  تدش  زا  یـشان  اریز  دهاک ،  یمن  هدید  تبیـصم  باوث  رجا و  زا  زگره  هتفر  تسد  زا  زیزع  رب  هودنا  مغ و 

راگدرورپ ردق  اضق و  هب  یـضار  يراز ،  هیرگ و  نیع  رد  هک  يا  هدید  تبیـصم  دشاب و  یم  لد  یمرن  تفوطع و  زا  يا  هناشن  هدوب و 
دنزرف تبیصم  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  تسور  نیا  زا  تشاد ،  دهاوخ  یناوارف  باوث  رجا و  دشاب  هدوب 

 : دومرف دش  راتفرگ  میهاربا ،  دوخ ، 

(9  . ) برلا طخسی  ام  لوقن  بلقلا و ال  نزحی  نیعلا و  عمدت 

 . دوش ثعاب  ار  راگدرورپ  بضغ  هک  میوگ  یمن  ینخس  نکیل  نیگمغ ،  بلق  دوش و  یم  نایرگ  مشچ 

مهارف ار  هدز  تبیـصم  هصغ  مغ و  شهاک  ثعاب  هک  هچنآ  نارگید و  هودـنا  مغ و  رد  تکرـش  يدردـمه و  راهظا  ذـقفت و  نینچمه 
دومن تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  تسا .  رادروخ  رب  راگدرورپ  دزن  رد  یناوارف  شاداپ  رجا و  زا  دروآ ،  یم 

 : دومرف هک 

(10  ) هرجا لثم  هلف  اباصم  يزع  نم 

ربمایپ زا  هزرب  نبا  نینچمه  تشاد  دـهاوخ  هدز  تبیـصم  شاداپ  ربارب  یـشاداپ  دـیوگ :  تیلـست  شتبیـصم  رد  ار  يرادـغاد  سک  ره 
 : دومرف هک  دومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(11  ) هنجلا یف  ادرب  یسک  یلکث  يزع  نم 

هماج وا  رب  تشهب  رد  دنوادخ  دهد ،  یلست  ار  يرادغاد  سک  ره 
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 . . دناشوپ دهاوخ  درب  زا  يا 

هک دـشاب  یم  هر )   ) یناث دیهـش  موحرم  باتک ،  هدنـسیون  دـمآ ،  راـتفرگ  دوخ  زیزع  هشوگ و  رگج  تبیـصم  درد و  هب  هک  یناـنآ  زا 
رد وا  دیدرگ ،  دیماان  دنزرف  تمعن  زا  ندـش  دـنم  هرهب  زا  ور  نیا  زا  داد .  یم  تسد  زا  یکدوک  نینـس  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  هراومه 

يروآ عمج  هب  اذـل  تشاد ،  ار  دوخ  هدرـسفا  هتـسکش و  رطاـخ  یلـست  دـصق  لوا  هجرد  رد  داوفلا  نکـسم  باـتک  نتـشون  اـب  عـقاوم 
میدـقت بلاـج  رایـسب  يا  هعوـمجم  هار  نیا  رد  تخادرپ و  جـنر ،  درد و  اهیتخـس و  هراـب  رد  یخیراـت  عیاـقو  تاـیاور و  ثیداـحا و 

 . دومن دوخ  ناگدنناوخ 

هدافتسا دوخ  ياهباتک  رد  نآ  ياهراتفگ  تایاور و  زا  ناگدنسیون  زا  يرایـسب  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  فیلات  ماگنه  زا  باتک  نیا 
يرون همالع  ( ، 13  ) هینسلا رهاوجلا  باتک  رد  یلماع  رح  خیش  ( 12  ) راونالا راحب  رد  یـسلجم  همالع  نوچمه  یناگرزب  دنا و  هدومن 
گرزب اقآ  خیش  ( ، 15  ) هعیشلا نایعا  رد  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  ( ، 14  ) تانجلا تاضور  رد  يراسناوخ  لئاسولا ،  كردتـسم  رد 

هولول رد  ینارحب  فسوی  خیـش  دیرملا و  هیغب  رد  يدوعلا  نبا  ( ، 17  ) نونکملا حاضیا  رد  اشاپ  لیعامـسا  ( ، 16  ) هعیرذلا رد  ینارهت 
 . دنا هداد  رارق  شیاتس  حدم و  دروم  ار  نآ  هدرک و  دای  باتک  نیا  زا  نیرحبلا 

باتک هدنسیون 

یعبج یـسولط  یماش  یلماع  فرـشم  نب  حـلاص  نب  یقت  نب  لاـمج  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  نب  نیدـلا  نیز  خیـش  وا 
لاس 911 ه لاوش  رد 13  وا  تسا .  یناث  دیهش  هب  روهشم 
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گرم زا  هک  وا  دـنزرف  اهنت  دـمآ .  ایند  هب  دـندوب  هیماما  ناگرزب  اـملع و  رباـکا  زا  یگمه  لـسن  ردـنا  لـسن  هک  يا  هداوناـخ  رد  ق  - 
ترهـش زا  لوصالا  ملاعم  مان  هب  وا  باتک  هدوب و  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  هک  دشاب  یم  نیدـلا  نیز  نب  خیـش  تفای ،  تاجن  سردوز 

 . دیآ یم  رامش  هب  یمالسا  مولع  ياه  هزوح  یسرد  ياهباتک  زا  یکی  ناونع  هب  نونکات  دشاب و  یم  رادروخ  رب  یناوارف 

اسرف تقاط  راک  هنابـش  شاعم  رارما  يارب  دوب  روبجم  هک  یلاح  رد  دروآ و  سرد  هب  يور  یتسدگنت  رقف و  تیاهن  رد  دیهـش  موحرم 
یتدم دروآ .  تسد  هب  ار  یملع  بتارم  تخادرپ و  لیـصحت  هب  ینـس  هعیـش و  ناگرزب  دزن  لاح  نیع  رد  دـهد ،  ماجنا  ار  يزرواشک 

وا دش و  هتـشاذگ  وا  هدهع  هب  کبلعب  هیرون  هسردم  سیردت  وا  یملع  غوبن  رثا  رب  سپـس  تشاد و  لاغتـشا  لیـصحت  هب  لوبناتـسا  رد 
باتک هک  دومن  فیلات  باـتک  زا 80  شیب  دوخ ،  یملع  یناگدـنز  لوط  رد  يو  دومن .  سیردـت  ار  هناگجنپ  بهاذـم  لاس  تدم 5 
هیملع ياه  هزوح  رد  یسرد  باتک  ناونع  هب  نونکات  هدوب و  رادروخرب  یناوارف  ترهش  زا  هیقـشمدلا  هعمللا  حرـش  یف  هیهبلا  هضورلا 

 . تسا لوادتم 

هئطوت هسیـسد و  هب  وا  هیلع  اذـل  دـیامن  رطخ  ساسحا  وا  دوجو  وا  نانمـشد  هک  دـش  بجوم  لـماع  لـبج  رد  دیهـش  ترهـش  هزاوآ و 
لوبناتـسا هناور  ریگتـسد و  ار  يو  تشاد ،  تکرـش  هکم  رد  جح  مسارم  رد  هک  یماگنه  ق  لاس 966 ه -  رد  هک  اجنآ  ات  دـنتخادرپ 

تئارب و توبث  لامتحا  هک  اجنآ  زا  نکیل  دندومن . 
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همحر هیلع  هللا  همحر   ) دـندومن لمح  لوبناتـسا  هب  ار  وا  كرابم  رـس  هدـناسر و  تداهـش  هب  هار  رد  ار  يو  دـنداد  یم  ار  وا  یهانگیب 
 . تشاد لاس  تداهش 55  ماگنه  رد  يو  هعساو . ) 

باتک همجرت 

یلعا ناوید  یفوتسم  بصنم  لغاش  هک  ابدالا  دجم  لیعامسا  ازریم  مان  هب  يا  هدنسیون  طسوت  داوفلا  نکـسم  باتک  راب  نیتسخن  يارب 
ازریم یقنیلع  هلودلا  نکر  هدازهاش  تیالو  هرود  رد  راجاق و  هاش  نیدلا  رظم  تنطلـس  نارود  رد  ناسارخ  لوا  يرازگراک  فراعم  و 

 . دیدرگ همجرت  یسراف  هب  دوب  ناتسیس  ناسارخ و  تکلمم  يامرفنامرف 

 . دسیون یم  هعیرذلا  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  همالع  موحرم 

هناتسآ رواجم  نیرصاعم و  زا  ابدالادجم  هب  بقلم  هنطلسلا  ریبد  ناخ  لیعامسا  طسوت  دیهش  خیش  داوفلا  نکسم  همجرت  دابعلا  هلیلـست 
(18  . ) تسا هتشذگ  رد  همجرت  پاچ  زا  سپ  لاس 1321  رد  هک  دشاب  یم  هیوضر 

قیقحت شور 

نب نیسحلادبع  طخ  هب  لاس 1326  هجحلا  يذ  رد  دـشاب و  یم  سرتسد  رد  نونکا  مه  هک  یگنـس  پاچ  هخـسن  زا  باتک  قیقحت  رد 
نآ یبرع  لصا  نتم  اب  همجرت  یسراف  نتم  مامت  نینچمه  میا  هدومن  هدافتسا  هدش  هتـشون  يوضر  سدق  ناتـسآ  سیون  هبیتک  هللارـصن 
زا يرایـسب  رد  هک  اجنآ  زا  تسا  هدـش  هداد  تقباطم  هدیـسر  پاـچ  هب  یحقنم  تروص  هب  قیقحت و  تیبلا ع  لآ  هسـسوم  طـسوت  هک 
زا يریگولج  تناما و  ظفح  رطاخ  هب  ار  تاـیاور  هیلک  رطاـخ  نیدـب  دوب ،  هارمه  یـصئاقن  اـهیتساک و  اـب  ثیداـحا  تاـیاور و  دراوم 

اـسران همجرت  هک  دراوم  یـضعب  رد  میا  هدومن  لقن  نآ  هیلوا  عبانم  زا  یبرع و  نتم  زا  ار  اهنآ  تایاور  ثیداحا و  رد  تدایز  اـی  صقن 
 . میا هدروآ  تمالع  نایم  رد  ار  هدش  هفاضا  تاملک  ای  تالمج  ای  همجرت  نتم ،  يراوتسا  تهج  دوب  صقان  ای 

باتک نیا  حیحصت  رد  يدنهدیب  يرقاب  ياقآ  بانج  مروشناد  تسود  ییامنهار  زا  تسا  هتسیاش  نایاپ  رد 
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داشرا گنهرف و  ترازو  یگنهرف  روما  تنواعم  هب  هتـسباو  بوتکم  ثاریم  هیرـشن  رتفد  مرتحم  لوسم  یناریا  ربکا  ياقآ  باـنج  زین  و 
 . میامن زاربا  ار  دوخ  ساپس  رکشت و  تیاهن  دناد  رارق  رتفد  نآ  نوتم  دادع  رد  ار  رثا  نیا  راشتنا  هک  یمالسا 

نیملاعلا بر  هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 

يراصنا اضر  دمحم 

 . لوالا 1416 عیبر  مق - 

راتفگ شیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ار شرما  هدنار و  هدابع  مامت  رب  لاوز  انف و  مکح  هک  تسا  هناش  لج  يدنوادخ  سدقا  تاذ  هدنبیز  راوازـس و  هدنزرا  هدنب  ره  ساپس 
ناـیاضران هداد و  باوث  تداعـس و  هدـعو  ار  شیوـخ  ردـق  اـضق و  رب  نارباـص  هدوـمرف ،  يراـج  دارم  تمکح و  قـفو  رب  ناـشیا  رد 

قوط ار  ناشـسوفن  تجهب  تسا و  ماک  وا  ریبدـت  هب  ار  نافراع  ياهلد  هداهن و  باقع  لاـکن و  شاداـپ  دـیعو  ار  شا  هدارا  تساوخ و 
دنباتب رس  نالهاج  دنچ  ره  وا و  ياضتقا  اب  هضراعم  وا و  ياضما  عافد  زا  تسا  يا  هدنب  ره  زجع  اب  رما  نیا  مامت و  وا  ياضر  میلست و 

هب میوج و  یم  دادـما  وا  دـییات  زا  ءاـجر ،  ساـی و  ءاـخر و  سوب و  رب  مینک  یم  شیاتـس  هناحبـس  ار  وا  سپ  دـنباتن .  رب  نادرخ  یب  و 
دنویپ شیوخ و  دـنزرف و  نز و  زا  هک  شا  هناگی  تاذ  زج  ییادـخ  تسین  هک  مهد  یم  تداهـش  مبلط و  یم  داشر  دادـس و  وا  قیفوت 

 . رشن تثعب و  هصرع  دئادش  رشح و  زور  لاوها  نادب  رذگ  رد  هک  یتداهش  هنارک  رب  هزنم و  هیبش  کیرش و  زا  تسا و  هناگیب 

مهد یم  یهاوگ  زین  و 
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ار ناگدنب  هدناسر و  قح  زا  تمحر  تراشب  هک  یناربمغیپ  همه  زا  تسا  رتراوگرزب  رایخالا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راتخم -  دمحم  هک 
ازج راد  يراگتـسر  بیترت  هتـشاد و  اضر  ربص و  ار  اضق  رما  هک  ینالوسر  مامت  زا  تسا  رتاناد  دـنا و  هدـناسرت  نایغط  یـشکرس و  زا 

جنر و لمحت  رد  ناشرت  تخـس  الب و  ماقم  رد  دـننامدرم  همه  رتشیپ  هک  داب  وا  ( 19  ) لامه یب  لآ  وا و  رب  يادخ  دورد  دنا  هتـشاذگ 
 . ناکی ناکی  ار  ناش  كانبات  حاورا  كاپ و  ناور  دشاب  هتسویپ  نانم  يادخ  زا  يدورد  اضر  میلست و  هار  رد  ناشرت  راوتسا  و  انع ، 

ناریح و شلمحت  رد  لوقع  بابرا  رابت ،  لآ و  هقرفت  اشنم  تسا و  راوشد  هثداح  نادـبا  توم  ار  ناـسنا  خنـس  هک  ییاـجنآ  زا  دـعب  و 
هجهم دارم و  هرجش  داوف و  رمث  رگج و  هراپ  رـصب و  رون  تلزنم  رد  هک  دنمجرا  يدنزرف  رگا  هصاخ  ناریو  ناش  لیکـش  ربص و  هناخ 

دزوسب و اهناج  دـیاپن و  فلخ  دـیما  يارب  دـیآ و  رد  فلت  ضرعم  هب  دوش و  فدـه  ار  لجا  ریت  تسا ،  اهلگ  بآ و  بوبحم  اـهلد و 
ترفغم بآ  هب  ناگدـنب  هاـنگ  حول  دـیوج و  تمحر  هناـهب  هک  فوطع  میرک  رواد  فوئر و  میحر  دـنوادخ  اذـهل  دزورف .  رباـهزغم 

 . هدومن بآم  نسح  هدعو  ار  نیدلا  ورم  شتعافش  هرهب  زا  هدومرف و  باوث  بیترت  وا  تبیصم  رب  دیوش ، 

ما هدروآ  مهارف  هرهاب  هرهاظ و  تاراشا  زا  يا  هراپ  هیلع و  تالامک  بابرا  تاملک  هیوبن و  راثآ  زا  یلمجم  هلاسر  نیا  رد  نیا  زا  سپ 
ناگدزمغ ياهلد  زا  گنز  هک 
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تجهب ياهلگ  دزیگنارب و  تلفغ  باوخ  زا  ار  تربع  بابرا  هکلب  دیاشگ ،  ناگدیسر  تبیصم  هرهچ  رب  بیکش  یلست و  هار  دیادزب و 
دنچ همدقم و  کی  رب  مداهن و  مان  دالو  هبحالا  دـقف  دـنع  داوفلا  هنکـسم  هب  ار  هلاسم  نیا  و  دزیر .  ورف  نافراع  رطاخ  ناماد  رب  اضر  و 

 . مداد ماسترا  همتاخ  کی  باب و 

همدقم اما 

لوا تمسق 

ناج لد و  هب  ار  ناشیا  عئارـش  مازتلا  ناربمغیپ و  توعد  تخانـش و  دـیاب  نادـب  لجوزع  يادـخ  هک  تسا  یتلآ  لـقع  هک  نادـب  سپ 
ایند و روما  ربدـم  دـیامن ،  لئاذر  باکترا  هب  فاـصتا  زا  فیوخت  دـنک و  لـئاضف  باـستکا  رب  ضیرحت  هک  تسا  وا  دومن .  قیدـصت 

بـش مشچ  هجرد  هب  كدنا ،  یموق  دیزن  یهاگ  تسا ،  رون  نوچ  نآ  لثم  و  هرخاف ،  تسایر  ود  لیـصحت  هیامرـس  و  تسا ،  ترخآ 
رد تسا  يزور  شلقع  هک  ار  یـسکرم  تسا  راوازـس  سپ  راهن ،  طسو  رد  نشور  هدـید  هلزنم  هب  رایـسب ،  هرمز  دزن  یهاـگ  و  روک ، 

عاطم دوجو و  مکاـح  ار  وا  هکلب  دـیوجن  ( 20  ) فاستعا دوخ  ياوه  تلفغ و  هب  وا  تعباـتم  هار  زا  دـنکن و  فـالخ  وا  اـب  دـنیب  هچنآ 
اـضر بجوم  هچنآ  دوش  فشک  وا  رب  ماگنه  نیا  رد  ات  دـسارهب  دـشاب ،  لیلد  شلقع  زج  هک  یقیرط  زا  دسانـش و  دوخ  دوب  یتسه و 

يایاضق تسا و  هلزان  بئاصم  هب  طونم  هک  يروما  رد  هصاخ  يراگتـسر ،  برق و  لوصح  رد  تسا  ثعاـب  يراـب و  ياـضق  هب  تسا 
یم ناشن  رطاخ  ار  نید  شناد و  بابرا  مینک و  یم  نایب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنچ  یهوجو  زا  هلیاه 
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 . میراد

مامت تمکح و  لدع و  يوس  هب  يرادرب و  دوخ  تریصب  درخ و  يور  شیپ  زا  تلفغ  هدرپ  يرامگ و  لمات  رکف و  رظن  هاگ  ره  لوا : 
دوجو هصرع  هب  مدـع  متک  زا  ار  ناگدـنب  هک  یـشیدنیب  تسرد  يوش و  نارگن  لاعتم ،  قح  تیانع  فطل و  لاـمک  تمعن و  لـضف و 

 ، تسا هدومرف  فاعسا  تنواعم و  لیزج  هب  دادما  هدومن و  فاطلا  عاونا  هب  دییات  هدیناسر ،  دوهش  لفحم  هب  بیغ  نمکم  زا  هدروآ و 
تداعس زا  شیوخ  هرهب  ظح و  ناگدنب  تسا  نآ  همه  هک  ییایرد 

تسا و قلطم  ینغ  هتاذب  دوخ  هک  اریز  دشاب :  ناشیاب  یلاعت  هناحبـس و  ار  وا  هک  یتجاح  چـیه  نودـب  دـنریگرب ،  هیدمرـس  تمارک  و 
 . ققحم داوج 

و دـنهد .  شیوخ  لمع  ناحتما  دنـسر و  دوخ  لما  هبیـصن و  هب  اـت  تسا  هدرک  فیلکت  ار  هلیقث  فیلاـکت  هقاـش و  لاـمعا  ناـشیا  رب  و 
اب همه  تسا  هداتـسرف  ناربمیپ  ناشیا .  تحلـصم  لوصح  تعفنم و  لامک  يارب  زج  ار  ماعنا  دوجو و  مارکا  لـضف و  نیا  تسا  هدرکن 
رد مارم  نیا  قیقحت  هدناسرت .  تخس  هناحبـس  وا  بضغ  مشخ و  زا  دنا و  هدناسر  نایملاع  هب  تمحر  هدژم  هک  باطخ  لصف  باتک و 

 . تسا یفاک  تراشا  ردق  نیمه  ار  ماقم  نیا  یفاو و  مالک  ملع  زا  لدع  باب 

تسا ناونع  هرامش و  نآ  زا  زین  گرم  هیضق  تسا  ناشیا  فرش  تداعس و  تیاغ  و  ناگدنب ،  یهانتمان  حلاصم  رب  یهلا  لاعفا  نوچ  و 
ناک ام  و  دیامرف :  یم  نانچ  تسا :  قداص  هاوگ  قطان و  هکرابم  تایآ  نیدنچ  رد  یهلا  یحو  . 
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یم زین  ردقم و  ماگنه  رد  یلاعت  يادخ  نذاب  زج  دریمب  هک  ار  یسفن  چیه  دشاب  یمن  ( 21  ) الجوم اباتک  هللا  نذاب  الا  تومت  نا  سفنل 
دیشاب ياه  هناخ  رد  امش  رگا  ربمغیپ  يا  يوگب  ( 22  ) مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لق  دیامرف : 
توملا مکردی  اونوکت  امنیا  دیامرف :  یم  ناش و  عراصم  يوس  هب  تسا  هدش  ردقم  اهنآ  رب  لتق  هک  یناسک  دـنوش  یم  نوریب  هنیآ  ره 

هتشاد مارآ  ماقم و  هتشارفارب  ياهجرب  رد  دنچ  ره  دنک و  یم  كرد  ار  امـش  گرم  دیـشاب  اجک  ره  ( 23  ) هدیشم جورب  یف  متنک  ولو 
(24  . ) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  دیامرف :  یم  زین  و  دیشاب . 

 . تسا رایسب  دیمح  لیزنت  دیجم و  نارق  رد  تایآ  نیا  زج  ناش .  لجا  ياضقتا  گرم و  ماگنه  ار  سوفن  دناریم  یم  يادخ 

ریخ زا  هک  فیعـض  ناگدـنب  يارب  ار  حاجن  هدـیاف و  بتارم  حالـص و  بتارم  نیا  هن  رگا  راکنا و  ههبـش و  ياج  هن  رظن ،  تهادـب  رد 
تاوف هب  دناسر و  تایح  دوجو و  هب  ار  اهنآ  هک  تشاد  يراک  هچ  یتشاد ،  هدارا  لهاذ  ناش  تلفغ  تریح و  رد  دنلفاغ و  دوخ  لماش 
هسوسو نیا  زج  ثیبخ ،  سفن  ار  وت  هاگ  ره  یتسناد ،  نیدوجالا  دوجاو  یتخانـش  نیمحارلا  محرا  ار  وا  هک  کنیا  دناشک ؟  تامم  و 

 . ناوخ یلج  قمح  ار  نآ  دشن ،  مارآ  ترطاخ  هشیدنا  مار و  تسفن  یتفایرد و  ینیقی  رگا  ناد و  یفخ  كرش  ار  نآ  دنک  ثیدح  و 

زا وت  تلفغ  زا  یشمتم  یشان و  تلاح  نیا  هک  یتسردب  و 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ار يراب  ترـضح  دنک و  یم  يراز  لاهتبا و  يا  هدنب  هک  اسب  و  تسا ،  یهانتمان  شناگدنب  هرابرد  تسا  یهلا  ءاضق  نسح  تمکح و 
 ، دیامرف یمن  تباجا  ار  وا  ياعد  و  دهاوخ ،  یم  وا  زا  تمحر  محر و  ار  تجاح  فاعـسا  دـناوخ و  یم  اعد  تلاسم و  هب  الع  لج و 
 - دانک تمحر  تیادـخ  نک -  ربدـت  سپ  ما  هدومن  محر  وا  رب  هک  يزیچ  رد  منک  محر  وا  رب  هنوگچ  نم  هکئالم  يا  دـیامرف :  یم  و 

سر تسد  تدیما  خاش  هب  تسا و  سب  ار  وت  هک  هیهلا  تاملک  نیا  رد 

هدروآ وت  يارب  ترخا  ایند و  روما  زا  ار  هچنآ  ییاشگزاب و  لبـس ،  نایداه  لـسر و  ءاـیبنا و  لاوحا  رب  نیب  قح  مشچ  هاـگ  ره  میود : 
زا عون  ره  رب  بهاوم  تابوثم و  زا  دنا  هداد  هدعو  ار  هچنآ  هک  ینادب  ینک و  تسدب  دیواج  تداعـس  هیامرـس  ییامن و  قیدصت  دـنا ، 

هلزان چـیه  زا  دـش و  دـهاوخ  ناسآ  وت  رب  شعوق  يونـشب و  يرگنب و  هلاسم  نیا  رد  تسا  دوز  هک  نانچمه  بئاـصم  هراـکم و  عاونا 
تسا و يا  هدیاع  حالص و  تیاهن  هدیاف و  تیاغ  ار  وت  رم  يراوگان  تهارک و  نآ  رب  هک  تفای  یهاوخ  و  دیدرگ ،  یهاوخن  ناساره 
هک میظع  باقع  میلا و  باذع  زا  يرپس  هدامآ و  یهانپ  زرح و  لب  هداهن ،  ياهجنگ  زا  یجنگ  دوخ  يارب  يا  هدرک  ایهم  هک  یتسردب 
 . دنکراشم تداعـس  باوث و  نیا  رد  وت  اب  دنکلاه ،  هک  تدنزرف  تسود و  هکنآ  اب  دناوتن ،  تمواقم  يدحاو  درواین ،  تقاط  يرـشب 

ره هتبلا  سپ 
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 . راوتساان وا  تبیصم  رد  تا  یبات  یب  دیراگتسر و  رود 

هتخورفا یشتآ  ای  دش  راچد  وت  اب  كاب  یب  ییاهدژا  ای  كالاچ  يریش  ای  تفرگ  ارف  كانلوه  يرما  ار  وت  هک  تدوخ  يارب  نک  لثمم 
يدنزرف یتسه و  ناعذا  تعاطا و  رد  ار  شیامرف  قدص  ناربمغیپ و  زا  يربمغیپ  ترضح  رد  دوخ  دیـشک و  هریان  تسب و  هریاد  وت  رب 

یهد ادف  ار  تدنزرف  رگا  هک  دهد  ربخ  تربمغیپ  تسا و  هتـسویپ  وا  هب  تدـیما  هتـسب و  وا  هب  بناج  هک  يراد  دوخ  دزن  رد  دـنمجرا 
تاجن هب  يراد و  یم  ملسم  ار  شتمالس  هک  ار  يرـسپ  يادف  ایآ  دیهد ،  یم  ناج  يراوخ  هب  ود  ره  الاو  دیهر ،  یم  تدنزرف  دوخ و 

هچ يراگنا ؟  یمن  تدسفم  نیع  ار  دـنزرف  دوخ و  كاله  هب  ضرعت  يرامـش و  یمن  تحلـصم  نیع  يراودـیما ،  زین  دوخ  ییاهر  و 
 ، بورح زرافم و  اهطحق و  رد  هک  نانچ  دنا ،  هتـشاد  نیقی  زین  ار  دنزرف  كاله  هدرک و  دنزرف  يادف  ار  دوخ  هک  مدرم  زا  یـسک  اسب 
هب یهتنم  هک  اسب  درذـگ و  یم  یتعاـس  زا  رتمک  رد  نآ  یتخـس  درد و  هک  تسا  یتکـاله  ماـقم  رد  اـهنیا  همه  تسا و  هداـتفا  قاـفتا 

کبر دنع  اموی  نا  نامز و  رود  ءاروام  دشاب و  نادواج  دوخ  هک  یملا  درد و  هب  يرب  یم  نامگ  هچ  سپ  دوش .  یم  ینادواج  تشهب 
دیناوت هک  تسا  یئاهلاس  زا  لاس  رازه  لداعم  هک  تسا  اهزور  نآ  زا  وت  يادخ  دزن  رد  يزور  یتسردب  ( 25  ) نودعت امم  هنس  فلاک 

دوش فرشم  ام و  زا  یکی  درگن  هاگ  ره  درمش . 
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اعیمج ضرالا  یف  نم  هیووت و  یتلا  هتلیـصف  هیخا  هتبحاص و  هینبب و  ذئموی  باذع  نم  يدـنفی  ول  مرجملا  دوی  زور  نآ  شتآ  ملا و  رب 
(26  ) یعواف عمج  یلوت و  ربدا و  نم  اوعدت  يوشلل  هعازن  یظلاهنا  الک  هیجنی  مث 

يور رد  هک  ار  یناسک  مامت  دهد و  یم  لاصتا  دوخ  هب  هک  ار  دوخ  هریـشع  ردارب و  نز و  نادـنزرف و  دـنک  ادـف  هک  دراد  یم  تسود 
هب دشک و  یم  رـس  زا  تسوپ  هک  تسا  خزود  هنابز  شتآ  نآ  تسا ،  نینچ  هن  دشخب ،  تاجن  شتآ  نآ  زا  شیادـخ  دنتـسه و  نیمز 

 . دنا هدومن  كاسما  تسخ و  دنا و  هدروآ  درگ  لام  دنا و  هدرک  نامیا  هب  تشپ  هک  ار  یناسک  دناوخ  یم  دوخ 

هک یماگنه  دندومرف ،  ( 27  ) نوعظم نب  ناـمثع  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  هک  تسا  نیا  و 
امفا باوبا  هعبـس  رانلل  باوبا و  هینامث  هنجلل  نا  نوعظم  نبا  ای  دوب :  هدـمآ  بلاغ  شرطاـخ  رب  تخـس  هودـنا  هتفاـی و  تاـفو  شرـسپ 

(28 ( ؟  یلاعت هللا  هعفـشی  یتح  کبر  یلا  کل  عفـشتسیل  کتزجحب  اذخآ  کبنج  یلا  کنبا  تدجو  الا  اهنم  اباب  یتاتال  نا  كرـسی 
روبع يرد  هب  هک  ار  وت  دـنک  یمن  ناـمداش  اـیآ  تسا  رد  تفه  خزود  يارب  رد و  تشه  تشهب  يارب  هک  یتسردـب  نوـعظم  رـسپ  يا 

ار وا  تعافـش  لاعتم  دـنوادخ  ات  دـنک  یم  تعافـش  وت  يارب  هتفرگ و  ار  ترمک  دوخ  يولهپ  رد  ار  تدـنزرف  یبایب  هکنآ  زج  یهدـن 
و یهن ؟  مدق  تشهب  هب  یهرب و  خزود  زا  دیامرف :  لوبق  وت  هرابرد 
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 . یبای رفظ  نآ  رب  دیایب و  ربخ  نیا  رئاظن  هک  تسا  دوز 

عفن هصاـخ  يارب  ار  وا  ياـقب  هک  تسا  نآ  بلاـغ  یهاوخ و  یم  دوخ  ترخآ  اـی  اـیند  تعفنم  يارب  ار  دـنزرف  وت  هک  تسا  نیا  میس : 
وا ياقب  ضرف  ریدقت و  اب  وت  يارب  شتعفنم  هکنیا  اب  تسا .  سک  ره  تیجس  همزال  ترطف و  هتشرس  تلاح  نیا  یبلط و  یمن  شدوخ 

دیعس مدرم  تسا  مک  و  دراد ،  یم  لماش  مدرم  رثکا  رب  تواقـش  تلفغ و  راگزور  و  نونظم ،  رتشیب  شا  هدئاف  مدع  و  تسا ،  نونکم 
مدـع کـنیا  تسا .  موهوم  وا -  ياـقب  ضرف  رب  شدوخ -  يارب  اـی  وت  تهج  هب  وا  عفن  سپ  دـیمح ،  حـلاص و  مدرم  تسا  كدـنا  و 

رما تهج  زا  موـلعم  رما  كرت  تسین  راوازـس  سپ  موـلعم .  يرما  وـت  يارب  ررـض  تراـسخ و  لاـمتحا  رطخ و  زا  شتمالـس  هدـیاف و 
ترضم رش و  ای  تسا ،  ترسم  ریخ و  اهنآ  زا  ردام  ردپ و  ایآ  هک  شیدنیب ،  فلـس  رتشیب  يارب  ار  فلخ  رتشیب  موهوم و  لب  نونظم ، 

یسانش و فارحنا  ( 29  ) زیح رد  دوخ  دنـسپ  هقیلـس و  زا  ینیب و  فالخ  رب  ار  نارازه  یبای  ناـشن  یهاوخ  هک  ناـنچ  ار  یکی  رگا  و  ، 
مهئاـباب مهنم  هبـشا  مهناـمزب  ساـنلا  ناـف  تسا  تواـبغ  تلفغ و  تیاـهن  رفاو ،  بلغا  نود ،  رداـن ،  درف  رب  ار  شیوخ  دـنزرف  قاـحلا 
تاولـص نیملاعلا -  بر  نامجرت  نینموملا و  ریما  ترـضح  هک  نانچ  ناردـپ  هب  ات  دـنرت  هیبش  دوخ  راگزور  شور  عبط و  هب  نامدرم 

نیا رد  هیلع -  همالس  هللا و 
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 . هدومرف نایب  دوخ  ماظن  رهوگ  مالک 

زا ار  وا  نطاب  رطاخ و  هقیلس ،  قفو  رب  ار  وت  تسا و  رهاظ  بسح  هب  وا  حالـص  عفن و  ییامن ،  یم  هدارا  ار  وا  نوچ  هک  يدرف  هکنیا  اب 
رد یحیاضف  یـصاعم و  ینک ،  فشک  ار  وا  نطاب  رگا  دیاش  تشاد و  دـهاوخ  دوخ  سفن  رب  ملظ  تین و  داسف  هچ  هک  یناد  یم  اجک 

گرم تساوخرد  ییوگ و  وا  كرت  هب  ییامن  كرد  دوخ  دنزرف  رد  رگا  ار  روما  نانچ  يرادـن و  ور  تدـنزرف  دوخ و  رب  هک  یبای  وا 
 . يرامش وا  ریخ  ینک و  وا  يارب 

رد وت  هدارا  هک  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  راوگرزب ،  ایلوا  زا  یهاوخ و  راگزور  هناـگی  ار  تدـنزرف  هک  تسا  یماـگنه  بتارم  نیا  و 
زا بیرق  نع  تسا و  رادیاپان  زین  وا  يارب  هک  راکبان  هسیسخ  روما  زا  تساهنآ ،  لاثما  ناویا و  خاک و  ناتـسب و  هناخ و  تثارو  وا  قح 

راوج رد  یلعا  سودرف  زا  هک  يرادـن  هدارا  و  دـنرذگب .  هراوـخ  ثاریم  هب  اـی  دـنرب ،  تاـثداح  جاراـت  هب  اـی  دـش ،  دـهاوخ  لـئاز  وا 
 - نیلسرملا دیـس  ترـضح  ربخ  بسحرب  دشاب  لاسدرخ  كدوک و  رگا  دسر ؟  یناوداج  حرف  نما و  هب  دبای و  ثاریم  ءایبنا  نادنزرف 
رد عبط  هدارا و  نینچ  دریذـپ و  صاصتخا  اـهیلع  هللا  مالـس  نییبنلا -  ما  ( 30  ) هراـس ترـضح  تیبرت  رجح  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

 . تهابن رادم  زا  رود  تسا و  تهافس  راشم  هب  لقع  رظن 

بتک ملع  دوش و  نیقتم  ياحلص  نیخسار و  املع و  زا  هک  تسا  نیا  تدارم  رگا 
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 ، تسا هدومرف  ضوع  هدعو  وا  دـقف  رب  یلاعت  يادـخ  هچنآ  ضرغ  نیا  لوصح  اب  هک  وش  تفتلم  درب ،  ثاریم  هب  وت  زا  ریخ  بابـسا  و 
یلاعت هللا  ءاش  نا  تفای -  یهاوخ  هلاسر  نیا  رد  هک  نانچ  تسوت  دوصقم  زا  مظعا 

نوکردی هدعب  نوقبی  ادلو  نیعبـس  نم  لضفا  لجرلا  همدقی  دحاو  دلو  هک  تسا  هدومن  تیاور  همحرلا -  هیلع  قودص -  هک  نانچمه 
كرد دـنامب و  وا  زا  سپ  هک  دـنزرف  داتفه  زا  وا  يارب  تسا  رتهب  دریمب ،  ردـپ  توف  زا  لبق  هک  دـنزرف  کی  ( 31  ) مالسلا هیلع  مئاقلا 

 . دنیامن ار  هجرف -  هللا  لجع  مئاق -  ترضح  باکر  تداعس 

مود تمسق 

ماقم و تایح ،  براقع و  عابـس و  راوج  رد  تافآ و  لحم  هبارخ  رد  ریغـص  یلفطاب  ریقف  يدرم  دوش  هتفگ  رگا  هک  نک  رابتعا  ناـنچ 
هاج تورث و  بحاص  لیبن  میرک و  لیلج و  میکح و  يدرم  و  هداتفا ،  رد  میلا  باذـع  میظع و  رطخ  رد  وا  اب  شلفط  و  دراد ،  نمیـشن 

دیوگب هداتـسرف  یمالغ  تسا و  هدروآ  تمحر  محر و  شدـنزرف  تمحز  وا و  بعت  رب  هاگا و  درم  نآ  لاح  رب  هاگتـسد  ترامع و  و 
دراذگ یم  او  وت  دنزرف  هب  ار  ترامع  رصق و  نیا  دراد ،  باذع  جنر و  شیوشت  امش  رب  بارخ  نیا  رد  هتخوس و  وت  رب  لد  ار  هجاوخ 

دروا یم  مهارف  تسوا  یگرزب  روخ  رد  هک  نانچ  ار  وا  تحار  ظفح و  بابـسا  دراپـس و  یم  هلفاک  همداخ  مداخ و  هب  ار  وا  تلافک  و 
ییامن لصاح  تغارف  یناسر و  ماجنا  هب  يراد  بارخ  نیا  رد  دوخ  هک  ییاهراک  ات 
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ار تمارک  نیا  نم  هک  دهد  باوج  سپ  يریگ :  مارآ  ینک و  ماقم  رتهب  نآ  زا  يرصق  ای  رسپ  رصق  رد  ییآ و  وا  دزن  هب  مه  تدوخ  و 
متـسین قثاو  وا  نمحر  هب  مناد و  یمن  قداص  ار  میرک  هجاوخ  هک  تسا  نیا  هن  و  منک ،  یمن  ادـج  دوخ  زا  ار  دـنزرف  مراد و  تهارک 

نینچ دوخ  دـنزرف  رب  هک  ار  يدرم  هدنونـش  هدـنب  يا  اـیآ  دومن  مناوت  یمن  دوخ  تعیبـط  فـالخ  دـهاوخ و  یم  نینچ  نم  عـبط  هکلب 
یبوخ قلخ و  رد  يوش  عقاو  هک  راهنز  سپ  یناد ؟  یمن  نان  ود  رت  میئل  يرامش و  یمن  اهفـس  نیرت  تسپ  دراد ،  اور  تلذم  فیح و 

 . تدوخ تریغ  زا  تسا  رت  یمارگ  دزن  رد  وت  سفن  هتبلا  يدنسپ و  یمن  دوخ  ریغ  رب  هک 

بستکم هک  ترخآ  ياهتنحم  زا  یتنحم  رتمک  اب  دوش  یمن  ربارب  ایند  تافآ  زا  اهنیا  زا  ریغ  عابـس و  ندیرد  یعافا و  ندیزگ  هک  نادب 
رد وت  زا  دوز  رایـسب  هک  شتآ  رب  دورو  رـشحم و  هصرع  رد  هدننیرفآ  دنوادخ  شنزرـس  ضارعا و  یتعاس  هب  دـسر  هچ  ات  تسایند  زا 

 . درذگ

تایح براقع و  ندیزگ  دهد و  ملاو  درد  لاس  رازه  هک  منهج  باذـع  زا  ربارب  نیدـنچ  ای  هلاس  رازه  یخیبوت  هب  ینک  یم  نامگ  هچ 
تسا تبسانم  مادک  و  تشهب ،  رد  ینمیشن  رت  تسپ  اب  ایند  رد  ار  يرصق  رتدنلب  دشاب  تبـسن  هچ  دنام و  یقاب  شجنر  لاس  لهچ  هک 

؟  میقم میعن  زا  تسا  وا  رد  هچنا  نیرب و  سودرف  ربطس  ای  قیفر  ریرح  هب  ار  ایند  رخاف  ای  سردنم  سابل 

هکلب
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نابحاص مامت  ریبک و  نآ  هک  یناد  یم  ییادزب ،  دوخ  ترکف  هحفـص  زا  ترودـک  گـنز  ینیب و  لـثم  نیا  رد  تریـصب  مشچ  هب  رگا 
وا يانث  معنم و  رکش  تمکح ،  لقع و  رظن  رد  هکلب  دش ،  دهاوخن  یضار  دنزرف  میلست  درجمب  ریقف ،  هک  يدرم  نانچ  زا  میلـس  لقع 

 . تسا نیا  تمعن  قح  یضتقم  هک  اریز  دسانش ،  بجاو  شقاقحتسا  روخ  رد  ار 

تسا و یهلا  ءاضق  هب  اضر  هبترم  زا  میظع  طاطحنا  يراوگان ،  فسا و  راـهظا  دـنزرف و  رب  یباـتیب  عزج و  رد  هک  تسا  نیا  مراـهچ : 
 : تسا هتفگ  دوخ و  ياضق  هب  طخـس  زا  یلاعت  يادـخ  تسا  هدومرف  تمذـم  هک  قیقحت  هب  تسا  میخ  رطخ و  اضر ،  باوث  تاوف  رد 
 ، درواین ربص  نم  يالب  رب  دـهدن و  اضر  نم  ءاـضق  هب  هک  نآ  ( 32  ) یئاوس ابر  دـبعیلف  یئالب  یلع  ربصی  مل  یئاـضقب و  ضری  مل  نم 

دیامن شتسرپ  ارم  ياوس  سپ 

يامرف تلالد  هک  دومن  تساوخرد  ترضح  نآ  هک  یماگنه  تسا  مالسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  یسوم -  ترـضح  هب  یهلا  باطخ  رد 
هب وت  ياضر  رد  نم  يدونـشخ  هک  یتسردب  ( 33  ) یئاضقب كاـضر  یف  یئاـضر  نا  دومرف  وت  ياـضر  تسا  نآ  رد  هک  يرما  رب  ارم 

 . تسا نم  ياضق 

 . يادخ زا  ناشیا  دندونشخ  ناشیا و  زا  يادخ  تسا  دونشخ  ( : 34  ) هنعاوضر مهنع و  هللا  یضر  هک  تسا  میرک  نآرق  رد 

دیرا ام  تملس  ناف  دیرا  ام  نوکی  امنا  دیرا و  دیرت و  دواد  ای  مالـسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  دوواد -  يوس  هب  یلاعت  يادخ  دومرف  یحو 
ام کتیفک 
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منک یم  يا  هدارا  نم  ینک و  یم  يا  هدارا  وت  ! دواد يا  ( 35  ) دیرا ام  الا  نوکی  مث ال  دیرت  ام  یف  کتبعتا  دیرا  ام  ملست  مل  نا  دیرت و 
نآ زا  سپ  تا و  هدارا  رد  ار  وت  مزادنا  یم  تمحز  هب  يوشن ،  میلـست  رگا  سپ  میامن :  یم  هدارا  نم  هچنآ  دشاب  یم  هک  یتسردب  و 

 . نم هدارا  زج  دوب  دهاوخن 

زا دیوشن  كانهودنا  هکنیا  زا  ( 36  ) مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  دیامرف :  یم  دیجم  نآرق  رد  لجوزع  يادـخ 
 . دومرف لئان  ار  امش  هچنآ  هب  دیوشن  نامداش  تشاد و  لئاز  امش  زا  هچنآ 

دهد یم  اضر  وا  رادرک  هب  دراد .  یم  تسود  ار  یـسک  هکنآ  هک  اریز  تسوا .  تبحم  هرمث  لجوزع  يادخ  ياضق  هب  اضر  هک  نادـب 
 ، تسا تالامک  لمکا  تاداعـس و  لجا  هک  یئاضر  نانچ  وا ،  زا  يادـخ  ياضر  رب  تسا  لیلد  یلاعت ،  يادـخ  زا  هدـنب  يدونـشخ  و 

رومـالا مزع  نمل  کـلذ  نا  ربـکا  هللا  نم  ناوضر  و  دوش :  یمن  تفاـی  وا  دزن  رد  هدارا  ریغ  هدارا و  هک  اریز  تسا :  تحار  رد  هراومه 
 . دیایب هگنآ  دوز  تسب و  دیاب  نادب  لد  هک  تسا  يروما  زا  نیا  هک  یتسردب  تسا و  گرزب  يادخ  يدونشخ  ( 37)

 . یلاعت هللا  ءاش  نا  دمآ ) دهاوخ   ) اضر باب  رد  رگید  یثحب  باب  نیا  رد 

شدوز تسا و  لد  يوس  هب  نآ  عجرم  هک  یتسردـب  دوـش و  یمن  ادـخ  طخـس  بجوـم  تسین و  اـضر  اـب  یفاـنم  هیرگ  هک  نادـب :  و 
نیا زا  هللا -  ءاش  نا  تخانش -  یهاوخ 
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ناشیا و يارب  تسا  یعیبط  يرما  هیرگ  نیا  ناشدوخ و  ناتسود  نادنزرف و  رب  مالسلا -  مهیلع  ناماما -  ناربمغیپ و  هیرگ  تسا  هنوگ 
 . دیایب هک  تسا  دوز  دشابن و  یهلا  ياضر  مدع  هب  نورقم  هک  یتقو  رد  تسین ،  نآ  رد  یکاب 

تبیصم ءانع و  ترودک و  هب  هتشرس  هک  دبای ) رد   ) درگن ایند  رادم  رهد و  فورص  رد  لقع  رظن  هب  تبیـصم  بحاص  هاگ  ره  مجنپ : 
شتعیبط تابجوم  رد  تسوا و  تلبج  تشرس و  یضتقم  دوش ،  یم  يراج  عقاو و  نآ  رد  ثداوح  فراوص و  زا  هچنآ  تسا و  الب  و 

 . تسا رگید  يرما  ثیح  زا  وا  تداع  شور و  فالخ  دتفا ،  قافتا  شفالخ  انایحا  رگا  تسا و  هداتفا 

 : تسا نیا  نآ  زا  رعش  کی  هک  تسا  يا  هدیصق  راگزور ،  رهد و  عبط  مزاول  رد  ار  مجرتم 

قافن فالخ و  شا  هنیرید  تداع  هنیمک  دوب  هک  تسا  هدیدن  سک  وا  زا  تداع  فالخ 

مه هچنآ و  تسا ،  هدش  لزان  لاوها  دئادش و  زا  ناشیا  رب  هک  ءایلوا  ءایبنا و  زا  تلابن  فرش و  نابحاص  ناگرزب و  هب  تبسن  اصوصخ 
 . تسا رصاق  شریوصت  زا  لایخ 

 : دراگن یم  عقوم  نیا  رد  تشاد و  رطاخ  رد  ار  تیب  نیا  مجرتم 

رورغلا حاضوالا و  یلوال  امیس  ریغلا ال  ناغضالا و  يذ  رهدلا  یلا  رظنا 

اهنآ زا  یضعب  رگا  و  روکذم .  ربخ  ریس و  یلاها  هاوفا  هنسلا و  رب  تسا و  روطسم  نامز  رـصع و  ره  تافنـصم  خیراوت و  رد  هک  نانچ 
هیلع و هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  هک  یتسردب  دش  دهاوخ  اهباتک  تادلجم و  دیآ ،  هتشاگن 
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 ، تـنحم ءـالب و  ثـیح  زا  مدرم  زا  رت  تخـس  ( 38  ) لـثمالاف لـثمالا  مث  ءاـیلوالا  مث  ءاـیبنالا  ءـالب  ساـنلا  دـشا  تسا :  هدومرف  هلآ - 
 . دیآ دورف  هک  هجرد  ره  ات  دعب ،  دنتسه و  ادخ  ناتسود  ناربمغیپ و 

ناشیک تشز  تشهب  تسا و  نامیا  لها  نادنز  ایند  ( 39  ) رفاکلا هنج  نموملا و  نجس  ایندلا  هلاو -  هیلع  هللا  یلص  تسا -  هدومرف  زین 
.

 ، ذادتلا تجهب و  ثیح  اهنآ  رتشوخ  کنیا  تسا و  مالآ  عفد  وا  ياهتذل  تسین و  یتذل  هقیقحلا  یف  ایند  رد  تسا  هدـش  هتفگ  قیقحتب 
تسا و يوق  فعـض  همه  زا  رتمک  تسا و  یپ  رد  ار  نآ  هک  اهیراوگان  هچ  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  لـسن  ياـقب  هک  ناـنز  ترـشابم 
رب شتامحز  مالآ و  هتبلا  دوش ،  اورماک  نآ  رب  دـنک و  تسد  هب  دـهاوخ  یبلطم  ناسنا  هک  ناـمز  ره  و  اـنع ،  بعت و  نیدـنچ  لوصح 

داوف دهاک  یم  هک  تسا  یقارف  نآ  ياهتفآ  رتمک  و  تسین ،  شترـسح  يراوگان و  کی  هد  شتحار  دبرچ و  یم  شذـئاذل  ترـسم و 
 . ار داسجا  دراذگ  یم  ار و 

دنچ ره  شلام  و  بارخ ،  فرش  رد  دشاب ،  شکلد  شوخ و  دنچ  ره  شترامع  تسا و  بارس  یـشیدنا  یبارـش  ایند  رد  هاگ  ره  سپ 
نایم رد  هک  يزرابم  دشیدنین و  يرتزا  دیاب  دوش ،  رو  هطوغ  ایرد  هب  هکنآ  و  باهذ ،  فلت و  شوختـسد  دنوش ،  رورغم  نادـب  لاهج 

لوبجم و  دیابر ،  هرهم  دنک و  رام  ناهد  هب  تشگنا  هک  تسا  بجع  دوب .  دناوتن  یلاخ  میب  فوخ و  زا  دز ،  ات  فص  ود 
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 . دیامن ریخ  هضافا  رش  رب 

 : دوخ دنزرف  هیثرم  رد  ( 40  ) الضف زا  یکی  تسا  هتفگ  شوخ  هچ  و 

راذقالا رادکالا و  نم  اوفص  اهدیرت  تنا  ردک و  یلع  تعبط 

ران هوذج  ءاملا  یف  بلطتم  اهعابط  دض  مایالا  اوفلکم  و 

راه ریفش  یلع  ءانبلا  ینبت  امناف  لیحتسملا  توجر  اذا  و 

یم ار  وا  تعیبط  دض  راگزور ،  زا  هک  نانآ  و  یهاوخ ،  یم  یفاص  اهترودک  اهیدیلپ و  زا  ار  وا  وت  تسا و  ترودـک  هب  عوبطم  ایند ، 
 . دنهاوخ یم  با  زا  شتآ  هراپ  هک  تسا  نانچ  دنهاوخ ، 

دوخ دیما  هجرد  هب  يا و  هتخاس  نتخیر  ورف  رب  تسا  فرـشم  هک  يداو  هرانک  رب  ترامع  هک  یتسردب  يدنب ،  دیما  ار  لاحم  نوچ  و 
 . يا هتخارفارب 

 : تسار رعاش  یقوف 

يرگنهآ هروک  زا  دوب  ندرک  بلط  خی  يرتسکاخ  هدوت  نیز  نتشاد  یمرگ  مشچ 

ایند هک  نیا  زا  دشاب  هتشادن  تلفغ  دریگ و  لهس  دوخ  رب  دوش  لزان  وا  رب  یتبیصم  هک  ار  نآ  تسا  راوازس  دنا :  هتفگ  افرع  زا  یـضعب 
دنم هرهب  شلام  زا  هک  تسا  نآ  لام  درادن و  هناخ  هک  یسک  هناخ  تسا و  اضقنالا  عیرس  وا  ياهترسم  تسا و  لاوز  انف و  تبقاع ،  ار 

نارقا اب  ینمـشد  وا  رد  دومن و  دناوت  یمن  هیکت  وا  رب  هک  نآ  وا  رد  دشوک  یم  تسین و  یلقع  ار  وا  هک  نآ  دنک  یم  شمهارف  دوشن : 
رد ریقف  لیلذ ،  شزیزع  تسا و  لیلع  نآ  رد  حیحـص  دشابن .  دنمـشناد  هک  نآ  درب  یم  نآ  رب  دـسح  تسا و  نادان  هک  نآ  دـنک  یم 

نآ رب  ینغ  تسا و  نوزحم  نآ 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


 . نوتفم

و دیامرف :  یم  هک  نانچ  ثبع ،  هدوهیب و  راک  زا  تسا  هزنم  یلاعت  يادخ  يا و  هدش  هدیرفآ  صاخ  یضرغ  يارب  ایند  رد  وت  هک  نادب 
هداد رارق  دنیامن .  شتسرپ  دسانشب و  ار  ام  هکنآ  زج  میدیرفاین  ار  ناسنا  عون  ناج و  خنس  ( 41  ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام 
بلط يارب  تسا  هاتوک  رایسب  هک  رمع  تدم  ار  شنامز  و  هحلاص ،  لامعا  ار  شا  هیامرس  و  رارق ،  راد  يارب  بسک  ماقم  ار  ایند  تسا 

 . دشابن نآ  يارب  ییاضقنا  هک  هیدبا  ياهتداعس 

هک تشاد  دیما  یناوت  يرامگ ،  لادبا  مامتها  نوچ  یتمه  راک  هب  يریذپ و  رایشه  نادرم  يرادیب  يزرو و  لاغتـشا  بلط  نیا  هب  رگا 
نآ يارب  هک  لاعتم  قح  تداـبع  تفرعم و  ریغ  هب  ماـمتها  رد  ار  دوخ  رمع  رادـم  عیاـض  سپ  یباـیرد .  اهتداعـس  نآ  زا  دوخ  بیـصن 

و دنک ،  یمن  دوع  بیاغ ،  هک  یتسردب  ددرگ .  ررض  بجوم  تدوس  دیما  و  دوش ،  رده  عیاض و  تفیرـش  تقو  هک  يا  هدش  هدیرفآ 
یترـسح نیا  زا  ياو  سپ  يا ،  هتفای  دوجو  نآ  يارب  هک  یتداعـس  دشاب  هتفر  تتـسد  زا  و  تسین ،  روسیم  ایند ،  هب  تشگزاب  ار  هدرم 

وت ار و  نیبرقم  لزانم  يروآ  رد  رظن  هب  ار و  نیقباس  تاجرد  ینک  هنیاـعم  هک  یتقو  رد  دریذـپن ،  لاوز  هک  یتمادـن  و  دـباین ،  اـنف  هک 
نک عـفد  و  اهترـسح ،  اـهملا و  نیا  اـب  ار  دـنزرف  تبیـصم  ملا  ریگ  ساـیق  سپ  هحبار  ياـهتراجت  هحلاـص و  لاـمعا  رد  یـشاب  رـصقم 

ار شرت  كانرطخ  ملا و  ود  زا  ار  يراوشد 
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كرت ببـس  عفد  رب  يراد  تردق  تبیـصم و  كرت  ببـس  عفد  رب  يرادن  تردـق  هکنیا  اب  تسا  رطخ  زا  رترود  رت و  ناسآ  هکنآ  هب  ، 
 . تدابع

يرج ربصت  مل  نا  روجاـم و  تنا  اـضقلا و  کـیلع  يرج  تربـص  نا  دـیامرف :  یم  مالـسلا -  هیلع  ناـنم -  ؤم  ریما  ترـضح  هکناـنچ 
حلاصب هل  دعتـسا  کینیع و  بصن  توملا  لعجاو  کمقـس  لبق  کتحـص  کمره و  لبق  کبابـش  منتغاف  روزام  تنا  اضقلا و  کیلع 

هنود کیلا  یتای  توملا  ناف  كریغب  لاغتشالا  عد  لمعلا و 

وت رباضق  زین  ییامنن  دوخ  هشیپ  ربص  رگا  تشاد و  یهاوخ  ربص  شاداپ  وت  دوش و  یم  يراـج  وت  رب  یهلا  ياـضق  ینک  هشیپ  ربص  رگا 
تمالس و  يریپ ،  زا  لبق  ار  دوخ  یناوج  رامـش  تمینغ  سپ  دمآ .  دهاوخ  دراو  وت  رب  یهلا  ياضق  رب  ییاضران  لابو  دوشیم و  يراج 

ریغ هب  لاغتـشا  راذـگاو  و  حـلاص ،  لـمع  هب  نک  دادعتـسا  هد و  رارق  دوخ  هدـید  ود  شیپ  رد  ار  گرم  و  یـشوخان ،  زا  لـبق  ار  ندـب 
 . لاغتشا نآ  دزن  رد  دنک  یم  كرد  ار  وت  گرم  هک  یتسردب  سپ  ار ،  شیوخ 

هک یتسردب  ( 42  ) يری فوس  هیعـس  نا  یعـس و  ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  تسا :  هدومرف  هک  ار  لجوزع  يادـخ  لوق  يامن  لـمات  و 
 ، ار تلما  وزرآ و  نک  هاتوک  سپ  دوش .  هدید  ترخآ  رد  وا  شـشوک  هک  دشاب  دوز  دـشوکب و  نآ  رد  هچنآ  زج  ناسنا  يارب  تسین 

ینوزف هب  لیم  لاوما و  بسک  هب  مامتها  بجوم  هک  یببس  رتشیب  هک  اریز  ار  تلمع  لاغتشا و  امن  حالصا  و 
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 . تسا لما  لوط  تسا ،  دالوا 

الف تیتسما  اذا  ءاسملاب و  کسفن  ثدـحت  ـالف  تحبـصا  اذا  دومرف :  باحـصا  زا  یـضعب  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ 
ینک حبص  نوچ  ( 43  ) ادغ کمسا  ام  يردتال  کناف  کمقسل  کتحص  نم  کتومل و  کتایح  نم  ذخو  حابـصلاب  کسفن  ثدحت 

گرم يارب  كرادـت  یگدـنز  رد  حبـص و  هب  ار  دوخ  سفن  نکم  ثیدـح  ییامن ،  بش  نوچ  ماش و  هب  ار  دوخ  سفن  نکم  ثیدـح 
ضیرم هدنز و  ای  هدرم  تشاد ،  یهاوخ  مسا  هچ  ادرف  یناد  یمن  وت  هک  یتسردب  شیوخ .  ضرم  يارب  دوخ  تمالـس  رد  نک و  دوخ 

 . حیحص ای 

 ، لمالا لوط  يوهلا و  عابتا  ناتلصخ :  مکیلع  فاخا  ام  دشا  نا  دیامرف :  یم  هیلع -  همالـس  هللا و  تاولـص  نینموملا -  ریما  ترـضح 
ود مراد ،  میب  امش  رب  هک  يزیچ  رت  تخـس  ( 44  ) ایندـلل بحتلا  ثروی  هناف  لمالا  لوط  اما  قحتلا و  نع  لدـعی  هناف  يوهلا  عابتاماماف 

وزرآ اما  و  دـنک ،  یم  قح  زا  فرحنم  ار  ناـسنا  سفن ،  شهاوخ  يریپ  اـما  وزرآ ،  يزارد  سفن و  شهاوخ  يوریپ  تسا :  تلـصخ 
 . دوش یم  وا  هب  یگتسبلد  ایند و  یتسود  ببس 

ءانبا ایندـلل  ءانبا و  نیدـلل  نا  ـالا  ناـمیالا  هاـطعا  ادـبع  بحا  اذا  و  ضغبی ،  بحی و  نمل  ایندـلا  یطعی  هللا  نا  ـالا  دومرف :  نآ  زا  سپ 
یف مکنا  الا و  هلبقم ،  تلحترا  دق  هرخالا  نا  الا و  هیلوم  تلحترا  دق  ایندلا  نا  الا  ایندلا ،  ءانبا  نم  اونوکت  نیدلا و ال  ءانبا  نم  اونوکف 

باسح هیف  سیل  لمع  موی 
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(45  ) لمع هیف  سیل  باسح  موی  یف  نوکش  وت  مکناو  الا  ، 

اطع وا  هب  نامیا  دراد ،  تسود  ار  يا  هدـنب  نوچ  دراد و  یم  ینازرا  دوخ  نمـشد  تسود و  هب  ار  ایند  یلاعت  يادـخ  هک  دیـشاب  هاگآ 
هک دیشاب  هاگآ  ایند .  نارسپ  زا  دیشابن  يدشاب و  نارسپ  زا  سپ  نارسپ ،  ایند  يارب  دننارسپ و  نید  يارب  هک  دیشاب  هاگآ  دیامرف .  یم 
 . دـیآ یم  امـش  هب  يور  تسا و  شبنج  چوک و  حاـنج  رد  ترخآ  و  دور ،  یم  امـش  رب  تشپ  تسا و  شبنج  چوـک و  ماـقم  رد  اـیند 

باسح نآ  رد  هک  دـیبای  رد  ار  يزور  هک  تسا  دوز  تسین و  یباـسح  نآ  رد  هک  دـیتسه  یلمع  راـگزور  رد  امـش  هک  دیـشاب  هاـگآ 
 . تسین لمع  تسا و 

اهششوک اهیعس و  شلاصو  تدم  رد  ار و  ترـسح  درد و  وت  سفن  رب  دنام ،  یم  یقاب  دنک و  یم  تقرافم  وت  زا  هک  یتسود  هک  نادب 
وا رب  ای  ییاپ  ار  اهمـشخ  وا  ببـس  هب  هک  دوب  دناوتن  نیا  زا  یلاخ  وا  اب  تنامز  اذه  عم  و  درب ،  تدیاب  تامحز  جـنر و  درک و  تدـیاب 
هب فوصوم  هک  يروآ  تسد  هب  وا  زج  یبوبحم  هک  تسا  رتراوازس  هنیآ  ره  یبای .  بیکـش  صالخ و  وا  زا  یهاوخ  يریگاهمـشخ و 

 . دشاب تعفنم  ریخ و  ینوزف  تمزالم و  سنا و  ماود  تبحص و  فطل  تریس و  نسح 

یـشوکب و وا  ظفح  رد  یـسانشدوخ و  بولطم  ار  وا  هک  تسوا  وت  يوزرآ  تجاح و  هتـسیاش  هتبلا  یبایرفظ ،  یبوبحم  نینچ  هب  رگا 
يراد وا  فورصم  ار  دوخ  یفاص  تقو 
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هب دوخ  روما  ضیوفت  تمه و  فرـص  هک  قح  هب  لاغتـشا  زج  بوبحم  نیا  تسین  و  دشاب ،  دـصقم  ياهتنم  تبحم و  نایاپ  وت  يارب  و 
 . یلاعت يادخ  بح  رب  لیلد  تسا  نیا  ییامن و  وا 

هک نانآ  دنراد و  یم  تسود  ار  يادخ  ناشیا  و  دراد ،  یم  تسود  ار  ناشیا  يادخ  ( 46  ) هللاابح دشا  اونمآ  نیذلا  هنوبحی و  مهبحی و 
 . تسا رتراوتسا  يادخ  اب  ناشتبحم  دنا ،  هدروآ  نامیا 

هللا و نوکی  یتح  مک  دحا  نموی  ال  تسا :  هدومرف  وا و  هب  نامیا  طورش  زا  ار  يادخ  تبحم  تسا  هداد  رارق  يادخ  ربمغیپ  قیقحت  هب 
رت تسود  لوسر  يادخ و  ياوس  زا  ار  شلوسر  يادخ و  ات  امش ،  زا  کی  چیه  دروآ  یمن  نامیا  ( 47  ) امهاوس نم  هیلا  بحا  هلوسر 

 . دراد

داهن و دیاب  میلست  رـس  تقیقح ،  رد  هکلب  شرادرک  زا  ییاضران  شراک و  زا  وا  تهارک  اب  دریگ  یمن  ياج  یلد  رد  یـسک  تبحم  و 
 . داشگ دیاب  اضر  مشچ 

ایواسملا يدبت  طخسلا  نیع  نکلو  هلیلک  بیع  لک  نع  اضرلا  نیع  و 

موس تمسق 

ینسلاج و نم  سیلج  ینبحا و  نم  بیبح  ینا  یضرا  لها  غلبا  دواد  ای  تسا  مالـسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  دواد -  ترـضح  رابخا  رد  و 
الا هلبق  نم  انقی  کلذ  ملعا  دحا  ینبحا  ام  ینعاطا ،  نمل  عیطم  ینراتخا و  نمل  راتخم  ینبحاص و  نمل  بحاص  ینسنآ و  نمل  سنوم 

لها ای  اوضفراف  یندـجی  مل  يریغ  بلط  نم  و  یندـجو ،  قحلاب  ینبلط  نم  یقلخ  نم  دـحا  همدـقتی  هایح ال  هتییحا  یـسفن و  نم  هتلبق 
اهرورغ و نم  هیلع  متنا  امب  ضرالا 
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(48  ) مکتبحم یلا  عراسا  مکسنا و  وا  یب  اوسنا  یتسناوم و  یتسلاجم و  یتبحاصم و  یتمارک و  یلا  اومله 

یم سنا  و  دنک ،  ینیـشنمه  نم  اب  هک  منآ  نیـشنمه  و  دراد ،  تسود  ارم  هک  منآ  تسود  نم  هک  نم  نیمز  مدرم  هب  ناسرب  دواد  يا 
ار نآ  و  دـنک ،  رایتخا  ارم  هک  منک  یم  رایتخا  ار  نآ  دـییامن و  يرای  نم  اـب  هک  نآ  اـب  منآ  راـی  و  دریگ ،  سنا  نم  اـب  هکنآ  اـب  مریگ 

دوخ مریذپ و  یم  وا  زا  هک  الا  منادب  ار  وا  رطاخ  نیقی  هک  تسا  هتـشادن  تسود  ارم  یـسک  دیامن ،  نم  تعاطا  هک  میامن  یم  تعاطا 
یتسارب ارم  هک  یـسک  نم ،  قلخ  زا  يدـحا  نآ  رب  دـشاب ،  هتفرگن  یـشیپ  هک  مهد  یم  وا  هب  یناگدـنز  و  مریگ ،  یم  تسود  وا  اـب  ار 
شبیرف رورغ و  زا  ار  هچنآ  نیمز  لها  يا  دینک  كرت  سپ  تفای .  دناوت  یمن  ارم  دیامن ،  بلط  ارم  ریغ  هک  نآ  دبای و  یم  ارم  دبلط ، 

مریگ و سنا  امش  اب  ات  دیریگ  سنا  نم  اب  نم و  اب  سنا  تبحاصم و  ینیشنمه و  تمارک و  يوس  هب  دیباتـشب  دیـشاب و  یم  نآ  رد  هک 
 . امش یتسود  يوس  هب  مباتشب 

مهیلا قاشا  یلا و  نوقاتشی  مهبحا و  یننوبحی و  يدابع  نم  ادابع  یل  نا  هک :  دومرف  یحو  نیقیدص  زا  یـضعب  يوس  هب  یلاعت  يادخ 
کتقم مهنع  تلدع  نا  کتببحا و  مهتقیرط  تذخا  ناف  مهرکذا  یننورکذی و  و 

؟  مهتمالع ام  بر و  ای  لاقف : 

نونحی همنغ و  قیفشلا  یعاری  امک  راهنلاب  لالظلا  نوعاری  لاق : 
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هرـسالا و تبـصن  شرافملا و  تشرف  مالظلا و  طلتخا  لیلا و  منهج  اذا  بورغلا و  اهراک  وا  یلا  ریطلا  نحی  امک  سمـشلا  بورغ  یلا 
ام كاب و  خراص و  نیب  ام  یماعناب  ینوقلمت  یمالکب و  ینوجان  مههوجو و  یل  اوشرتفا  مهمادقا و  یلا  اوبصن  هبیبحب  بیبح  لک  یلخ 

لقا یبح ،  نم  نوکشی  ام  یعمـسب  و  یلجا ،  نم  نولمحتی  ام  ینیعب  هدجاس ،  عکار و  نیب  و  هدعاق ،  مئاق و  نیب  كاش و  هواتم و  نیب 
 . اثالث مهیطعا  ام 

 . مهنع ربخا  امک  ینع  نوربخیف  مهبولق  یف  يرون  نم  فذقا  لوالا : 

 . مهل اهتللقتس  مهنیزاوم ال  یف  امهیف  ام  نوضرالا و  تاوامسلا و  تناک  ول  یناثلا :  و 

(50 ( ؟  هیطعا نا  دیرا  ام  ( 49  ) ملعی هیلع ،  یهجوب  تلبقا  نم  يرتفا  مهیلع  یهجوب  لبقا  ثلاثلا :  و 

قایتشا ار و  اهنآ  مراد  یم  تسود  ارم و  دنراد  یم  تسود  ارم و  دنراد  یم  تسود  هک  دنتـسه  نم  ناگدـنب  زا  یناگدـنب  ارم  قیقحتب 
ار وت  يورب ،  ناشیا  هار  هب  رگا  سپ  مراد .  دوخ  دای  رد  ار  اهنآ  نم  و  دـننک ،  یم  دای  نم  زا  و  ار ،  اـهنآ  مقاتـشم  نم  دـنراد و  نم  هب 

 . مرامش یم  نمشد  ار  وت  يریگ ،  هرانک  ناشیا  هار  زا  رگا  مراد و  یم  تسود 

؟  تسیچ ناشیا  تمالع  راگدرورپ ! درک :  ضرع  دواد  سپ 

دوخ نادنفـسوگ  روما  هب  نابرهم  نابـش  هک  نانچ  دـنزادرپ ،  نم  تدابع  هب  ات  زور ،  رد  دـنرب  یم  باـتفآ  لاوز  تقو  راـظتنا  دومرف : 
قیاش هک  ناغرم  دننام  باتفآ  بورغ  يوس  هب  دنوش  یم  دنمقوش  دزادرپ و 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


اهریرس هدرتسگ و  اهباوختخر  بش و  یگریت  دوش  هتخیمآ  دریگارف و  ار  ناشیا  بش  نوچ  و  بورغ .  ماگنه  رد  دنـشاب  دوخ  نایـشآ 
تعارـض و يور  دوخ و  دوخ  ياـهماگرب  ناگدـنب  نآ  دنتـسیاب  دـنک ،  تولخ  راـیتخا  دوـخ  تسود  اـب  یتـسود  ره  و  دوـش ،  بصن 

نیب نایرگ و  هدننز و  دایرف  نایم  رد  دنرازگ ،  نم  تمعن  قلمت  رکـش و  دـننار و  زار  نم  اب  نم  مالک  هب  دـنارذگ و  كاخ  رب  عوضخ 
تسا و نم  رظن  رد  دنوش ،  یم  لمحتم  نم  يارب  ار  هچنآ  هدنراذگ  هدجـس  و  هدننک ،  عوکر  هتـسشن و  هداتـسیا و  نایم  هدنـشک و  هآ 

 : تسا زیچ  هس  مشخب ،  اهنآ  هب  هک  يزیچ  رتمک  دننک و  یم  نم  یتسود  زا  هک  ار  یتیاکش  مونش  یم 

 . مراد ربخ  اهنآ  زا  نم  دنربخ و  اب  نم  زا  اهنآ  سپ  مزادنا ،  یم  ناشیا  ياهلد  رد  دوخ  رون  زا  لوا 

هفک منادرگ و  یم  کبـس  ار  هفک  نآ  دـیآ ،  هتـشاذگ  ناش  تائـس  هفک  رد  تساهنآ  هنایم  رد  هچنآ  اـهنیمز و  اهنامـسآ و  رگا  میود 
 . منابرچ یم  ار  ناشیا  لامعا  تانسح 

 . میامن یم  اطع  وا  هب  ار  هچنآ  دناد  یم  مروآ ،  وا  هب  يور  نم  هک  نآ  ینیب  یم  سپ  مروآ ،  یم  ناشیا  هب  يور  میس 

 . باوصلاب ملعا  هللا  و  مییامن .  یم  باوبا  هب  عورش  مینک و  یم  ار  همدقم  رد  مالک  عطق  اجنیا  و 

نادنزرف تبیصم  ياهضوع  لوا :  باب 

نادنزرف تبیصم  ياهضوع 

نادنزرف تبیصم  ياهضوع 

لدع یلاعت ،  هناحبـس و  يادخ  هک  نادب  تسا .  لیبق  نیا  زا  هچنآ  دوش و  یم  لصاح  نادـنزرف  تبیـصم  زا  هک  تساهـضوع  نایب  رد 
تسا میرک 
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ره الب  تبیصم و  ایند  راد  رد  شیوخ  نموم  هدنب  رب  دزیر  ورف  هک  تسین  قیال  ار  وا  تافـص  لامج  تاذ و  لامک  هک  قلطم  زاین  یب  و 
اور متـس  دوخ  هدـنب  رب  دـشخبن  ضوع  یلکب  رگا  هک  اریز  دـیامرفن ،  اـطع  نوزف  یـشاداپ  ضوع و  نآ  زا  سپ  و  دـشاب ،  كدـنا  هچ 

 . گرزب يرترب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  یهلا  ناشاریبک  ولع  امهنع  هللا  یلاعت  تسا  هدوهیب  دهد ،  ربارب  رگا  هتشاد و 

 : تسا نیا  هلمج  نآ  زا  تسا و  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیوبن -  رابخا  ینعم  نیا  رد 

(51  . ) ضراقملاب ضرف  ایندلا  راد  یف  هنا  ینمتل  ءالبلا  یلع  هل  هللا  دعا  ام  ملعی  ول  نموملا  نا 

دنک یم  وزرآ  هنیآ  ره  الب ،  ماقم  رد  تسا  هدومرف  ایهم  هدامآ و  وا  يارب  یلاعت  يادخ  ار  هچنآ  دـنادب  رگا  نموم  هدـنب  هک  یتسردـب 
 . دوش هراپ  اهضارقم  اب  شندب  هک 

 . میتسه شنایب  رد  هچنادب  میئامن  یم  راصتخا  رابخا ،  هنوگ  نیا  زا  و 

 - همحرلا هیلع  قودص -  ترـضح و  نآ  باحـصا  رفن  یـس  زا  هدایز  دنا -  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  زا  تیاور  و 
هک مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  زا  تسا  هتفگ  هک  ( 52  ) یملسلا هسبنع  نب  رمع  ات  دوخ  دانسا  هب  تسا  هدرک  تیاور 

 : دومرف

هـس هک  يدرم  ره  ( : 53  ) رانلا نع  هنورتسی  باجح  مهف  دالوا  هثالث  تمدـق  هثرما  وا  ثنحلا ،  اوغلبی  مل  دالوا  هثالث  مدـق  لـجر  اـمیا 
 ، دنشاب هدیسرن  يراک  هانگ  نس  هب  دنریمب و  وا  زا  شیپ  دنزرف 
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 . دنوش یم  شتآ  زا  باجح  ار  نیدلاو  نادنزرف ،  نآ  سپ  دنرذگرد ،  وا  تایح  رد  شدنزرف  هس  هک  ینز  ره  ای 

هنجلا هللا  امهلخدا  الا  ثنحلا  اوغلبی  مل  دالوا  هثالث  اـمهیلع  نامدـقی  نمیلـسم  نم  اـم  تفگ :  هک  تسا  هنع  هللا  یـضر  رذ -  یبءا  زا  و 
يادخ رگم  دنشاب  هدیسرن  تیصعم  نس  هب  دنرذگ و  رد  دنزرف  هس  اهنآ  زا  لبق  هک  یناملـسم  نز  درم و  تسین  ( : 54  ) هتمحر لضفب 

 . دیامرف یم  تشهب  لخاد  دوخ  تمحر  لضف و  هب  ار  ود  ره  یلاعت 

هک دنشاب  هدرکن  كرد  ار  يرمع  هک  دهد  یم  نانچ  ینعم  تسا و  هانگ  ینعم  هب  هثلثم )  ءاث  شرخآ  رد  هلمهم و  ءاح  رسک  هب   ) ثنح
 . دنسیون هانگ  هکئالم  نآ  رد 

 . دیدرگ يراج  وا  رب  فیلکت  ملق  ینعی  دیسر ،  ثنح  هب  رسپ  تسا  هتفگ  ( 55  ) لیلخ و 

هک امهیلع -  هللا  مالـس  رقابلا -  یلع  نبا  دـمحم  رفعج  یبا  ترـضح  زا  هنع -  هللا  یـضر  رباـج -  يوس  هب  تسا  قودـص  دانـسا  هب  و 
دنرذگ رد  وا  زا  ینادنزرف  هک  یـسک  هب  ( 56  . ) لجوزع هللا  نذاب  رانلا  نم  هوبجح  یلاعت  هللادـنع  مهبـستحی  ادالوا  مدـق  نم  هدومرف : 

 . ادخ نذا  هب  دنوش  یم  یباجح  خزود  شتآ  وا و  هنایم  شنادنزرف  دسانش ،  ناشیادخ  دزن  رد  رجا  هریخذ  هک 

نم لضفا  لجرلا  همدقی  دحاو  دلو  مالسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  ترضح  زا  ( 57  ) رسیم نب  یلع  يوس  هب  تسا  قودص  دانسا  هب  زین  و 
شیپ هک  دنزرف  کی  ( 58  ) هللا لیبس  یف  لتاق  لیخلا و  بک  ردق  مهلک  هدعب  نم  مهفلخی  نیعبس 
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 . دننک داهج  يادخ  هار  رد  دنوش و  نابسا  راوس  دراذگب و  دوخ  زا  سپ  هک  تسا  رسپ  داتفه  زا  رتهب  درذگ ،  رد  درم  زا 

 ، شدنزرف زا  نموم  هدنب  شاداپ  ( : 59  . ) ربصی ملوا  ربص  هنجلا ،  هدلو  نم  نموملا  باوث  تسا :  مالـسلا -  هیلع  راوگرزب -  نآ  زا  و 
 . دنکن هاوخ  دنک و  ربص  هاوخ  تسا  تشهب 

هللا نم  هباوث  ناک  ربصی ،  مل  ما  اهیلع  ربص  عزجی  مل  ما  اهیلع  عزج  هبیصمب  بیـصا  نم  تسا :  مالـسلا -  هیلع  راوگرزب -  نآ  زا  زین  و 
یلاعت يادخ  زا  وا  شاداپ  درواین ،  بیکش  دروآ  بیکش  و  دنکن ،  هچ  دنک و  عزج  هچ  دسر ،  وا  هب  یتبیـصم  هک  یـسک  ( 60  ) هنجلا

 . تسا تشهب 

هیلع مئاقلا  نوکردی  هدـعب  نوقبی  اذـلو  نیعبـس  نم  لضفا  لجرلا  همدـقی  دـحاو  دـلو  تسا :  مالـسلا -  هیلع  ترـضح -  نآ  زا  مه  و 
ترضح باکر  تداعس  هب  دننامب و  وا  زا  سپ  هک  تسا  يرسپ  داتفه  زا  رتهب  درذگ ،  رد  ردپ  زا  شیپ  هک  دنزرف  کی  ( : 61  ) مالسلا

دنسر هجرف -  هللا  لجع  مئاق - 

نموملاب و ءـالبلا  لزن  اـم  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  يوس  هب  شدوخ  دانـسا  هب  تسا  هدرک  تیاور  يذـمرت  و 
نامیا لها  زا  ینز  يدرم و  هب  هدـماین  دراو  یئالب  ( : 62  ) هئیطخ هیلع  ام  لجوزع و  هللا  یقلی  یتح  هلاـم ،  هدـلو و  هسفن و  یف  هنموملا 

یهانگ وا  رب  دیامن و  یم  تاقالم  ار  لجوزع  يادخ  هکنآ  زج  شلام  رب  هاوخ  دنزرف و  رب  هاوخ  دوخرب و  هاوخ 
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 . دوب دهاوخن 

هدرک ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر -  ترـضح  تبحـص  فرـش  كرد  هک  شدج  زا  شردپ  زا  تسا  یملـس  دلاخ  نب  دمحم  زا 
یلاعت هللا  هالتبا  لمعب  اهغلبی  مل  هلزنم و  هللا  دنع  هل  تیفـس  اذا  دبعلا  نا  دومرف :  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  تسا :  هتفگ  تسا و  هدوب 

ملع رد  یتلزنم  نوچ  ( 63  ) لجوزع هللا  نم  هیلا  تقبس  یتلا  هلزنملا  هغلبی  یتح  کلذ  یلع  ربص  مث  هدلو  یف  وا  هلام  یف  وا  هدسج  یف 
لام فلت  ای  دسج  جنر  هب  ار  وا  دیامرف  التبم  دناسر ،  دناوتن  تلزنم  نآ  هب  ار  وا  شلمع  دشاب و  هتـشذگ  يا  هدنب  يارب  یلاعت  يادـخ 

 . دناسرب تلزنم  نآ  هب  ار  وا  لجوزع  يادخ  دنک ،  هک  يربص  ضوع  رد  دروآ و  ییابیکش  هیلب  نآ  رب  هدنب  هک  دنزرف  گرم  ای 

هک مدینـش  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  لوسر  زا  تفگ :  هک  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  يربمغیپ  مالغ  نابوث ،  زا  و 
(64  ) هبستحیف لجرلل  حلاصلا  دلولاو  ربکا  هللا  دمحلا هللا و  هللا و  ناحبس  هللا و  الا  هلا  ال  نازیملا ،  یف  نهلقثا  ام  سمخ  خب  خب  دومرف : 

هللا هملک  هللادمحلا و  هملک  هللا و  ناحبس  هملک  هللا و  الا  هلا  هملک ال  دنا ،  نیگنس  يادخ  لضف  نازیم  رد  رایـسب  هچ  هک  زیچ  جنپ  یهز 
 . دنک ارجا  هریخذ  وا  تبیصم  رب  دوش و  توف  ردپ  زا  هک  حالص  لها  زا  يدنزرف  ربکا و 

یم هتفگ  يزیچ  رد  اضر  حدم و  عقوم  رد  هک  تسا  يا  هملک  خب  خب 
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هبـستحی ینعم  تسا و  زیچ  نآ  میظعت  میخفت و  نآ  ینعم  و  دوش ،  یم  هداد  دـیدشت  هک  اسب  تسا و  هغلاـبم  يارب  ظـفل  رارکت  دوش و 
دنزرف و گرم  زا  دوخ  تبیصم  رب  درم  دریگ  دزم  رجا و  ینعی  یلاعت :  يادخ  دزن  رد  دشاب  یم  دهد  یم  رارق  تیافک  ارجا و  هبسح و 

 . لجوزع يادخ  ياضق  هب  دوخ  ياضر 

الیوط اثیدح  رکذف  ابجع  هحرابلا  تیار  ینا  دومرف :  هک  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  لوسر  زا  هرمـس  نب  نمحرلادبع  زا  و 
نایب ینالوط  یثیدح  سپ  مدـید :  بیجع  یباوخ  بشید  ( 65  ) هنازیم اولقثف  هطارفا  ءاجف  هنازیم  فخ  دـق  یتما  نم  الجر  تیار  هیف  و 

تانـسح هفک  دندمآ و  وا  طارفا  دوبن و  ینزو  ار  شتانـسح  نازیم  هک  مدـید  دوخ  تما  زا  ار  يدرم  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دومرف 
 . دندومن نیگنس  ار  وا 

یـشیپ اهنآ  زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  رب  شگرم  دنکن و  نادنچ  يرمع  كرد  هک  ثانا  ای  روکذ  زا  تسا  يدـنزرف  ءارو  ءاف  حـتف  هبطرف 
يارب دتفا  شیپ  هلفاق  زا  هک  تسا  یسک  نآ  شلصا  و  دیوج ،  موق  رب  یـشیپ  یـسک  هک  یتقو  رد  موقلا  طرف  دوش  یم  هتفگ  و  دریگ ، 

 . بابسا هیهت  بآ و 

مکب رثاکم  یناف  اوجوزت  دومرف :   - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  هنع -  هللا  یـضر  فینح -  نب  لهـس  زا  و 
حاکن هب  ار  نانز  ( : 66  ) ياوبا لخدـی  یتح  لوقی  لخدا  هل  لاقیف  هنجلا  باب  یلع  ائطنبحم  للظیل  طقـسلا  نا  یتح  همایقلا  موی  ممـالا 

دیروآ رد 
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رب هدش  طقس  نینج  هک  اجنآ  ات  منک  یم  ترخافم  هتـشذگ  مما  رب  تمایق  رد  دیتسه ،  نم  تما  هک  امـش  ینوزف  هب  نم  هک  یتسردب  ، 
ردپ ات  موش  یمن  تشهب  لخاد  هک  دیوگ  یم  وش .  تشهب  لخاد  هک  وا  هب  دوش  یم  هتفگ  و  كانمـشخ ،  دنک  یم  گنرد  تشهب  رد 

 . موش دراو  اهنآ  رثا  رب  نم  دنوش و  لخاد  نم  ردام  و 

ائطنبحم دشاب .  هدشن  مامت  شتقلخ  دیآ و  دورف  ردام  مکـش  زا  هک  تسا  یلفط  تسا ،  مض  حتف و  زا  رتهب  رـسک  و  نیعلا ،  ثلثمطقس 
 . دنک لمءات  گنرد و  یعضوم  رد  يرما  تهج  هب  هک  تسا  یکانمشخ  هزمه ،  نودب  هزمه و  هب 

ءانسح نم  ریخ  دولو  ءادوس  دومرف :  هک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  زا  تسا  ( 67  ) يریشقلا هدیح  نب  هیواعم  زا  و 
تنا و لاقیف  ياوبا  انا و  لوقیف  هنجلا  لخدا  هل  لاقیف  هنجلا  باب  یلع  ائطنبحم  لظیل  طقـسلا  نا  یتح  ممالا ،  مکب  رثاـکم  ینا  دـلتال ، 

یم رخف  تمایق  رد  نم  هک  یتسرد  هب  درواـین .  دـنزرف  هک  تسا  يا  هلیمج  زا  رتهب  دروآ  دـنزرف  دـیازب و  هک  هایـس  ینز  ( 68  ) كاوبا
 . وش تشهب  لـخاد  دـنیوگ  ار  وا  دتـسیاب و  هدولآ  مشخ  تشهب  رد  رب  طقـس  هکنیا  اـت  ار .  مما  ریاـس  دوـخ  تما  امـش  ینوزف  هب  منک 

 . وش دراو  تردام  ردپ و  اب  دنیوگب :  موش ،  یم  دراو  دوخ  ردام  ردپ و  اب  نم  دیوگ 

هک دنا  هدرک  ثیدح  وا  هب  هک  یناسک  زا  تسا  ورمع  نب  کلملادبع  زا  و 
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 ! يادخ ربمغیپ  يا  هک  تفگ  دمآ و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  لوسر  ترضح  هب  يدرم 

باوج نامه  درک و  لاوس  دمآ و  زاب  دـش .  یمن  نتـسبآ  نز  نآ  هنیآ  ره  دومرف و  یهن  ار  وا  منک ؟  رایتخا  دوخ  ینز  هب  ار  هنالف  نم 
یقبیل طقـسلا  نا  یتح  ممالا  مکب  رثاکم  ینا  تملع  اما  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  لوسر  دومن .  لاوس  دـمآ و  میـس  راب  دـینش 

نم دزن  هدـنیاز  هایـس  یکزینک  هنجلا  نالخ  دـیف  امهیف  عفـشیف  ياوبا  لخدـی  یتح  لوقیف ال  لخدا  هل  لاقیف  هنجلا  باـب  یلع  اـئطنبحم 
یم ترخافم  امـش  يداـیز  هب  ترخآ  رد  نم  هک  يا  هتـسنادن  اـیآ  دومرف :  نآ  زا  دـعب  يازاـن .  لاـمج و  اـب  ینز  زا  تسا  رت  بوبحم 

مردام ردپ و  ات  موش  یمن  دراو  دیوگب  وش و  دراو  دوش  هتفگ  وا  هب  دنامب و  تشهب  رد  رب  هدـش  طقـس  نینج  هک  هجرد  نیا  هب  میامن ، 
 . دنوش یم  تشهب  دراو  ات  دنک  یم  تعافش  اهنآ  هرابرد  سپ  دنوش ،  دراو 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  اب  هرجش  تحت  رد  هک  تسا  یناسک  زا  و   ) دش یمن  دنزرف  ار  وا  تسا و  هلظنح  نب  لهـس  زا  و 
زا منک و  ربـص  و  دریمب ،  طقـس  هب  دـیامرف و  اـطع  نم  هب  مالـسا  رد  يدـنزرف  یلاـعت  يادـخ  رگا  هنیآ  ره  تسا :  هتفگ  دوـمن ) تعیب 

(69  . ) دشاب ارم  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  هکنیا  زا  مراد  یم  رت  تسود  مهاوخ  وا  تبیصم  ربرجا  یلاعت  يادخ 

ربمغیپ هک  تسا  تماص  نب  هدابع  زا  و 
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شلفط وا  سافن  رد  هک  ینز  ( 71  ) هنجلا یلا  ( 70  ) اهررسب همایقلا  موی  دلولا  اهرجی  ءاسفنلا  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ - 
 . دشک یم  تشهب  هب  دوخ  فان  هعطق  هب  ار  وا  لفط  دریمب ، 

نآ حتف )  ای  نیـس  هلمهم  رـسکب   ) ررـس دیآ و  وا  زا  سافن  نوخ  دـیاز و  هچب  هک  یماگنه  رد  تسا  نز  ءاف  حـتف  نون و  مض  هب  ءاسفن 
تـسا هدرک  هدارا  انامه  تسا .  هرـس  دنام  یم  یقاب  هچنآ  دنک و  یم  ادـج  تسا  عطق  عضوم  هک  دولوم  فان  زا  هلباق  هک  تسا  يزیچ 

 . دشاب هدشن  هدیرب  شفان  زونه  هک  ار  یلفط 

هلبص نم  مدق  نم  هدومرف  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  لوسر  تفگ :  هک  شدج  زا  شردپ  زا  تسا  بیعش  نب  ورمع  زا  و 
 : همایقلا موی  یلا  مهتعور  نکـسی  هللا ال  لـیبس  یف  نودـهاجی  مهلک  هئاـم  هدـعب  نم  فلخی  نا  نم  لـضفا  ناـک  ثنحلا  غلبی  مل  ادـلو 

دـص هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دشاب ،  هدیـسرن  یـصاعم  باکترا  نس  هب  هک  دتـسرف  ترخآ  ناهج  هب  يدـنزرف  دوخ  زا  شیپ  هک  یـسک 
 . دشاب هتسشنن  ورف  تمایق  ات  ناش  سرت  دننک و  داهج  يادخ  هار  رد  همه  دراذگ و  دوخ  زا  سپ  دنزرف 

نم یلا  بحا  اطقس  مدقا  نئل  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  نسح -  ترـضح  زا  و 
رت تسود  ایند ،  زا  تلحر  رد  یطقس  مراد  مدقم  رگا  هنیآ  ره  هللا : :  لیبس  یف  لتاقی  مهلک  سراف  هئام  فلخا  نا 
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 . دننک داهج  هلتاقم و  يادخ  هار  رد  هک  نابسا  رب  راوس  دنزرف  دص  مراذگ  لابند  رد  هکنیا  زا  مراد  یم 

 : دومرف ربنم  رس  رب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  هک  تسا  یسوم  نب  بویا  زا 

رگا هک  یتسردـب  هللا :  لیبس  یف  نودـهاجی  سرف ،  یلع  مهنم  لک  هئام  كدـلو  نم  كدـعب  عدـت  نا  نم  ریخ  اطقـس  مدـقت  نا  کنا 
ناشیا زا  کی  ره  هک  يراذگ  دوخ  زا  سپ  تدالو  زا  درم  دص  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  یتسرف ،  یقاب  ناهج  هب  یطقـس  تدوخ  زا  شیپ 

نادلولل لاقی  دومرف :  هک  تسا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  زا  و  دنیامن .  داهج  ادخ  هار  رد  دنوش و  راوس  یبسا  رب 
اولخدا نیئطنبحم  مهارا  یلام  لجوزع ،  هللا  لوقیف  نوبایف  لاق  انتاهما ،  انوابآ و  لخدی  یتح  بر  ای  نولوقیف  هنجلا  اولخدا  همایقلا  موی 

لخاد هک  تمایق  رد  ار  نارسپ  رم  دوش  یم  هتفگ  ( : 72  . ) مکئابآ متنا و  هنجلا  اولخدا  یلاعت  هللا  لوقیف  انوابآ ،  بر  ای  نولوقیف  هنجلا 
سپ دـنیامن .  یم  تشهب  لوخد  زا  ابا  سپ  دومرف :  میهاوخ .  یم  ار  دوخ  نارداـم  ناردـپ و  اراـگدرورپ  دـنیوگ :  یم  دـنوش  تشهب 
دوخ ناردپ  اراگدرورپ  دنیوگ :  یم  دیوش .  تشهب  لخاد  منیب ؟  یم  كانمـشخ  ار  اهنیا  هک  ارم  تسیچ  دـیامرف :  یم  یلاعت  يادـخ 

 . ناتناردپ امش و  دیوش  تشهب  لخاد  دیامرف  یم  لجوزع  يادخ  سپ  میهاوخ .  یم  ار 

یثیللا ریمع  نب  هدیبع  زا 

نادلو جرخ  همایقلا  موی  ناک  اذا  تفگ :  هک  تسا  یثیللا  ریمع  نب  هدیبع  زا  و 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


بابب ائطنبحم  طقـسلا  نا  لاق  یتح  انیوبا .  انیوبا  نولوقیف :  انوقـسا  مهل  ساـنلا  لوقیف  لاـق  بارـشلا .  مهی  دـیاب  هنجلا  نم  نیملـسملا 
یم رشحم  هصرع  هب  تشهب  زا  ناناملسم  نادنزرف  دوش ،  یم  زیخاتسر  زور  نوچ  ( : 73  . ) ياوبا لخدی  یتح  لخدا  ال  لوقیف :  هنجلا 
ردام ردپ و  ام  دنیوگ .  یم  دیناماشایب ،  ار  ام  دنیوگ :  یم  اهنآ  هب  مدرم  تسا  هتفگ  دنراد .  بارـش  زا  اهفرظ  ناشاهتـسد  رد  دـنیآ و 
یمن دراو  دیوگ :  یم  دنک و  یم  گنرد  تشهب  رد  رب  كانمـشخ  تسا ،  هدـش  طقـس  هک  یلفط  ات  هتفگو  میناماشایب :  دـیاب  ار  دوخ 

 . دنوشن دراو  مردام  ردپ و  ات  موش 

 : دومرف هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  کلام  نب  سنا  زا  و 

هنجلا یلا  اوضما  نا  مهیف  يداـنی  مث  مه  روبق  نم  نوجرخیف  مکروبق  نم  اوجرخا  نا  نینموملا  لاـفطا  یف  يدون  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا 
نا هین  اث  مهیف  يدانی  مث  انعم  انیدـلاو  انبر و  نولوقیف :  ارمز  هنجلا  یلا  اوضما  نا  مهیف  يدانی  مث  انعم ،  انیدـلاو  اـنبر و  نولوقیف :  ارمز 

لوقیف انعم ،  انیدلاو  انبر و  نولوقیف :  ارمز  هنجلا  یلا  اوضما  نا  هثلاث  يدانی  مث  انعم ،  انیدلاو  انبر و  نولوقیف :  ارمز .  هنجلا  یلا  اوضما 
(74  . ) مکتویب یف  نوذخایف  هبوبا  یلا  لفط  لک  بثیف  مکعم .  مکیدلاو  ههعبارلا و  یف 

دیورب هک  ناشیا  هب  دسر  ادن  نآ  زا  سپ  دوخ و  ياهربق  زا  دـییآ  رب  هک  دوش  ادـن  نامیا  لها  لافطا  نایم  رد  دوش ،  تمایق  زور  نوچ 
تشهب يوس  هب 
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جوف جوف  تشهب  يوس  هب  دیورب  هک  هرابود  ناشیا  هب  دسر  ادن  زاب  میور .  یم  نامردام  ردـپ و  اب  اراگدرورپ  دـنیوگ :  یم  جوف  جوف 
جوف تشهب  يوس  هب  دیورب  هک  میـس  هبترم  رد  ناشیا  هب  دوش  یم  ادـن  سپ  میور .  یم  دوخ  ردام  ردـپ و  اب  اراگدرورپ  دـنیوگ :  یم 

تـشهب دراو  امـش  اب  ردام  ردپ و  دیامرف :  یم  لجوزع  يادـخ  سپ  میور .  یم  نامدوخ  ردام  ردـپ و  اب  اراگدورپ  دـنیوگ :  یم  جوف 
ناشیا سپ  دنوش  یم  تشهب  لخاد  ار و  ناشیا  ياهتـسد  دنریگ  یم  دوخ و  ردام  ردپ و  يوس  هب  یلفط  ره  دهج  یم  رب  سپ  دـنوش ، 

یپ رد  اهنآ  زا  یضعب  تسا  هقرفتم  جاوفا  رمز ،  امـش  ياه  هناخ  رد  امـش  نادنزرف  زا  زور  نآ  رد  ار  دوخ  ناردام  ناردپ و  دنرتاسانش 
لها ارق و  ارقف و  املع و  داهز و  ادهـش و  نوچ  هفلتخم  تاقبط  زا  دنـسر  رگیدکی  هب  هک  دنتـسه  یناسک  تسا  هدش  هتفگ  و  یـضعب ، 

(75  . ) مه ریغ  ثیدح و 

دش و یم  زردنا  فرش  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر -  ترـضح  رـضحم  هب  هزور  همه  يدرم  هک  تسا  کلام  نب  سنا  زا  و 
 . دومرف راسفتـسا  شلاـح  زا  دیـسرن .  ترـضح  نآ  تمدـخ  دـنچ  يزور  درم ،  تفاـی و  تاـفو  كدوک  تشاد .  دوـخ  هارمه  یلفط 

دومرف ترضح  نآ  تسا .  هدشن  بایفرش  هک  تسوا  تبیصم  تلع  هب  تسا و  هدرم  تشاد  هارمه  هک  یلفط  دندومن  ضرع  باحـصا 
لاقف ازعف  هباک  هب  انیزح و  لجرلا  اذا  هیلع  لخد  املف  هیزعن  انیخا  یلا  اوموقف  ینومتنذآ  اله  : 
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لاقیف کئا  زاب  همایقلا  موی  نوکی  نا  كرسی  اما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  یفعـض  ینـس و  ربکل  هوجرا  تنک  هللا  لوسر  ای 
(76) اعیمج هنجلا  مکلخدی  مکیف و  لجوزع  هللا  هعفشی  یتح  عفشی  لازیالف  ياوبا  بر و  ای  لوقیف  هنجلا  لخدا  هل 

وا تفای و  هدرسفا  ار  وا  دش .  دراو  وا  رب  نوچ  میهدب .  تیلست  ار  وا  میورب و  دوخ  ردارب  يوس  هب  دیزیخ  رب  دیدادن ؟  ربخ  نم  هب  ارچ 
دنیوگ ار  وا  دشاب و  تربارب  رد  تمایق  زور  رد  تدـنزرف  هک  ار  وت  دراد  یمن  نامداش  ایآ  دومرف .  شتیزعت  دـید و  گنتلد  تخـس  ار 

امش هرابرد  ار  وا  تعافش  یلاعت  يادخ  ات  دنک  تعافش  هشیمه  سپ  مردام ،  ردپ و  نم و  اراگدرورپ  دیوگب  وش و  تشهب  لخاد  هک 
مض هب  فعـض  و  هودنا ،  تدش  زا  یگتـسکش  راسکنا و  هب  تسا  ریغت  هباک  دیامن .  تشهب  لخاد  رگیدکی  اب  ار  امـش  دیامرف و  لوبق 

يار و رد  لوا  هک  دراذگ  قرف  نینچ  مض  هب  فعـض  حتف و  هب  فعـض  نایم  سوماق  بحاص  هک  دیوگ  مجرتم  حـتف  راد و  هطقن  داض 
 . تسا ندب  رد  یناث  تسا و  لقع 

رد دـش و  كانهودـنا  رب  تخـس و  تفای و  تافو  یکدوک  هنع -  هللا  یـضر  نوعظم -  هب  نامثع  زا  هک  تسا  هتفگ  سنا و  زا  اضیا  و 
 - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوـبن -  ترـضح  سدـقم  ضرع  هب  تخادرپ .  تداـبع  مسارم  هب  تفرگ و  یهاـگتدابع  دوـخ  هناـخ 

بتکی مل  یلاعت  هللا  نامثع  ای  هللا .  لیبس  یف  داهجلا  یتما  هینابهر  امنا  هینابهرلا  دندیناسر . 
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يا ( 77  ) بستحا و  مکنم )   ) ربص کتزجحب  اذخآ  هبنجب  کنیا  تدـجو  الا  اهنم  اباب  یتاتال  نا  كرـسی  الفا  باوبا  هعبـس  رانلل  انیلع 
يا تسا .  يادـخ  هار  رد  داهج  تسا ،  نیا  تینابهر  تسا و  هدومرفن  بجاو  ام  رب  ار  تینابهر  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  نامثع ! 

هک ار  وت  دـنادرگ  یمن  نامداش  اـیآ  تسا .  رد  تفه  ار  خزود  شتآ  تسا و  رد  تشخ  ار  تشهب  هک  یتسرد  هب  نونظم !  نب  ناـمثع 
يارب تعافش  هتفرگ و  ار  ترمک  هک  ییایب  دوخ  يولهپ  ار  تدنزرف  ماگنه  نآ  رد  هک  نیا  زج  اهرد  نآ  زا  کی  چیه  هب  يوشن  دراو 

ایآ يادخ !  ربمغیپ  يا  هک  دش  ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  هتفگ  سنا  یلاعت ؟  هناحبـس و  تراگدرورپ  ترـضح  رد  دنک  یم  وت 
 . دنهاوخ ارجا  دننک و  ربص  هک  یناسک  همه  يارب  دومرف :  تسه ؟  مادقا  ماقم و  نیا  زین  دنا  هتفرگ  یشیپ  هک  ام  نادنزرف  يارب 

 . تسا هزجح  هماج  ریز  يارب  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا و  هماج  ریز  نتسب  عضوم  هطوقنم )  ءازو  هلمهم  ءاح  مض  هب   ) هزجح

دومن و یم  دش  دـمآ و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  ترـضح  تمدـخ  راصنا  زا  يدرم  هک  تسا  سایا  نب  هرق  زا  و 
هبحا ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  یلـص  هللا -  لوسر  ای  معن  لاق  هبحتا ؟  نـالف  اـی  دومرف :  وا  هب  يزور  تشاد  هارمه  يرـسپ 

املف هنبا  تام  هللا  لوسر  ای  اولاقف  هنع  لاسف  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هدقفف  کبحک 
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ای لجر  لاقف  کل  هحتفی  یتح  یعـسی  ءاج  الا  هنجلا  باوبا  نم  اباب  همایقلا  موی  یتاتال  نا  یـضرت  اما  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  هآر 
يادخ ربمغیپ  يا  تفگ :  يراد ؟  یم  شتسود  ایآ  نالف  يا  ( : 78  ) مکلکل لب  لاق  انلکل  ما  هدحو  هلا  هیلع -  هللا  یلـص  هللا -  لوسر 

ای دنتفگ :  دش .  وا  يایوج  تفاین و  باحصا  هقلح  رد  ار  وا  ترضح  نآ  يزور  مراد  یم  تسود  ار  وت  هک  نانچ  مراد  یم  شتـسود 
زا يرد  چـیه  هب  تماـیق  زور  رد  هک  یتـسین  یـضار  اـیآ  دومرف :  دومن ،  تاـقالم  ار  وا  نوچ  تسا .  هتفاـی  تاـفو  وا  رـسپ  هللا  لوـسر 

هرهب نیا  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  يدرم  دیاشگب ؟  وت  يارب  ار  رد  دیایب و  تدنزرف  هکنیا  زج  يورن  تشهب  ياهرد 
 . تسامش همه  يارب  هکلب  دومرف :  تسا ؟  ام  همه  يارب  ای  تسوا  صوصخم  تداعس  و 

زا ار  وا  فساو ،  نزح  باحـصا و  هتـسشن ،  یم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یقهیب 
ترضح نآ  داد .  ربخ  دوخ  دنزرف  كاله  هب  درک .  شـسرپ  وا  لفط  زا  دومن و  تاقالم  ار  وا  ترـضح  نآ  تسا ،  هدش  عنام  روضح 

کل هحتفی  هیلا  کقبـس  دق  هتدجو  الا  هنجلا  باوبا  نم  اباب  ادغ  یتاتالوا  كرمع  هب  عتمت  نا  کیلا :  بحا  ناک  امیا  نالف  ای  دومرف : 
کله نم  لب  لاق  کلذ ؟  هل  ناک  نیملسملا  نم  لفط  هل  کله  نم  ما  هصاخ  اذهل  اذها  هللا  ینب  ای  لاق 
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تدنزرف دوجو  هب  ار  دوخ  رمع  نامز  هکنیا  تسا :  رت  بوبحم  وت  دزن  رد  مادک  درم ! يا  ( : 79  ) کلذ هل  ناک  نیملسملا  نم  لفط  هل 
هب رشحم  رد  ای  یـشاب  دنم  هرهب  تدنزرف  هک  نیا  زج  یهدن  روبع  تشهب  ياهرد  زا  ياهرد  زا  يرد  هب  رـشحم  رد  ای  یـشاب  دنم  هرهب 
 : درک ضرع  دیاشگ ؟  یم  وت  يارب  ار  رد  هتفرگ و  یشیپ  وت  رب  هک  یبایب  ار  تدنزرف  هک  نیا  زج  یهدن  روبع  تشهب  ياهرد  زا  يرد 

نیا دومرف :  مراد ،  یم  رت  تسود  تشهب  باب  حاتتفا  هب  ار  وا  تقبـس  هکلب  مهاوخ  یمن  دوخ  يارب  وا  اب  ار  ایند  رد  عتمت  هللا  لوسر  ای 
درم نیا  هصاخ  باوث  نیا  ایآ  يادـخ !  ربمغیپ  يا  تفگ :  تساوخ و  ياـپ  رب  راـصنا  زا  یکی  دوب .  دـهاوخ  وت  يارب  شاداـپ  باوث و 

زا کـی  ره  هکلب  دومرف :  ترـضح  نآ  تشاد ؟  دـهاوخ  ار  شاداـپ  نیا  دوش  كـاله  وا  زا  یلفط  هک  نیملـسم  زا  کـی  ره  اـی  تسا 
 . دراد ار  رجا  باوث و  نیا  دیآ  دراو  وا  رب  يدنزرف  تبیصم  هک  ناناملسم 

مک هدش و  تیاکح  زجوم  رد  مال  حتف  دشاب .  یلاخ  شنایم  دشاب و  هتشاد  يرود  هک  يزیچ  ره  ءاح ) حتف  زا  سپ  مال  نوکسب   ) هقلح
مالس ابع -  لآ  سماخ  ترضح  هحیدم  رد  هک  تیب  نمـض  رد  مال  حتف  هب  هقلح  تقولا  رـضاح  ار  هدنب  نیا  هک  دیوگ  مجرتم  تسا . 

 : اذه وه  دراگن و  یم  تبسانم  ردقنیا  هقلع  تنمیم و  فرص  هب  دمآ  دایب  هدش  داشنا  نیعمجا -  هللا 

كاجر نم  نالا  بخی  نل 
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هلقحلا کباب  نود  نم  كرح  نم  و 

هللا و كازج  دومرف :  داد و  یلـست  شدـنزرف  توف  رب  ار  يدرم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  لوسر  هک  تسا  یفوا  نب  هارز  زا  و 
كرسی اما  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  هل  لاقف  ینع  ازجا  دق  ینبا  ناک  ریبک و  خیش  انا  هللا  لوسر  ای  لجرلا  لاقف  رج  الا  کل  مظع 

 : مالـسالا یف  دـلو  هل  تام  ملـسم  لکلو  هب  کل  هللا  لاقف  کلذـب ؟  یل  نم  لاق  ساـکلاب  هنجلا  باوبا  نم  كاـقلتی  کـل و  ریـشی  نا 
مریپ و تخـس  يدرم  نم  يادـخ !  ربمغیپ  يا  تفگ :  درم  دـنک .  گرزب  ار  وت  رجا  دـیامرف و  اطع  دزم  رجا و  وت  هب  لـجوزع  يادـخ 
زا دـیآ  تزابـشیپ  ای  دـیامن  تراشا  هکنیا  ار  وت  دـنک  یم  رورـسم  ایآ  دومرف :  ترـضح  نآ  هدومن .  یم  ارم  روما  تیافک  نم  دـنزرف 

ببس هب  دیامرف  یم  وت  يارب  یلاعت  يادخ  دومرف :  دنک ؟  یم  هک  نم  اب  ار  تیانع  نیا  تفگ :  بارش ،  زا  رپ  یماج  اب  تشهب  ياهرد 
هب یهاگ  هزمه و  اب   ) ساک تسا .  هدرک  تیافک  ینعیءازجا  دبای .  تافو  مالـسا  رد  شدـنزرف  هک  یناملـسم  ره  يارب  زا  تدـنزرف و 

هتفگ فرظ و  اب  بارش  مامـضنا  هب  رگم  دوش  یمن  هدیمان  مسا  نیا  هب  دشاب و  بارـش  وا  رد  هک  تسا  یفرظ  دوش ) یم  كرت  فیفخت 
 . تسا سووک  نآ  عمج  عمج  سوکا و  نآ  عمج  تسا و  دارفنا  ای  عامتجا  رب  ود  ره  يارب  مسا  سءاک ،  تسا  هدش 

يادخ ربمغیپ  زا  سیق  نب  هللادبع  زا  و 
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؟  هداوف هرمث  متضبق  لوقیف  معن  نولوقیف  يدبع ؟  دلو  کنضبقا  هکئالملل  یلاعت  هللا  لاق  دبعلا  دلو  تام  اذا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  - 
تیب هومـس  هنجلا و  یف  اـتیب  يدـبعل  اونبا  یلاـعت  هللا  لوـقیف  عجرتـسا  كدـمح و  نوـلوقیف  يدـبع ؟  لاـق  اذاـم  لوـقیف  معن  نوـلوقیف 

دنتفرگ ایا  هک  دیامرف  یم  لاوس  دوخ  هکئالم  زا  یلاعت  يادـخ  دـنک ،  تافو  يادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  دـنزرف  نوچ  ( : 80) دمحلا
هدنب تفگ  هچ  دیامرف :  یم  يرآ .  دننک :  یم  ضرع  ار ؟  وا  لد  هویم  دیتفرگ  دیامرف :  یم  يرآ  دننک :  یم  ضرع  ارم ؟  هدنب  دنزرف 

دـیراذگ و انب  تشهب  رد  وا  يارب  هناخ  دـیامرف :  یم  تفگ .  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دومن و  شیاتـس  ار  وت  دـننک :  یم  ضرع  نم ؟ 
 . دیهن مان  دمحلا  تیب  ار  نآ 

ضرع دوب .  ضیرم  هک  تشاد  هارمه  یکدوک  دمآ و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  تمدخ  ینز  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
لوسر ای  معن  تلاق  طرف ؟  کلا  دومرف :  ترـضح  نآ  دراد .  ینازرا  افـش  ارم  دنزرف  هک  ار  یلاعت  يادـخ  ناوخب  هللا  لوسر  ای  درک : 

هکلب تفگ :  تیلهاج ؟  رد  دومرف :  يرآ  تفگ :  تسا ؟  هدرم  وت  زا  يدـنزرف  ایآ  ( : 81  . ) هنیصح هنج  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا - 
 . تسا راوتسا  يرپس  دومرف :  تسا .  هتفای  تافو  مالسا  رد 

 . اهسرت اهلوه و  تمامت  زا  ای  منهج  شتآ  زا  دهد  یم  هانپ  ار  وت  ینعی  تسا  هیاقو  مضب )   ) هنج
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 . دسر وا  هب  یبیسآ  هکنیا  زا  وا  يارب  هدنشوپ  ار و  دوخ  بحاص  هنصحم  ینعی  تسا  لعاف  ینعم  هب  هنیصح  و 

بـستحا مهیلع و  ربص  هثالث و  نفد  نم  دومرف :  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  تفگ :  هک  تسا  هرمـس  نبرباج  زا  و 
هدحاو نمیا و  ما  تلاقف  هنجلا .  هل  تبج  اهبـستحا و  امهیلع و  ربص  نینثا و  نفد  نم  لاقف  نینثا ؟  نمیا و  ما  تلاقف  هنجلا :  هل  تبجو 

ار و دنزرف  هس  دـنک  نفد  هک  نآ  ( : 82  ) هنجلا هل  تبجو  بستحاو  هیلع  ربص  ادـحاو و  نفد  نم  نمیا  ما  ای  لاقف  کسما  تکـسف و   ؟
نمیا ما  دوش .  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دهاوخ ،  یلاعت  يادـخ  زا  شیوخ  ربص  یگدز و  تبیـصم  رجا  اهنآ و  تبیـصم  رب  دـنک  ربص 
دهاوخ هچ  دنزرف  ود  باوث  هک  درک  ضرع  نمیا  ما  دوش  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـش  دـهاوخ  هچ  دـنزرف  ود  باوث  هک  درک  ضرع 

دومن و لمات  توکس و  دوب ؟  دهاوخ  ربص  تبیـصم و  رجا  دنک و  ناش  تبیـصم  رب  ربص  دیامن و  نفد  دنزرف  ود  هک  نآ  دومرف  دش ؟ 
یم بجاو  وا  رب  تشهب  دـهاوخ  رجا  دـنک و  ربص  دراپـس و  كاخ  هب  دـنزرف  کی  هک  نآ  دومرف :  دومن و  لـمات  توکـس و  دومرف ؟ 

 . دوش

اوغلبی مل  هثالث  مدق  نم  دومرف :  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  هنع -  هللا  یـضر  دوعـسم -  نبا  و 
هللا یضر  رذوبا  لاقف  انیصح  انصح  هل  ناک  ثنحلا 
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دنع کلذ  ناک  نکلو  ادـحاو  لاقف  ادـحاو  تمدـق  بعک :  نب  یبا  لاـق  مث  نینثاو  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  نینثا  تمدـق  هنع - 
(83  . ) یلوالا همدصلا 

ضرع رذوبا  دوب و  دـهاوخ  راوتـسا  یهانپ  وا  يارب  دنـشاب  هدیـسرن  هانگ  باکترا  نس  هب  هک  دتـسرف  دوخ  زا  شیپ  دـنزرف  هس  هک  نآ 
 : دومرف مداتسرف .  شیپ  دنزرف  ود  نم  درک : 

رد رجا  نیا  اما  دنزرف  کی  تسا  نینچمه  دومرف  مداتسرف  شیپ  دنزرف  کی  نم  درک :  ضرع  بعک  نب  یبا  دنزرف  ود  تسا  نینچمه 
 . دیآ دراو  هک  تسا  یلوا  همدص  دزن 

يردخ دیعس  یبا  زا 

رارق ام  يارب  ار  يزور  دندرک  ضرع  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  تمدخ  نانز  هک  تسا  يردخ  دیعـس  یبا  زا  و 
نانثا و  هارما :  تلاق  رانلا .  نم  اباجح  اهل  اوناک  دلولا  نم  هثالث  اهل  تام  هارما  امیا  دومرف :  ترضح  نآ  ییامرف .  هظعوم  ار  ام  هک  هد 

ود رجا  درک :  ضرع  ینز  دـنوش  یم  منهج  شتآ  زا  باـجح  وا  يارب  دریمب ،  وا  زا  دـنزرف  هـس  هـک  ینز  ره  ( : 84  ) نانثا و  لاـق :   ؟
 . دنزرف ود  تسا  نینچمه  دومرف :  تسیچ ؟  دنزرف 

ناشیا تالاح  زا  شتسرپ  دومرف و  یم  راصنا  تدایع  يراتسرپ و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  هک  تسا  هدیرب  زا  و 
داد دورو  فیرشت  وا  هناخ  هب  تسا  هدرک  توف  رب  یباتیب  هتفای و  تافو  يرسپ  هیراصنا  ینز  زا  هک  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  دومن و  یم 

 . یئابیکش لجوزع و  يادخ  زا  ندیسرتب  دومرف  رما  و 
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اهل یقبی  یتلا ال  بوقرلا  ملس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  هریغ  دلو  یل  نکی  ملو  دلا  بوقر ال  هارما  ینا  هللا  لوسر  ای  تلاقف 
یف و  نانثا .  لاقف و  نانثا  هل و  لیقف  هنجلا  هللا  امهلخدا  الا  دلولا  نم  هثالث  اهل  تومی  هملسم  هارما  وا  ملـسم  ءرما  نم  ام  لاق  مث  اهدلو 
درک ضرع  نز  سپ  کلذک .  هناف  لاق  یلب  تلاق  ( 85  ) انیلا كوعدی  وه  هنجلا و  باب  یلع  هنیرت  نا  نیبحت  اما  لاق  هنا  رخآ :  ثیدح 

 : دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  متشادن  يدنزرف  نیا  زج  میاز و  یمن  هک  بوقر  متسه  ینز  نم  هللا  لوسر  ای  : 
وا زا  دـنزرف  هس  هک  ناملـسم  ینز  ناملـسم و  يدرم  تسین  دوـمرف :  نآ  زا  سپ  دـنامن .  یقاـب  وا  يارب  دـنزرف  هک  تسا  ینز  بوـقر 

یمن تسود  ایآ  دومرف :  نز  نآ  هب  هک  تسا  رگید  یثیدـح  رد  دـیامرف .  یم  تشهب  لخاد  ار  اهنآ  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  زج  دـنریمب 
؟  ایب ام  يوس  هب  دیوگ  یم  دناوخ و  یم  ارت  هداتسیا و  تشهب  رد  رب  ینیبب  ار  تدنزرف  هک  يراد 

یگرزب تلالج و  رب  هوالع  مدرک و  تاقالم  هرهاق  تلود  ءارعـشلا  کلم  ناخ ،  موحرم  تمدـخ  نارهت  رد  يزور  هک  دـیوگ  مجرتم 
انامه دنتـشاد و  لامک  هب  ار  هعونتم  مولع  يدـی و  عیانـص  رنه و  طخ و  رد  دوب :  قافآ  هناگی  قالخا  بتارم  رد  رابت  تلاـصا  لـغش و 

باوخ رد  هک  دندناوخ  رعش  راهچ  دندرک و  تیاکح  ار  یباوخ  دیا .  یمن  رد  ریوصت  هب  موحرم  نآ  يارب  يریظن 
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 : تسا نیا  مسیون و  یم  هدید  ماقم  نیا  بسانم  ار  شرعش  کی  تسا و  هدنام  هدنب  نیا  رطاوخ  رد  دندوب و  هتفگ 

وبس یکی  اناج  وت  يارب  ما  هدرک  رپ  تایح  همشچ  زا  هک  شونب  نم  بآ  زا 

 . تسا نینچ  وت  دنزرف  دومرف :  يرآ  تفگ :  نز  هک  تسا  نیا  همجرت  همتت  و 

هللا یلص  يادخ -  ربمغیپ  تسا و  تغل  بسح  هب  ینعم  نیا  دنامن :  هدنز  وا  دنزرف  ای  درواین  دنزرف  هک  تسا  ینز  ءار ) حتف  هب   ) بوقر
 . دش رکذ  هچنآ  هب  تسا  هدومرف  صاخ  ملس -  هلآ و  هیلع و 

هثالث نیملسملا  نم  دحال  تومی  ال  دومرف :  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  هک  تسا  ( 86  ) یملس رـضن  یبا )   ) زا و 
مالـسا لها  زا  کی  چیه  يارب  دریمن  ( : 87  . ) نانثا لاقف و  نانثا ؟  هارما و  تلاقف  رانلا .  نم  انـصح  هل  اوناک  الا  مهبـستحیف  دـلولا  نم 

ایآ تفگ :  نز  سپ  دنوش .  وا  يارب  شتآ  زا  یهانپ  هکنآ  زج  دهاوخ ،  لجوزع  يادـخ  زا  ییابیکـش  تبیـصم و  رجا  هک  دـنزرف  هس 
تسا نینچمه  زین  دنزرف  ود  دومرف :  دوب ؟  دهاوخ  يرجا  نینچ  وا  يارب  ار  دنزرف  ود 

هللا نذاب  رانلا  نم  ابوجحم  ناـک  ابـستحم  ارباـص  اـثالث  هدـلو  نم  مدـق  نم  تسا :  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب -  نآ  زا  و 
 . لجوزع

(88  ) رانلا نم  هللا  نذاب  هزجح  ابستحم  ارباص  هدلو  نم  ائیش  مدق  نم  رخا :  ظفل  یف  و 

دنزرف زا  زیچ  هس  دتسرف  شیپ  هک  نا  تسا  رگید  ظفل  رد  و 
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 . يادخ نذا  هب  دوش  یم  شتآ  زا  وا  عنام  دهاوخ ،  شاداپ  دروآ و  ربص  هک  یتلاح  رد  دوخ 

وا دش و  دراو  رـسیم  ما  رب  ترـضح  نآ  هک  یتسرد  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  زا  تسا  ( 89  ) هیراصنا رـسیم  ما  زا  و 
اهل لاق  نانثا ؟  هللا و  لوسر  ای  هل  تلاقف :  رانلا .  نم  اباجح  اوناک  ثنحلا  اوغلبی  مل  هثالث  هل  تام  نم  دومرف :  تخپ :  یم  سیح  ماعط 

يراکهانگ نس  هب  هک  وا  زا  دنزرف  هس  دریمب  هک  یـسک  ( : 90  . ) ناطرف وا  لاق  ناطرف ؟  وا  تلاقف  رخا  ظفل  یف  رـسیم و  ما  ای  نانثا  و 
دنزرف ود  دومرف :  دـنزرف ؟  ود  تسا  هنوـگچ  يادـخ !  ربـمغیپ  يا  تفگ :  دوـب .  دـنهاوخ  شتآ  زا  باـجح  وا  يارب  دنـشاب  هدیـسرن 

 . تسا نینچ  زین  طرف  ود  دومرف :  تسا .  طرف  ود  رگید :  ترابع  رد  تسا و  نینچمه 

 - يادـخ ربمغیپ  تسا .  رایـسب  سیح  رکذ  ثیدـح  رد  دـنزاس و  غود  امرخ و  نغور و  زا  هک  تسا  یماعط  سیح  هک  دـیوگ  مجرتم 
ماعط نیا  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یـضر  هملـس -  ما  ثیدـح  رد  هچناـنچ  يدوب  دـنیاشوخ  عوبطم و  ماـعط  نیا  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

 ، دـنار یم  نخـس  لمج ،  هعقو  زا  یهن  رد  هشیاع  اب  هک  اهنع -  هللا  یـضر  هملـس -  ما  ثیدـح  رد  هچنانچ  يدوب  دـنیاشوخ  عوبطم و 
هللا یلص  هبجعی  سیحلا  ناک  اسیح و  هل  سیحا  انا  هسار و  نیلسغت  تنا  كرکذا و  تلاق و  لاق :  تسا  روکذم 
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(91  ) هلآ هیلع و 

دمآ ترضح  نآ  تمدخ  ینز  مدوب  هتسشن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  تمدخ  رد  تفگ :  هک  تسا  ههرب  نب  هصیبق  زا  و 
 . تسا هدـنامن  نم  يارب  دـنزرف  نونک  اـت  دـنامب و  نم  يارب  يدـنزرف  هک  ناوخب  نم  يارب  ار  يادـخ  هللا  لوسر  اـی  هک  درک  ضرع  و 
 . دنزرف هس  درک :  ضرع  تسا ؟  هتفای  تافو  تدنزرف  دنچ  ( : 92  ) رانلا نم  ترظحا  دـقل  لاق :  هثالث  تلاق  کل ؟  تام  مک  دومرف : 

 . يراوتسا ظفح  هب  يا  هدش  شتآ  زا  ظوفحم  دومرف : 

امرس و زا  ار  اهنآ  هک  دنزاس  یم  نارتش  يارب  ناتخرد  ياهخاش  زا  هک  تسا  يا  هریظح  راد ) هتـسد  ءاظ  هلمهم و  ءاح  رـسک  هب  ) راظح
 . مرح رد  لوخد  زا  عونمم  ینعی  مرحم  يارب  روظحم  تسا  هدام  نیا  زا  دنک و  ظفح  داب 

یلص هثالث :  تلاق :  طرـشف ؟  کل  له  دومرف :  ینز  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  هک  تسا  بعک  نب  یبا  زا  و 
راوتـسا یهانپ  دومرف :  دنا  هدرم  نم  زا  دـنزرف  هس  هک  درک  ضرع  تسا ؟  هتفای  تافو  وت  زا  يدـنزرف  ایآ  هنیـصح  هنج  هلآ  هیلع و  هللا 

 . تسا

لـضفب هنجلا  هللا  امهلخدا  ـالا  ثنحلا  اوغلبی  ـال  هثـالث  نامدـقی  نیملـسم  نم  اـم  تسا :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  زا  و 
معطتـسی نم  یتما  نم  ناورـضم  رثکا  هتعافـشب  هنجلا  لخدـی  یتما  نم  نا  نینثالاوذ .  لاق  نینثالاوذو ؟  هللا  لوسر  ای  اولاـق :  هتمحر . 

تسین ( : 93  ) اهایاوز نوکی  یتح  رانلا 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت يادـخ  هکنیا  زج  دـشاب  هدرکن  كرد  ار  یـصاعم  باـکترا  نس  زونه  هک  دتـسرف  شیپ  دـنزرف  هس  هک  ناملـسم  ینز  درم و  زا 
دنشاب هداتـسرف  شیپ  هک  دنزرف  ود  بحاص  قح  يادخ  ربمغیپ  يا  دنتفگ :  دوخ  تمحر  ینوزفب  دیامرف :  یم  تشهب  لخاد  ار  ناشیا 
تسا یـسک  نم  تما  زا  یـضعب  هک  یتسرد  هب  نیرب ،  سودرف  هب  دورو  وا  قح  تسا و  نیمه  زین  وا  باوث  دومرف :  دوب ؟  دهاوخ  هچ 
هکنیا ات  دنشچ  یم  ار  شتآ  معط  هک  تسا  یسک  نم  تما  زا  یضعب  دنوش .  یم  تشهب  لخاد  رضم  هلیبق  زا  هدایز  وا  تعافـش  هب  هک 

 . شتآ يایاوز  زا  یکی  رد  دشاب  هدوب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب -  نآ  زا  دنا .  هتـسناد  شحیحـص  ثیدح و  لها  زا  یتعامج  ار  ثیدح  نیا  دنا  هدرک  لقن  تیاور و 
نم نورـصانتی  نیذلل  یبتجم  تقح  یلجا  نم  نوقداصتی  نیذلل  یبتجم  تقح  هنءاش -  لج  یلاعت -  هللا  لاق  دومرف :  هک  تسا  ملس - 
الا ثنحلا  اوغلبی  مل  هبلص  نم  دالوا  هثالث  هل  یلاعت  هللا  مدقی  هنموم  نموم و ال  نم  ام  مالسلا :  هیحتلا و  هلآ  هیلع و  لاق  مث  ( 94  ) یلجا

رگیدکی اب  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  یتسود  متشاد  صوصخم  تسا :  هدومرف  یلاعت  يادخ  ( : 95  ) مهایا هتمحر  لضفب  هنحلا  هلخدا 
دعب نم .  تهج  زا  دنیامن  رگدکی  يراک  ددم  يرای و  هک  نانآ  يارب  ار  دوخ  یتسود  متشاد  صوصخم  نم و  تهج  زا  دننک  یتسار 

دنادرگب تشهب  لخاد  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  تسین  نامیا  لها  زا  ینز  درم و  دومرف :  نآ  زا 
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 . دیامرف یم  ناشیا  هرابرد  هک  یتمحر  ینوزف  هب  . 

هس هک  یسک  ( : : 96  ) رانلا هیلع  هللا  مرح  هدیلو  نم  هثالث  نفد  نم  دومرف :  هک  تسا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح -  نآ  زا 
 . ار خزود  شتآ  وا  رب  یلاعت  يادخ  دیامرف  یم  مارح  دیامن  نفد  ار  دوخ  نادنزرف  زا  دنزرف 

دوب و نآ  رب  هشوت  نابنا  ود  دـنار و  یم  تشاد  هک  ار  يرتش  وا  مدـید و  ار  يرافغ  رذاـبا  تفگ :  هک  تسا  هیواـعم  نب  هعـصعص  زا  و 
یثیدـح ارم  داـنک  تمحر  تیادـخ  متفگ  نم  لـمع  تفگ  وـت ؟  يارب  تسا  زیچ  هچ  رذاـبا ! يا  مـتفگ :  هتـسب .  شندرگ  رب  یکـشم 

مل دالوا  هثالث  اـمهنیب  تومی  نیملـسم  نم  اـم  دومرف :  هک  مدینـش  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  زا  تفگ :  يوگب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  تمعـس  معن ،  لاق  ینثدـحف  هل  تلق  لاق  مهایا .  هتمحر  لضفب  اماهل  هللا  رفغ  ـالا  ثنحلا  اوغلبی 

فیک تلقف  هدـنع  ام  یلا  هوعدـی  مهلک  هنجلا  هبجح  هتلبقتـسا  الا  هللا  لیبس  یف  نیجوز  هلام  لـک  نم  قفنی  ملـسم  نم  اـم  لوقب :  ملس 
یناملسم نز  درم و  ( : 97  . ) لاملا فانصا  دع  یتح  نیرقبف  ارقب  ناک  نا  نیریعبف و  اریعب  ناک  نا  نیلجرف و  الجر  ناک  نا  لاق  کلذ 

ینوزف هب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  دزرمایب  هکنآ  زج  دنـشاب ،  هتفاین  رد  ار  تیـصعم  نس  دنزرف و  هس  اهنآ  هنایم  رد  دریمب و  هک  دنتـسین 
رذوبا هب  تسا  هتفگ  هعصعص  دراد  ناشیا  هب  تبسن  هک  یتمحر 
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تـسین دوـمرف :  هک  مدینـش  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  لوـسر  زا  يرآ  تفگ :  نـک  ثیدـح  ارم  زاـب  نـتفگ :  هـنع  هللا  یـضر 
ره دـننک و  لابقتـسا  ار  وا  تشهب  نانابرد  باجح و  هکنآ  زج  ار  تفج  ود  دوخ  لام  مامت  زا  دـنک  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  هک  یناملـسم 
ود دـشاب  رتش  رگا  درم و  ود  دـشاب  مالغ  درم و  تفگ  تساهنوگچ ؟  نیا  متفگ  تسوا  دزن  رد  هچنآ  يوس  هب  دـناوخب  اـهنآ  زا  کـی 

ود دشاب  واگ  رگا  رتش و 

 . ار لام  فانصا  درمش  هکنیا  ات  واگ 

یتعامج ار  ربخ  نیا  دنا  هدرک  رکذ  و 

ینب ای  دومرف  داتسیا و  هملس  ینب  زا  یـسلجم  رد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  لوسر  تفگ :  هک  تسا  کلام  نب  سنا  زا 
يذـلا وه  لب  لاق  هل  لام  يذـلا ال  اولاق  مکیف  مدـعملا  ام  لاق  هل  طرف  يذـلا ال  لب  لاق  هل  دـلوی  يذـلا ال  اولاق  مکیف  بوقرلا  ام  هملس 

 . دوشن يدـنزرف  ار  یـسک  هک  تسا  نا  دـنتفگ :  تسیچ ؟  امـش  تغل  رد  بوقر  هملـس  ینب  يا  ( : 98  ) ریخ هللادنع  هل  سیل  مدـقی و 
وا يارب  یلام  هک  تسا  نا  دـنتفگ :  امـش ؟  دزن  رد  تسیچ  مدـعم  دومرف :  زاـب  دریمب .  وا  زا  رتشیپ  يدـنزرف  هک  تسنآ  هکلب  دومرف : 

 . دشابن وا  يارب  يادخ  دزن  رد  يزیچ  دریمب و  هک  تسا  نآ  هکلب  دومرف  دشابن . 

دوب و هدرم  وا  زا  یلفط  هک  دش  دراو  ینز  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  تفگ :  هک  دوعسم  نبا  زا  و 
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اهل لاقف  ابوقر  ازوجع  ینکرت  دـق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  ینعنمی  ام  تلاق و  ادـیدش  اعزج  تعزج  کـنا  ینغلب  دومرف : 
مهطارفا نم  اهیلع  دوعی و  نا  ساـنلا  عیطتـسی  ـال  طرف و  اـهل  سیل  یفوتت و  یتلا  اـمنا  بوقرلاـب  تسل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

دناوت یم  زاب  هیرگ  یبات و  یب  زا  ارم  زیچ  هچ  تفگ :  يا  هدرک  یباـتیب  عزج و  تخـس  وت  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  بوقرلا : :  کـلتف 
نآ بوقر  هکلب  یتسین  بوقر  وت  دومرف :  مروآ ؟  یمن  دـنزرف  رگید  تشاذـگ و  بوقر  نز و  ریپ  ارم  لفط  نیا  هکنآ  لاـح  تشاد و 

هدئاف هدئاع و  نز  ریپ  نآ  هب  ناشدوخ  طارفا  رجا  باوث و  زا  دنناوتن  مدرم  دشاب و  هداتـسرفن  يدنزرف  دوخ  زا  شیپ  دریمب و  هک  تسا 
 . تسا ینز  نانچ  سپ  دنهاوخ ،  وا  يارب  ادخ ،  زا  باستحا  ربص و  دنناسر و 

هب كرابت و  يادخ  هک  اریز  میدرک ،  كرت  راصتخا  تهج  زا  ار  شلوصا  دانسا  هدش و  جارختسا  هدنتسم  لوصا  زا  ثیداحا  نیا  همه 
هدیـسر وا  هب  هک  نانچ  رما  دـنچ  ره  هدرک و  لمع  تسا  هدیـسر  هچنآ  هب  هک  ار  نآ  تسا  هدومرف  باوث  هدـعو  دوخ  تمحر  لـضف و 

 . هماع قرط  ام و  قرط  زا  یثیداحا  امش  رد  ربخ  نیا  تسا  هدش  دراو  دشابن و  تسا 

دراد باب  نیا  هب  قلعت  هچنآ  رد  لصف : 

دواد ای  هیلا  هللا  یحواف  اریثک  انزح  هیلع  نزحف  دلو  مالـسلا -  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  داودل -  تام  تفگ :  هک  تسا  ملـسا  نب  دیز  زا 
لاق كدنع  دلولا  اذه  ناک  ام  و 
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یلع یبن -  دواد  زا  يدـنزرف  ( : 99  ) اباوث ضرالا  الم  همایقلا  موی  يدنع  کلف  لاق  ابهذ  ضرالا  الم  يدـنع  اذـه  لدـعی  ناک  بر  ای 
 : دومرف یحو  وا  يوس  هب  یلاعت  يادخ  سپ  دش .  كانهودـنا  رایـسب  وا  توف  رب  ترـضح  نآ  دومن و  تمحر  مالـسلا -  هیلع  انیبن و 
 : دومرف دـشاب  رز  زا  رپ  هک  نیمز  يور  اب  دوب  ربارب  نم  دزن  رد  اراگدرورپ  درک :  ضرع  دوب ؟  ربارب  هچ  اـب  وت  دزن  رد  وت  دـنزرف  دواد 

 . کین شاداپ  باوث و  زا  نیمز  يور  يرپ  لداعم  تمایق  زور  رد  نم  دزن  تسوت  يارب  سپ 

يوس هب  مدرم  تسا و  هدـش  مرگ  زیختـسر  هماگنه  اپ و  رب  تماـیق  مدـید  باوخ  رد  تفگ :  هک  تسا  ( 100  ) يدـنه یبا  نب  دواد  زا 
تانسح رب  تائـس  هلپ  متفای و  رگید  هفک  رد  ار  متائـس  يا و  هفک  رد  ار  دوخ  تانـسح  مدش و  نازیم  دزن  دنوش .  یم  هدناوخ  باسح 

رب دنداد و  نم  هب  يدیفس  هچراپ  ای  يراتسد  هاگان  مدوب  يدیمون  بارطـضا و  تدش  رد  مرـش و  قرع  قرغ  هک  هنایم  نیا  رد  دیبرچ . 
يارب هک  تسا  یطقس  تفگ :  متسنادن  متفگ  دوب ؟  هچ  هک  یتسناد  تفگ :  ارم  یکی  تفرگ .  ناحجر  متشاذگ و  دوخ  تانسح  ربز 
بلط ادخ  زا  ار  وا  گرم  وت  هک  اریز  درادن  ار  عقوم  نیا  ترتخد  تفگ :  دوب .  هتشذگ  رد  نم  زا  مه  يرتخد  متفگ :  تسا .  هدوب  وت 

 . يدومن یم 

یباوخ یتقو  هک  تشذگ  هدنب  نیا  رتاف  رطاوخ  هب  نانچ  باوخ ،  نیا  همجرت  زا  دعب  دیوگ :  مجرتم 
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نیا تاکرب  دیزم  بجوم  هکرابم  هخسن  نیا  رد  ءادفلا -  هل  انحاورا  ءادهشلا -  دیسابع  لآ  سماخ  ترضح  زا  يرکذ  نوچ  مدینش و 
 . دنک یم  لقن  لییذت و  عقوم  نیرد  دوش ،  یم  هخسن 

هللا مالس  يوضر -  سدقم  ناتسآ  رد  رواجم و  یلاس  هس  ود  نافرع  لها  هگرج  رد  يدرم  ازریم  فسوی  دمحم  راجاق  ناگدازهاش  زا 
 . دوب ریاد  ترشاعم  نسح  هنایم  رد  و  هیلع - 

دعب تسیز و  یم  یکابیب  تعالخ و  هب  دوخ  یناگدنز  تدم  رد  نارهت  جلگنس  هلحم  يادخدک  مظاک ،  یجاح  هک  دومن  تیاکح  وا 
یم نآ  رد  هدز  تریح  تخـس  هداتـسیا و  ینازیم  ولج  رد  هدیرپ  یگنر  هدیمخ و  دـق  جـک و  ندرگ  اب  دـندید  شباوخ  رد  وا  توف  زا 
نم تفتلم  ییارچ ؟  هدزتشهد  نینچ  تسیچ و  وزارت  نیا  هک  مدیسرپ  مدش و  کیدزن  تسا  نیمز  رب  هلپ  اوه و  رد  نازیم  هفک  درگن و 

تشاذـگ و نازیم  یئاوه  هفک  رد  يزیچ  هک  متفای  نانچ  دـمآ و  کیدزن  نازیم  هب  یـسک  انثا  نیا  رد  دادـن .  زاـب  یباوج  ادـبا  دـشن و 
هرهچ تخارفا و  رب  یندرگ  درک و  تسار  يدق  مظاک  یجاح  دش و  رب  اوه  هب  نیمز  هفک  دیسر و  نیمز  هب  یئاوه  هفک  نآ  تشذگ و 
وزارت نیا  تفگ :  یئامن .  هاگآ  ارم  تسا  بوخ  مراد و  بجع  وزارت  نیا  وت و  لاح  زا  تفگ  دومن .  یگتفکـش  نم  اـب  تخورفا و  رب 

دوب و هدـناسر  نیمز  هب  هدرک و  نیگنـس  متائیـس  ار  رگید  هفک  دوب و  یلاخ  تانـسح و  يارب  یئاوه  هفک  تسا و  یهلا  لدـع  نازیم  و 
يا هنسح  شیامن  بیغ  تسد 
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تشاذگ هفک  رد  هچ  رگم  متفگ  دش .  رب  اوه  هب  تائیـس  هفک  داد و  لیم  نیمز  هب  درک و  گنـسنارگ  ار  کبـس  هلپ  دروآ و  نم  يارب 
نیسح كرابم  مسا  مدید و  هفک  رد  ینیگن  هزادنا  هب  یکزان  ذغاک  رصتخم  مدرک ،  هاگن  تسرد  متشاد و  شیپ  رس  نیبب .  ورب  تفگ 

ناوت یمن  سوسحم  تسرد  هک  تسا  كدـنا  یگنر  قیقر و  يذـغاک  بجع  متفگ :  دیـسر .  مرظن  هب  گـنر  مک  رایـسب  یبکرم  هب  ، 
دـصق هتفرگ  نوـمیم  دوـخ  هیوـیند  روـما  يارب  مدوـب و  هدرک  ریاد  دوـخ  هناـخ  رد  هضور  سلجم  کـی  يا  هتفه  نم  تفگ :  تشاد . 

نم تائیس  مامت  رب  کنیا  تسا و  قیقر  كدنا و  تهج  نیا  زا  ذغاک  مجح  طخ و  گنر  متشادن و  یترخآ  باوث  داقتعا  یـصولخ و 
لامک زا  متـسه  ازریم  فسوی  دمحم  هک  ارم  تائیـسلا  نبهذی  تانـسحلا  نا  متـسویپ  يادخ  باوث  هب  متـسر و  باذع  زا  هدمآ  حجار 

 . راودیما راوگرزب  نآ  يراد  تیزعت  تاکرب  هب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  داد و  تسد  دیدش  هیرگ  دیون  هدژم و  نیا  تذل  دیما  قوش و 
 : دوب رطاخ  رد  ار  مجرتم  هک  تسا  عقوم  نیا  بسانم  يوره  رعاش  شوخ  رس  ازریم  زا  رعش  نیا  انامه 

دننک نازیم  ار  وت  ردق  زا  يردق  رگ  کلف  اب  نامسآ  رب  يا  هلپ  دنام  ضرا  رب  يا  هفک 

دور یم  هکرابم  هلاسر  همجرت  رس  رب  زاب  کنیا 

هب یتجاـح  تفگ :  دومن و  توعد  ار  شماوقا  هدیـسرن .  غولب  دـشر و  نس  هب  زونه  دوـب  يرـسپ  ار  يدرم  هک  تسا  بذوـش  یبا  زا  و 
يراد تجاح  هچ  دنتفگ :  مراد .  امش 
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ارم ياعد  تباجا  دییوگب و  نیمآ  امـش  درب و  دوخ  تمحر  راوج  هب  ارم  دـنزرف  بیجم ،  دـنوادخ  هک  منک  اعد  مهاوخ  یم  تفگ :   ؟
مهرد و مدرم  تسا و  زیختـسر  زور  هک  مدـید  ناـنچ  یهاگنابـش  باوخ  رد  تفگ :  دـندرک و  لاوس  ببـس  زا  دـییامن .  تساوـخرد 

بآ زا  رپ  اهقیربا  هدمآ و  نوریب  تشهب  زا  دوخ  لافطا  ما و  هنشت  تخـس  مه  نم  هدرک و  هبلغ  مدرم  همه  رب  دیدش  شطع  دنمهارف و 
هک تفگ  دومن و  ابا  دیامن  باریـس  دوخ  قیربا  زا  ارم  هک  مدرک  انمت  مدید و  ار  مردارب  دنزرف  اهنآ  هنایم  رد  دـنراد .  تسد  رد  یفاص 
ربص منیبب و  ار  دوخ  دنزرف  تبیصم  مهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  میناشون .  یمن  بآ  ار  یـسک  دوخ  ردام  ردپ و  زج  ناکدوک  ام  مع  يا 

 . مشاب هتشاد  هریخذ  يزوسناج ،  شطع  نانچ  يزور و  نانچ  يارب  میامن و  باستحا 

 . تفای تافو  شرسپ  هک  تشذگن  يدنچ  دنتفگ و  نیمآ  موق  درک و  اعد 

 : تسا هدروآ  بعش  باتک  رد  یقهیب  ار  تیاکح  نیا  و 

يرایـسب ردپ  زا  دوب و  هدرک  ظفح  نارق  هک  تشاد  هلاس  هدزای  نس  هب  يرـسپ  یبرح  میهاربا  تفگ :  هک  تسا  فلخ  نب  دـمحم  زا  و 
یم تسود  ار  وا  گرم  نم  تفگ  مهد .  تیلـست  میوـگ و  تیزعت  هک  متفر  میهاربا  دزن  تفاـی .  تاـفو  هتخوـمآ و  ثیدـح  هقف و  زا 

هقف و نارق و  هتفریذـپ و  تیبرت  تباـجن  هب  هک  يدـنزرف  هراـبرد  یتـسه و  ناـهج  ياـناد  ملاـع و  وت  قاحـسا  وبا  يا  متفگ :  متـشاد . 
یم ینخس  نینچ  هتفرگ ،  دای  ثیدح 
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رشحم مدرم  زا  دنراد و  تسد  رد  یفاص  بآ  زا  رپ  اهفرظ  یناکدوک  تساپ و  رب  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  يرآ ،  تفگ :  ییوگ ؟ 
رد شطع  امرگ و  تدش  زا  نم  مرگ و  تخس  زیختسر ،  ياوه  دندیناشون و  یم  بآ  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  دندرک و  یم  ییاریذپ 
؟  دـینایک امـش  هک  متفگ  یتـسین .  نم  ردـپ  وت  هک  تفگ  درک و  نم  هب  رظن  ناـشونب .  نم  هب  یبآ  متفگ :  ار  یکدوک  مدوب .  باـهتلا 

لابقتـسا ار  اهنآ  ام  کنیا  دندرک و  ربص  دندش و  ام  تبیـصم  راچد  اهنآ  میدومن و  تافو  ام  هک  میتسه  یناسک  نادـنزرف  ام  دـیتفگ : 
 . متشاد ار  وا  گرم  يوزرآ  يور ،  نیا  زا  میناهر و  یم  رشحم  یگنشت  زا  میناسر و  یم  ناشیا  هب  بآ  مینک و  یم 

يزور درک .  یم  ابا  وا  دندومن و  یم  فیلکت  لایع  رایتخا  هب  وا  ناتسود  ار  حالص  بابرا  زا  یضعب  هک  تسا  هدروآ  ءایحا  رد  یلازغ 
هک دندرک  لاوس  وا  زا  دـندروآ و  رد  وا  حاکن  هب  يا  هفیفع  دـییامن .  يراگتـساوخ  نم  يارب  یلایع  تفگ :  هدـش  رادـیب  دوب و  هتفخ 

دشخب يدنزرف  ارم  لاعتم  يادخ  دیاش  تفگ :  يدومن ؟  لایع  رایتخا  مامت  دجب  کنیا  يدرک و  یم  تهارک  راهظا  نیا ،  زا  لبق  ارچ 
هماگنه مدـید  باوخ  رد  هک  درک  تیاکح  نآ  زا  سپ  ددرگ .  هریخذ  همدـقم و  ارم  ترخآ  داعم و  دـناریمب و  نم  تاـیح  رد  ار  وا  و 

شطع هبلغ  ما و  هداتسیا  فقوم  رد  مدرم  نایم  نم  تسین و  یسک  ياورپ  ار  یسک  تسا و  زیختسر 
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هرقن و زا  اهقیربا  دوب و  رون  زا  اهلیدنق  اهنآ  اب  دـندمآ و  رد  عمج  نایم  هب  یناکدوک  تقو  نیا  رد  دـیامن .  هراپ  ارم  لد  تسا  کیدزن 
اهنآ زا  یکی  کیدزن  هب  ار  دوخ  تسد  نم  تشذـگ .  یم  رد  دـنداد و  یم  بآ  ار  یـسک  کی  ره  دنتـشاد و  تسد  رد  الط  زا  اهگنت 

زج ام  دهد و  بآ  ار  وت  هک  يرادن  يدنزرف  اهام  هرمز  رد  وت  تفگ :  ناهرب  شطع  یتخس  زا  ارم  هد  نم  هب  یبآ  متفگ  مدرک و  زارد 
میا هدرم  اهردپ  زا  شیپ  هک  ناناملسم  زا  میتسه  ینارسپ  اهام  دنتفگ  دینایک ؟  امـش  متفگ  دومن .  میناوت  یمن  باریـس  ار  دوخ  ناردپ 

(101  ) میا هدش  اهنآ  هریخذ  و 

هک دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاکح  تاقث  یضعب  زا  مالظلا  حابصم  باتک  رد  نامعنلا  نب  هللادبع  وبا  خیش  و 
دراد هضرع  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر -  ترضح  هاگشیپ  هب  ار  وا  مالس  هک  دومن  شرافـس  تشاد  هللا  تیب  رفـس  تمیزع 

زا نوچ  تشاد و  لومعم  وا  تیـصو  بسح  رب  درم  نآ  دـنک .  نفد  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  دزن  هک  درپس  وا  هب  يا  هموتخم  هعقر  و 
 . يدروآ ماجنا  هب  تسرد  ارم  تلاسر  غیلبت  هک  دهد  ریخ  يازج  تیادخ  تفگ :  تفر و  وا  تاقالم  هب  هعقر  بحاص  دـمآ ،  زاب  رفس 

یم ثیدـح  وت  اـب  هک  تسا  نیا  تفگ :  دـیدرگ ؟  فوشکم  وت  رب  هنوگچ  ینعم  نیا  تفگ :  درک و  بجع  وا  نخـس  زا  دراو  رفاـسم 
زا يردارب  هک  درک  تیاکح  منک و  یم  تیاکح  منک و 
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 . دـش توف  غولب  نس  زا  لبق  مدرک و  یم  تیبرت  توافح  رهم و  هب  ار  وا  نم  دـنام و  یقاب  وا  زا  لاسدرخ  یکدوک  تفای و  تاـفو  نم 
تسد رد  نشور  بآ  زا  یفرظ  مدید  ار  دوخ  هداز  ردارب  تسا و  هدرک  هبلغ  نم  رب  شطع  هدومن و  مایق  تمایق  هک  مدید  باوخ  یبش 
یغیرد تسبآ .  نیا  هب  وت  زا  رتراوازـس  مردپ  تفگ :  درک و  ابا  دـناشون .  نم  هب  ار  بآ  هک  مدرک  تساوخرد  مدـش و  وا  شیپ  دراد 

دنچ يراـنید  دـش ،  حبـص  نوچ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  تشهد  تشحو و  هبلغ  زا  دـمآ و  راوشد  تخـس  نم  رب  دوـمن ،  نم  زا  هک 
ار هعقر  نآ  مدید و  هللا  تیب  جح  رفاسم  ار  وت  دومرف و  يزور  دیامرف و  يزور  يرـسپ  ارم  هک  متـساوخ  رد  يادخ  زا  مداد و  قدـصت 

نم يارب  دناریمب و  ارم  دنزرف  هک  یلاعت  يادخ  يوس  هب  دوب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  هب  لسوت  نمضتم  مداد و 
وت هک  متـسناد  دوب و  وت  دورو  زور  نراقم  دومن و  تاـفو  دـش و  ضیرم  درک و  بت  یکیدزن  نیا  رد  دـنادرگ .  ربکا  عزف  زور  هریخذ 

 . يا هدومن  یتسردب  ارم  تلاسر  غیلبت  تیصو و  يادا 

هدرک ثیدح  دوخ  ردپ  زا  رفعج  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هدش  تیاکح  تسار  یلـصوم  رقـصلاوبا  هک  ایور  مون و  باتک  رد  و 
راهچ هنایم  رد  ( 102  ) دقرغ عیقب  رد  بش  رد  مدش و  هبیط  هنیدم  دراو  تفگ :  دوب  تناید  ملع و  بحاص  هک  ام  باحصا  زا  یکی  هک 

هک ربق 
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 : دندناوخ یم  رعش  ود  نیا  هدمآ  رب  اهربق  زا  كدوک  راهچ  هک  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ و  دوب  رگید  يربق  اهنآ  دزن 

انیلا میما  ای  كارسمب  انلع و  هیبحلاب  هللا  معنا 

انیلا میما  ای  كادغم  ربقلا و  هطغض  نم  تبجع  ام  ابجع 

 . تسود دورو  هب  ام  رب  دنوادخ  داهن  تنم 

يدرک ام  يوس  هب  بش  رد  میما  يا  هک  يریس  و 

يراد بجعت  روگ  راشف  زا  هچنآ  زا  میراد  بجع 

يوش یم  لزان  ام  رب  هاگحبص  هکنآ  لاح  و 

هک مدیسرپ  دنروآ .  يا  هزانج  مدید  هاگان  دمآ  رب  باتفآ  ات  مدرک  لمات  دوب و  دهاوخ  یتقیقح  ناش و  اهتیب ،  نیا  يارب  متفگ  دوخ  اب 
دوخ زا  شیپ  يدنزرف  ایآ  متفگ :  يرآ ،  دنتفگ :  تسا ؟  میما  وا  مسا  ایآ  متفگ :  تسا  هنیدم  لها  زا  ینز  دـنتفگ :  تسیک ؟  هزانج 

(103  . ) دندومن بجعت  رایسب  مدومن و  علطم  دوخ  باوخ  زا  ار  ناشیا  سپ  دنزرف .  راهچ  دنتفگ :  تسا ؟  هدرپس  كاخ  هب 

 : دوش یم  تبث  هک  تسا  ظفل  نیدب  نآ  لصا  دشاب و  هدوبن  فیحصت  زا  یلاخ  تیب  نیا  هک  دور  یم  نانچ  دیوگ :  مجرتم 

طبر ایناث  تسین .  نیـسحت  تهج  زا  یلاخ  اظفل  انیلااب  انیلع  عیـصرت  تعنـص  الوا  هچ  انیلا ) میما  ای  كارـسمب  انیلع و  بیبحلاب  هللا  معنا 
دهاوخ داریا  عفار  مه  لیعف  هغیص  رد  ثینءات  ریکذت و  يواست  دوب .  دهاوخن  هداعلا  قوف  فلکت  فسعت و  زا  یلاخ  ینعم  معن  اب  انیلع 

هدوب رایـسب  اجنآ  رد  راجـشا  هنوگ  نیا  هک  رادراخ  تسا  یتخرد  مان  دقرغ  هچ  تسا ،  هبیط  هنیدم  ناتـسربق  مان  دـقرغ  عیقب  و )  . ) دوب
تسا
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.

 : لضافا زا  یکی  تسا  هتفگ  شوخ  هچ  دور و  یم  هکرابم  هلاسر  همجرت  رس  رب  زاب  و 

اباثا یطعا  يذلا  بلس  نا  رورس و  یطعا  اذا  هتیطع 

ابایا اهابقع  دنع  دمحا  الضف و  دعا  نیتمعنلا  ياف 

اباوث تبلج  یتلا  يرخلا  ما  تناک  یتلا  هتمعنا 

 . تسا یناگدنز  تایح و  ینامداش  هیام  دشخب  یم  هک  یماگنه  یهلا  ياطع 

 . دراد یم  ینازرا  رتهب  یضوع  دناتسزاب  هک  یماگنه  و 

 . منار یساپس  دوخ  هب  ار  تمعن  نآ  تشگزاب  و 

 . تسا رطاخ  طاشن  نم  يارب  ایند  رد  هک  ار  یتمعن 

 . رفاو باوث  هریخذ  ترخآ  رد  هک  ار  رگید  تمعن  ای 

تسوا هب  قحلم  هچنآ  تسا و  ربص  رد  میود :  باب 

تسوا هب  قحلم  هچنآ  تسا و  ربص  رد 

ربص

زا ار  رهاظ  بارطـضا و  زا  ار  نطاب  دـنک  یم  عنم  تسا و  راوگان  هک  يروما  رد  عزج  یباـتیب و  زا  تسار  سبح  سفن  تغل ،  رد  ربص 
 : دوش یم  عون  هس  هب  عونتم  باوصان و  هیداع  ریغ  تاکرح 

راـگزور و ثداوح  رد  یکاـبیب  تاـبث و  راـهظا  یکـالاچ و  هجو  رب  يرادنتـشیوخ  تسا و  سفن  سبح  نآ  تسا و  ماوع  ربص  لوا ، 
(104  ) نولفاغ مه  هرخالا  نع  مه  ایندلا و  هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  دنراد  هدنـسپ  ار  ناشلاح  تروص  مدرم  زا  ماوع  هک  دندنـسروخ 

 . دننالفاغ ترخآ  زا  ناشیا  ار و  ایند  یناگدنز  زا  يرهاظ  دننیب  یم 

امنا دـنیامن ،  لصاح  تعاط  هریخذ  دـنوش و  لئان  ترخآ  باوث  هب  ات  شناد  بابرا  ناراگزیهرپ و  تسا و  داهز  داـبع و  ربص  میود ، 
(105  ) باسح ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی 

 . دوش یم  هداد  الماک  باسح ،  زا  نوریب  ناشیا  دزم  هک  یتسرد  هب 

دراگن یم  ماقم  نیا  رد  یمور  يولوم  يونثم  زا  ار  رعش  نیا  مجرتم 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


:

تعفنم رپ  دهد  نیریش  هویم  تبقاع  نکیل  دمآ و  خلت  ربص 

نآ هب  لـجوزع  يادـخ  ار  هچنآ  دـنرب و  یم  اهتذـل  تسا  عئاـبط  راوگاـن  هچنآ  زا  ناـشیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  یناـفراع  ربـص  میس ، 
مهیلع کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  انا  اولاـق  هبیـصم  مهتباـصا  اذا  نیذـلا  رـشب  و  دـنرگن :  یم  اـضر  مشچ  هب  دراد ،  ناـش  صوصخم 

(106  ) نودتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولص 

ترضح يارب  ام  نوعجار  هیلانا  هللاانا و  دنیوگ  یم  دسر ،  اهنآ  هب  یتبیـصم  نوچ  هک  ار  يربص  نابحاص  نم  ربمغیپ  يا  ناسر  تراشب 
تیادـه هار  ناگدـنیوپ  دـنناشیا  تساهتمحر و  تاولـص و  ناشیارب  ناشراگدرورپ  زا  هک  دـنناشیا  تسوا  هب  همه  ام  تشگزاب  میقح 

 . يراتفر تسارو 

 . صاخ یبایرد  دیآ  یم  هک  تسا  دوز  واضر  مسا  هب  تسا  صوصخم  عون  نیا  و 

رب ییامندوخ  وا  لمع  تسا و  هدرکن  ادخ  يارب  بلق  توق  تابث و  راهظا  دلجت و  هک  اریز  دوب ،  دهاوخن  بترم  یباوث  نیتسخن  عون  و 
 ، تسا نیا  زارتدـب  عزج  یباتیب و  نکیل  تسا ،  لیبق  نیا  زا  دـمآ  دراو  ءایر  سنج  زا  هچنآ  سپ  دوب  دـناوت  یم  ضحم  ءاـیر  نارقا و 

یتبیصم رد  ناش  یکی  زا  هک  یماگنه  دنک و  یم  لیم  دوخ  ترشاعم  شزیمآ و  فرط  لاثما و  قالخا  يوس  هب  هیرشب  سوفن  هک  اریز 
اـضر ربص و  نییآ  دوش و  یم  عیاشاهنآ  نایم  رد  عزف  بادآ  عزج و  مسر  دـنیامن و  یم  اـفتقا  دـنناد و  یم  اـمن  شوخ  دـننیب ،  یباـتیب 

قلخ بسک  هب  ناشسوفن  دننک  دوخ  نیرق  فلاوم و  رد  نارباص  لاح  هدهاشم  هک  یتقو  دنام و  یم  عیاض 
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ار عون  ماظن  دریگ و  یم  ÙŘ Ġ یـضعب رد  شور  هیور و  نیا  هک  اسب  ددرگ و  یم  لیاز  ناشعبط  زا  لئاذر  مسر  دوش و  یم  لیام  وا 
 . دهد یم  لامج  هولج و 

وا هب  ار  نارباص  لجوزع  يادـخ  هک  نادـب  تشاد و  لومحم  ناوتن  یناـث  مسق  رب  قـالطا  ماـقم  رد  ار  رباـص  ربص و  نینچ  دـنچ  ره  و 
زا يرایـسب  تسا و  هدومن  دای  عضوم  داتفه  زا  هدایز  رد  ار  اهنآ  هدومرف و  فصو  دوخ  میرک  باتک  دـیجم و  مـالک  رد  دـنچ  یفاـص 

سپ هداشگ ،  ناگدـنب  يوس  هب  هار  نیا  زا  ار  ترخآ  ایند و  تعفر  ياهرد  هداد و  ربص  يوس  هب  تبـسن  ار  تاـجرد  دـیزم  تاریخ و 
رما هب  تیاده  هک  ینایاوشیپ  ناشیا  زا  میداد  رارق  ( 107  : ) اوربص امل  انرماب  نودـهی  همئا  مهنم  انلعج  و  لئاق :  نم  زع  تسا :  هدومرف 

تفرگ یمامت  ( : 108  ) اوربص امب  لیئارـسا  ینب  یلع  ینـسحلا  کبر  هملک  تمت  و  دیامرف :  یم  دندرک .  ربص  هکنیا  زا  دـیامن  یم  ام 
اوربص نیذلا  نیزجنل  و  تسا - :  هدومرف  دـنروآ .  هک  یتابث  دـندرک و  هک  يربص  ببـس  هب  لیئارـسا  ینب  رب  تراگدرورپ  هملک  رتهب 

هدومرف ناـشلمع  زا  رتهب  ار  ناـشدزم  دـندرگ  ربص  هک  ار  یناـنآ  میهد  یم  شاداـپ  هنیآ  ره  ( 109  ) نوملعی اوناک  اـم  نسحاـب  مهرجا 
دنا هدومن  هک  يربص  ببس  هب  رابود  ار  دوخ  دزم  دنا  هتفرگ  هک  دنمدرم  نیا  ( : 110  ) اوربص امب  نیترم  مهرجا  نوتوی  کئلوا  تسا : 

یهلا تمالع  رب  نارباص  دوش  یم  هداد  مامت  هک  یتسرد  هب  ( : 111  ) باسح ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا  تسا :  هدومرف  و 
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 . ار ناشدوخ  دزم  نز و  لیکو و  باسح  زا  نوریب  هلزان  ياهالب  و 

هزور هکنیا  زا  ربص و  زج  تسا ،  ررقم  یباسح  هزادـنا و  ار  شباوث  رجا و  هکنآ  زج  تسین  تعاطا  زا  یلمع  تبرق و  زا  يرما  چـیه  و 
 : تسا رثا  رد  هک  نانچ  دومن  دناوتن  تلافک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زج  زا  شدزم  ( 112  ) تسا ربص  زا  يا  همین 

هداد تبـسن  سپ  داد .  مناوت  ار  نآ  شاداـپ  هکنآ  منم  تسا و  نم  يارب  هزور  ( : 113  ) هب يزجا  يذـلا  انا  یل و  موصلا  یلاعت  هللا  لاق 
اوربصا تسا :  هدومرف  تسا و  ناشیا  اب  وا  هکنیا  هب  ار  نارباص  تسا  هداهن  هدعو  اهتدابع و  ریاس  نایم  زا  دوخ  يوس  هب  ار  هزور  تسا 
تراشب هدومرف و  ربص  هب  طونم  ار  تاحوتف  تسا و  ناگدنروآ  ربص  اب  يادـخ  هک  یتسرد  هب  دـینک  ربص  (114  ) نیرباصلا عم  هللا  نا 

یلب (115  ) نیموسم هکئالملا  نم  فالآ  هسمخب  مکبر  مک  ددمی  اذه  مهروف  نم  مکوتای  اوقتت و  اوربصت و  نا  یلب  هک  تسا  هدیشخب 
زا رازه  جنپ  هب  امـش  راگدرورپ  ار  امـش  دـناسر  یم  ددـم  تعاس  نیا  رد  ناکرـشم  ار  امـش  دـنیایب  دـییامن و  يراکزیهرپ  ربص و  رگا 

ناشیا ریغ  رب  تسا  هدومرفن  عمج  هک  رما  نیدـنچ  هنایم  رد  نارباص  يارب  تسا  هدومرف  عمج  دنـشاب و  تمـالع  ناـبحاص  هک  هکئـالم 
 : تسا هدومرف  سپ 

ناشراگدرورپ و زا  تاولـص  تسا  ناشیا  رب  هک  دـنناشیا  ( 116  ) نودـتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کـئلوا 
رد تسا  هیآ  داتفه  زا  هدایز  هک  ینارق  تایآ  تمامت  ءاصقتسا  تسا و  مهارف  نارباص  يارب  لجوزع  يادخ  زا  تمحز 
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 . دوش یم  مالک  لوط  ببس  ربص  ماقم 

رابخا اما  و 

هب نامیا  زا  همین  کی  ییابیکش  ( 117  ) نامیالا فصنربصلا  تسا :  هدومرف  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  سپ  رابخا  اما  و 
 . تسا ترخآ  ناربمغیپ و  ادخ و 

نئل راهنلا و  مایـص  لیللا و  مایق  نم  هتاف  ام  لابی  مل  امهنم  هظح  یطعا  نم  ربصلا و  همیزع  نیقیلا و  متیتوا  ام  لقا  نم  تسا :  هدومرف  و 
ایندـلا مکیلع  حـتفی  نا  فاخا  ینکلو  مکعیمج  لمع  لثمب  مکنم  يرما  لک  ینیفوی  نا  نم  یلا  بحا  هیلع  متنا  اـم  لـثم  یلع  اوربصت 

ام دفنی و  مکدنع  ام  و  ءرق :  مث  هباوث  لامکب  رفظ  بستحا  وربص  نمف  کلذ  دنع  ءامسلا  لها  مک  رکنی  اضعب و  مکضعب  رکنیف  يدعب 
(119  ) هرخا یلا  ( . . . . 118  ) اوربص نیذلا  نیزجنل  قاب و  هللادنع 

هدش هداد  وا  هب  تلیضف  ود  نیا  هرهب  هک  یـسک  ییابیکـش و  رب  نداهن  لد  تسا و  نیقی  تسا ،  هداد  امـش  هب  هک  ییاهزیچ  رتمک  زا  و 
یتخـس رب  دییامن  ربص  رگا  هزور و  هب  مادقا  هاوخ  دشاب ،  بش  زامن  هب  مایق  هاوخ  تشاد ،  دـیابن  دوش  توف  زا  ار  هچنآ  ياورپ  تسا ، 

مراد میب  نم  نکیلو  امـش ،  تمامت  تعاط  لثم  امـش  کی  ره  زا  دسر  نم  هب  هکنآ  زا  مراد  یم  رت  تسود  دیتسه  نآ  رد  هک  يرقف  و 
تقو نآ  رد  دنشاب  شیورد  ریقف و  هک  ار  یضعب  دیسانشن  دیوش ،  معنم  رگناوت و  هک  امش  زا  یـضعب  دوش و  هدوشگ  امـش  رب  ایند  هک 

عفد ای  تمحر  لوزن  رد  دنسانشن و  ار  امش  مه  نامسآ  لها 
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 . دنیامن تباجا  ار  امش  بناج  تمقن ،  الب و  عفر  و 

هک دـهد  ینعم  نینچ  دـشاب ،  هدوب  لاـعفا و  باـب  زا  رگا  دـشاب و  هدوـب  حرف  باـب  زا  درجم  ملکتم  ظـفل  هک  تسا  نآ  رب  ینعم  نیا  و 
ار امـش  نامـسآ  لها  راکنا  نینچ  راک و  نیا  دزن  رد  دـییامن و  راکنا  دنـشاب  قح  هک  ار  یـضعب  دیـشاب ،  لـطاب  رب  هک  امـش  زا  یـضعب 

 . دبای رفظ  شاداپ  باوث و  لامک  هب  دبلط ،  رجا  یلاعت  يادخ  زا  دریگ و  شیپ  ربص  هک  یسک  سپ  دنراد .  نمشد 

یقاـب تسا  يادـخ  دزن  رد  هچنآ  دوش و  یم  ماـمت  تسامـش  دزن  رد  هچنآ  دومرف :  نینچ  هک  دومرف  توـالتار  همیرک  هیآ  نآ  زا  سپ 
 . هیآ رخآ  یلادندروآ  تقاط  دندرک و  ربص  هک  ار  ینانآ  مهد  یم  کین  شاداپ  هنیآ  ره  تسا و 

لئسو هنجلا  زونک  نم  زنک  ربصلا  دومرف :  نامیا  زا  دندرک  لاوس  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  زا  هک  رباج  هدرک  تیاور  و 
تسا ربص  انامه  دومرف  نامیا  زا  دندرک  لاوس  يا  هبترم  تسا و  تشهب  ياهجنگ  زا  یجنگ  ربص  (120  ) ربصلا لاقف  نامیالا  ام  هرم 

 : تسا هدومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  شیامرف  تارابع  نیا  و 

تسا هفرع  هللا  تیب  ترایز  (121  ) هفرع جحلا 

ءزج مسا  هب  لک  هیمست  نامه  هفرع  جحلا  ثیدح  هب  ار  ثیدح  نیا  هرـس -  سدق  فنـصم -  هیبشت  رد  هبـش  هجو  ایوگ  دیوگ  مجرتم 
هک دشاب  هصوصنم  ءازجا  طیارش و  ناکرا و  یگمه  رب  لمتـشم  هک  تسا  هصوصخم  کسانم  تمامت  زا  ترابع  جح  هچنانچ  تسا ، 

ءازجا کسانم و  نآ  زا  یکی 
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 - يادـخ ربمغیپ  دراد ،  يرترب  لامعا  ریاـس  رب  هک  هفرع  لاـمعا  تفارـش  هب  تیاـنع  دـیزم  تیمها و  هب  رظن  یلو  تسا ،  هفرع  لاـمعا 
ربـص و هب  ریبـعت  هک  ناـمیا  ثیدـح  تسا  نینچ  دـنا .  هدوـمرف  صوـصخم  رـصحنم و  هفرع  رد  ار  جـح  ماـمت  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

مها نکر  نآ و  مظعا  ءزج  نوچ  یلو  دراد ،  هددعتم  ناکرا  ءازجا و  فاصوا و  هدیدع و  طیارـش  هچ  رگا  نامیا  هچ  هدش ،  تحامس 
رـصحنم تحامـس  ربص و  رد  ار  نامیا  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  تهج  نیدـب  تسا ،  يدرمناوج  ییاـبیکش و 

 ( یهتنا  . ) دنا هدومرف 

 . تشهب ياهجنگ  زا  تسا  یجنگ  ییابیکش  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ترضح -  نآ  تسا  هدومرف  زین  و 

هک تسا  نآ  ( 123  ) اهنامیا رتالاب  (122  ) سوفنلا تهرکا  ام  نامیالا  لضفا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح -  نآ  تسا  هدومرف  زین 
 . تسا راوگان  سفن  رب 

نم نا  یقالخاب و  قلخت  هک  هدومرف  یحو  لجوزع  يادخ  ار  مالسلا -  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  دواد -  ترضح  هک  تسا  هدش  هتفگ  و 
 . تسییابیکش ربص و  نم ،  ياهیوخ  هلمج  زا  رامگ و  تداع  يوخ و  نم ،  ياهشور  اهبوخ و  هب  (124) ربصلا یقالخا 

 : دوـمرف دـش ،  دراو  راـصنا  رب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  لوـسر  نوـچ  هک  تسا  هنع -  هللا  یـضر  ساـبع -  نیا  زا  و 
ءالبلا یلع  ربصن  ءاخرلا و  یلع  رکشن  لاق  مکنامیا ؟  همالع  ام  لاقف  هللا  لوسر  ای  معن  لجر  لاقف  اوتکسف  متنا ؟  نونموما 
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(125  ) هبعکلا بر  نونموم و  لاقف  ءاضقلاب  یضرن  و 

 : تفگ تسیچ ؟  امـش  نامیا  تمالع  دومرف :  يادخ .  ربمغیپ  يا  يرآ  تفگ :  يدرم  دـندش .  تکاس  سپ  دـننامیا ؟  لها  امـش  ایآ 
یم یهلا  ياضق  هب  رطاخ  ياضر  میروآ و  یم  ربص  الب ،  جنر و  لوزن  رد  میراذگ و  یم  رکـش  ار  يادـخ  ءاخرو ،  تعـسو  نامز  رد 

 . هبعک راگدرورپ  هب  مسق  دننامیا  لها  زا  تافص ،  نیا  هب  دومرف :  میراپس . 

(126  . ) ریثک ریخ  هرکی  ام  یلع  ربصلا  یف  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  لاق -  (و 

یتسرد هب  نوهرکت : :  ام  یلع  مکربصب  الا  نوبحت  ام  نوکردت  مکنا ال  تسا  هدومرف  مالسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  حیسم -  ترـضح  و 
 . دیرامش یم  شوخان  هچنآ  لمحت  ربص و  هب  زج  دیراد  یم  تسود  هچنآ  هب  دیسر  دیناوت  یمن  امش  هک 

(127  ) امیرک ناکل  الجر  ربصلا  ناک  ول  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تسا  هدومرف  و 

 . دومن یم  روهشم  ار  دوخ  تمارک  دوب و  میرک  هک  يدرم  دمآ ،  یم  مدرم  نایم  رد  يدرم  يزو  تایه  هب  ربص  رگا 

مالسا (128  ) لدعلاو داهجلا  ربصلا و  نیقیلا و  مئاوق  عبرا  یلع  مالسلا  ینب  تسا :  هدومرف  مالـسلا -  هیلع  نینموملا -  ریما  ترـضح  و 
تسا تلادع  مراهچ  داهج و  میس  تسا  ربص  میود  تسا ،  نیقی  تسخن  تسا :  هدش  انب  هیاپ  راهچ  رب 

ربص (129  ) هل ربص  نمل ال  نامیا  ـال  هل و  سار  ـال  نمل  دـسج  ـال  دـسجلا و  نم  سارلا  هلزنمب  ناـمیالا  نع  ربصلا  دـیامرف :  یم  زین  و 
رد نامیا  هب  تبسن 
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یمن نامیا  دشابن ،  ربص  هک  ار  نآ  روتـسد  نیا  رب  درادن و  ندبرد  رـس  هک  ار  نآ  تسین  یندـب  تسا و  ندـب  هب  تبـسن  يرـس  تلزنم 
تشاد دناوت 

هب تمه  هک  نآ  هک  یتسرد  هب  ییابیکش !  هب  داب  امـش  رب  عزاجلا  دوعی  هیلا  مزاحلا و  ذخای  هب  هناف  ربصلاب  مکیلع  تسا :  هدومرف  زین  و 
 . دیامن ییابیکش  هب  تشگزاب  دیاب  دوش ،  باتیب  هثداح  زا  هکنآ  درآ و  بیکش  دیاب  درامگ ،  يرما 

رگا ( : 130  ) روزام تنا  ریداقملا و  کیلع  ترج  تعزج  نا  روجام و  تنا  ریداـقملا و  کـیلع  تزج  تربص  نا  تسا  هدومرف  زین  و 
ياهردـق ییامنن ،  ییابیکـش  رگا  دوب و  دـهاوخ  وت  يارب  ربص  بیکـش و  رجا  دوش و  یم  يراج  وت  رب  یهلا  ياهردـق  يروآ  بیکش 

 . تشاذگ یهاوخ  دوخ  يارب  یبیکشان  لابو  تفر و  دهاوخ  ترس  رب  يدنوادخ 

اهل لاقی  هرجـش  هنجلا  یف  نا  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نسح  ترـضح  زا  و 
 : مالـسلا هیلع  ارقو  ابـص  رجالا  مهیلع  بصی  نازیم  مهل  بصنی  الو  ناوید  مهل  عفری  الف  همایقلا  موی  ءالبلا  لهاب  یتوت  يولبلا و  هرجش 

دراد و ماـن  يوـلب  هرجـش  هک  تسا  یتـخرد  تشهب  رد  هـک  یتـسرد  هـب  ( 132 ( : ) 131  ) باـسح ریغب  مهرجا  نورباـصلا  یفوی  اـمنا 
یم ینازیم و  ناـشیا  يارب  دوش  یمن  بصن  یناوید و  ناـشیا  يارب  دوش  یمن  هتـشادرب  تماـیق  زور  رد  تسا و  ءـالب  لـها  صوـصخم 

توالت ار  همیرک  هیآ  دعب  تسا و  هدمآ  دراو  اهنآ  رب  هک  هیلب  روخ  رد  ینتخیر  ار  رجا  ناشیا  رب  دزیر 
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 . باسح زا  نوریب  دوش  یم  يافو  نارباص  رجا  دهد :  یم  نینچ  ینعم  هک  دومرف 

نم یلاعت  هللا  یلا  بحا  هعرج  نم  ام  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ -  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسلا -  اـمهیلع  راوگرزب -  نآ  زا  و 
( : 133  . ) هللا لیبس  یف  تقرها  مد  هرطق  وا  هللا  هیـشخ  نم  عمد  هرطق  نم  ام  هبیـصم و  یلع  ربص  هعرج  وا  لجر ،  اـهمظک  ظـیغ  هعرج 

ار نآ  تبیـصم ،  رد  هک  يربص  هعرج  ای  دوخ  ورف  ار  نآ  درم  هک  یمـشخ  هعرج  زا  تسین  رتبوبحم  لجوزع  يادخ  دزن  رد  يا  هعرج 
هک ینوخ  هرطق  ای  دوش  یم  يراج  يادخ  سرت  زا  هک  یکـشا  هرطق  زا  یلاعت  يادـخ  دزن  رد  تسین  رتبوبحم  يا  هرطق  دوش و  لمحتم 

 . دوش هتخیر  يادخ  هار  رد 

 . تسا باوث  رجا و  ياهدیلک  ياهتبیصم  رجالا :  حیتافم  بئاصملا  تسا :  راوگرزب  نآ  زا  و 

ریغب هنجلا  اولخدـیل  نورباصلا  نیا  دام  يدانی  نیرخالا  نیلوـالا و  هللا  عمج  اذا  تسا :  مالـسلا -  هیلع  نیدـباعلا -  نیز  ترـضح  زا  و 
؟  باسحلا لبق  نولوقیف و  هنجلا  یلا  نولوقیف  مدآ ؟  ینب  ای  نیا  یلا  نولوقیف  هکئالملا  مهاقلتف  ساـنلا  نم  قنع  موقیف  لاـق  باـسح ؟ 

انافوت یتح  هللا  هیـصعم  نع  انربص  هللا و  هعاط  یلع  انربص  اولاق  مک ؟  ربص  ناک  ام  اولاق و  نورباصلا  اولاق  متنا ؟  نم  اولاق و  معن  اولاقف 
 ، دیامن عمج  ار  نیرخآ  نیلوا و  مدرم  یلاعت  يادخ  نوچ  ( : 134  . ) نیلماعلا رجا  معنف  هنجلا  اولخدا  متلق  امک  متنا  اولاق  لجوزع  هللا 

دنتسه اجک  هک  دهد  یم  ادن  يدانم 
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یم دـننک و  یم  ییاریذـپ  ار  ناشیا  هکئالم  دـنزیخ و  یم  رب  مدرم  زا  یتعامج  سپ  دـنوش ؟  تشهب  لخاد  باسح  نودـب  ات  نارباـص 
؟  دیوش یم  دراو  باسح  زا  شیپ  ایآ  دنیوگ :  میباتش .  یم  تشهب  يوس  هب  دنیوگ :  یم  مدآ ؟  نادنزرف  يا  دیور  یم  اجک  دنیوگ : 
یم تسا ؟  هدوب  هچ  امـش  ربص  دـنیوگ :  یم  میتسه .  نارباص  ام  دـنیوگیم :  دـیتسه ؟  ناسک  هچ  امـش  دـنیوگیم :  يرآ  دـنیوگ  یم 

دنیوگ یم  دناریم .  ار  ام  لجوزع  يادخ  ات  میدروآ  بیکش  وا  اب  یشکرس  نایـصع و  زا  میدرک و  يادخ  تعاط  رد  ربص  ام  دنیوگ : 
ربص هب  ناگدننک  لمع  شاداپ  تسوکین  هچ  دیوش و  تشهب  لخاد  دییوگ ،  یم  هک  دینانچ  امش  : 

نم دـبع  یلا  تهجو  اذا  لـجوزع  هللا  لاـق  دوـمرف :  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربـمغیپ  تسا  هتفگ  هک  تسا  سنا  زا  و 
اناوید هل  رشنا  انازیم و  هل  بصنا  نا  همایقلا  موی  هنم  تییحتـسا  لیمج  ربصب  کلذ  لبقتـسا  مث  هدلو  وا  هلام  وا  هندب  یف  هبیـصم  يدیبع 

دننک ییاریذپ  شنادنزرف و  ای  لاوما  ای  ندـب  رد  ار  یتبیـصم  دوخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هب  منک  هجوتم  نوچ  دومرف :  يادـخ  ( : 135)
 . میامن زاب  یناوید  ای  مزارفا  رب  ینازیم  وا  يارب  هک  زیختسر  زور  رد  وا  زا  مراد  یم  مرش  وکین  ییابیکش  هب  ار  نآ 

ریخ قزر  هناف  نهقزر  نم  ثالث  دومرف :  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  هک  تسا  هنع -  هللا  یضر  دوعـسم -  نبا  زا  و 
 : نیرادلا

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


وا سپ  دـیاب ،  يزور  ار  زیچ  هس  نآ  یـسک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  ( : 136  ) ءاخرلا یف  ءاعدـلا  ءالبلا و  یلع  ربصلا  ءاضقلاب و  ءاـضرلا 
 . ءاخر تعسو و  ماگنه  رد  اعد  موس  الب و  رب  بیکش  مود  تسا و  ءاضق  هب  اضر  تسخن  تسا :  هتفای  يزور  ار  ترخآ  ایند و  ریخ 

ای دومرف :  مدوب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ :  هک  تسا  هنع -  هللا  یـضر  ساـبع -  نبا  زا  و 
هدـجت هللا )  ظفحا  کظفحی ،   ) هللا ظـفحا  لاـقف  هللا  لوسر  اـی  یلب  تلقف  نهب ؟  هللا  کـفعنی  تاـملک  کـملعا  ـالا  میلغ  اـی  وا  مـالغ 

اریخ هرکت  ام  یلع  ربصللا  نا  ملعا  هللااب و  نعتساف  تنعتسا  اذا  هللا و  لاساف  تلئـس  اذا  هدشلا  یف  کفرعی  ءاخرلا  یف  هللا  فرعت  کماما 
ار وت  مزوماین  ایآ  كرسپ  يا  ای  رـسپ  يا  ( 137  ) ارسی رـسعلا  عم  نا  برکلا و  عم  جرفلا  نا  ربصلا و  عم  ربصلا و  عم  رـصنلا  نا  اریثک و 
ات ار  يادخ  راد  ساپ  دومرف :  يادخ  ربمغیپ  يا  یلب  مدرک :  ضرع  دشخب ؟  هدیاف  اهنآ  هب  ار  وت  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  ینانخس 
زا درک  یهاوخ  یسک  زا  یتلاسم  نوچ  یتخس و  رد  ار  وت  دسانشب  ات  تعسو  رد  ار  يادخ  سانشب  و  یبایب ،  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  وا 

هدـیاف يراد ،  یم  شوخان  هچنآ  رب  ربص  رد  هک  نادـب  و )  ) يوج يادـخ  زا  ییوج ،  يراکددـم  يرای و  نوچ  نک و  تلاسم  يادـخ 
تسا ربص  تابث و  رد  رصن  تفرشیپ و  تسا و  رایسب 
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 . تسا یناسآ  تلوهس و  یتخس  اب  هک  یتسرد  هبارسی  رسعلا  عم  نا  رجز  تمالم و  یپ  رد  ینامداش  و 

رعش

 : رعش

داتسرفن وکن  ییوراد  نآ ،  یپ  زک  یتیگ  هب  دیرفاین  يدرد  دزیا 

یتوا اذا  نارقلا و  هوالت  هتعفد  هسار  لبق  نم  یتوا  اذاف  باذعلاب  هربق  یف  لجرلا  یتوی  هلآ : -  هیلع و  هللا  یلـص  تسا -  ترـضح  زا  و 
اللخ تیارول  اـما  لوقی  هزجح و  ربـصلا  و  ( 138  ) دجـسملا یلا  هیـشم  هعفد  هلیجر  لـبق  نم  یتوا  اذا  هقدـصلا و  هتعفد  هیدـی  نیب  نم 

هیحانب ربصلا  هیلع و  لظی  ربلا  هلامـش و  نع  هاکزلا  هنیمی و  نع  هالـصلا  تماـق  ربقلا  لـجرلا  لـخد  اذا  رخا  ظـفل  یف  هبحاـص و  تنکل 
(139  . ) هثارو نم  یناف  یبحاص  مکنود  لوقب 

يور شیپ  زا  نوچ  دهد و  یم  ار  شعفد  نارق  تئارق  دیآ  رد  وا  رـس  فرط  زا  دهاوخ  نوچ  وا و  ربق  رد  ار  باذع  درم ،  دبای  یم  رد 
دیامن و یم  عنم  ار  وا  ربص  دجـسم و  يوس  هب  شنتفر  ار  وا  دنار  یم  دیآ ،  رد  وا  ياپ  دزن  رد  نوچ  دنار .  یم  ار  وا  هقدص  دیآ  رد  وا 

 : دیوگ یم 

 . متسه وا  بحاص  رای و  نم  يا ،  هدیشیدنا  یلوصو  هار  للخ و  رگا 

هیاس اهیراکوکین  پچ و  تسد  زا  تاکز  دتسیا و  یم  وا  تسار  تسد  زا  زامن  دوش ،  ربق  دراو  درم  نوچ  هک  تسا  رگید  ترابع  رد 
دیناوت یم  رگا  ینعی  متسه  وا  ررض  عفاد  رس و  سپ  زا  نم  دیریگب و  ارم  رای  دیوگ :  یم  تسا و  یفرط  رد  ربص  دنرتسگ و  یم  وا  رب 
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 . مهد یم  تیافک  وا  عفد  رب  ار  امش  الا  دیهد و  عفد  وا  زا  ار  باذع 

نا نموملل  الا  دحال  کلذ  سیل  ریخ و  هل  هلک  هرما  نا  نموملارم  ابجع ال  ملـس : -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تسا -  ترـضح  نآ  زا  و 
مامت هک  یتسرد  هب  تسا  بجع  ياـج  نموم  رما  رد  ( 140  ) هل اریخ  ناکف  ربص  ءارض  هتباصا  نا  هل و  اریخ  ناکف  رکـش  ءارـس  هتباصا 

ریخ وا  يارب  درازگ و  یم  ساپـس  دسر  وا  هب  یتمعن  رگا  هک  تسین  نم  ؤم  يارب  زج  هفرـص  نینچ  تسا و  هدیاف  ریخ و  وا  يارب  شرما 
تسا ریخ  وا  يارب  سپ  دروآ  یم  ربص  دوش ،  راچد  ار  وا  یتیلب  یتخس و  رگا  تسا و 

 . دیآ قاط  رگا  تفج و  رگا  يدرب ،  ورگ  وت  هک  درک  ضرع  نموم  فیرش  صخش  هب  دیاب  هک  دیوگ  مجرتم 

هبیصم هتباصا  اذا  ارکش و  هللادمح  اریخ  باصا  اذا  نموملا  نا  مکبجعا  الا  ملس : -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تسا -  ترـضح  نآ  زا  و 
ثیدـح یف  هیف و  یلا  اهعفری  همقللا  یتح  رخآ  ثیدـح  یف  هیف و  یلا  اهعفری  همقللا  یتح  یـش  لک  یف  رجوی  نموملاف  اربص  هللادـمح 

ساپـس ار  يادخ  درازگ و  یم  رکـش  دـبای  رد  ار  يزیچ  هاگ  ره  نموم  هک  یتسرد  هب  ار ؟  امـش  مرواین  بجع  هب  ایآ  ع  ( : 141  . ) مف
همقل اب  یتح  درب  یم  رجا  هفرـص و  نموم  سپ  دیامن .  یم  ربص  دیاتـس و  یم  ار  يادخ  دیامن ،  كرد  ار  وا  یتبیـصم  رگا  دراد و  یم 

يوس هب  هک  يا 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


 . درادرب دوخ  ناهد 

نیا يور  زا  میکح  اـنامه  دـیوگ :  مجرتم  دـناروخب  دروخ و  درب و  یناـهد  يوس  هب  هک  يا  همقل  زا  یتـح  تسا  رگید  ثیدـح  رد  و 
 . تشه درم و  هک  نآ  تخبدب  تشک و  دروخ و  هک  نآ  تسا  تخبکین  تسا  هتفگ  ثیدح 

رتهب ربص  (( 142  ) ربصلا نم  عسوا  هل و  ریخ  ادـبع  هللا  قزر  ام  بکرم  ریخ  ربصلا  هلآ : -  هیلع و  هللا  یلـص  تسا -  ترـضح  نآ  زا  و 
 . دناسر تمارک  لزنم  رس  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  رت  ماک  خارف  رتکرابم و  ار  هدنب  یلاعت  يادخ  تسا  هدومرفن  يزور  تسا و  یبکرم 

بکرم ار  ربص  هک  تسا  نیا  ریخلا و  هیـصاونب  دوقعم  لیخلا  دـیامرف  یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح -  نآ  مه  دـیوگ :  مجرتم 
 . تسا هدومرف 

دومرف دش ؟  دناوت  تشهب  لخاد ،  باسح  شسرپ و  نودب  يدرم  ایآ  هک  دندیسرپ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح -  نآ  زا  و 
 . دشاب ییابیکش  بحاص  محر و  ياراد  هک  نآ  روبص :  میحر  لک  معن ، 

نا هلاوحا  عیمج  یلع  رحرحلا  نا  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  تسا  ریـصب  یبا  زا  و 
 - نیمالا قدصلا  فسوی  ناک  امک  ارسع  رسیلاب  لدبتسا  رهق و  رـسا و  نا  هرکی و  مل  بئاصملا  هیلع  تمکارت  نا  اهل و  ربص  هبئان  هتبان 

هتشحو و بجلا و  هملظ  هررضت  مل  رهق و  رسا و  دبعتسا و  نا  هنیرح  ررضی  مل  مالسلا  هیلع  هالصلا و  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع 
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اریخ بقعی  ربصلا  کلذـک  هتما و  هللا  هب  محر  هلـسراف و  اکلم  ناک  نا  دـعب  ادـبع  هل  یتاعلا  رابجلا  لـعجف  هیلع  هللا  نم  نا  یلا  هل  اـنام 
(143  ) اورجوت ربصلا  مکسفنا  اونطو  اوربصاف و 

وا رب  بئاصم  رگا  هثداح و  نآ  رب  دـنک ،  یم  ربص  دـیآ  شیپ  وا  يارب  يا  هثداح  رگا  تسا و  درم  هدازآ  شلاوحا  مامت  رد  هدازآ  درم 
نانچ دتفا .  رد  یتخـس  تمحز و  هب  هافر  تحار و  زا  سپ  دوش و  روهقم  راتفرگ و  دـنچ  ره  دراد و  یمن  شوخان  دـنوش  روآ  موجه 

یگدنب و هب  هک  نآ  زا  تفریذـپ  رییغت  وا  تیرح  یگدازآ و  دیـسر و  مالـسلا -  هیلع  هلا و  انیبن و  یلع  یبن -  فسوی  ترـضح  رب  هک 
رابج و هاشداپ  دـیناسرن و  وا  يراوگرزب  هب  يررـض  دیـسر ،  وا  هب  هچنآ  هاـچ و  یکاـنمیب  یکیراـت و  دـش و  ـالتبم  نادـنز  يراوخ و 
دناسر و يربمغیپ  تلاسر و  هبتر  هب  لجوزع  يادخ  ار  ترضح  نآ  دروآ و  رد  وا  یگدنب  هب  تنطلس  رادتقا  زا  سپ  ار  رصم  شکرس 
وا هب  ار  دوخ  سفن  دـیریگ و  شیپ  ربـص  سپ  دراد .  ریخ  تبقاـع  روتـسد  نیا  رب  ربـص  دومرف و  شتما  رب  وا  ببـس  هب  تیاـنع  محر و 

 . دیوش لئان  يراگتسر  رجا و  هب  دیهد و  شیاسآ  شمارآ و 

منهج هنجلا و  لخد  ایندـلا  یف  هراـکملا  یلع  ربص  نمف  ربصلا  هراـکملاب و  هفوفحم  هنحلا  تسا  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ترـضح  زا  و 
تسا و ییابیکش  اهیراوگان و  نمض  رد  تشهب  ( : 144  ) رانلا لخد  اهتاوهش  اهتاذل و  هسفن  یطعا  نمف  تاوهشلا  تاذللاب و  هفوفحم 

رب هک  نآ 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


اهشهاوخ تذل و  هک  نآ  تساهشهاوخ و  اهتذل و  نمض  رد  منهج  و  دوش ،  یم  تشهب  دراو  هدروآ ،  ایند  رد  ییابیکـش  اهیراوگان ، 
 . . دوش یم  منهج  دراو  دراد ،  دوخ  سفن  تداع  ار 

دنع ربـص  هثـالث :  ربـصلا  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربـمغیپ  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  نینموـملا -  ریما  ترـضح  زا  و 
نیب ام  هجرد  هئام  ثالث  هل  بتک  اهئازع  نسحب  اهدری  یتح  هبیصملا  یلع  ربص  نمف  هیصعملا  نع  ربص  هعاطلا و  یلع  ربص  هبیصملا و 
نیب ام  هجرد  هئامعـست  هل  هللا  بتک  هیـصعملا  نع  ربص  شرعلا و م  یلا  ضرالا  موخت  نیب  اـمک  هجردـلا  یلا  هجردـلا  نیباـم  هجردـلا 

(145  ) شرعلا یهتنم  یلا  ضرالا  موخت  نیب  امک  هجردلا  یلا  هجردلا 

يادـخ دـنک ،  تبیـصم  رب  ربص  هکنآ  سپ  تیـصعم .  زا  ربص  و  تعاـط ،  رب  ربص  تبیـصم و  دزن  رد  ربـص  تسا :  هنوگ  هس  رب  ربـص 
رب ربص  هک  نآ  و  نیمز ،  ات  نامـسآ  هناـیم  ردـق  هب  رگید  هجرد  اـت  هجرد  ره  هناـیم  هجرد  دصیـس  وا  يارب  دـیامرف  یم  بجاو  یلاـعت 
رب ربص  هک  نآ  شرع و  ات  نیمز  هلـصاف  ردق  هب  يا  هجرد  ات  هجرد  ره  هنایم  هجرد  دصـشش  وا  يارب  دـنادرگ  یم  بجاو  دـنک  تعاط 

 . شرع ياهتنا  ات  نیمز  هلصاف  نوچ  هجرد  دصهن  وا  يارب  دراد  یم  بجاو  دنک ،  تیصعم 

هیلع ربصف  ءالبب  نینموملا  نم  یلتبا  نم  دومرف :  هیلع -  هللا  مالـس  هللادبع -  وبا  ترـضح  تسا :  هتفگ  هک  تسا  یلامث  هزمح  وبا  زا  و 
کی ره  ( : 146  ) دیهش فلا  رجا  لثم  هل  ناک 
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 . تسا دیهش  رازه  رجا  وا  يارب  دیامنربص  دوش و  هیلب  راتفرگ  هک  نامیا  بحاص  نامدرم  زا 

نانس نب  هللادبع  زا 

دومرف هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  هک  دومن  رکذ   - مالسلا هیلع  هللادبع -  وبا  ترـضح  تفگ )  هک   ) نانـس نب  هللادبع  زا  و 
هثامعبـس یلا  ارـشع  هدحاو  لکب  هتیطعا  اضرق  اهنم  ینـضرقا  نمف  اضرق  يدابع  نیب  ایندلا  تلعج  ینا  دـیامرف :  یم  یلاعت  يادـخ  هک 
یتکئالم نهنم  هدحاو  تیطعا  ول  لاصخ  ثالث  هتیطعا  ارهق  ائیـش  هنم  تذـخاف  اهنم  ینـضرقی  مل  نم  کلذ و  نم  تئـش  ام  فعض و 

ع ینم .  اوضرل 

نم تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذـلا  یلاـعت :  هللا  لوق  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  وبا  ـالت  مث 
 . ثالث نودتمهملا )  مه  کئلوا  و   ) نانثا همحر )  و   ) ثالث نم  هدحاو  هذهف  مهبر 

ارهق ائیش  هنم  ذخا  اذه  مالسلا -  هیلع  هللادبع -  وبا  لاق  مث 

 . دتس داد و  ضرق و  ناگدنب  نایم  رد  ار  ایند  مداد  رارق  نم  هک  یتسردب 

هب ارم  هکنآ  رتنوزف و  مهاوخ  هچنآ  نادنچ و  دصتفه  ات  هد  ار  یمهرد  ره  ضوع  مشخب  یم  يزیچ ،  ایند  زا  ارم  دهد  ماو  هک  نآ  سپ 
هب ار  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هـک  مراد  یم  ینازرا  وا  هـب  تلـصخ  هـس  ضوـع ،  رد  رهق و  هـب  وا  زا  ار  يزیچ  مریگ  یم  اـیند  زا  دـهدن  ماو 

دهد یم  انعم  نینچ  هک  ار  همیرک  هیآ  ترـضح  نآ  زا  سپ  دـنوش .  یم  دونـشخ  میامرف ،  هک  اطع  نآ  هب  نم  زا  مشخبب  دوخ  هکئالم 
یتبیصم ناشیا  هب  نوچ  هک  یناسک  دومرف :  توالت 
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زا تسا  تاولـص  ناـشیارب  هک  دـنناشیا  میئاـمن ،  یم  تشگزاـب  وا  يوـس  هـب  اـم  هـک  یتـسرد  هـب  مییادـخ و  يارب  اـم  دـنیوگب  دـسر 
نآ نآ ،  زا  دـعب  میـس و  تیادـه  هار  ناگدـنور  دـنناشیا  تسا و  مود  تمحر  تلـصخ و  هس  زا  تسا  یکی  نیا  سپ  ناشراگدرورپ 

 . دناتس وا  زا  رهق  هب  يزیچ  یلاعت  يادخ  هک  تسار  یسک  ماقم  نیا  دومرف :  ترضح 

مظعا و یلوالا  همدصلا  دنع  ربصلا  و  ( 147  ) رجالا طبحی  هبیصملا  دنع  ذخفلا  یلع  برضلا  مالسلا -  هیلع  تسا -  راوگرزب  نآ  زا  و 
اهب بیصا  مویک  اهرجا  هل  هللا  ددج  هبیصملا  دعب  عجرتسا  نم  هبیصملا و  ردق  یلع  رجالا 

یگرزب ردق  هب  رجا  یگرزب  تسا و  رتگرزب  نیتسخن  همدص  دزن  رد  ربص  تقیقح  دـناهاک و  یم  ار  رجا  تبیـصم  دزن  رد  وناز  رب  ندز 
دراد یم  هزاـت  ار  وا  رجا  یلاـعتم  میرک  يادـخ  دـیوگب ،  ار  نوعجار  هیلا  اـنا  هللااـنا و  همیرک  تبیـصم  زا  سپ  هک  نآ  تسا و  همدـص 

 . دشاب هدش  هدز  تبیصم  هک  يزور  نوچمه 

؟  دهاک یم  ار  ناشیا  ارجا  زیچ  هچ  مدرم  رب  تبیصم  لوزن  رد  درک  لاوس  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  زا  يدرم  و 
تسد ندز  طخسلا :  هیلعف  طخس  نم  اضرلا و  هلف  یضر  نمف  یلوالا  همدصلا  هنع  ربصلا  هلامش و  یلع  هنیمیب  لجرلا  قیفـصت  دومرف : 

 ، دهد اضر  یهلا  ياضق  هب  دشاب و  دونـشخ  یـسک  رگا  سپ  تسا .  یلوا  همدـص  دزن  رد  ربص  تقیقح  تسا و  پچ  تسد  هب  تسار 
مورحم يدونشخ  اضر و  باوث  زا  دروآ ،  ییاضران  رگا  دنیب و  يدونشخ  شاداپ 
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 . دنام

دبع نم  ام  دومرف :  یم  هک  مدینـش  يادـخ  لوسر  زا  تفگ :  هک  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  هجوز  هملـس  ما  زا  و 
هتبیـصم و یف  یلاعت  هللا  هرجآ  الا  اهنم  اریخ  یل  فلخا  یتبیـصم و  یلع  ینرجآ  مهللا  نوعجار ،  هیلا  انا  هللااـنا و  لوقیف  هبیـصم  هبیـصت 

تبیصم رب  ارم  شخب  شاداپ  دزم و  دنوادخ  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  دیوگب  دسر و  یتبیـصم  ار  وا  هک  هدنب  تسین  اهنم  اریخ  هل  فلخا 
 . ار شرتهب  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دشخب  رجا  هکنیا  رگم  ار  شرتوکین  نم  يارب  روآ  نیشناج  نم و 

ربمغیپ وا  زا  رتهب  نم  يارب  دومرف  هفیلخ  یلاعت  يادـخ  متفگ و  دومرف  يادـخ  ربمغیپ  هک  نانچ  تفاـی  تاـفو  هملـس  وبا  نوچ  هتفگ  و 
(148  . ) ار يادخ 

هبیصم هبیصت  ملسم  نم  ام  دومرف :  هک  مدینـش  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  لوسر  زا  هک  تسا  نینچ  رگید  ترابع  رد  و 
نم تبیـصم  رد  ارم  ادـنوادخ  هنم :  اریخ  یل  فلخاو  یتبیـصم  یف  ینرجآ  مهللا  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  لـجوزع  هللا  هرما  اـم  لوقیف : 

يرتهب نم  يارب  هملـس  یبا  زا  اجک  هک  مدرک  تشگزاب  دوخ  سفن  هب  نآ  زا  دـعب  ار ) وا  زا  رتهب  نم  يارب  نادرگ  هفیلخ  شخب و  رجا 
نم هناخ  هب  ییامرف  فیرـشت  هزاجا  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  دـش ،  يرپس  نم  هدـع  نامز  نوچ  دوب  دـهاوخن 

هک مرچ  زا  یشلاب  مداد و  تزاجا  متسش و  طرف  زا  ار  متسد  مدرک  یم  تغابد  ار  یتسوپ  نم  تساوخ و 
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هللا لوسر  ای  متفگ :  دش  غراف  نخـس  زا  نوچ  دومن و  يراگتـساوخ  دوخ  يارب  ارم  تسـشن و  نآ  رب  مداهن و  دوب  امرخ  فیل  شنورد 
دراد هبلغ  تریغ  کشر و  نم  تعیبط  رب  هک  متسه  ینز  نم  یلو   ! تسا وت  رایتخا  هکنآ  زج  میامن  رهوش  رایتخا  هک  تسین  یقح  ارم  !

بحاص ما و  هدرک  يرمع  هک  متـسه  ینز  زین  و  دـیامرف :  باذـع  نادـب  ارم  یلاـعت  يادـخ  هک  يرگن  نم  رد  یتلاـح  رد  مسرت  یم  و 
 ، ییوگیم لایع  زا  هکنآ  تسا و  هتفایرد  وت  هزادنا  هب  ارم  دوخ  نس  زا  يدرک  رکذ  هچنآ  دومرف :  ترـضح  نآ  منادـنزرف .  يرابنارگ 

 . دنتسه نم  نادنزرف  وت  نادنزرف 

ربـمغیپ هملـس  وبا  ضوع  رد  یلاـعت  يادـخ  دومرف و  جـیوزت  ارم  مداد و  میلـست  ترـضح  نآ  راـیتخا  هب  ار  دوخ  تسا  هتفگ  هملـس  ما 
 . دومرف اطع  نم  هب  وا  زا  رتهب  دومرف  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ - 

لقیلف هیخا  هافو  مکدـحا  یتا  اذاف  اعزف  توملل  نا  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  سابع  نبا  زا  و 
یف هبقع  یلع  فلخا  نییلع و  یف  هباتک  لعجا  نینـسحملا و  نم  كدـنع  هبتکا  مهللا  نوبلقنمل  انبر  یلا  اـنا  نوعجار و  هیلا  اـنا  هللااـنا و 

شردارب توف  ربخ  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  تسا و  سرت  ار  گرم  هک  یتسرد  هب  هدـعب :  انتفت  ـال  هرجا و  اـنمرحت  ـال  هللا  نیرخـالا 
يارب ام  هک  تسا  نینچ  اعد  همیرک و  ینعم  دوش و  رکذتم  ار  نوبلقنمل  انبر  یلا  انا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  همیرک  دیاب  دسرب 
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دزن رد  ار  وا  يامرف  ررقم  ادـنوادخ  میدرگ .  یم  رب  هنیآ  ره  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  ام  مییامن و  یم  تشگزاـب  وا  يوسب  میئادـخ و 
زا ار  ام  ادـنوادخ  نیرخآ .  زا  وا  لسن  رد  راد  نیـشناج  نییلع و  رد  ار  شلمع  هماـن  وا و  باـتک  هد  رارق  ناراـکوکین و  هلمج  زا  دوخ 

 . زادنیم رد  هنتف  هب  ار  ام  وا  زا  سپ  زاسم  مورحم  وا  تبیصم  رجا 

هتباـصا نم  دومرف :  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  هک  تسا  اـمهیلع -  هللا  مالـس  یلع -  نب  نیـسح  ترـضح  زا  و 
دروخ رب  یتبیصم  وا  هب  هک  یسک  ( : 149  ) هتباصا موی  هل  ناک  ام  لثماهرجا  هل  هللاددج  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  انا  اهرکذا  لاقف  هبیـصم 

رجا شتبیـصم ،  يادتبا  رد  هک  نانچ  دنادرگ  هزات  ار  وا  رجا  میرک  دنوادخ  نوعجار ،  هیلا  انا  هللا و  انا  دیوگب  دروآ  دای  هب  تقو  ره  و 
 . دوب هدیشخب  وا  هب 

یم يور  شلها  هب  یتدـش  یتخـس و  ناـمز  ره  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  هک  تسا  مالـس  نب  هللادـبع  نب  فسوی  زا  و 
(150  ) اهیلع ربطصا  هالـصلاب و  کلها  رما  دومرف و  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  نآ ،  زا  دعب  دومرف و  یم  زامن  هماقا  هب  رما  ار  اهنآ  دروآ ، 

(151  ) روآ ییابیکش  ربص و  زامن ،  رد  نک و  زامن  هب  رما  ار  دوخ  لها  : 

انا رفس و  رد  وا  دنداد و  وا  هب  ار  سابع  نب  مثق  شردارب  تلحر  ربخ  هک  تسا  هنع -  هللا  یضر  سابع -  نبا  زا  و 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


تفای یلوط  وا  سولج  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دـیناباوخ و  ار  شرتش  تفرگ و  يرانک  هار  زا  تفگ و  نوعجار  هیلا  اـنا  هللا و 
بلط ( : 152  ) نیعـشاخلا یلعالا  هریبکلاـهنآ  هالـصلا و  ربصلاـب و  اونیعتـسا  درک و  یم  تئارق  یمه  تسـشن و  رتش  رب  تساـخرب و  و 

ینتورف عوضخ و  نابحاص  هب  زج  تسا  گرزب  نیا  هک  یتسرد  هب  زامن و  ییابیکـش و  هب  یلاعت  يادخ  زا  دـییامن  يراکددـم  يرای و 
(153)

ود تفرگ و  یم  وـضو  تساـخ و  یم  رب  دوـمن ،  یم  یتبیـصم  تقو  ره  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربـمغیپ  هک  تـسوا  زا  و 
رما ار  هچنآ  مدروآ  ياج  هب  ادـنوادخ  انتدـعو :  ام  اـنلزجناف  اـنترما  اـم  تلعف  دـق  مهللا  تفگ  یم  دروآ و  یم  ياـج  هب  زاـمن  تعکر 

 . ار ام  يدومرف  هدعو  ار  هچنا  ام  يارب  نک  افو  ار و  ام  يدومن 

هب ارم  رتـسب  تفگ  دـمآ  رد  راـضتحا  تلاـح  هب  هنع -  هللا  یـضر  هداـبع -  نوچ  تفگ :  هک  تسا  تماـص  نب  دـمحم  نب  هداـبع  زا  و 
مهارف دنتـسه  نم  راوج  رد  هک  ینانآ  اب  ارم  مادـخ  ناتـسود و  تفگ :  دـندرب و  هناخ  ياضف  هب  ار  وا  رتسب  دـیرب .  نوریب  هناخ  نحص 

 . دییامن دراو  دنیبب ،  ارم  دهاوخ  یم  سک  ره  دیروآ و 

نم نابز  تسد و  زا  دـیاش  منیب و  یمن  ترخآ  ياهبـش  زا  یبش  لوا  ایند و  ياـهزور  زا  دوخ  يارب  يزور  رخآ  زج  ار  زورما  تفگ  و 
تسوا تردق  هضبق  رد  هدابع  ناج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  مسق  دشاب و  هدش  رداص  اهامش  هب  تبسن  يزیچ 
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شیوخ هنیـس  هنیک  دییآ و  رب  صاصق  ماقم  رد  دیناد  یم  نم  زا  يزوج  دوخ  سفن  رب  کی  ره  موش .  صاصق  بجوتـسم  تمایق  رد  ، 
راگزومآ و ام  يارب  وت  دـنتفگ  همه  دـیامن .  زاورپ  ندـب  نایـشآ  زا  محور  غرم  دـیآ و  رب  نت  زا  مناج  هک  رتشیپ  نآ  زا  دـیناشن  ورف  ار 

سپ يرآ .  دـنتفگ :  دـیرذگ ؟  یم  رد  يا  هتفرن  ناسحا  یکین و  هار  هب  زج  اهام  اـب  هتفگن و  يدـب  یمداـخ  هب  يدوب ،  راوگرزب  ردـپ 
یم یلوا  شیاشخب  حفص و  هب  وت  دندوشخب و  نم  رب  وت  ناگدنب  هک  شاب  هاوگ  ادنوادخ  دهشا  مهللا  تفگ :  درک و  نامسآ  هب  يور 

زا محور  نوچ  دییارسن و  هحون  دیرگن و  نم  رب  امش  از  یـسک  دیراپـس :  رطاخ  هب  دیونـشب و  ارم  تیـصو  تفگ  ار  اهنآ  سپ  یـشاب . 
هب دییامن  ترفغم  شزرمآ و  تساوخرد  هدابع  يارب  دییآ و  رد  يدجـسم  هب  دیریگب و  کین  ییوضو  امـش  همه  دنک ،  تقرافم  ندب 
ارم هزانج  نآ  زا  دـعبزامن  ییابیکـش و  هب  دـینک  يرای  ( 154  ) هالـصلا ربصلاب و  اونیعتـسا  و  دیامرف :  یم  لجوزع  يادـخ  هک  یتسرد 

ناوغرا بوچ  نم  يولهپ  ریز  رد  دـیزورفیم و  نم  یپ  رد  شتآ  دیراپـس و  مکاـخ  هب  دـیرب و  مربق  يوس  هب  و )  ) دیباتـشب دـیریگرب و 
(155  . ) دیراذگن

زج ردـصلا و  هجولا و  مطل  لیوعلا و  لیولاب و  خارـصلا  عزجلا  دـشا  دومرف :  هک  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ترـضح  زا  تسا  رباـج  زا  و 
هللا عنص  امب  یضر  دقف  یلاعت  هللادمح  عجرتساو و  ربص  نم  ربصلا و  كرت  دقف  هحاونلا  ماقا  نم  رعشلا و 
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یباتیب رت  تخس  ( : 156  ) هرجا لجوزع  هللا  طبحا  میمذوه و  ءاضقلا و  هیلع  يرج  کلذ  لعفی  مل  نم  لـجوزع و  هللا  یلع  هرجا  عقو  و 
ورف ار  ربص  تریس  دراد ،  ياپ  رب  ییارـس  هحون  هک  نآ  تسا و  يوم  ندنکرب  هنیـس و  تروص و  رب  ندز  یلیـس  ياو و  هملک  هب  دایرف 

تـسا هداد  اضر  یهلا  ياضق  هب  دیامن ،  دمح  ار  یلاعت  يادخ  دیوگب و  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دنک و  ربص  هک  نآ  تسا و  هتـشاذگ 
اـضر یهلا  رما  هب  درواین و  یلاعت  يادخ  هب  تشگزاب  درازگن و  یهلا  دمح  دـنکن و  ربص  هک  نآ  تسا و  لجوزع  يادـخ  اب  وا  رجا  و 

 . دراد یم  رده  تسپ و  ار  وا  رجا  لجوزع  يادخ  تسا و  هدیهوکن  تشز و  هدش و  يراج  وا  رب  اضق  دهدن ، 

هللادبع نب  یعبر  زا 

وه ءالبلا و  هیتای  نموملا  یلا  نابقتـسی  ءالبلا  ربصلا و  نا  دومرف :  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ترـضح  هک  تسا  هللادـبع  نب  یعبر  زا  و 
الب نموم و  يوس  هب  دنیوج  یم  تقبس  الب  ییابیکش و  ( . 157  ) عوزج وه  ءالبلا و  هیتایف  رفاکلا  یلا  نابقتسی  ءالبلا  عزجلا و  روبص و 

 . تسا باتیب  وا  دنیوج و  یم  یشیپ  رفاک  يوس  هب  الب  یباتیب و  و  تسابیکش ،  وا  دوش و  یم  دراو  وا  رب 

دنع هذخف  یلع  هدـی  ملـسملا  برـض  دومرف :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  ترـضح -  نآ  زا  و 
دوخ شاداپ  رجا و  تسوا  ندرک  رده  دوخ ،  يوناز  رب  ناملسم  ندز  ( . 158  ) هرجال طابحا  هبیصملا 
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 . ار

 : دومرف هک  تسا  هیلع -  هللا  مالس  مظاک -  ترضح  هک  تسا  ریکب  نب  یسوم  زا  و 

اهبحاص مرحی  یتلا  هبیصملا  امنا  باوثلا  لجوزع  هللا  نم  اهیلع  تبجوتسا  ربصلا و  اهیلع  تیطعا  یتلا  هبیـصملا  ندعت  ال  قاحـسا !  يا 
یـشاب و هدش  هداد  نآ  رب  ییابیکـش  ربص و  هک  ار  یتبیـصم  نآ  رامـشم  تبیـصم  ( . 159  . ) اهلوزن دـنع  ربصی  مل  اذا  اـهباوث  اـهرجا و 

یماگنه ددرگ ،  مورحم  باوث  رجا و  زا  نآ ،  بحاص  هک  تسا  نآ  تبیـصم  هکلب  دشاب ،  هدیـشخب  وت  هب  باوث  شاداپ  یلاعت  يادخ 
 . دهد تسد  زا  ربص  نانع  شلوزن  رد  هک 

وا هب  هک  یتبیـصم  زا  دش و  دراو  يدرم  میدوب  مالـسلا -  امهیلع  هللادبع -  یبا  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ :  هک  تسا  رـسیم  یبا  زا  و 
ردق يذلا  لجوزع  هللا  ردق  کیلع  یضمی  ربصت  مل  نا  رجوتف و  ربصت  نا  کنا  اما  دومرف :  ترضح  نآ  دومن .  تیاکش  دوب ،  هدیسر 

ییامنن و يراددوخ  رگا  يراذگ و  کین  شاداپ  هریخذ  ینک  يرادنتشیوخ  ربص و  رگا  هک  یتسرد  هب  ( : 160  ) مومذم تنا  کیلع و 
 . دوب یهاوخ  دزم  یب  هدیهوکن و  وت  دوش و  یم  يراج  وت  رب  یهلا  ردق  يروآ  یباتیب 

هدـنع تابثلا  ربصلا و  هترـشابم و  یف  نـال  لـقع  نمل  همارک  نموملا و  نیز  ءـالبلا  تسا :  هدومرف  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ترـضح 
نم لثمالاف و  لثم  الا  نموملا  ءالب و  دـشا  ءایبنالا  رـشاعم  نحن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  لاق  لاـق  (161  ) نامیالا هبسن  حیحصت 

ذذلت هل  یلاعت  هللا  ظفح  رتس  تحت  ءالبلا  معط  قاذ 
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دق هنحملا و  ءالبلا و  نارین  همعنلا  راونا  تحت  همعنلا و  راونا  ءالبلا  نارین  تحت  نال  هدیقف  اذا  هیلا  قاتـشی  همعنلاب و  هذذـلت  نم  رثکا  هب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  یلا  مدآ  ندـل  نم  هدابع  نم  دـبع  یلع  یلاعت  هللا  ینثا  ام  و  ریثک ،  همعنلا  یف  کلهی  ریثک و  هنموجنی 

نم ءالبلا و  اهتایاهن  تایادب  ءالبلا و  اهتایادـب  تایاهن  هقیقحلا  یف  یلاعت  هللا  تامارکف  هیف  هیدوبعلا  قح  ءافو  هثالتبا و  دـعب  الا  ملس - 
فلا اهمدقت  هنحم  نم  اکـش  دـبع  یف  ریخ  نیدـصاقلا و ال  لیلد  نیبرقملا و  سنوم  نینموملا و  جارـس  لعج  يولبلا  هکبـش  نم  جرخ 

یف رکـشلا  قح  يدوی  نم ال  کلذـک  ءامعنلا  یف  رکـشلا  ءاضق  مرح  ءالبلا  یلع  ربصلا  قح  یـضقی  نم ال  هحار و  فلا  اهعبتا  همعن و 
(162  . ) نیدورطلا نم  وهف  امهمرح  نم  ءالبلا و  یف  ربصلا  ءاضق  نع  مرحی  ءامعنلا 

تبـسن تیناقح  شدزن  رد  تابث  نآ و  رب  ربص  ـالب و  ترـشابم  رد  هک  اریز  ار  لـقع  ناـبحاص  رم  تسا  تمارک  و )  ) نموم تنیز  ـالب 
یم الب  یتخـس  عقوم  مدرم  ریاس  زا  رتشیب  ناربمغیپ  هورگ  ام  هک  تسا  هدومرف  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  تسا و  نامیا 

 . ناشدوخ هبترم  بسح  هب  دنیآ  دورف  هک  يا  هجرد  ره  ات  الاب  زا  نامیا  لها  دننینچ  میشاب و 

زا هدایز  هک  تسالب  نآ  زا  یتذل  وا )  ) يارب هتـشاد و  شظوفحم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يا  هدرپ  ریز  رد  دیـشچ ،  الب  معط  هک  نآ  و 
دوش یم  نآ  يوس  هب  دنمقوش  دبایب ،  ار  لاب  نوچ  دشاب و  تمعن  هب  وا  ذاذتلا 
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هک اـسب  تسا ،  تـنحم  ـالب و  ياهـشتآ  تـمعن ،  ياـهرون  ریز  رد  و  تـمعن ،  ياـهرون  تـنحم ،  ـالب و  ياهـشتآ  ریز  رد  هـک  اریز  : 
يا هدنب  یلاعت  يادخ  تسا  هدومرف  انث  دنتفا و  یم  رد  تکاله  جنر و  هب  تمعن ،  رتسب  ناگتفخ  دنبای و  یم  ییاهر  الب  دنب  ناراتفرگ 

ار هدنب  نآ  يالتبا  رگم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ -  لوسر  نامز  ات  مالـسلا -  هیلع  مدآ  ترـضح  دهع  زا  دوخ  ناگدنب  زا 
تسـالب و اـهنآ  ياهتیادـب  هک  تسا  یتاـیاهن  تـقیقح  رظن  رد  یلاـعت  يادـخ  تاـمارک  سپ  تـسا ،  هدوـمن  یگدـنب  قـح  يادا  هـک 

لیلد نابرقم و  سنوم  تسا و  نامیا  لها  غارچ  دـبای ،  يراگتـسر  الب و  ماد  زا  هکنآ  تسالب و  اهنآ ،  ياهتیاهن  هک  تسا  ییاهتیادـب 
دیآ یم  نوزف  شتمعن  هنوگ  رازه  هک  دنک  یتنحم  زا  تیاکش  هک  هدنب  نآ  رد  يزیچ  تسین  نانم و  دنوادخ  ناگدنیوج  ناگدنیوپ و 

دنام و مورحم  ار  ءامعن  رکـش  شاداپ  دراذگن و  ار  الب  رد  يراد  نتـشیوخ  ربص و  قح  هک  نآ  دوش و  یم  رابنا  شتحار  هنوگ  رازه  و 
رد دـیآ  ینایز  نبغ و  نینچ  راچد  هک  نآ  دـنارذگ و  نامرح  هب  الب  رب  ربص  ياـضق  زا  دـیامنن  ار  ءاـمعن  رکـش  يادا  هک  نآ  نینچمه 

 . تسا ناگدنار  رامش  زا  یلاعت  يادخ  هاگرد 

یتای یتح  ینلهماف  ءاخرلا  یف  نوعبـس  یلع  یتا  دق  مهللا  دیوگ :  یم  دوخ  ياعد  رد  مالـسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  بویا -  ترـضح  و 
هافر تمعن و  هب  لاس  داتفه  نم  رب  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ  ( : 163  ) ءالبلا یف  نوعبس  یلع 
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(164  . ) درذگب الب  تنحم و  هب  لاس  داتفه  ات  ارم  شخب  تلهم  سپ  تشذگ 

یف اـم  رهظی  عزجلا  و  ءافـصلا ،  روـنلا و  نم  داـبعلا  نطاوـب  یف  اـم  رهظی  ربـصلا  تسا :  هدوـمرف  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ترـضح  و 
یلع نیبا  وه  دـحا و  لک  هرکنی  عزجلاو  نوتبخملا ،  الا  هدـنع  تبثی  ـال  و  دـحا ،  لـک  هیعدـی  ربصلا  هشحولا و  هملظلا و  نم  مهنطاوب 

بارطـضا ال نع  ناک  ام  و  هقاذـم ،  رمتـسی  ام  ربصلا  ریـسفت  بذاکلا و  قداصلا و  نع  ربخی  هبیـصملا  هنحملا و  لوزن  نـال  نیقفاـنملا 
تابخالا نع  اهلئا  وا  تلخ  هلزان  لک  لاحلا و  رییغت  نوللا و  ریغت  صخشلا و  نزحت  بلقلا و  بارطضا  عزجلا  ریسفت  و  اربص ،  یمـسی 

نم لخد و  دـقف  هرخاوا  نم  هلخد  نمف  ولح  هرخاو  زم  هلوا  ام  ربصلا  رباص و  ریغ  عوزج  اهبحاصف  یلاـعت  هللا  یلا  عرـضتلا  هباـنالا و  و 
(165  ) ربصلا هنم  امع  ربصی  ربصلا ال  ردق  فرع  نم  جرخ و  دقف  هلئاوا  نم  هلخد 

ربص نمف  (166  ) اربخ هب  طحت  مل  ام  یلع  ربصت  فیک  مالسلا و  امهیلعو  هلآ  انیبن و  یلع  رـضخ  یـسوم و  هصق  یف  لجوزع  هللا  لاق  و 
هنجلاب و يا  (167  ) نیرباصلا رـشب  لجوزع و  هللا  لاق  ام  هبیـصن  ماعلا و  نم  وهف  هرتس  کتهب  عزجی  مل  قلخلا و  یلا  کشی  ملو  اـهرک 

نیرباصلا عم  هللا  نا  لجوزع  هللا  لاق  ام  هبیـصن  صاخلا و  نم  وهف  راـقو  هنیکـس و  یلع  ربص  بحرلاـب و  ءـالبلا  لبقتـسا  نم  هرفغملا و 
ياهنطاب رد  ار  هچنآ  دراد  یم  ادیپ  عزج  افص و  رون و  تسا  ناگدنب  ياهنطاب  رد  ار  هچنآ  دنک  یم  اراکشآ  ربص  (( 168)
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 . تسا يراد  نتشیوخ  ربص و  ماقم  راد  يوعد  سک  ره  افج و  تملظ و  زا  تساهنآ 

ار عزج  یباتیب و  دروآ و  دنناوتن  گنرد  ماقم  نیا  رد  دنرامگ ،  رطاخ  رب  تابث  یگتسهآ و  دنراد و  راوخ  ار  نت  هک  ناتبخم  زج  یلو 
غورد يوگتـسار و  زا  تبیـصم  تنحم و  لوزن  هک  اریز  دوش ،  یم  رتراکـشآ  قافن ،  بابرا  لاح  رد  دراد و  یم  شوخان  یـسک  همه 

 ( ناهیوا ءرملا  مرکی  ناحتمالا  دنع   . ) دهد یم  ربخ  نز 

 ، عزج ریـسفت  و  درمـش ،  ناوتن  شربص  دزیخ  بارطـضا  نآ  زا  هچنآ  دیامن و  یم  راوگان  خلت و  شقاذم  هک  تسا  نیا  ربص  ریـسفت  و 
قح هب  عوجر  ینتورف و  عوضخ و  زا  شلئاوا  هک  هثداح  ره  سپ  لاح .  رییغت  گنر و  ندیرپ  نت و  یکانهودنا  تسا و  لد  بارطـضا 

یموق يارب  هک  تسا  يزیچ  ربص  و   ) تسا راد  نتـشیوخان  باتیب  رباص و  ریغ  عوزج  شبحاص  دـشاب ،  یلاخ  ادـخ  يوس  هب  عرـضت  و 
 ( . تسا هدیمر  نآ  زا  دیآرد ،  شلیاوا  زا  هک  نآ  هدیـسر و  وا  هب  دیآرد  شرخاوا  زا  هک  نآ  تسا  نیریـش  شتبقاع  خـلت و  شتیادـب 

(169)

 : تسا تفگ  یمور  يولوم  هک  نانچ  تسا  قشع  تعیبط  ار  ربص  روتسد ،  نیرب  دیوگ  مجرتم 

دوب ینوریب  هک  ره  دزیرگ  ات  دوب  ینوخ  شکرس  لوا  قشع ، 

 . تفاتش ناوتن  ربص  يوس  هب  زج  تفایرد  ربص  ردق  هک  نآ  و 

دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

رب یناوت  ربص  هنوگچ  هک  دهد  یم  ینعم  نینچ  و  دیامرف :  یم   - مالسلا امهیلع  انیبن و  یلع  رضخ -  یسوم و  هصق  رد  یلاعت  يادخ  و 
نطاب يدنمشناد  هطاحا  هچنآ 
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(170  ( ) يرادن نآ  رب 

هرهب تسا و  ماع  وا  ربص  دردن ،  دوخ  هدرپ  ییاتیب ،  راهظا  هب  دربن و  قلخ  يوس  هب  تیاکـش  دـنک و  ربص  تهارک  يور  زا  هکنآ  سپ 
(171  ) هد تراشب  ار  نارباص  هک  دهد  یم  ینعم  نینچ  دیامرف و  یم  همیرک  هیآ  رد  یلاعت  يادخ  هک  نآ  شبیصن  و 

صاخ ربص  وا  ربص  تسا  راقو  هنیکس و  يور  زا  شربص  دیوگ و  ابحرم  ار  نآ  دنک و  الب  زابشیپ  هک  نآ  تشهب و  شزرمآ و  هب  ینعی 
(173 (- ) 172  . ) تسا ربص  نابحاص  اب  يادخ  هک  دهد  یم  نینچ  ینعم  دومرف و  لجوزع  يادخ  نآ  شبیصن  هرهب و  تسا و 

دنتـشاد و باوث  دیما  هن  تیلهاج  نامز  رد  برع  مدرم  اهنآ :  ناتـسود  نادنزرف و  گرم  دزن  رد  تسا  ناینیـشیپ  تالاح  زا  یخرب  رد 
عزج لها  دنتخانـش و  یم  ار  نآ  لضف  و )  ) یگرزب دندومن و  یم  ار  ربص  بتارم  ظفح  تالاح ،  نیا  اب  دنتـشادنپ .  یم  یباقع  میب  هن 

یم يدرمناوج  يدار و  هولج  دنتـسب و  یم  دوـخ  رب  ملح  تنیز  دندرمـش و  یم  مزح  طیارـش  زا  دـندرک و  یم  شنزرـس  ار  یباـتیب  و 
دنزرف و هک  سک  رایسب  هچ  هک  هیام  هیاپ و  نیا  هب  دنتسج ؛ یم  هانپ  یلـست ،  نسح  هب  ار  شیوخ  يراتفرگ  يراوخ و  زا  رارف  دنداد و 

تابث رب  دندرب ،  یپ  يرادنتشیوخ  ربص و  باوث  هب  ندروآ و  مالسا  نوچ  درب .  یمن  وا  زا  مان  دیـسر و  یم  كاله  هب  شردارب  ردپ و 
لیزج رجا  لیمج و  رکذ  هریخذ  تبتر و  عافترا و  دیزم  دوخ  يرب  دندوزفا و  دوخ  لمحت  يرادیاپ و  و 
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 . دنتخانش

 ، دـندوب رخاف  يابید  صلاخ و  رز  نوچ  یناناوج  رـضاح و  شدـنزرف  هس  میدـش و  لـخاد  دوعـسم  نبا  رب  تسا :  هتفگ  صوحـالاوبا 
زا دوخ  يارب  دیدرب و  هطبغ  نم  رب  نارسپ  نیا  زا  انامه  تفگ :  میدنامورف .  تفگـشب  اهنآ ،  يایح  راقو و  اهب و  لامج و  زا  هک  نانچ 
دنک یم  دوخ  يارب  نانیا  لثم  هب  دنزرف  يانمت  ملسم  درم  يادخ ،  هب  مسق  يرآ :  میتفگ :  دیهاوخ .  یم  نادنزرف  نینچ  یلاعت  يادخ 

هک یئادخ  هب  مسق  تفگ :  دندوب .  هتشاذگ  هضیب  هتسب و  هنایشآ  اهکوتسرپ  فقس  نآ  رب  درک و  دنلب  ناخ  فقس  يوس  هب  رـس  سپ  . 
زا هضیب  کی  هکنیا  زا  مراد  یم  رت  تسود  مناشفیب ،  نادنزرف  نیا  روبق  كاخ  زا  تسد  رگا  هنیآ  ره  تسوا ،  تردـق  هضبق  رد  مناج 
رب نادنزرف  تاوف  رد  باستحا  ربص و  باوث  رب  قوش  صرح و  يور  زا  ار  نخـس  نیا  دنکـشب .  مه و  رد  دتفا  ورف  ناغرم  نیا  نایـشآ 

 . دروآ نابز 

ردام هاگان  دوب .  هتـسشن  دوخ  يوناز  ود  رب  دومن و  یم  توـالت  مدرم  رب  نارق  دجـسم ،  رد  هنع -  هللا  یـضر  دوعـسم -  نب  هللادـبع  و 
نبا تفرگ .  رارق  ردپ  رانک  رد  هتفاکـش  ار  مدرم  تشاد  مان  درک و  اهر  ردپ  يوس  هب  ار  شدنزرف  دمآ و  رد  دجـسم  هب  وا  زا  يدنزرف 
 . دروخ ورف  ار  وا  ناهد  بآ  هک  دوب  کیدزن  دیسوب و  یمه  ار  وا  تسوا و  زا  رتهب  سک  نآ  هک  نآ  یمس  هب  ابحرم  تفگ :  دوعسم 

ره مسق  ادخ  هب  تفگ :  سپ 
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 : تفگ ینک ؟  یم  هک  تسا  ییانمت  هچ  نیا  شدنتفگ  نامز  نیا  رد  تسا .  نادنزرف  امش  رامش  زا  رتلهـس  تناردارب  وت و  گرم  هنیآ 
اما متـشاد  ریخ  هدارا  متفگ  هکنیا  زا  مرادن و  هراچ  مهدزاب  ربخ  ار  امـش  هکنیا  زج  دـیدرک و  یلاوس  امـش  هک  یتسرد  هب  اوفع ،  مهللا 

مدینش ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  زا  مراد  میباهنآ  رب  ناشتایح  زا  موش و  یم  زیاف  ربص  رجا  هب  اهنآ  توف  رد  نم 
درم هک  دمآ  دهاوخ  امش  رب  يراگزور  دلولا :  لاملا و  هرثکب  ظبغی  امک  لاحلا  هفخب  لجرلا  ظبغی  نامز  مکیلع  یتای  دومرف :  یم  هک 

 . دنرب یم  دسح  هطبغ و  رگیدکی  رب  دنزرف  لام و  ینوزف  هب  مدرم  هک  نانچ  دنرب  هطبغ  دسح و  لاح  تفخب  ار 

هک يدنوادخ  دمح  تفگ :  دنام .  یمن  وت  يارب  يرسپ  هک  یتسه  يدرم  وت  دنتفگ :  ار  وا  دنام .  یمن  رسپ  ار  هنع -  هللا  یـضر  رذوبا 
(174  . ) دراد یم  اقب  راد  هریخذ  دناتس و  یم  انف  راد  زا  ار  اهنآ 

ماقم رد  ار  میلست  ربص و  مناملسم و  يدرم  نم  تفگ :  دنتـشذگ  رد  ( 175  ) ماع نوعاط  هب  رـسپ  تفه  ینزاملا  رماع  نب  هللادبع  زا  و 
 . ناعذا لوبق و 

هدید میتسیرگ  ام  سپ  داد  یم  ناج  هک  دوب  هداتـسیا  دوخ  زا  يدنزرف  رـس  رب  میدش و  دراو  ذاعم  رب  تفگ :  هک  تسا  نمحرلادبع  زا 
دنلب ادص  هداد  تسد  زا  نانع  رابطصا و  میتسناوتن ،  يرادنتشیوخ  رایتخا و  مامز  ام  زا  یضعب  تفای و  نایرج  اهکشا  دش و  نایرگ  اه 

 . میدرک
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ره زا  مراد  یم  رت  تسود  ار  دنزرف  نیا  گرم  دـناد و  یم  ارم  ياضر  یلاعت  يادـخ  هب  مسق  دیـشاب  تکاس  تفگ :  دومن و  عنم  ذاعم 
هللا یلص  يادخ -  ربمغیپ  زا  هک  یتسرد  هب  متفای .  روضح  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر -  ترـضح  باکر  رد  هک  يداهج 
اراد تیملا  لدبا  هبستحا  هتبیصم و  یلع  ربصف  تام  انینـض و  هب  ازیزع و  هیلع  ناک  نبا و  هل  ناک  نم  دومرف :  هک  مدینـش  هلآ -  هیلع و 

 : ناوضرلا هرفغملا و  همحرلا و  هالصلا و  باصملا  لدبا  هرارق و  نم  اریخ  ارارق  وهراد  نم  اریخ 

وا تبیـصم  رد  باستحا  ربص و  ردپ  دریمب و  دنزرف  نا  دورب و  وا  تسد  زا  هک  داد  دناوتن  لد  دـشاب و  زیزع  يدـنزرف  ار  وا  هک  یـسک 
وا ردپ  دراد و  ینازرا  رتوکین  یهاگمارآ  ایند و  هناخ  زا  رتهب  يا  هناخ  ار  دنزرف  فوطع  میحر  فوئر و  میرک  دـنوادخ  دریگ ،  شیپ 

دمآ رب  زامن  گناب  انثا  نیا  رد  تشذگ  رد  رسپ  ات  میدنام  دیامرف .  هریخذ  نارفغ  شزرمآ و  ناحیر و  حور و  ناوضر و  تمحر و  ار 
هتفرگرب هزاـنج  يدرم  دوب و  هدومن  نفک  هدرک و  طونح  هداد و  لـسغ  ار  رـسپ  میدـمآ  زاـب  نوـچ  میرازگب .  رهظ  زاـمن  هک  میتـفر  و 

ابا يا  دـهد ! تیفاـع  نسح  داـنک و  تمحر  تیادـخ  میتـفگ  میدـش و  قحلم  ذاـعم  هب  دوب  هدیـشکن  ناریج  ناوـخا و  روـضح  راـظتنا 
! ؟  میوش رضاح  دوخ  ردارب  دنزرف  هزانج  هب  میرازگب و  زامن  هک  يدشن  ام  رظتنم  هچ  نمحرلادبع 

هک یتعاس  رد  ار  تاوما  هک  میرومام  ام  تفگ : 
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نوچ دـش .  ربق  لخاد  وا  اب  مه  يرگید  دـمآ و  رد  ربق  هب  شیورد .  هاوخ  دـشاب و  ینغ  هاوخ  میریگرب  دنراپـس  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج 
يارب وت  ددـم  رکـش  رد  ار  دوخ  بدا  كرت  تفگ :  درک و  اـبا  دـیآ  رب  ربق  زا  اـت  منک  شددـم  هک  مدرک  زارد  دـیآ ،  نوریب  تساوخ 
تلاـح روتف  دـشیدنا و  ارت  نم  زا  یعزج  دسانـش و  يزجع  نم  رد  یلهاـج  هک  مراد  تهارک  یلو  منک  یمن  شیوخ  توق  تاراـهظا 

دیـشکدوخ و مشچ  رب  دـیبلط و  همرـس  دـیلام و  دوخ  يوم  رب  تساوـخ و  نغور  دـمآ و  رد  دوـخ  سلجم  هب  سپ  درادـنپ .  تبیـصم 
نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تفگ :  یمه  دـینارذگ و  مسبت  هب  ار  شزور  زا  رتشیب  دیـشوپ و  رد  دـندروآ و  رـضاح  ار  يدرب  درک  تراشا 

رد میدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  يارب  ام  تاف :  ام  لکل  كرد  هبیصم و  لک  نم  ازع  کله و  کلاه  لک  نم  فلخ  هللا  یف 
دوش توف  ار  هچنآ  تسا  یفالت  و )  ) یتبیصم ره  رب  تسا  ربص  دشاب و  هدش  كاله  هک  تسا  یکلاه  ره  زا  نیشن  ياج  یهلا  ههجو 

یم نایرب  تشوگ  هک  ار  یمداخ  دندوب  امهیلع -  هللا  مالس  نیسحلا -  نب  یلع  ترـضح  روضح )  ) رد یموق  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
اهر ترضح  نآ  زا  يدنزرف  رس  رب  وا  تسد  زا  هتفات  شتآ  هب  خیس  دروآ و  باتش  هب  ار  نایرب  تشوگ  مداخ  دومرف  باتـشب  رما  دومن 

 : دومرف مداخ  هب  تفای .  هدرم  ار  دنزرف  تساخرب و  ترضح  نآ  تشذگ .  رد  همدص  نآ  هب  دش و 
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(176  ) تخادرپ دنزرف  زیهجت  نآ  زا  سپ  يدوب  هدیشیدنین  يدمع  يدازآ و  يادخ  هار  رد  وت  هدمعتت :  مل  کنا  اما  هللا  هجولرح  تنا 

یتخومآ هک  زا  شدنتفگ  متخومآ .  نم  هک  یتسرد  هب  ار ،  ربص  ار و  ملح  ار و  ملع  دـیزومایب  تفگ :  هک  تسا  سیق  نب  فنحا  زا  و 
ره زا  نخـس  هتـسشن و  وا  دزن  تفگ :  تشاد ؟  هیام  هزادـنا  مادـک  هب  دوب و  هیاپ  هچ  رد  شملح  دـنتفگ  مصاع  نب  سیق  زا  تفگ :   ؟

هتسخ دنب و  هتسب  زین  ار  لتاق  دنتشاذگ و  وا  يور  شیپ  رد  دنروآ و  هتشغآ  نوخ  هب  هتشک  ار  وا  رـسپ  هاگان  میدوب  هتـسویپ  رد  سنج 
يور دوخ  دنزرف  لتاق  هب  دـش ،  مامت  شنخـس  نوچ  دومنن و  نخـس  عطق  درکن و  زاب  ناوناز  زا  ار  اهتـسد  هقلح  دـندرک  رـضاح  دـنک 

 . دـش رداص  هدراـن  نیا  نم  زا  مدوب و  كانبـضغ  تفگ  يدرک ؟  ار  راـک  نیا  هک  تشاد  رب :  هچ  ارت  ردارب ! دـنزرف  يا  تفگ  دروآ و 
ددع زا  يروآ و  یم  نایصع  ار  لجوزع  يادخ  يزادنا و  یم  رد  يراوخ  هب  ار  دوخ  دیآ ،  بلاغ  یمـشخ  وت  رب  تقو  ره  ایآ  تفگ : 

يا تفگ :  دروآ و  دوخ  نارـسپ  هب  يور  نآ  زا  سپ  مدیـشخب  وت  هب  ار  شیوخ  دـنزرف  هید  مدرک و  تدازا  ورب  یهاک ؟  یم  شیوخ 
و)  ) مرازگ زامن  وا  رب  هک  دیروایب  نم  دزن  ار  هزانج  دـیتفای  تغارف  نوچ  دـیناشوپب و  نفک  دـیهد و  لسغ  ار  دوخ  ردارب  نم  نادـنزرف 

امش زا  نم  لوتقم  دنزرف  ردام  تفگ :  ار  نادنزرف  دش ،  نفد  نوچ 
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نم لام  زا  ار  وا  دنزرف  هید  دهد  اضر  دیراد  نیکمت  نم  نامرف  رد  زا  امـش  هچنآ  هب  هک  مرادـن  نامگ  تسا و  رگید  یموق  زا  تسین و 
(177  . ) دیزادرپب وا  هب 

هداتسیا و وا  ربق  رس  رب  رذوبا  تفای  تافو  هنع -  هللا  یضر  رذ -  یبا  نبرذ  نوچ  هک  تسا  هدروآ  هیقف  رد )  ) همحرلا هیلع  قودص -  و 
يدوب و دـنزرف  وکین  نم  يارب  وت  مسق  يادـخ  هب  داـنک ! تمحر  تیادـخ  رذ  يا  تفگ :  دوـمن و  حـسم  دوـخ  تسد  هب  ار  ربـق  يور 
زا ار  وت  یتسین و  دوقفم  نم  زا  مدونشخ و  وت  زا  نم  يا  هتسسگ  ار  ایند  یناگدنز  هتـشر  هتـسب و  رب  تخر  یناف  راد  نیا  زا  هک  نونکا 
 ، مراد میب  ربـق  دورو  زا  هن  رگا  تسین و  یتجاـح  لـجوزع ،  يادـخ  هب  زج  ارم  يا و  هدـش  نم  هریخذ  هـکلب  مـناد  یمن  هتـساک  دوـخ 
هک يادخ  هب  دشاب .  ماوت  رب  هک  ینزح  زا  تسا  هدرک  لوغشم  ارم  مراد ،  وت  يارب  هک  ینزح  مشاب و  وت  ياج  هب  هک  مدش  یم  رورـسم 

تـضرتفا ام  هتبه  دق و  ینا  مهللا  يا  هتفنـش  هچ  يا و  هتفگ  هچ  هک  متـسناد  یم  شاک  مدرک و  هیرگ  وت  يارب  هکلب  متـسیرگن ،  وت  رب 
هتشاد بجاو  وا  رب  نم  زا  هک  ار  یقح  ادنوادخ  ینم .  مرکلا  دوجلاب و  قحا  تناف  کقح  نم  هیلع  تضرتفا  ام  هل  بهف  یقح  نم  هیلع 

 . ینم زا  رتراوازس  شیاشخب  دوج و  هب  وت  ياشخبب و  وا  رب  يا ،  هدومرف  بجاو  وا  رب  دوخ  قح  زا  هچنآ  سپ  مدیشخب ،  وا  هب  يا 
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(178)

رذ يا  تفگ :  هداتسیا و  وا  ربق  رـس  رب  رمع  شردپ  تفای  تافو  رذ  نوچ  هک  رذ  نب  رمع  نبرذ  يوس  هب  يرونید  تسا  هداد  دانـسا  و 
دوب شوخ  هچ  تسین و  يدحا  هب  تجاح  یلاعت  يادـخ  زج  ار  ام  تسین و  يرقف  یتخـس و  ار  ام  وت  زا  سپ  داب  وت  رب  يادـخ  تمحر 

تسا هدرک  لوغـشم  ارم  مشاب و  وت  ياج  هب  هک  مدرک  یم  وزرآ  يدوبن ،  ربق  تشحو  رگا  مدوب و  هدرم  وت  زا  شیپ  هدنامن و  یقاب  هک 
نامـسآ يوس  هب  رـس  سپ  دنتفگ .  وت  اب  هچ  يا و  هتفگ  هچ  هک  یمتـسناد  شاک  دشاب .  وت  رب  هک  ینزح  زا  تسوت  يارب  هک  یهودنا 

نیدوجالا و دوجا  تناف  هنیب  کـنیب و  اـم  بونذـلا  نم  هل  رفغاـف  هنیب  ینیب و  اـمیف  یقح  هل  تبه  دـق و  ینا  مهللا  تفگ :  درک و  دـنلب 
وت و هنایم  رد  وا  زا  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  زین  وت  سپ  دوب  وا  نم و  هنایم  هک  ار  یقح  وا  هب  مدیـشخب  نم  ایادـخ  راب  نیمرک .  ـالا  مرکا 

رایتخا وت  ربق  رب  رگا  وت و  زا  میدش  ادـج  تفگ :  دـش و  فرـصنم  وا  ربق  زا  نآ  زا  دـعب  یتسه .  ناگدنـشخب  رت  هدنـشخب  وت  تسوا و 
(179  ) دناسر میتسناوت  یمن  وت  هب  يا  هدیاف  میدرک  یم  تماقا 

دربم زا 

 : تفگ دندوب و  هدیناشوپ  هماج  هب  ار  وا  هداتـسیا و  وا  رـس  رب  شردـپ  تفای ،  تافو  رمع  نب  رذ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دربم  و 
یلاعت يادخ  يوس  هب  زج  تسین و  یتساک  ام  رب  وت  توف  زا  نم  كرسپ  يا 
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لوغشم وت  رب  هودنا  زا  وت  يارب  هودنا  ار  ام  دزرمایب  تیادخ  رذ  يا  تفگ :  هداتسیاب و  شربق  رس  رب  دش ،  نفد  نوچ  میرادن  یتجاح  ، 
یقح نم  هیلع  تضرتفا  امم  هیف  رـصق  اـم  هل  تبه  دـق و  ینا  مهللا  دـنا .  هتفگ  هچ  وت  اـب  يا و  هتفگ  هچ  میناد  یمن  هک  اریز  دراد  یم 

وا يارب  مدیـشخب  نم  يادخ  يا  نیبغارلا :  نم  کیلا  ینا  کلـضف  نم  یندزو  هل  هیلع  یباوث  لعجاو  کقح  نم  هیف  رـصق  ام  هل  بهف 
ربـص و باوـث  هد  رارق  هدرک و  ریـصقت  وـت  قـح  رد  ار  هچنآ  وا  يارب  شخبب  سپ  يدوـب ،  هدوـمرف  بجاو  وا  رب  نم  قـح  زا  ار  هـچنآ 

 . تسوت يوس  هب  ترخآ  ایند و  زا  نم  تبغر  هک  یتسرد  هب  يازفیب ،  نم  يارب  ار  دوخ  لضف  وا و  يارب  ارم  باستحا 

زور یتفر و  نم  يور  شیپ  رد  هکنیا  زج  متفرن  یهار  هب  وا  اب  زگره  بش  تفگ :  تسیز ؟  یم  هنوگچ  وت  اب  رذ  هک  دـش  لاوس  وا  زا 
(180  . ) مشاب نآ  فقس  ریز  رد  نم  هک  دماین  رب  یماب  هب  زگره  يدومن و  ریس  نم  يافق  رد  هک  نیا  زج  مدرکن  تکرح  وا  اب  زگره 

 : تفگ دومن .  لاوس  وا  يروک  ببـس  زا  هفیلخ  دوب  روک  يدرم  ناشیا  نایم  رد  دـندش و  دراو  افلخ  زا  یـضعب  رب  سبع  ینب  زا  یموق 
یناراب هاگ  انب  دوبن .  دـشاب  هتـشاد  ینوزف  نم  رب  لام  تنکم و  رد  هک  یـسک  سبع  ینب  رد  انامه  میدوب و  هدـمآ  دورف  يداو  نطب  رد 

كاله ار  همه  تفرگ و  ندیراب  هنابش  دیدش 
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هب متشاذگ و  نیمز  رب  ار  لفط  درک .  رارف  نم  زا  دوب و  شکرس  بعـص و  هک  يرتش  دوب و  هدش  دلوتم  هزات  هک  یکدوک  ياوس  دومن 
ار وا  هدیرد و  ار  كدوک  مکش  هک  مدید  یعبس  متشگرب و  دیسر  مشوگ  هب  كدوک  هحیص  هک  مدوب  هتفرن  ینادنچ  متفر ،  رتش  بقع 

نم مشچ  تسکـش و  مه  رد  دنکفا و  میور  هب  دگل  مدروآ ،  رد  نیکمت  هب  ار  وا  هک  مدـناسر  رتش  هب  ار  دوخ  تسا  هدرک  دوخ  همعط 
 . مشچ هن  دنزرف و  هن  لایع و  هن  متشاد و  لام  هن  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  دش و  روک 

رد رظن  هب  هنیدم  هعبس  ياهقف  زا  ریبزلا  نب  هورع  همجرت  دش و  يرورم  ناکلخ  نبا  یـضاق  خیرات  هب  اقافتا  عقوم  نیا  رد  دیوگ  مجرتم 
نب دـیلو  رب  دـمآ و  ماش  هب  هورع  هک  تسا  هدروآ  نانچ  دـیامن  یم  همیمـض  لقن و  اذـهل  تشاد ،  خیـش  هصق  اـب  ماـمت  یطبر  دـمآ و 

تخادنا وا  رب  يدگل  نسوت  یبسا  دمآرد و  نابـسا  لبطـصا  هب  دمحم  دوب .  هارمه  وا  اب  دمحم  شرـسپ  دش و  دراو  يوما  کلملادبع 
دیلو دـنامن .  زاب  دوخ  هیداع  تاعاط  زا  ار  وا  تفرگ و  ارف  ار  هورع  ياپ  سولقاقـش  ضرم  تخادرپب و  نیریـش  ناج  زا  بلاق  اروف  هک 

دهاوخ دساف  ار  تندب  تفگ :  هدومن  دیکات  دیلو  درک و  قاس  هب  تیارـس  ضرم  دادن  اضر  دهد .  اضر  عطق  هب  ار  دساف  وزج  تفگ : 
وا یسک  درواین و  رب  یهآ  دوب و  درمریپ  دندرک و  ادج  قاس  زا  هرا  هب  ار  وا  ياپ  داد و  تزاجا  درک ، 
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یـسیع و خیـش  دورو  یـضاق  نآ  زا  دعب  و  ( 181  ) ابـصن اذه  انرفـس  نم  انیقل  دـقل  دـنار .  نابز  رب  همیرک  هیآ  نیا  تشادـن و  هاگن  ار 
هک دنادب  هورع  دیوگ و  زاب  ار  دوخ  هیلب  هک  داتسرف  هورع  دزن  دومن و  رـضاح  ار  وا  دیلو  هک  دسیون  یم  دیلو  رب  ار  شا  هثداح  هیاکح 
هک دوب  هحلط  نب  دـمحم  نب  میهاربا  داد ،  تیلـست  ار  هورع  هک  یـسک  رتهب  دـیوگ  یـضاق  مه  و )  ) دوش یم  تفای  وا  زا  رت  هدـید  ـالب 

یقاـب هک  یتـسرد  هب  تسا و  وزج  یپ  رد  لـک  تشهب و  يوـس  هب  تنادـنزرف  زا  يدـنزرف  اـضعا و  زا  يوـضع  هتفرگ  یـشیپ  تفگ : 
ار و وت  دنوادخ  هک  تسوت  يار  ملع و  نآ  زاین و  یب  نآ  ریغ  زا  میجاتحم و  نآ  هب  ام  ار  هچنآ  ام  يارب  وت  زا  یلاعت  يادـخ  تشاذـگ 

 . تسوت باسح  نیمض  باوث و  یلو  تسا  يادخ  دشخب و  دوس  نآ  هب  ار  ام 

هب ار  وا  شیج  دیـس  رگا  تفگ :  يدرم  داـهن  ربـق  هب  ار  وا  نوچ  تفاـی  تاـفو  يرـسپ  يرهف ،  هبقع  نب  ضاـیع  زا  تسا  هدـش  تیاور 
دوب ایند  یناگدنز  تنیز  نم  يارب  زورید  منکن ؟  هک  مراد  عنام  هچ  تفگ :  دناوت .  یم  دهد  رارق  رجا  هیامرس  دوخ  يارب  ربص  هلیـسو 

 . رادلا یبقع  معنف  دیدرگ :  یبقع  تاحلاص  تایقاب  زا  نم  يارب  زورما  و 

یلع هک  يزور  زج  مدیدن ،  نادـنخ  مسبتم و  ار  وا  مدـیزرو و  تبحاصم  ضایع  نب  لیـضف  اب  لاس  یـس  تسا  هتفگ  يزار  یلعوبا  و 
مسبت زگره  وت  متفگ :  تفای .  تافو  وا  رسپ 
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تسود یلاعت -  هناحبس و  وا  هچنآ  نم  تشاد و  تسود  ار  يرما  لجوزع  يادخ  تفگ :  ینادنخ ؟  تبیصم  نیا  هب  زورما  يدومنن و 
 . مراد یم  تسود  تسا ،  هتشاد 

یعزج راهظا  دندرک و  شهاگآ  یتدم  زا  سپ  دنتشاد .  هدیـشوپ  شردپ  زا  تفای و  تداهـش  رتشوش  يازغ  رد  يدنه  بعک  نب  رمع 
نم تشپ  زا  داد  رارق  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ادیهـش  بیـصا  نم  یبلـص  نم  لعج  يذـلا  هللادـمحلا  تفگ  تشادرب و  تسد  هدرکن 

تفگ دش و  علطم  دیسر و  تداهش  هب  ناجرج  هوزغ  رد  وا  زا  يرگید  يرسپ  نآ  زا  سپ  دیدرگ .  زیاف  تداهش  هجردب  هک  ار  یـسک 
تفریذپ زین  نم  لسن  زا  رگید  يدیهش  هک  لجوزع  ار  يادخ  تنم  رخآ :  ادیهش  ینم  یفوت  يذلا  هللادمحلا  : 

لامعتـسا دـمآ و  نوریب  دوخ  موق  رب  رخاف  سابل  رد  فرطم  شردـپ  درک .  تافو  فرطم  نب  هللادـبع  هک  یقهیب  تسا  هدرک  تیاور  و 
یم نوریب  شوخ  يوب  لامعتـسا  رخاف و  سابل  اب  وت  دریم و  یم  هللادبع  دنتفگ :  دندش و  نیگمـشخ  وا  رب  موق  دوب .  هدرک  رطع  نغور 
رتهب نم  يارب  هدومرف و  هدعو  نآ  رب  تلـصخ  هس  ارم  لجوزع  يادـخ  هک  يرما  رد  میامن  تهارک  راهظا  يراز و  ایآ  تفگ :  ییآ ؟ 

هیلا انا  اـنا هللا و  اولاـق  هبیـصم  مهتباـصا  اذا  نیذـلا  دـیامرف :  یم  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  تسوا ؟  رد  هچنآ  اـیند و  ماـما  زا  تسا 
لماش و ار  دوخ  تیادـه  تمحر و  تاولـص و  ( 182  ) نودـتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کـئلوا  نوعجار 

رکش زج  ارم  هتشاد و  ملسم 
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 . تسین یقح  مدامد 

زا یبسا  دوب .  يرسپ  ار  وا  دنتسشن و  وا  هدئام  رب  دندش و  عمتجم  دومن و  توعد ،  تشاد  هک  ار  یناردارب  ناتسود و  شیرق  زا  يدرم 
ناهنپ ار  ( 183  ) عیظف رما  نیا  يارـس  مادـخ  درک  رما  دـنداد  هاگآ  ار  یـشیرق  دومن .  كاله  ار  وا  دز و  رـسپ  رب  يدـگل  اـهنامهم  نآ 

زا سپ  تخادرپ و  سلجم  بادآ  فایـضا و  تمدخ  هب  دمآ و  عنام  حایـص  هحون و  زا  ار  شلها  دنزاسن و  تفتلم  ار  اهنامهم  دنراد و 
سفن تمارک  ییابیکش و  زا  دندش و  كانمغ  تیاهنیب  هدمآ  رـسپ  هزانج  رب  و  دنتفای .  یهاگآ  ار  اهنامهم  مالک ،  یط  ماعط و  فرص 

 . دندناوخ وا  رب  انث  نیسحت و  دندنام و  بجع  رد  وا 

یبلطار موق  درک و  هقلح  اهوناز  رب  ار  تسد  ود  تسشن و  درک و  نفد  ار  دوخ  نادنزرف  زا  نت  هس  همامی  زا  يدرم  هک  تسا  روکذم  و 
مسر يروآ و  یمن  نادنزرف  زا  دای  ارچ  شدنتفگ  تسا .  هدیسرن  وا  هب  یتبیـصمانامه  هک  نانچ  تخادرپ ،  تبحـص  هب  اهنآ  اب  درک و 
هدش هدز  تبیصم  ایند  رد  نم  هن  اهنت  تسا و  رورقم  ار  یتایح  بحاص  ره  هدوبناهنآ و  هصاخ  گرم  تفگ :  يراد ؟  یمن  بترم  ازع 

 . دینک یم  تمالم  رما  هچ  رب  تروص  نیا  رد  ارم  منیب  یمن  عزج  رد  يا  هدیاف  ما و 

(184  ) طاـبر يوـس  هب  تفگ  درک و  ثیدـح  ارم  اـمکح  زا  یکی  تفگ :  هک  یعازوا  زا  قروـسم  نب  ساـبعلاوبا  تسا  هداد  دانـسا  و 
مدید یناب  هیاس  مدش و  رصم  زا  شیرع  دراو  ات  متفر  نوریب 
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دمحلا کل  تفگ :  یم  هدـنام و  زاـب  تکرح  زا  ضرم ،  تلع  هب  وا  ياـپ  تسد و  هدـش و  لـیاز  شا  هرـصاب  تسا  يدرم  نآ  رد  هک 
الیضفت تقلخ  نمم  ریثک  یلع  ینتلضف  ذا  کقلخ  رئاس  یلع  کلضفک  کقلخ  دماحم  یفاوی  ادمح  كدمحا  مهللا  يالوم  يدیس و 

.

ياهـساپس مامت  رب  دـنک  ینوزف  هک  مروآ  یم  ساپـس  ار  وت  اهلا  نم !  دـنزرف  نم و  يالوم  يا  شیاتـس  ساپـس و  دـمح و  تسا  رت  رم 
ابروخرد یتلیـضف  يا ،  هدیرفآ  هک  نانآ  زا  يرایـسب  رب  ارم  يداهن  تلیـضف  هک  اریز  ناگدنب  مامت  رب  تدوخ  ینوزف  نوچ  تناگدـنب 

! دانک تمحر  تیادخ  متفگ :  داد  باوج  ارم  مالس  مدرک .  مالس  مدش و  کیدزن  وا  هب  سپ  منک .  یم  لا  ؤس  زا  هنیآ  ره  متفگ  دوخ 
ات يوـگب  متفگ :  تسا ؟  هدرک  نم  هب  ناـسحا  هچ  هک  یناد  یمن  اـیآ  تفگ :  یهد ؟  یم  نم  هب  ربـخ  اـیآ  مراد .  وـت  زا  هک  یلا  ؤـس 

مداهن زا  رامد  هک  دـیامرفب  ار  اههوک  دـنازوسب و  ارم  دزیر و  ورف  نم  رب  شتآ  یلاعت  يادـخ  رگا  هک  مسق  يادـخ  هب  تفگ :  منادـب . 
میازفا یمن  وا  رب  ار  دوخ  رهم  زج  درب ،  ورف  دوخ  هب  ارم  هک  دهد  نامرف  ار  نیمز  دنیامن و  قرغ  ارم  هک  دنک  رما  ار  اهایرد  دـنروآرب و 

 . مرازگ یمن  رکش  زج  هب  ار  وا  و 

؟  ییامن یم  او  ایآ  تسا ،  یتجاح  وت  يوس  هب  مه  ارم  تفگ :  سپ 

يرسپ ارم  تفگ :  يوگب :  يا  هدرک  هدارا  هچنآ  مریذپ .  یم  تنم  متفگ : 
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هتفاین ار  وا  زورید  زا  دناسر ،  یم  نم  هب  ماعط  راطفا ،  تقو  رد  دیامن و  یم  يراکددم  دـنک و  یم  ارم  دـهاعت  زامن ،  ماگنه  هک  تسا 
رد متفگ  دوخ  اب  یناسر .  نم  هب  یبایب و  ار  وا  دیاش  نیبب  تسرد  تسا .  هدماین  نم  تقو  رس  هب  ( 185  ) قئاع مادک  هب  مناد  یمن  ما و 

ار رـسپ  هک  مدید  ار  یعبـس  گیر  ياهلت  نایم  رد  ات  مدمآرب  رـسپ  بلط  هب  متـساخرب و  تسا .  قح  يوس  هب  برقت  وا  تجاح  ياضق 
ار وا  دـنزرف  گرم  ربخ  حـلاص  هدـنب  نیا  هب  هنوگچ  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  انا  متفگ  تسا .  هدروخ  ار  وا  ياـشحا  تشوگ و  هدـیرد و 

رگا تفگ :  داد ؟  یهاوخ  ربخ  ارم  منک  لا  ؤس  يزیچ  رگا  دزرمایب  تیادخ  متفگ  تفگ :  باوج  مدرک و  مالس  متـشگرب و  مناسر ؟ 
یمارگ هتبلا  یبن  بویا  تفگ :  یبن ؟  بوبا  ای  يرت  یمارگ  يادـخ  دزن  رد  وت  اـیآ  متفگ :  مراد .  یمن  غیرد  دـشاب  یملع  نم  دزن  رد 

وا زا  دوب  سونءام  وا  اب  سک  ره  اب  درک ،  ربص  وا  دومرف و  التبم  ار  وا  یلاعت  يادـخ  متفگ :  تسا .  نم  زا  رتنوزفا  شتلزنم  تسا و  رت 
هدیرد ار  وا  يریش  مدرک و  بلط  ار  وت  دنزرف  هک  نادب  دنتفرگ .  یم  (ه )  رانک وا  زا  راپـس  هار  مدرم  دومن و  يرود  تفرگ و  تشحو 

دمحایندلا نم  هرـسح  یبلق  یف  لعجی  مل  يذلا  هللادمحلا  تفگ :  دانک .  گرزب  ار  وت  رجا  دـنوادخ  تسا .  هدرک  دوخ  همعط  تسا و 
دادن رارق  هک  ار  يادخ 
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شندب زا  حور  مدید  مداد ،  تکرح  ار  وا  متـسشن و  یکدنا  داتفا .  دوخ  يور  رب  دز و  هرعن  نآ  زا  سپار  ایند  زا  یترـسح  نم  لد  رد 
وا نفک  لـسغ و  رد  ارم  هک  تسیک  منک و  هچ  وا  نفد  زیهجت و  رما  رد  اـیآ  نوـعجار  هیلا  اـنا  هللا و  اـنا  متفگ :  تسا .  هدرک  تقراـفم 
رد دیامن و  رفح  ار  وا  ربق  دهد و  يرای  وا  نفک  لسغ و  رد  ارم  هک  تسیک  منک و  هچ  وا  نفد  رد  دیامن و  رفح  ار  وا  ربق  دهد و  يرای 

یتسیک و دنتفگ  دندمآ و  مدرک  تراشا  ناشیا  فرط  هب  دنتفر  یم  طابر  رب  هک  دیـسر  يا  هلفاق  انثا  نیا  رد  دنک ؟  يراکددم  وا  نفد 
شلـسغ ایرد  بآ  هب  دـندرک .  تناعا  وا  لسغ  رب  ارم  دـنداهن و  لاقع  ار  دوخ  نارتش  مدرک  هاـگآ  هصق  رب  ار  ناـشیا  ییوگ ؟  یم  هچ 

شنایم رد  ار  وا  مدـناوخ و  زاـمن  وا  رب  تعاـمج  اـب  مدـش و  شیپ  نم  میدرک و  نفک  وا  دوب ،  ناـشیا  هب  هک  یئاـه  هماـج  اـب  میداد و 
یلب تفگ :  یتشذـگ ؟  زورما  هک  یتسین  نم  رای  وت  ایآ  متفگ :  دـنک .  یم  نارق  توـالت  متـسشن و  وا  ربق  رـس  رد  مدومن  نفد  ( 186)

تـسا هداد  ماقم  هجرد  کی  رد  یهلا  ياضر  رب  نارباص  اب  ارم  تفگ :  دناسر ؟  ماقم  هجرد و  نیا  هب  ار  وت  لمع  مادک  متفگ :  منامه 
(187  . ) ءاخر تعسو و  دزن  رد  رکش  الب و  رد  ربص  هب  زج  دیسر  دناوت  یمن  هجرد  نیا  هب  یسک  و 

تسا هدرک  تیاکح  یبعش 
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هبه يارب  وـت  نم !  كرـسپ  يا  تفگ :  داتـسیا و  تخیر  وا  ربـق  رب  كاـخ  نوـچ  درک و  نفد  ار  دوـخ  زا  يرـسپ  مدـید  ار  يدرم  هک 
تساوخ و تشگزاـب  ار  وت  وت  هدنـشخب  میقتـسم  دـنوادخ  هیراـع  لاـعتم و  رداـق  هعیدو  هناـگی و  يادـخ  هیطع  يدوب و  یهلا  گرزب 

وت دراد و  ینازرا  رجا  دشخب و  ربص  ارم  وت  ضوع  رد  سپ  تفرگ .  زاب  ار  وت  تا  هدـنه  دومن و  وت  رد  هنوگ  رگید  یفرـصت  تبحاص 
 . تسا نم  زا  رتراوازس  وت  رب  لیضفت  هب  یلاعت  يادخ  شاب و  لح  رد  نم  فرط  زا 

مایا رد  محازم  وا  مالغ  زیزعلادـبع و  نب  لهـس  زیزعلادـبع ) نب  رمع   ) ردارب تفاـی و  تاـفو  زیزعلادـبع  نب  رمع  نب  کلملادـبع  نوچ 
يدنزرف تفگ :  شتاملک  هلمج  زا  دهد و  تیلـست  دیوگ و  تیزعت  هک  دـش  دراو  وا  رب  وا  باحـصا  زا  یکی  دـندرم ،  ( 188  ) هعباتتم

نآ يوگزاب .  یتفگ  هچنآ  تفگ :  هتخادنا  ریز  هب  رـس  رمع  ما .  هدـیدن  وت  مالغ  نوچ  یمالغ  وت و  ردارب  نوچ  يردارب  وت و  نوچ و 
يزیچ هک  متشاد  یم  تسود  ردق  هچ  دیناریم  ار  اهنآ  هک  يادخ  هب  مسق  تسا  نینچ  هن  تفگ :  رمع  درک .  هداعا  ار  دوخ  نخـس  درم 

(189  . ) دوب یمن  اهنآ  رد  اهشیامن  نیا  زا 

هملظم رد  يادخ  زا  سرتب  تفگ :  دش و  دراو  وا  رب  کلملادبع  دنزرف )  ) دوب هتسشن  زیزعلادبع  نب  رمع  يزور  هک  تسا  هدش  هتفگ  و 
هک دندرک  لاوس  مسانش  یم  ار  وا  لاوحا  ریخ  نم  رب  اهگید  هک  مراد  یم  تسود  مسق  يادخ  هب  نالف .  نالف و  تناردارب 
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شردپ دش ،  ضیرم  کلملادـبع  نوچ  میامن  رجا  هریخذ  منک و  ربص  وا  تبیـصم  رب  نم  دریمب و  هکنیا  تفگ :  تسیچ ؟  لاوحا  ریخ 
باـستحا ربص و  نم  تبیـصم  رب  ردـپ  يا  تسا و  هتفرگ  ارف  ارم  گرم  هک  داد  باوج  یتسه ؟  هنوگچ  تفگ :  دـیدرگ و  دراو  وا  رب 

نم ثاریم  رد  وت  رگا  نم !  كرسپ  يا  يادخ  هب  مسق  تفگ :  تسا :  نم  زا  رتهب  وت  يارب  لجوزع  يادخ  باوث  هک  یتسرد  هب  نک ، 
نم هکنآ  زا  يرامـش  رتراراوگ  وت  هک  ار  نآ  تفگ :  کلملادـبع  مشاـب .  وت  ثاریم  رد  نم  هکنیا  زا  دوب  رتاراوگ  نم  رب  يدوـب ،  یم 

 . مراد یم  رتاراوگ  مهاوخ ،  یم 

يدوب و نم  رورـس  هیام  هچنآ  ره   ! نم كرـسپ  يا  دانک  تمحر  تیادخ  تفگ :  هداتـسیا و  وا  ربق  رـس  رب  رمع  تفای ،  تافو  نوچ  و 
 . داد یناوت  ارم  باوج  مناوخب و  ار  وت  هک  مراد  یم  تسود  هچ  یتفرگ و  راربا  تریس  یناوج  دشر و  رد 

رب تفرگرب و  وا  يور  زا  هماج  تسـشن و  وا  رـس  دزن  رد  دمآ و  دش .  توف  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  کلملادـبع  زا  لبق  رگید  يرـسپ  و 
يور هک  رـسپ  گرم  نیا  ار  وت  تسا  هتـشاد  زاب  ردپ !  يا  تفگ :  دـش و  دراو  کلملادـبع  تسیرگ .  یم  درک و  یم  رظن  وا  تروص 
هیانک هک  دوخ  تسار  تسد  هب  يا  هدـش  قحلم  قیقحت  هب  ایوگ  دـنراد .  وت  دزن  رد  هک  جـئاوح  بابرا  هک  يا  هیروف  ياهراک  زا  هداد 

هدومن وا  هدننام  و  دشاب -  هدوب  رسپ  زا 
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 . هتشاگنا تاوما  هرمز  رد  هتـشادزاب و  ناناملـسم  ياهراک  همه  زا  ار  وت  ییابیکـشان  یباتیب و  تلاح  ینعی  كاخ  ریز  ار  دوخ  تروص 
هتـسناد هک  ینامز  زا  تسا  هدوب  گرزب  نم  يارب  وت  تکرب  هک  مسق  يادخ  هب   ! دانک تمحر  تیادـخ  تفگ :  تسیرگب و  رمع  سپ 

 . ییامن هظعوم  هک  ار  نآ  زا  تسا  دنمدوس  زین  تا  هظعوم  ار و  وت  ما  هتخانش  و 

دنا هدرک  لقن  ار  ناشیا  باستحا  ربص و  ءاملع ،  هک  نانز  زا  یتعامج  رکذ  رد 

کلام نب  سنا  زا 

نوریب هناخ  زا  هحلط  وبا  دش .  ضیرم  دوب و  يرسپ  ار  هنع -  هللا  یـضر  يراصنا -  هحلطوبا  هک  تسا  هدش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
دـش و مارآ  کنیا  تفگ :  دوب  رـسپ  ردام  هک  میلـس  ما  تسا ؟  هنوگچ  مرـسپ  دیـسرپ  دـمآ  هناـخ  هب  نوچ  تفاـی  تاـفو  رـسپ  هتفر و 
 : تفگ هحلط  وبا  اـب  میلـس  ما  دـنتفای ،  تغارف  نوچ  دـندرک و  ازـسب  يزیخ  تفخ و  دـندروخ و  اذـغ  هاـگ  نآ  تسا  هدوبر  شباوـخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  تمدخ  هحلط  وبا  دش .  حبـص  نوچ  و  دنتخادرپ .  وا  زیهجت  هب  سپ  تسا .  هتفای  تافو  تدنزرف 

كراب مهللا  دومرف :  يرآ  درک :  ضرع  دیدرک ؟  یـسورع  بشید  ایآ  دومرف :  دـناسر .  ترـضح  نآ  ضرع  هب  ار  ارجام  دیـسر و  - 
ربمغیپ تمدـخ  ار  وا  تفگ  هحلط  وبا  هب  دـییاز و  يرـسپ  میلـس  ما  سپ  راد  ینازرا  تکرب  شا  هجوز  درم و  نیا  يارب  ادـنوادخ  امهل 

وا اب  يزیچ  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  ربمغیپ  درک .  هارمه  وا  هب  امرخ  هناد  دنچ  درب و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ - 
؟  تسه
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ریز هب  كرابم  ناتشگنا  داهن و  كدوک  ناهد  هب  دییاخ و  ار  يردق  تفرگ و  ترضح  نآ  مراد .  هارمه  امرخ  درک :  ضرع  هحلط  وبا 
(190  . ) دیمان هللادبع  ار  وا  دومن و  انشآ  وا  يولگ 

(191  . ) دندوب دولوم  هللادبع  دالوا  همه  ینعی  دندومن  یم  توالت  نارق  هک  مدید  رسپ  تفه  تسا  هتفگ  راصنا  زا  يدرم 

هناخ لها  هب  میلـس  ما  دوبن .  هناـخ  رد  هحلط  وبا -  دومن و  تاـفو  تشاد و  میلـس  ما  زا  يرـسپ  هحلط  وبا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
میلـس ما  تشگزاب ،  هناخ  هب  هحلط  وبا  نوچ  دـیراذگاو .  نم  هب  دـیناسرن و  هتبلا  ار  وا  دـنزرف  گرم  ربخ  نم  رهوش  هب  امـش  هک  درپس 
تـسد وا  اب  درک و  يزاسدوخ  تاقوا  ریاس  زا  هدایز  رهوش  يارب  نا  زا  سپ  دندروخ و  دنتـسشن و  درک و  رـضاح  وا  يارب  ماش  ياذغ 

هناخ زا  یتیراع  هک  ار  یموق  يا  هدـید  ایآ  هک  درک  تبحـص  کمرن  مرن  داد و  نکیمت  ار  وا  لـیم  دـنابنجب و  ار  شرهم  دومن و  يزاـب 
نک و باستحا  ربص و  دوخ  دنزرف  رب  تسا  نینچ  رگا  تفگ  دنهدن ؟  زاب  وا  هب  دیامن و  بلط  هعیدو  بحاص  دنشاب و  هتفرگ  هیاسمه 
ات يدـنکفا  تلفغ  هب  ارم  تفگ :  درک و  مشخ  راـهظا  هحلط  وبا  هاوخ .  باوث  رجا و  لـجوزع  يادـخ  زا  وا  تبیـصم  رد  ییابیکـش  رب 

حبـص دیـسر و  نایاپب  بش  نوچ  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  و  ( 192 ( ؟  یهد یم  نم  هب  ار  دـنزرف  گرم  ربخ  کـنیا  مدـش و  هدولآ 
نم زا  یتیراع  هداوناخ  نالف   ! هحلط وبا  يا  تفگ :  دیمدب و 
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یم راوگان  دوخ  رب  دنراد و  تهارک  ار  نآ  در  مهاوخ ،  یم  ناشیا  زا  هک  نونکا  دـننک و  در  دـنیامن و  یترورـض  عفر  هک  دـنا  هدـتس 
زا یتیراع  هدومن و  تافو  تدـنزرف  تسا  نینچ  هاگ  ره  تفگ :  فاـستعا .  روج و  نیع  تسا و  فاـصنا  فـالخ  تفگ :  دـنرامش . 

 . درب دوخ  تمحر  راوج  هب  تساوخزاب و  ار  وا  دوب و  ام  دزن  رد  یلاعت  يادخ 

هب ار  هنیشود  هصق  دمآ و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  ترضح  هب  هحلط  وبا  دش  حبص  نوچ  نوعجار  هیلاانا  هللاانا و  تفگ : 
 . دیامرف ریخ  تکرب و  امش  يارب  ار  نیشود  بش  يادخ  امکتلیل  یف  امکل  هللا  كراب  دومرف :  ترضح  نآ  دناسر  ترضح  نآ  ضرع 
 - يادخ ربمغیپ  ترـضح  هب  ار  وا  هحلط  وبا  دییاز .  يرـسپ  لمح ،  عضو  ماگنه  دـش و  هلماح  يدـنزرف  هب  بش  نآ  رد  میلـس  ما  سپ 

تـسد درب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  ترـضح  هب  ار  وا  دیـشک و  وا  يور  هب  كرابم  تسد  درب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
 . دیمان هللادبع  ار  وا  دیشک و  وا  يور  هب  كرابم 

هحلط وبا  دـیوگ :  یم  تسا و  هرغ  نب  هیواعم  زا  شظافلا  تسا و  یبیرغ  ینوزفا  سلاـجملا  نویع  باـتک  رد  ثیدـح  نیا  رخآ  رد  و 
دنک و یبیکـشان  عزج و  دنزرف  توف  رب  هحلط  وبا  هک  دیـسرت  میلـس  ما  دش .  کیدزن  شتافو  تشاد ،  یم  تسود  تخـس  ار  شرـسپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  ترضح  هب  ار  وا  دهد  تسد  زا  رابطصا  نانع 
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لها زا  دیشوپ و  وا  يور  تشاذگ و  يا  هشوگ  رد  ار  شا  هزانج  میلس  ما  تفای .  تافو  رـسپ  تفر ،  نوریب  هناخ  زا  نوچ  داتـسرف و  - 
ار وا  تسا ،  هدیـشیدنا  تحلـصم  هک  يروتـسد  هب  وا  دوخ  ات  دـنهدن  یهاگآ  هحلط  وبا  هب  ار  اهنآ  تاـفو  هک  درک  تساوخ  رد  هناـخ 

دمآ هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  تمدخ  زا  هحلط  وبا  نوچ  درب و  راک  هب  شوخ  يوب  درک و  هدامآ  ماعط  سپ  دناهاگایب . 
اذـغ هچ  ایآ  تفگ :  تسا  هتفر  باوخ  هب  هدـش و  مارآ  تفگ :  میلـس  ما  تسا ؟  هنوگچ  نم  دـنزرف  تفگ :  تشگزاب ،  هناـخ  هب  (و )

داد مامت  هولج  رهوش  رظن  رد  ار  دوخ  ماعط  فرـص  زا  سپ  دروآ و  شیپ  هب  نان  شروخ و  درتسگ و  ناوخ  تساخرب و  دروخ ؟  دیاب 
تفگ دومن  مرگ  دوخ  اب  مرن و  ار  رهوش  نوچ  ربخلا  نع  لئست  الف  اریخ  نظف  هرکذا  تسل  امم  ناک  ام  ناکف  درک  مار  دوخ  اب  ار  وا  و 

یم رد  مشخ  هب  ارچ  هللا  ناحبس  تفگ :  میدرک ؟  در  شبحاص  هب  هدوب  ام  دزن  هک  یتناما  زا  دمآ  یهاوخ  مشچ  هب  ایآ   ! هحلط وبا  يا  : 
راوازـس ییابیکـش  ربص و  هب  وت  زا  نم  تفگ :  هحلط  وبا  تفرگ .  زاب  ام  زا  ار  نآ  دوب و  يادـخ  هعیدو  ام  دزن  رد  رـسپ  تفگ :  میآ ؟ 

دش و فرـشم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  درازگ و  زامن  تعکر  ود  درک و  لسغ  تساخرب و  مرت . 
ار يارجام 
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 . دراد تکرب  هب  نورقم  ار  امش  هعقاوم  لجوزع  يادخ  امکتعقو  یف  هللا  كراب  دومرف :  ترضح  نآ  دیناسر .  ضوع  هب 

نوچ نم  تلما  زا  هک  ار  يادـخ  دـمح  لیئارـسا :  ینب  هرباص  لثم  یتما  نم  لـعج  يذـلا  هللادـمحلا  دومرف  ترـضح  نآ  نآ ،  زا  سپ 
؟  تسا هدوب  هنوگچ  وا  ربص  تسیچ و  نز  نآ  هصق  هللا  لوسر  ای  دنتفگ :  تسا .  هداد  رارق  لیئارسا  ینب  هرباص 

هراد یف  سانلا  عمتجا  تلعفف و  سانلا ،  هیلع  وعدـیل  ماعطب  اهرماف  نامالغ  هنم  اهل  جوز و  اـهل  هارما  لیئارـسا  ینب  یف  تناـک  دومرف : 
 ، بوثب امهتحبـس  تیبلا و  امهتلخ  داف  هفایـضلا  اهجوز  یلع  صغنی  نا  تهرکف  رادـلا ،  یف  ناکرئب  یف  اعقوف  نابعلی  نامالغلا  قلطناـف 

عقو یتح  لجرلل  تضرعت  بیطلا و  نم  یـشب ء  تمدق  تناک  اهنآ  تیبلا و  یف  امه  تلاق  يانبا ؟  نیا  لاق  اهجوز و  لخد  اوغرف  املف 
نیتیم اناک  دـقل  هللا  هللا و  ناحبـس  هارملا  تلاق  نایعـسی .  اجرخف  امه  وبا  امه  ادانف  تیبلا  یف  اـمه  تلاـق  ياـنبا ؟  نیا  لاـق  مث  اـهیلع . 
رهوش دوب .  رـسپ  ود  ار  وا  رهوش  نا  زا  تشاد و  يرهوش  دوـب و  ینز  لیئارـسا  ینب  رد  ( 193  ) يربصل اباوث  امهایحا  یلاـعت  هللا  نکلو 

رد اهنامهم  هتخادرپ و  رهوش  رما  تیافک  كرادـت و  هب  نز  دـناوخب .  ماعط  نآ  رب  ار  مدرم  ات  دـنک  یماعط  كرادـت  هک  دومرف  شرما 
دندادب ناج  دنداتفا و  رد  دوب ،  يارس  رد  هک  یهاچ  هب  هاگان  دنتشاد .  لاغتشا  يزاب  هب  يارس  ياضف  رد  اهرسپ  دندش و  عمتجم  هناخ 

تفایض هک  تشاد  شوخان  هتفای  یهاگآ  نز  . 
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دوخ راک  هبو  دیـشوپ  يا  هماج  هب  ار  اهنآ  يور  دـنیاباوخ و  يا  هرجح  رد  دیـشکرب و  هاچ  زا  ار  نادـنزرف  دـتفا .  راوگاـن  شرهوش  رب 
نز دنتـسه و  لوغـشم  يزاب  هب  هرجح و  رد  تفگ .  درک ،  نادنزرف  غارـس  درم  دنتفای ،  تغارف  اهنامهم  بادآ  زا  نوچ  دـش  لوغـشم 
زاب تسج و  تغارف  تخیمآ و  رب  وا  اب  ات  تخیگنارب  ار  درم  داد و  هولج  رهوش  مشچ  رد  هدرب  راـک  هب  شوخ  يوب  هتـسارآ و  ار  دوخ 

هرجح زا  هاگان  داد .  زاوآ  ار  اهنآ  درم  دنـشاب .  یم  يزاب  مرگرـس  دوخ  عبط  هب  هرجح و  رد  تفگ  هدومن  وا  زا  ار  نادـنزرف  شتـسرپ 
دنوادخ دندوب و  هدرم  نادنزرف  ود  ره  هک  مسق  يادخ  هب  يادخ  تسا  هزنم  كاپ و  تفگ :  نز  دنتفاتش .  ردپ  فرط  هب  دمآ و  نوریب 

 . تسا هدیشخب  ددجم  تایح  نم  ییابیکش  ربص و  باوث  هب  ار  اهنآ  یلاعت  كرابت و 

راصنا زا  يدرم  رب  هک  تسا  هتفگ  میا .  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  هوبنلا  لـئالد  رد  اـم  هچنآ  تسا  تیاـکح  نیا  هب  کـیدزن  و 
هزوجع يردام  میدرتسگ ،  وا  يالاب  رب  يا  هماج  دومن .  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ات  میتسشن  وا  نیلاب  رب  دوب و  ضیرم  میدش و  دراو 

نم رسپ  ایآ  تفگ :  دشخب .  لیزج  رجا  لیمج و  ربص  دنزرف  تبیصم  رد  تیادخ  نز  يا  متفگ :  دوب .  هتسشن  وا  رس  دزن  رد  تشاد و 
مهللا تفگ :  و )  ) درک دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  يرآ  میتفگ :  دییوگ ؟  یم  تسار  تفگ :  يرآ  متفگ :  تسا ؟  هدرم 
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یلع لمحت  الف  ءاخر  هدـش و  لک  دـنع  یننیعت  نا  ءاجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  ترجاه  کل و  تملـسا  ینا  ملعت  کنا 
هک دیما  نیا  هب  مدرک  ترجه  تلوسر  يوس  هب  مدروآ و  مالـسا  وت  يارب  نم  هک  یناد  یم  وت  نم  يادـخ  يا  مویلا : :  هبیـصملا  هذـه 

راوگان نم  رب  ار  یناگدنز  نکم و  راب  نم  رب  زورما  ار  تبیـصم  نیا  سپ  ییامرف  يراکددم  یهد و  يرای  یهار  یتخـس و  ره  رد  ارم 
مایق یگتفکـش  یتفگـش و  هب  میدروخ و  ماـعط  وا  اـب  اـت  میدـنام  تفرگرب و  دوخ  يور  زا  هماـج  دروآ و  رب  تسد  هدرم  درم  رادـم . 

(194  . ) میدومن

رایسب تالاح  نینچ  زا  ادخ  ناتـسود  رب  هک  تسوا  اب  سنا  راهظا  لجوزع و  يادخ  رب  للذت  همـشرک و  هیراصنا  نز  نآ  زا  اعد  نیا  و 
ناشیا ریغ  زا  رگا  یبدا  تلق  نینچ  دنـشاب ،  تفتلم  هک  یهاگ  دـنچ  ره  دوش ،  یم  نورقم  تباجا  هب  ناشیا  ياـعد  دـهد و  یم  تسد 

باتک و زا  هرهاب  يدـهاوش  ینالوط و  یثحب  بلطم  نیا  يارب  دـنراد و  یم  هاگن  ار  بدا  دـح  دوش و  یمن  اهنآ  زا  دوش ،  رداص  عقاو 
 . تسا جراخ  ماقم  تبسانم  زا  شرکذ  هک  تسا  تنس 

یلع یـسوم -  ترـضح  دوخ  میلک  هب  لجوزع  يادخ  هک  تسا  دوسا  خرب  تاجانم  تسا ،  هداتفا  باب  نیا  رد  هک  یفئاطل  هلمج  زا  و 
راتفرگ طحق  يالب  هب  لاس  تفه  موق  نآ  هکنا  زا  سپ  دـهاوخ .  وا  زا  لیئارـسا  ینب  يارب  ناراـب  هک  دومرف  رما  مالـسلا -  هیلع  اـنیبن و 

ناراب بلط  يارب  ترضح  نآ  دندوب و 
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ار وت  ياعد  تباجا  هنوگچ  هک  داتـسرف  یحو  ترـضح  نآ  يوس  هب  یلاعت  يادخ  سپ  دندوب .  مدرم  رازه  داتفه  دش و  نوریب  اهنآ  اب 
زا دـنناوخ و  یم  نیقی  ریغ  رب  ارم  دـنراد .  نطاب  ثبخ  تسا و  هتخادـنا  هیاس  ناشیا  رب  ناشیا  ناهانگ  هکنآ  لاـح  منک و  ناـشیا  يارب 

دیایب و نوریب  وت  اب  ات  هاوخب  وا  زا  دراد و  مان  خرب  هک  نم  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  يوس  هب  درگ  زاب  دسانـش ؟  یم  نمیا  ار  دوخ  نم  رکم 
 . میامن تباجا  موق  يارب  دنک و  اعد 

 ، تفر یم  یهار  هب  ترـضح  نآ  يزور  دادـن .  زاب  وا  زا  یناشن  تخانـشن و  ار  وا  یـسک  تخادرپ و  وا  لاح  شیتفت  هب  ترـضح  نآ 
ار وا  ترضح  نآ  دوب .  هتسب  دوخ  ندرگرب  هدنکفا و  شود  رب  يا  هلمش  تشاد و  نیبج  رب  هدجس  رثا  كاخ  زا  هک  دید  یهایس  مالغ 
ام کلاعف و  نم  اذه  ام  مهللا  ( 195  ) تسا خرب  نم  مسا  تفگ :  يراد ؟  مان  هچ  دومرف :  درک و  مالـس  وا  رب  تخانـش و  یهلا  رون  هب 

یلع کبضغ  دتـشا  ما  كدنع  ام  دفن  ما  کتعاط  نع  حایرلا  تدناع  ما  کنویع  کیلع  تصقنا  کلادب  يذلا  ام  کملح و  نم  اذه 
لجعتف توفلا  یـشخت  ما  عنتمم  کنا  انیرتا  ما  فطعلاب  ترما  همحرلا و  تقلخ  نیئطاـخلا ؟  قلخ  لـبق  اراـفغ  تنک  تسلا  نیبنذـملا 
ياـهربا اـیآ  تسا  هداد  يور  وـت  يارب  هزاـت  رما  هچ  تسوـت و  ملح  زا  هن  نیا  تسوـت و  رادرک  زا  هن  نیا   ! نـم يادـخ  يا  هبوقعلاـب : 

نامرف زا  اهداب  ای  تسا  هدش  بآ  مک  وت  تمحر 
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تعلخ ار  ناراک  اـطخ  هک  يدـیرفآ  شیپ  نآ  زا  ار  شیوخ  تمحر  ! ؟  تسا هتفرگ  یهاـبت  یتشاد  يا  هنازخ  اـی  دـنا  هدز  زاـب  رـس  وت 
یم شیامن  ام  رب  ایآ  يرتراوازـس  ناگدـنب  اب  تفوطع  ینابرهم و  هب  وت  يدومرف و  رما  رگیدـکیاب  یناـبرهم  هب  ار  اـم  یـشخب و  دوجو 

تبوقع لاکن و  هب  باتـش  دنهج و  نوریب  وت  تردق  دنب  زا  راکهانگ  ناگدنب  هک  يراد  یم  میبای  یهوکـش  تعانم و  ياراد  هک  یهد 
لیئارـسا ینب  دـش و  يراج  فرط  ره  زا  اهبآ  درک و  ندـیراب  هب  عورـش  ناراب  ات  دومن  یم  اعد  رد  هغلابم  خرب  سپ  ییامرف ؟  یم  ناش 

 : تفگ خرب  دومرف و  شلابقتسا  یسوم  ترضح  تشگرب  خرب  نوچ  دندومن .  تعجارم  دوخ  ياه  هناخ  هب  بآ  نایم  رد 

ابیکـش هرباص  نانز  رابخا  هب  زاـب  ( 196  . ) داد ارم  فاصنا  هنوگچ  مدرک و  هبطاـخم  دوخ  راـگدرورپ  اـب  هک  یماـگنه  يدـید  هنوگچ 
 . مییادز یم  ناگدز  متام  رطاوخ  زا  لالم  گنز  مییامن و  یم  عوجر 

هتشک هک  دینش  ار  دوخ  رسپ  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  ربخ  نوچ  اهنع -  هللا  یـضر  سیمع -  تنب  ءامـسا  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
زا نوخ  ات  دروخ  ورف  ار  دوخ  مشخ  تسـشن و  و )  ) دـناوخ زاـمن  داتـسیا و  دوخ  هداجـس  رب  دـنا ،  هتخوس  غـالا  هفیج  رد  ار  وا  دـش و 

(197  . ) دیکچ ورف  شناتسپ 

هیلا انا  انا هللا و   ) دانک تمحر  شیادـخ  تفگ :  دـنداد .  ار  شردارب  لتق  ربخ  ( 198  ) شحج تنب  هنیهج  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
ربمغیپ هانزحا  و  تفگ :  تسا .  هتفای  تافو  زین  ترهوش  دنتفگ :  نوعجار ) 
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هک تسا  يدنویپ  نوچ  نز  زا  رهوش  هک  یتسرد  هب  یشب ء :  یه  ام  هبعـشل  هئرملا  نم  جوزلل  نا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ 
(199  . ) دیاین رامش  رد  يزیچ  هب 

دوش و رضاح  دحتا  رد  دوخ  ردارب  هنع  هللا  یضر  هزمح  ندب  رـس  رب  هک  دومن  هدارا  بلطملادبع  تنب  هیفـص  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
ار وا  نک و  تاقالم  ار  تردام  دومرف  ریبز  وا  رسپ  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يادخ -  ربمغیپ  دندوب ،  هدرک  هلثم  ار  شترـضح  شیرق 

رما ارت  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  لوـسر   ! رداـم تفگ :  ریبز  دـنکن .  دـهاشم  تسا  هدـش  شردارب  رب  هچنآ  هـک  هد  تدواـعم 
هدوب و يادـخ  هار  رد  نیا  دـنا و  هدرک  هلثم  ار  مردارب  ما  هدینـش  هک  میاـمن  تعجارم  ارچ  تفگ :  ییاـمن  تعجارم  هک  تسا  هدوـمرف 

ترـضح نآ  تمدـخ  ریبز  هللاءاش  نا  میاـمن  یم  باـستحا  ربص و  هنیآ  ره  مهد ؟  یمن  اـضر  نم  هنوگچ  هداد و  اـضر  نادـب  يادـخ 
وا رب  تمحر  دمآ و  رضاح  هزمح  شعن  رس  رب  سپ  دورب  هک  ياشگب  ار  شهار  دومرف :  دیناسر  ضرع  هب  ار  ردام  نخـس  تشگزاب و 

(200  . ) دومن تعجارم  تساوخ و  شزرمآ  يادخ  زا  وا  يارب  نوعجار و  هیلا  انا  هللاانا و  تفگ :  داتسرف و 

تسا سابع  نبا  زا 

دحا هب  يور  هیفص  دحا  زور  رد  تفای  تداهـش  هنع -  هللا  یـضر  هزمح -  نوچ   ! تفگ هک  تسا  هنع -  هللا  یـضر  سابع -  نبا  زا  و 
یلع و نم  دوبن .  علطم  زونه  ار  وا  تداهش  دومن و  یم  بلط  ار  هزمح  هدروآ و 
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ار ناـشیا  هیفـص  نادرگ  علطم  ار  تا  همع  وت  تفگ :  ریبز  هد  ربـخ  ار  ترداـم  هک  دوـمرف  ار  ریبز  یلع  مدـیناهاگآ .  مدـید و  ار  ریبز 
دمآ يوبن  سدـقم  ترـضح  هب  دـنرادن .  وا  زا  يربخ  هک  دـندومن  وا  هب  ناـنچ  تسا ؟  هتـشذگ  هچ  مرادرب  رب  دیـسرپ :  درک ،  رادـید 

رب كرابم  تسد  سپ  دوش  لیاز  هزمح  دـسج  هدـهاشم  زا  هک  مناسرت  وا  لقع  رب  نم  اـهلقع  یلع  فاـخا  ینا  دومرف :  يادـخ  ربمغیپ 
دمآ هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  نآ  زا  دعب  تسیرگ  تفگ و  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  هیفـص  دومرف  اعد  داهن و  شا  هنیس 

ناغرم و هلصوح  زا  هک  متشاذگ  یم  ار  وا  دوب  یمن  نانز  عزج  یباتیب و  رگا  دومرف :  دوب  هدش  هلثم  وا  داتسیا و  هزمح  دسج  رـس  رب  و 
(201  . ) دوش روشحم  ناگدنرد  مکش 

تبیـصم هب  هک  یـسرپ  یمن  ایآ  دـنتفگ  وا  هب  دـمآ و  شردام  دـش .  دیهـش  هطیرق  ینب  هوزغ  رد  تشاد  مان  دالخ  هک  راصنا  زا  یناوج 
هللا یلص  يادخ  ربمغیپ  سپ  تسا .  هدیسرن  نم  هب  یتایح  تبیـصم  ما  هدش  دالخ  هدز  تبیـصم  رگا  تفگ :  يا ؟  هدش  التبم  ترـسپ 

ار وا  باتک  لها  هک  اریز  تسا  باوث  دالخ و  يارب  هولتق :  باتکلا  لها  نال  نیرجا  هل  نا  دومرف :  درک و  اـعد  دـالخ  رب  هلآ -  هیلع و 
 . دنا هدروآ  لتق  هب 

 - يادخ ربمغیپ  دنتفگ  دندروخ و  شحاف  تسکـش  شیرق  رافک  زا  هنیدـم  لها  دـحا  زور  رد  تفگ :  هک  تسا  کلام  نب  سنا  زا  و 
هیلع و هللا  یلص 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


ردپ و يایوج  دش و  نوریب  هنیدم  زا  بارطـضا  نزح و  تیاهن  رد  راصنا  زا  ینز  تساخرب و  هنیدم  نانز  زا  دایرف  دـش .  هتـشک  هلآ - 
اهنیا هک  دیـسرپ  دیـسر  ناگتـشک  نابایب  هب  نوچ  داد و  دـهاوخ  روبع  کی  مادـک  هب  ـالوا  هک  تسناد  یمن  دوب و  دوخ  ردارب  رهوش و 

رد دنتفگ  تسا ؟  هدش  هچ  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  تفگ :  دـناوت  رـسپ  رهوش و  ردـپ و  ردارب و  دـنتفگ  دـننایک ؟ 
يا داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  هماج  هشوگ  دیسر  ترـضح  نآ  هب  ات  تفر  سپ  تسا ؟  وت  يور  شیپ 

 . مرادن ار  یسک  ياورپ  ما  هتفای  تمالس  هب  ار  وت  يا و  هتسر  كاله  زا  وت  نوچ   ! يادخ ربمغیپ 

دحا رد  شردارب  ردپ و  رهوش و  دیسر و  نایبذ  ینب  زا  ینز  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ -  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یقهیب 
؟  تسا هدیـسر  هچ  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  تفگ :  دـنداد  وا  هب  ار  ناشیا  لتق  ربخ  نوچ  دـندوب .  هتفاـی  تداـهش 

دییامن نم  هب  ار  يادـخ  ربمغیپ  تفگ :  يراد .  یم  تسود  وت  ناـنچ  درازگ  یم  یهلا  دـمح  نـالف و  ما  يا  تسا  تمالـس  هب  دـنتفگ 
 . تسین كاپ  وت  نوچ  هکنآ  يا  نامب  وت  تسا و  لهـس  وت  زا  سپ  یتبیـصم  ره  تفگ :  تسویپ و  ترـضح  نآ  هب  دـندرک و  تراشا 

(202)

ربمغیپ دندوب .  هدیسر  تداهش  هب  وا  رسپ  ود  دمآ و  نوریب  دحا  زور  رد  سیق  تنب  ءارمس 
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تمالس هب  وت  نوچ  یتبیصم  ره   ! يادخ ربمغیپ  يا  تفگ :  دومرف .  تیلـست  ناشیا  تداهـش  رب  ار  وا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ - 
یم رت  تخـس  نادـنزرف  گرم  زا  نم  رب  تسا ،  هتـسشن  وت  كرابم  يور  رب  هک  يرابغ  مسق  يادـخ  هب  تسا و  ناسآ  لهـس و  یـشاب 

 . دیامن

داهج وش و  شیپ  هب   ! نم كرـسپ  يا  تفگ :  ار  وا  تشاد  هارمه  يرـسپ  دوب و  يداـهج  رد  مشا  نب  تلـص  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
هذاعم شردام  دزن  ناـنز  دـش .  هتـشک  درک و  گـنج  تفر و  شیپ  رـسپ  میباـی .  رد  وت  تداهـش  زا  ار  باـستحا  ربص و  باوث  اـت  نک 

 . دیدرگ زاب  دیا  هدمآ  تیزعت  يارب  رگا  داب و  امش  رب  ابحرم  نم  دزن  تینهت  وت  يارب  رگا  تفگ :  دندش ،  مهارف  هجوز /  هیودع 

نانآ زا  یـضعب  دندرک و  یم  ثیدح  وا  دادس  لقع و  زا  موق  نآ  دوب و  بالک  نب  رکب  ینب  رد  هزوجع  ینز  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
دومن وا  زا  وکین  يراتسرپ  دوب و  ینالوط  وا  ضرم  نامز  تفای و  تافو  وا  زا  يرسپ  هک  دنا  هدرک  تیاکح  دندوب ،  رـضاح  وا  دزن  هک 

تـسین نالف  يا  تفگ :  دروآ و  اهنآ  زا  یخیـش  هب  يور  دندش .  عمتجم  وا  رب  موق  تسـشن و  هناخ  تحاس  رب  ردام  شتوف ،  زا  سپ  . 
هک تسا  هتشاد  ینازرا  وا  هب  رمع  تلهم  هدیناشوپ و  وا  رب  تیفاع  سابل  هدومرف و  لماک  وا  رب  ار  دوخ  تمعن  یلاعت  يادخ  هکنآ  قح 

ناج ات  دنام  زاب  دوخ  هرابرد  یهلا  قیفوت  زا 
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 : تفگ درک و  عورش  نآ  زا  سپ  ندب  رد  ناور  دراد و  نت  رد 

اهوال هیلا و  بر  هسفن  یلع  ینزع  یل و  هرجا  یسنا  ینبا و  وه 

اهواکب ائیش  نغی  مل  هیکابک  نکا  هکبا  نا  رج و  وا  بستحا  ناف 

وا رب  رایتخا  تیالو و  هک  يراگدرورپ  وا  رب  ارم  تسا  هتـشاد  یمارگ  تسا و  نم  يارب  وا  تبیـصم  رجا  دوب و  نم  سنوم  دـنزرف و  وا 
ار وا  هیرگ  هک  دوـب  مهاوـخ  رگ  هحوـن  ناـنز  نوـچ  مـیرگ ،  وا  رب  رگا  مرب و  یم  رجا  مروآ ،  باـستحا  ربـص و  نـم  رگا  سپ  دراد . 

 . دشابن یتدئاف 

یتبیصم رب  عزج  یباتیب و  یسک  وت  زا  سپ  دیاب  تسا و  نانز  هصاخ  عزج  یباتیب و  هک  میدینش  یم  نانچمه  ام  تفگ  ار  وا  خیش  سپ 
 . تسین یتهباشم  نانز  ابار  وت  تسا و  یمارگ  تخس  وت  ربص  قحلا  درواین و 

رایـسب مه  هب  تبـسن  ناشتوافت  هک  تسا  هتفای  هار  ود  اهنآ  هنایم  رد  هکنآ  زج  تسا  هدادن  زایتما  یـسک  ربص  عزج و  هنایم  تفگ :  نز 
يدوس تسا و  هدامآ  یهانگ  ار  عزج  هدوتـس و  یتبقاع  دراد و  شوخ  يرهاـظ  ربص  اـما  تساـهنآ  يارب  هک  یتلاـح  ود  رد  تسا  رود 

میرک و یعبط  دوب و  دـهاوخ  لـیمج  يور  ار  ربص  دـناشوپ ،  درم  ود  تقلخ  ساـبل  اـناوت ،  رداـق  يادـخ  ار  عزج  ربص و  رگا  هدوبن و 
يادـخ تسا  هدومرف  هدـعو  هچنآ  تسا  یفاـک  یهاـنتمان و  تلود  یهلا و  باوث  ترخآ و  لـجآ  اـیند و  لـجاع  رد  میقتـسم  یجازم 

 . تسا هدومن  وا  هب  ربص  ماهلا  هک  ار  نآ  لجوزع 

تنب هیروج  زا  و 
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هلمح رب  ایآ  دیسرپ :  دنداد  یهاگآ  اهنآ  ردام  هب  دندیسر و  تداهش  هب  دندوب و  رضاح  رتشـش  هوزغ  رد  وا  ردارب  هس  هک  تسا  ءامـسا 
هللا اولان و  هللادمحلا  تفگ :  دنا .  هدیـسر  تداهـش  هجرد  هب  مصخ  رب  هلمح  هب  دـنتفگ :  نمـشد ؟  زا  رارف  رد  ای  دـندش  لوتقم  مصخ 

نید و هزوح  ظفح  دنا و  هدیـسر  يراگتـسر  هب  هک  مسق  يادخ  هب  ار و  يادخ  دمح  یماو  یباو  مه  یـسفنب  رامذلا ،  اوطاحا  زوفلا و 
 . تخیرن ورف  هدید  زا  یکشا  درواین و  رب  یهآ  و   ! داب اهنآ  يادف  مردام  مردپ و  مدوخ و  ناج  دنا .  هدومن  مالسا  هضیب 

مدرم مدرک و  یسلجم  هدش ،  دراو  دالب  زا  یکی  هب  مدوب و  شیج  ریما  تاوزغ ،  زا  یضعب  رد  تفگ  هک  تسا  یماشلا  همادق  یبا  زا  و 
هلیمج ینز  هار  رد  مداهن .  دوخ  لزنم  هب  يور  مدش و  راوس  متساخرب و  دیسر ،  نایاپ  هب  سلجم  نوچ  و )  ) مدومن داهج  هب  بیغرت  ار 

نم دزن  متـشاد و  هاگن  ار  بسا  دننکن .  لوئـسم  تباجا  هک  دننینچ  هن  ناحلاص  تفگ :  مدادـن .  زاب  یباوج  متـشذگ و  داد .  زاوآ  ارم 
 . تشذگ رد  نم  زا  تسیرگ و  داد و  نم  هب  يا  هچراپ  هعقر و  دمآ و 

 ، تسین نکمت  تردق و  ارم  يدومن و  بیغرت  شباوث  هب  يدناوخ و  داهج  يوس  هب  ار  ام  وت  هک  تسا  هتشون  مدید  مدوشگ ،  ار  هعقر 
هار رد  هک  مداتسرف  وت  يوس  هب  تسا و  نم  يوسیگ  ود  مدیرب و  نتشیوخ  زا  متفای ،  دوخ  رد  هک  ار  زیچ  رتهب  سپ 
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یناوج دش ،  لاتق  زور  حبص  نوچ  دشخب .  شزرمآ  باوث و  ارم  یلاعت  يادخ  یهد و  رارق  دوخ  بسا  دنبیاپ  ادعا ،  اب  داهج  يادخ و 
هداس و وت   ! ناوج يا  متفگ :  متفر و  وا  کیدزن  دوب .  هداتسیا  مامت  يریلد  اب  هرز ،  دوخ و  یب  هک  دمآ  رد  مرظن  هب  فص  ود  نایم  رد 
دـنبنجب و ناراوس  مسرت  یم  يرادـن و  رـس  رب و  رد  دوخ  هرز و  اذـه  عـم  یناد و  یمن  برـض  نعط و  بادآ  برح و  قـیرط  هداـیپ و 
ای تسا :  هدومرف  یلاعت  يادـخ  ینک و  یم  عوجر  هب  رما  ارم  تفگ .  ياـپم  ماـقم  نیا  رد  يآ و  راـنک  هب  يوش .  بکارم  مس  لاـمیاپ 
 ، دـیا هدروآ  لوسر  يادـخ و  هب  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( : 203  . ) رابدالا مهولوت  الف  افحز  اروفک  نیذـلا  متیقل  اذا  اونما  نیذـلا  اـهیا 

توالت رخآ  هب  ات  ار  همیرک  هیآ  و  دینکن .  اهنآ  هب  تشپ  دنا ،  هدروآ  امش  هب  يور  هدرک و  داشتحا  هک  ار  نارفاک  دینک  تاقالم  نوچ 
 . مدرک راوس  يوم  دیفس  يرتش  رب  ار  وا  سپ  دومن . 

متفگ درک و  حاحلا  یهاوخ ؟  یم  ماو  هب  ریت  نم  زا  یتقو  نینچ  رد  اـیآ  متفگ :  هد .  ماو  هب  ارم  ریت ،  هبوچ  هس   ! همادـق وبا  يا  تفگ : 
ریت هبوچ  هس  تسا .  نینچ  تفگ  يراد .  دوخ  تعافش  فنک  رد  ارم  درک ،  يزور  تداهـش  تیادخ  رگا  هک  مهد  یم  طرـش  نیا  هب 

هب ار  رفن  کی  درک و  اهر  نایمور  فص  رب  تشاذگ و  نامک  رد  یکی  مداد  وا  هب 
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 : تفگ داد و  باـترپ  زین  ار  موس  هبوچ  دروآ  لـتق  هب  ار  يرگید  دـنکفا و  داـهن و  هز  رد  رگید  هبوچ  و )  . ) تخادـنا كـاله  كاـخ 
رب دش و  اهر  رافک  فص  زا  يریت  سپ  هدننک .  عادو  مالس  نوچ  همادق  ابا  يا  داب  وت  رب  مالس  عدوم :  مالس  همادق  ابا  ای  کیلع  مالسا 
اب ارم  یلو  يرآ ،  تفگ :  ینکن  شومارف  يدرک  هک  ار  يدـهع  متفگ  متفر و  شیپ  داهن .  ( 204  ) سوبرق رب  رس  دمآ ،  ناوج  یناشیپ 

تداهـش زا  ار  وا  یناسرب و  وا  هب  ارم  نیجروخ  ییامن و  تاقالم  ارم  ردام  يوش ،  هنیدـم  دراو  نوچ  هک  تسا  نیا  تسا و  یتجاح  وت 
دیسر و زاب  نم  ردپ  تبیصم  لاسراپ  دومن و  هیده  وت  بسا  دنبیاپ  يارب  ار  دوخ  يوم  هک  تسا  ینز  نامه  نم  ردام  یناهاگایب و  نم 
هب ار  وا  مدرک و  رفح  وا  يارب  يربق  سپ  دومن .  تقرافم  شندـب  زا  حور  مالک  نیا  زا  سپ  دـمآ  راچد  نم  تبیـصم  هب  کنیا  لاسما 

 . تشاذگ نوریب  دوخ  مکش  زا  ار  وا  كاخ  مدرپس ،  كاخ 

 . تسا هدوب  هدمآ  نوریب  شا  هناخ  زا  ردام  هزاجا  نودب  دیاش  دوب ،  هبرجت  یب  حول و  هداس  یناوج  دنتفگ :  وا  ياقفر  زا  یضعب  و 

ار لجوزع  يادـخ  مدروآ و  ياـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  متـساخرب و  سپ  دریذـپ .  یم  ار  دـترم  لـبقم و  دـب و  بوخ و  نیمز  متفگ : 
ار وا  راذگ  دوخ  لاح  ار  ادخ  تسود   ! همادق ابا  يا  هک  مدینش  ییادص  دیامرف .  نشور  نم  رب  ار  بیجع  رما  نیا  رس  هک  مدناوخ 
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 . دندروخ ار  وا  دندمآ و  دورف  وا  رب  یناغرم  ات  مدنام  وا  کیدزن  متشاذگاو و 

تشگرب و ردام  يوس  هب  دید و  ارم  دمآ و  نوریب  ناوج  نآ  رهاوخ  مدـیبوک  رد  مفر و  وا  ردام  هناخ  هب  مدـش  هنیدـم  دراو  نوچ  سپ 
هدیـسر ام  هب  ردارب  تبیـصم  لاسما  میدید و  ردپ  تبیـصم  هتـشذگ  لاس  رد  تسین و  وا  اب  نم  ردارب  تسا و  همادـق  ابا  کنیا  تفگ : 

؟  تیزعت يارب  ای  يا )   ) هدمآ تینهت  يارب  ایآ  تفگ :  دمآ و  نوریب  شردام  تسا . 

 ، تسا هدـش  لئان  تداهـش  هجرد  هب  رگا  يوگ و  تیزعت  ارم  تسا  هدرم  نم  رـسپ  رگا  تفگ :  متـسنادن  ار  نخـس  نیا  ینعم  متفگ : 
؟  يدید ار  وا  ایآ  يراد و  ناشن  هچ  وا  تداهش  زا  تفگ :  دیدرگ .  زیاف  تداهش  هب  هکلب  درمن ،  متفگ :  يامرف  تینهت 

نفد نم  ار  وا  ياهناوختـسا  دـش و  روـیط  همعط  وا  تشوـگ  درکن و  لوـبق  ار  وا  نیمز  هک  تسا  نیا  مراد  هک  یناـشن  يرآ و  مـتفگ : 
 . مدومن

 . دوب نآ  رد  نهآ  زا  یلغ  زین  دروآ و  نوریب  یسالپ  مدوشگ و  مدرک .  میلست  وا  هب  ار  نیجروخ  سپ  هللادمحلا  تفگ : 

رد درک و  یم  تاـجانم  دوـخ  يادـخ  اـب  داـهن و  یم  ندرگرب  ار  لـغ  دیــشوپ و  یم  سـالپ  تـفرگ ،  ارف  ار  وا  بـش  نوـچ  تـفگ : 
يادخ سپ  روآ  رد  رشحم  هصرع  هب  ناغرم  ياهنادگنس  زا  ارم  ادنوادخ  رویطلا :  لصاوح  نم  ینرـشحا  مهللا  تفگ  یمه  شتاجانم 

 . تسا هدومرف  باجتسم  ار  وا  ياعد  لجوزع 

تسا هدرک  تیاور  جارس  سابعلاوبا  زا  یقهیب 

جارس سابعلاوبا  زا  یقهیب  و 
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دوخ هشیپ  ار  ربص  زیهرپب و  یلاعت  يادـخ  زا  متفگ :  وا  هب  مدـمآ و  رد  وا  رداـم  رب  نم  هتفاـی و  تاـفو  یناوج  هک  تسا  هدرک  تیاور 
 . میامن دساک  دوخرب  ار  نادنزرف  تعافش  رازاب  منک و  دساف  عزج  یبیکشان و  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  نم  تبیصم  نک . 

وا مشچ  تساخرب و  مدـید  دوب .  هتفای  تافو  وا  زا  يرـسپ  مدـش و  دراو  ینز  رب  هک  تسا  هتفگ  یلاعت -  هللا  همحر  بلغت -  نب  نابا  و 
ادرف هچنآ  رد  هیرگ  تسیچ  و  دش ،  دهاوخن  لئاز  هچنآ  رد  عزج  تسیچ   ! نم كرسپ  يا  تفگ :  دیـشوپ و  هماج  هب  ار  وا  تسب و  ار 

رتگرزب دیـشچ و  دهاوخ  تردام  وت  زا  سپ  هک  دـشاب  دوز  دیـشچ و  تردـپ  هچنآ  يدیـشچ   ! نم كرـسپ  يا  دوش ؟  یم  لزان  وت  هب 
؟  یشاب هدرم  تشارف  ریغ  رب  ای  یشاب  هتفخ  تشارفرب  وت  هک  تسا  كاب  سپ  تسا .  گرم  ردارب  باوخ  تسا و  باوخ  دسج  تحار 

تسین وت  يارب  يررض  ار  گرم  یـشاب ،  تشهب  لها  زا  وت  رگا  سپ  تسا .  خزود  تسا و  تشهب  تسا و  لا  ؤس  ادرف  هک  یتسرد  هب 
 . یشاب نامدرم  رترمع  زارد  دنچره  تشادن و  يدوس  ارت  ایند  یناگدنز  یشاب ،  خزود  لها  زا  رگا  و 

یمن ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ -  ربمغیپ  یلاعت  يادـخ  هنیآ  ره  يدوبن ،  مدآ  ینب  يارب  اـهزیچ  فرـشا  گرم  رگا   ! كرـسپ يا 
(205  . ) تشاد یمن  ینازرا  رمع  تلهمار  ناطیش  دوخ  نمشد  دیناریم و 

زا رعش  ود  ترابع ،  نیا  تبسانم  هب  ار  مجرتم 
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 : دهد یم  شراگن  انمیت  دوب و  رطاوخ  رد  هیلع -  همالس  هللا و  تاولص  نایقتم -  يالوم  نانموم و  ریما  ترضح  هب  بوسنم  ناوید 

فءرا انیدلاو و  نع  انبربا  هناف  اریخ  توملا  انع  هللا  يزج 

(206  ) فرشا یه  یتلا  رادلا  نم  یندی  يذالا و  نع  سوفنلا  صیلخت  لجعی 

مـسق ادخ  هب  تفگ :  یم  دومن و  یم  انث  ار  دوخ  دنزرف  دوب و  هدـش  توف  وا  زا  يرـسپ  متفر و  ینز  تیلـست  يارب  هک  تسا  دربم  زا  و 
رگا تشاد و  مـیرک  یفک  دوـشن .  بـترم  نآ  رب  يراـع  هـچنآ  رد  شلاـیع  ریغ  يارب  شمه  دوـب و  شدوـخ  ریغ  مکـش  يارب  شلاـم 

 : تفگ دوب .  يدـنزرف  مدوصقم  تسا و  هدـنام  وت  يارب  وا  زا  یفلخایآ  هک  متفگ  ار  وا  يدـش .  میئل  شعبط  يدـمآ ،  شیپ  ییاشحف 
 . ترخآ ایند و  رد  تسا  یضوع  وکین  هک  لجوزع  يادخ  باوث  یلاعت  هللادمحب 

دزن رد  دوب و  نارازگتمدخ  نادنزرف و  لاح و  نسح  لام و  بحاص  هک  دمآ  دورف  ینز  رب  دومن و  نمی  رفس  هک  تسا  دربم  زا  اضیا  و 
دودـح دالب و  نیا  هب  هک  ینامز  ره  يرآ ،  تفگ :  يراد ؟  یتجاح  ایآ  تفگ :  ار  نز  دومن ،  لیحر  هدارا  نوچ  تسیزب و  یتدـم  وا 

 . يدرگ ( 207  ) دراب منغم  ارم  يوش و  دراو  نم  رب  دیاب  ییآ ، 

شنادنزرف هدش ،  يرپس  وا  لاح  نسح  لام و  دید  دومن .  لوزن  نز  نآ  هناخ  هب  هدـش و  دراو  نمی  هب  زاب  دوب و  رافـسا  رد  لاس  دـنچ 
ناماس و هتخورف  ار  شا  هناخ  هتفر و  تسد  زا  شنازینکو  نامالغ  هدرم و 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا نادنخ  نامداش و  رایسب  هدروخ و  مه  رب  شا  هتخودنا 

؟  تسا لئاز  وت  زا  هک  ییاهتمعن  اب  يروآ  یم  طاسبنا  هدش و  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  ینک  یم  طاشن  ایآ  متفگ : 

هدنکارپ هدمآ و  لاوز  هب  نم  زا  متشاذگ و  یمن  تمعن  رکـش  متفرگ و  یم  لد  رد  اهمغ  هافر ،  معنت و  لاح  رد   ! هللادبعابا يا  تفگ : 
ما و هدودز  رطاوخ  زا  اـهنت  لاـح  نیا  رد  کـنیا  تسا و  هدوب  يراـب  رکـش  دوـب  يراد  دوـخ  زا  هک  متـسناد  مدـش و  هدـیدرگ  لاوـحا 

 . تسا هتشابنا  رجا  دیما  باستحا و  تحار  هب  ار  رطاوخ  هتشاد و  ینازرا  نم  هب  ییابیکش  ربص و  هک  منار  یم  ساپس  منامداش و 

نازینک نامالغ و  نارـسپ و  تساوخ  تفایـض  هب  درب و  دوخ  لزنم  رد  ارم  ینز  متفر و  نیرحب  هب  تفگ :  هک  تسا  راـسی  نب  ملـسم  زا 
مدیدن ار  یناسنا  شهاگرد  رد  مدمآ و  زاب  مدش و  بیاغ  وا  زا  زارد  یتدم  مدید و  یم  كانهودـنا  هدـنمغ و  هراومه  ار  وا  تشاد و 

 . متفای شرورسم  تخس  مدیدرگ و  دراو  وا  رب  متساوخ و  نذا 

؟  يراد يداش  رورس و  هکلب  تسین ؟  یهودنا  ار  تارطاوخ  و  هدنامن ،  رایسب  تلود  رایـسب و  لام  نآ  هک  تسا  هدش  هچ  ار  وت  متفگ 
فلت هکنآ  زج  ( 208) ارک میدرکن  ارحـص  هب  یتراجت  دـش و  قرغ  هکنآ  زج  میداتـسرفن  ایرد  هب  یلام  يدـش ،  بیاـغ  نوچ  تفگ : 

 . دندرب تخر  نارازگتمدخ  دندرم و  نادنزرف  دیدرگ ، 

نیکمت تجهب و  زورما  يدوب و  نیگمغ  لولم و  ناراگزور  نا  رد   ! دانک تمحر  تیادخ  متفگ : 
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 ! يراد

رد رقف  هقاف و  هب  نوچ  دـشاب و  هدومرف  لیجعت  ایند  رد  ارم  تانـسح  يادـخ  هک  متـشاد  میب  مدوب ،  ایند  تمعن  رد  نوچ  يرآ  تفگ : 
(209  . ) دشاب هداهن  یهلا  سدق  ترضح  رد  نم  يارب  يا  هریخذ  هک  مراودیما  ما  هدنام 

 : دمآ دای  اب  ار  مجرتم  يزاریش  لاصو  يازریم  زا  يرعش  دروم  نیا  رد 

میب تعاط  لد و  هب  دیازف  دیما  هنگ  رگم  دننیمغ  داهز  مرخ و  ناشکیم 

 : دراذگ یم  نینچ  ملق  رس  رب  بابلل  ادرط  و 

میب تمعن ،  لد و  هب  دیازف  دیما  رقف  میکح  درم  یکی  تفگ  شوخ  هچ  هک  هو  نخس  نیا 

تـسار فرط  رد  هاگان  میدرک ،  مگ  ار  هار  میتفر و  یم  هیداب  رد  یهار  هب  قفاوم  یقیدـص  نم و  تفگ  هک  تسا  ناشیا  یـضعب  زا  و 
 : دیسرپ داد و  زاب  مالس  باوج  ینز  هدرپ  سپ  زا  میداد .  مالس  هدش  کیدزن  میدومن و  همیخ  دصق  میدروآ و  رظن  هب  يا  همیخ  هار ، 

لئاز دوخ  تشحو  مینک و  لصاح  یـسنا  میتساوخ  میا و  هدیـسر  اجنیا  هب  کنیا  میا و  هدرک  مگ  ار  هار  میتفگ :  دـیناسک ؟  هچ  اـمش 
 . مییامن

یمیلگ دـمآ و  نوریب  میدرک ،  همیخ  فرط  هب  تشپ  مزادرپ  طرـش  دورو و  قـح  بیترت  هب  میآ و  نوریب  اـت  دـینادرگب  يور  تـفگ : 
هب دز و  رب  ار  همیخ  نماد  سپ  دناسر .  ماجنا  هب  ار  امـش  تمدخ  دیایب و  نم  رـسپ  ات  دینیـشنب  میلگ  نیا  رب  تفگ :  درتسگب و  ام  يارب 

رتش هک  اریز  منک  یم  تلاسم  یلاعت  يادخ  زا  ار  هد  نیا  تکرب  تفگ :  تسیرگنیم و  هیداب  فرط 
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 . دیآ یم  مرظن  هب  وا  زا  ریغ  بکار  تسا و  نم  رسپ 

 : تفگ دیامرف :  گرزب  لیقع  تدـنزرف  رد  ار  وت  رجا  لجوزع  يادـخ   ! لیقع ما  يا  تفگ :  تشادرب  دایرف  دیـسر و  کیدزن  بکار 
؟  تسا هدرم  نم  دنزرف  رگم   ! وت رب  ياو 

ار موق  هقان  مامز  يآدورف و  تفگ :  دندنکفا .  یهاچ  هب  ار  وا  دندش و  مه  رد  نارتش  تفگ :  دیـسرپ .  وا  توق  ببـس  زا  يرآ  تفگ 
بجعت نز  نآ  ربص  زا  میروخ و  یم  در ،  ؤآ  ام  دزن  هب  ماعط  دومن و  خبط  تشک و  درم  نآ  داد و  درم  نا  هب  يدنفسوگ  سپ  ناتسب . 

دنچ تفگ :  یلب .  میتفگ :  دناد ؟  یم  کین  ار  نارق  یسک  امش  زا  ایآ   ! مدرم يا  تفگ :  میتفای ،  تغارف  ماعط  زا  نوچ  میدرک و  یم 
 . مریذپ تیلست  نآ  هب  دوخ  دنزرف  تبیصم  زا  ات  ناوخ  ورف  نم  رب  تیآ 

نم تاوص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  نیذلا  نیرباصلا  رـشب  و  دیامرف :  یم  لجوزع  يادـخ  میتفگ 
(210  . ) نودهتملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و 

؟  تسا نینچ  يادخ  باتک  رد  تایآ  نیا  هک  مهد  یم  مسق  تیادخ  هب  تفگ : 

 . تسا نینچ  يادخ  باتک  رد  هک  يادخ  هب  مسق  متفگ : 

تلعف دق  ینا  مهللا  تفگ :  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  تشاذگ و  ربارب  ار  دوخ  ياهمدق  نآ  زا  سپ  داب  امـش  رب  مالـس  تفگ : 
هب ادنوادخ  دح :  دحا ال  یقب  ولو  هب  ینتدع  امک و  یلزجناف  هب  ینت  رما  ام 
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 . يدنام یقاب  یسک  يارب  یسک  رگا  يا و  هداد  هدعو  هچنآ  هب  نک  افو  سپ  يدومرف  رما  ار  هچنآ  مدروآ  ياج  هب  نم  هک  یتسرد 

یم یقاب  هنیآ  ره  تفگ  سپ  دنام ،  یقاب  نم  تجاح  يارب  مدنزرف  هنیآ  ره  دیوگ  یم  هک  تشذـگ  نم  رطاخ  هب  نانچ  تفگ :  يوار 
 . شتما يارب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  دنام 

لاصخ و رتماـمت  ار  دوخ  دـنوادخ  میا .  هدـیدن  وا  تمه  یگرزب  لـقع و  لاـمک و  هب  ینز  میتفگ  یم  میدـش و  نوریب  وا  دزن  زا  سپ 
دهد و یمن  يدوس  يروبـصان  عزج و  تسین و  زیرگ  هراچ و  یهانپ و  ار  گرم  هک  تسناد  نوچ  نآ  زا  دومن و  دای  وا  لالج  گرزب 

رقف تجاح و  زور  هک  تساوخ  لیزج  رجا  هریخذ  ار  دـنزرف  دومن و  تشگزاب  لیمج  ربص  يوس  هب  دـنادرگ  یمن  رب  ار  یکلاه  هیرگ 
(211  . ) دیآ شراک  هب  دوش و  شرای  رشح  هماگنه  یمرگ  و 

هب تسا .  هداتفا  رتسب  رب  هدش و  نالان  مدینش  دوب  یسنا  شزیمآ و  نم  اب  ار  يدرم  تفگ  هک  ایندلا  یبا  نبا  زا  تسا  تیاکح  نیا  دننام 
مه رب  ار  وا  مشچ  دادـب و  ناج  ات  دوب  نارگن  وا  رب  تشاد و  هزوجع  يردام  متفای و  راـضتحا  عزن و  لاـح  رد  ار  وا  متفر و  وا  تداـیع 

 . دیشوپ وا  يور  رب  هماج  تسب و  وا  مشچ  رب  ( 212  ) هباصع داهن و 

هنیآ ره  دنک  يزور  ییابیکش  وت  رب  ارم  لجوزع  دنوادخ  يدوب ،  نابرهم  راکوکین و  ام  يارب  وت   ! نم كرـسپ  يا  تفگ :  نآ  زا  سپ 
لوط ار  زامن 
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وت رب  ار  ام  ربص  دارادن و  مورحم  دانک و  رو  هرهب  یتشاد  ار  وا  تمحر  دیما  هچنآ  زا  تیادخ  یتشاد ،  یم  رایسب  ار  هزور  يداد و  یم 
اب امن  يدـید و  ار  هدـنهد  دـنپ  هک  یتسرد  هب   ! هدـننک تدایعا  تفگ :  درک و  رظن  دروآ و  نم  يوس  هب  ور  نآ  زا  سپ  دایامرف .  وکین 

 . میئوت

دـندروآ و يور  هک  مدـید  زینک  ود  مدوب و  يادـخ  هناـخ  فاوط  رد  نم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرـصم  نونلا  يذ  زا  یقهیب 
 : تفرگ ندناوخ  ار  اهتیب  نیا  اهنآ  زا  یکی 

عزجاف يدجیل  ینم  عزج  له  هیطم و  ریخ  ربصلا  ناک  تربص و 

عدصتت تحببصا  يوضرب  لابج  هضعب  لمحت  ول  ام  یلع  تربص 

عمدت بلقلا  یف  نیعلاف  يرظان  یلا  اهتددر  مث  نیعلا  عومد  تکلم 

تسا یبوکرم  رتهب  ربص  مدرک و  ربص 

؟  مدروآ ياج  هب  هک  دهد  یم  يا  هدیاف  ارم  یباتیب  عزج و  ایآ 

نآ زا  يردق  رگا  هک  يا  هیلب  رب  مدرک  ربص 

دنشاپ یم  رگیدکی  زا  دوش ،  راب  يوضر  ياههوک  رب 

شزاب مدش و  کلام  ار  ناگدید  کشا  و 

 . دراب یم  کشا  لد  رب  هدید  سپ  مدینادرگرب ،  هدید  يوس  هب 

 . تسا هدیسرن  يدحا  هب  زگره  هدیسر و  نم  هب  هک  یتبیصم  زا  تفگ :  يراد ؟  هچ  زا  ار  يوکش  یباتیب و  نیا   ! هیراج يا  متفگ : 

یم يزاب  نم  يور  شیپ  رد  هتـسویپ  دندوب و  دننام  ار  رتش  هچب  ود  هک  دوب  دنزرف  ود  ارم  تفگ :  تسا ؟  هدوب  تبیـصم  مادـک  متفگ 
شردارب نارسپ  زا  یکی  تفر .  نوریب  هناخ  زا  درک و  ینابرق  دنفسوگ  ود  ناشردپ  يزور  دندرک . 
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شردارب ياـهیوم  تساـخرب و  سپ  دومن ؟  ناـبرق  ار  دنفـسوگ  هنوگچ  نامردـپ  هک  میاـمنب  وت  رب  یهاوـخ  یم   ! ردارب يا  تفگ :  ار 
بلط هب  ردپ  درک  رارف  تشک و  شردارب  رسپ  متفگ  وا  هب  دش و  دراو  ناشردپ  سپ  تخیرگ  درک و  ادج  ندب  زا  ار  شرـس  تفرگ و 

كـاله شطع  عوج و  تدـش  زا  هار  رد  تشگرب و  دوب .  هدومن  دوخ  همعط  هدـیرد و  ار  وا  یعبـس  هک  دیـسر  وا  هب  یتـقو  تفر و  وا 
 . تفای

تبیـصم دننام  هک  مناد  یمن  ار  یـسک  تفگ :  هک  دنا  هدروآ  نآ  رب  يدـیزم  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  تیاکح  نیا  ناشیا  زا  یـضعب  و 
 . دومن نایب  ار  هصق  دشاب و  هدیسر  وا  هب  نم 

بیکــش و ینآ  مدرک و  یمن  راـیتخا  نآ  رب  ار  يزیچ  متفاـی ،  یم  نآ  رد  هدـیاف  رگا  تـفگ :  ینک ؟  یم  هـچ  لد  یباـتیب  اـب  مـتفگ : 
 . مدوب یم  نآ  اب  هراومه  دومن ،  یم  ماود  نم  اب  رگا  مدروآ و  یمن  رابطصا 

رب ار  يادخ  تعاط  مدرک  رایتخا  تفگ  درک و  وکین  يربص  دش و  هدز  تبیصم  شدنزرف  هب  ینز  هک  ناشیا  زا  یـضعب  هدرک  تیاکح 
 . ناطیش تعاط 

اضر میس :  باب 

اضر

هچنآ رب  دیوشن  نوزحم  ( : 214  . ) هنعاوضر مهنع  هللا  یضر  ( 213  ) مکاتا امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  یلاعت  هللا  لاق 
هب ناشیا  زا  يادخ  تسا  هدوب  شوخ  زین  و  دومرف .  اطع  ار  امـش  هچنآ  هب  دییامنن  ( 215  ) تنوعر دیوشن و  مرخ  درک و  توف  امـش  زا 

 . کین شاداپ  باوث و  هب  يادخ  زا  ناشیا  دندونشخ  تعاط و 
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یم تسود  زین  ار  وا  راـثآ  راـک و  ار  يزیچ  دراد  یم  تسود  هک  یـسک  ار و  ادـخ  رم  تسا  یتسود  تبحم و  هرمث  اـضر ،  هک  نادـب 
ای یلامک  تفص  رب  شلامتشا  تهج  زا  دراد  تسود  ار  یناسنا  هکنآ  تسا و  یئاسانـش  تفرعم و  هرمث  تفرعم ،  هرمث  تبحم  دراد و 

لالج شنیب  تریصب و  مشچ  هب  هک  یـسک  سپ  دیازفا .  یم  وا  یتسود  رب  دیامن ،  لصاح  ییاسانـش  رتشیب  ردق  ره  یلامج  تفـص  هب 
اونما نیذـلا  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دـیامن ،  رظن  تسنوریب -  هلاسر  نیا  رد  شیاجنگ  دوصقم و  زا  هک  وا -  یهانتمان  لامک  یهلا و 

 ، تشاد تسود  ار  وا  نوچ  تسا و  راوتسا  مکحم و  تخـس و  ناش  یتسود  دنا ،  هدروآ  يادخ  هب  نامیا  هک  یناسک  نآ  ابح هللا  دشا 
تسا تبحم  تارمث  زا  يا  هرمث  اضر  و  درامش ،  یم  شیوخ  ياضر  يدونشخ و  یضتقم  نسحتـسم و  دوش  رداص  وا  زا  هک  يرثا  ره 

وا و هب  دـیما  شتمحر ،  روصت  مزلتـسم  دـش  تبحم  ییاسانـش و  عرف  اضر  هکنآ  زا  سپ  دوش و  یم  اـضر  هب  یهتنم  یلاـمک  ره  هکلب 
سنا لوصو  تروص  رد  دیازفا و  قوش  لوصو ،  مدع  اب  لاح ،  نیا  رد  تسوا و  يارب  تیـشخ  ینتورف و  شتبیه ،  روصت  بجوتـسم 
ددرگ رداص  وا  زا  هچنآ  هدرمـش  کین  اب  و  دیاشگ ،  هرهچ  لکوت  شتیانع  هعلاطم  اب  دیامن و  يور  طاسبنا  سنا  ینوزف  اب  دـیآ ،  زارف 

هب میلست  وا  هب  بوبحم  رادتقا  هطاحا و  تیاهن  بوبحم و  لامک  بنج  رد  سفن  روصق  روصت  اب  دوش و  لصاح  اضر 
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هب تخانش و  دناوت  هک  دسانش  سک  نآ  ار  تاماقم  نیا  هک  دوش  یم  بعشتم  میلـست  زا  همیظع  تاماقم  دیآ و  لئان  ار  بوبحم  يوس 
 . لامک ره  تیاغ  يوس  هب  دوش  یم  یهتنم  میلست 

هب هیبنت  یلاعت  يادـخ  و )  ) تسا اضر  يوس  هب  تشگزاب  ار  لـیاضف  ماـمت  هکلب  ناـسنا  يارب  تسا  گرزب  یتلیـضف  اـضر  هک  نادـب  و 
مـهنع و هللا  یـضر  دـیامرف :  یم  هداد  رارق  وا  يارب  یتمـالع  هدوـمن و  دوـخ  ياـضر  هـب  نورقم  ار  وا  لـضف  هدوـمرف و  ناـسنا  لـضف 

يدونشخ و  ( 217  . ) ربکا هللا  نم  ناوضر  و  و )  ) دنشاب یم  ياضر  يادخ  زا  ناشیا  تسا و  یـضار  ناشیا  زا  يادخ  ( 216  ) هنعاوضر
شنامیا لیلد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  نانتما و  تیاغ  تسا و  ناسحا  تیاـهن  يدونـشخ  نآ  تسا و  رتگرزب  يادـخ 

اولاق مکنامیا ؟  همالع  ام  لاقف :  نونموم  اولاـق  متنا ؟  اـم  دومرف :  دومن و  لاوس  دوخ  باحـصا  زا  يا  هفیاـط  زا  هک  یماـگنه  دومرف ، 
ام دیتفگ :  امـش ؟  دـیتسیچ  ( 218  . ) هبعکلا بر  نونموم و  لاـقف  ءاـضقلا  عقاومب  یـضرن  ءاـخرلا و  دـنع  رکـشن  ءـالبلا و  یلع  ربصن 

عقاوم میروآ و  یم  رکـش  ار  ءاخر  تمعن و  مینک و  یم  ربص  الب  رب  دـیتفگ :  تسیچ ؟  امـش  ناـمیا  تمـالع  دومرف :  میتسه  ناـنموم 
 . هبعک راگدرورپ ؟  هب  مسق  دیتسه  نانموم  امش  دومرف :  میهد .  یم  اضر  ار  یهلا  ياضق 

نوچ ( : 219  . ) هافطـصا یـضر  ناف  هابتجا  ربص  نالف  هالتبا  ادبع  هللا  بحا  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  تسا  هتفگ  و 
یلاعت يادخ 
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ار وا  داتـسیا ،  اـضر  ماـقم  رد  رگا  دـنیزگ و  یم  رب  ار  وا  دراد ،  بیکـش  رگا  سپ  دراد ،  ینازرا  وا  هب  ـالب  دراد  تـسود  ار  يا  هدـنب 
 . دهد یم  رارق  شیوخ  صلاخ 

یلا مه  روـبق  نمنوریطیف  هحنجا  یتـما  نم  هفئاـطل  یلاـعت  هللا  تبنا  هماـیقلا  موـی  ناـک  اذا  هلآ : -  هیلع و  هللا  یلـص  تسا -  هدوـمرف  و 
متزج له  نولوقیف  اباسح  انیارام  نولوقیف  باسحلا ؟  متیار  لـه  هکئـالملا  مهل  لوقیف  اواـش  فیک  نومعتی  اـهیف و  نوحرـسی  ناـنحلا 

نم نولوقیف  متنا ؟  نم  هما  نم  هکئالملا  لوقیف  ائیـش  انیار  ام  نولوقیف  منهج ؟  متیار  له  نولوقیف  اطارـص  انیار  اـمنولوقیف  طارـصلا ؟ 
هللا انغلبف  انیف  اتناک  ناتلـصخ  نولوقیف  ایندـلا  یف  مکلامعا  تناک  ام  انوثدـح  هللا  مک  اندـشن  نولوقیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هما 

لوقیف انل  مسق  امم  ریسیلاب  یضرن  هیصعن و  نا  ییحتـسن  انولخ  اذا  انک  نولوقیف  امه ؟  امف  نولوقیف  هتمحر .  لضفب  هلزنملا  هذه  یلاعت 
يوس هب  ناشدوخ  روبق  زا  دنایورب و  اهرپ  ارم  تسا  زا  یـضعب  یلاعت  دـنوادخ  دوش  اپ  رب  تمایق  نوچ  ( 220  ) اذه مکل  قح  هکئالملا 

ایآ دـنیوگ :  یم  ناشیا  هب  هکئـالم  سپ  دـنزادرپ .  یم  معنت  هب  دـنهاوخب  هک  نادـنچ  دنباتـش و  یم  تشهب  رد  دـننک و  زاورپ  تشهب 
هللا یلـص  میدمحم -  تما  زا  ام  دنیوگیم :  دیدید ؟  منهج  ایآ  دنیوگ :  یم  میدـیدن  ار  باسح  ام  دـنیوگ :  یم  ار ؟  باسح  دـیدید 

ام رد  دنیوگ  یم  دوب ؟  هچ  ایند  رد  امش  لامعا  دینک  ثیدح  هک  میهد  یم  مسق  يادخ  هب  ار  امش  دنیوگ  یم  هلآ -  هیلع و 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


یم دوب ؟  هچ  تلـصخ  ود  نآ  دـنیوگ :  یم  دوخ  تمحر  ینوزف  هب  دـیناسر  تلزنم  نیا  هب  ار  اـم  یلاـعت  يادـخ  هک  دوب  تلـصخ  ود 
تمسق هچنآ  زا  میدش  یم  یضار  كدنا  هب  مییامن و  يادخ  تیـصعم  هک  میدرک  یم  ایح  میدومن ،  یم  تولخ  تقو  ره  ام  دنیوگ : 

 . تسامش قح  هجرد  نیا  دنیوگ :  یم  هکئالم  تسا  هدرک  ام 

هانلعف اذا  ارما  کبر  انل  لس  دنتفگ :  ار  ترضح  نآ  لیئارسا  ینب  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  یـسوم -  ترـضح  رابخا  رد  و 
ار يرما  يامن  تلاسم  يارب  دوخ  راگدرورپ  زا  ( : 221  ) مهنع یضرا  یتح  ینع  نوضری  مهل  لق  هیلا  یلاعت  هللا  یحواف  انع  هب  یضری 

یـضار نم  زا  وگب  ار  ناشیا  هک  دومرف  یحو  ترـضح  نآ  يوس  هب  یلاعت  يادـخ  سپ  دوش  یـضار  اـم  زا  میروآ  ياـج  هب  نوچ  هک 
 . مشاب یضار  ناشیا  زا  نم  ات  دنشاب 

هللادـنع هلاـم  ملعی  نا  بحا  نم  دوـمرف :  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ -  ربـمغیپ  زا  هچنآ  تـسا  نـیا  ریظن  و 
تسیچ هک  دنادب  دهاوخ  هکنآ  ( : 222  ) هسفن نم  دبعلا  هلزنا  ثیح  هنم  دبعلا  لزنی  یلاعت  هللا  ناف  هدـنع  لجوزع  ام هللا  رظنیلف  لجوزع 

ار هدنب  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  وا  دزن  رد  لجوزع  يادخ  يارب  تسیچ  هکدـنک  رظن  سپ  لجوزع ،  يادـخ  دزن  رد  وا  يارب 
 . دهد تلزنم  ار  يادخ  دوخ ،  سفن  زا  هدنب  هک  دهد  یم  دوخ  زا  یتلزنم 

یئایل الام و  تسا :  مالسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  دواد -  رابخا  رد  و 
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 . نومتغی نییناحور ال  اونوکی  نا  یئایلوا  نم  یتبحم  نا  دواد  ای  مهبولق  نم  یتاجانم  هوالح  بهذی  مهلا  نا  ایندلاب  مهلا  و 

يا ناشیا  ياهلد  زا  دـنک  یم  لیاز  ارم  تاجانم  ینیریـش  لد  هودـنا  رطاخ و  مه  هک  یتسرد  هب  تسراـک ؟  هچ  مغ  اـب  ارم ،  ناتـسود 
 . دنشارخن هودنا  مه و  نخان  هب  ریمض ،  هحفص  دنشاب و  ترسم  حور و  رد  هتسویپ  هک  تسا  نیا  مناتسود  زا  نم  تبحم  قح   ! دواد

ینلد بر  ای  هک  درک  ضرع  یهلا  سدقا  ترضح  هاگشیپ  هب  مالـسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  یـسوم -  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
ینلد بر  ای  لاق  هرکت  ام  یلع  ربصت  ام  تنا  کهرک و  یف  یئاضر  نا  هیلا  یلاـعت  هللا  یحواـف  هلمعا  یتح  ینع  كاـضر  هیف  رما  یلع 

هب ات  تسا  نآ  رد  وت  ياضر  يدونـشوخ و  هچنآ  هب  نک  ییامنهار  ارم   ! ادنوادخ ( : 223  . ) یئاضقب كاضر  یف  ياضر  نا  لاق  هیلع 
یم هورکم  وت  هک  تسا  ییاـهزیچ  رد  نم  ياـضر  هک  داتـسرف  یحو  وا  يوس  هب  یلاـعت  يادـخ  سپ  میاـمن .  لـمع  مدـنب و  راـک  نآ 

هب تسوت  ياـضر  رد  نم  ياـضر  هک  یتـسرد  هب  دومرف :  ياـمرف .  تلـالد  زیچ  نآ  رب  ارم   ! نم راـگدرورپ  يا  درک :  ضرع  يراـمش 
 . نم ياضق 

قلخ ياف  لاق  ینملاس  هبیبح  اذا  نم  لاق  کیلا  بحا  کـقلخ  يا  بر  يا  هک  تسا   - مالـسلا هیلع  یـسوم -  ترـضح  تاـجانم  رد  و 
وت يوـس  هب  وـت  هدـنب  مادـک   ! نم راگدـیرفآ  يا  یئاـضق .  طخـس  هل  تیـضق  اذاـف  رمـالا  یف  ینریختـسی  نم  لاـق  طـخاس  هـیلع  تـنا 

هکنآ دومرف :  تسرتبوبحم ؟ 
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 . ما هتسناد  نآ  رد  ار  وا  حالـص  هک  دنادب  دهد و  میلـست  ارم  ياضق  دشاب و  تملاسم  رد  زا  نم  اب  مناتـسب  وا  زا  ار  وا  بوبحم  هاگ  ره 
نوچ دـهاوخ و  نم  زا  دوخ  ریخ  يرما  رد  هکنآ  دومرف :  یـشاب ؟  یـضاران  وا  زا  طـخاس و  وا  رب  وـت  هک  تسا  يا  هدـنب  درک :  ضرع 

 . دراد راوگان  ارم  ياضق  میامن  يراج  مروآ و  رب  ار  وا  ریخ 

یئالب و یلع  ربصی  مل  نم  انا  الا  هلا  هللاانا ال  تسا :  هدومرف  یلاعت  يادخ  هکنیا  تسا  نیا  زا  رت  تخس  هک  يربخ  تسا  هدش  تیاور  و 
ربص نم  يـالب  رب  هکنآ  تسین  ییادـخ  نم  زج  هیلاـمک  تافـص  هب  فصتم  يادـخ  منم  ( 224  ) یئاوس ابر  ذـختیلف  یئاـضثب  ضری  مل 

 . دیامنرایتخا دوخ  يارب  يرگید  راگدرورپ  سپ  دهدن ،  اضر  نم  ياضق  هب  درواین و  بیکش  دنکن و 

ام نوکی  امنا  دیرا و  دیرت و  دواد  ای  هک  دومرف  یحو  مالـسلا -  هیلع  انیبن  یلع  دواد -  يوس  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
هدارا وت   ! دواد يا  ( 225  ) دیرا ام  الا  نوکی  دیرت و ال  امیف  کتبعتا  دیرا  ام  ملست  مل  نل  دیرت و  ام  کتیفک  دیرا  امل  تملس  ناف  دیرا 

یم ار  وت  هدارا  تیاـفک  یهن  ندرگ  یهد و  میلـست  ارم  رگا  نم  هدارا  دـیآ  دـیدپ  هک  یتـسرد  هب  منک و  یم  هدارا  نم  ینک و  یم  يا 
نم هدارا  زج  مزادـنا و  یم  بعت  هب  یـشاب  هدرک  هدارا  هچنآ  رد  ار  وـت  ما ،  هدرک  ار  نآ  هدارا  هک  ار  هچنآ  يرادـن  ملـسم  رگا  منک و 

دوب دهاوخن 
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.

(226  ) لاح لک  یلع  یلاـعت  هللا  نودـمحی  نیذـلا  هماـیقلا  موی  هنجلا  یلا  یعدـی  نم  لوا  تسا :  هنع -  هللا  یـضر  ساـبع -  نبا  زا  و 
ءاجر و سای و  زا  تالاح  همه  رد  ار  یلاعت  يادـخ  هک  دـننانآ  تمایق ،  زور  رد  دـنوش  هدـناوخ  تشهب  يوس  هب  هک  یناسک  نیتسخن 

 . دنرازگ شیاتس  دننک و  دمح  ءاخرو -  سوب 

میاس نآ  رب  نابز  مسیلب و  دراذـگ  یقاب  ار  هچنآ  دراذـگ  یقاـب  دـنازوسب و  هک  ار  یـشتآ  هراـپ  رگا  هنیآ  ره  هک  تسا  دوعـسم  نبا  زا 
 . دوب یم  شاک  میوگب  تسین  هچنآ  دوب و  یمن  شاک  يا  میوگب :  تسه  ار  هچنآ  هک  نیا  زا  مراد  یم  رت  تسود 

 . یهلا ردق  نایرج  رب  تساضر  مکح و  تعاط  رد  تسا  ربص  نامیا ،  هورد  هک  تسا  ءادرد  وبا  زا 

یف نزحلا  مغلا و  لعج  نیقیلا و  اضرلا و  یف  جرفلا  حورلا و  لعج  هلالج  هتمکحب و  هللا  نا  هلآ : -  هیلع و  هللا  یلص  تسا -  هدومرف  و 
(227  ) طخسلا کشلا و 

مغ و تسا  هداد  رارق  نیقی و  اضر و  رد  ار  شیاشگ  تحار و  تسا  داد  رارق  دوخ  یگرزب  تمکح و  هب  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب 
ییاضران بیکش و  رد  ار  هودنا 

هجرد یلعا  عرولا و  یندا  دـهزلا  هجرد  یلعا  ءازجا :  هرـشع  دـهزلا  تسا :  هدومرف  اـمهیلع - هللا  مالـس  نیـسحلا -  نب  یلع  ترـضح 
و تسا ،  عرو  هیاپ  رت  تسپ  دـهز ،  هجرد  رتدـنلب  تسا :  وزج  هد  دـهز  اـضرلا .  یندا  نیقیلا  هجرد  یلعا  نیقیلا و  هجرد  یندا  عرولا 

نیقی هیاپ  رت  تسپ  عرو ،  هجرد  رتالاب 
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 . تسا اضر  هیاپ  رت  تسپ  نیقی  هجرد  هیاپ  رتالاب  و   ؛

هفرعملا و رون  عاعـش  اـضرلا  و  هورکملا ،  بوـبحملا و  یـضری  نا  اـضرلا  هفـص  مالـسلا : -  هیلع  قداـص -  ترـضح  تسا  هدوـمرف  و 
یـضارلا هرایتخا و  عیمج  نع  ناف  عاونا  هیف  عمتجی  مسا  اضرلاو  هنع  یـضرملا  وه  هقیقح  یـضارلا  هرایتخا و  عیمج  نع  ناـف  یـضارلا 

 . بلقلا رورس  اضرلا  ریسفت  هیدوبعلا و  یناعم  عاونا  هیف  عمتجی  مسا  اضرلا  هنع و  یضرملا  وه  هقیقح 

 . اضرلا هنـس  نع  ناجراخ  امه  رفک و  دوقفملاـب  كرـش و  دوجوملاـب  بلقلا  قلعت  لوقی  مالـسلا -  هیلع  رقاـبلا -  ادـمحم  یبا  تعمس 
 ! هتارودقم یف  هعزانی  فیک  هیدوبعلا هللا  یعدی  نمم  بجعا 

ینـشور اضر ،  و  تسا .  راوگان  هچنآ  هاوخلد و  هچنآ  دـتفا  هدیدنـسپ  هک  تسا  نیا  اضر  تفـص  کلذ  نع  نیفراعلا  نیـضارلا  اشاح 
هک تسا  یمسا  اضر  تسوا و  زا  هدش  یضار  تقیقح  رد  یضار  تسا و  یناف  دوخ  رایتخا  مامت  زا  یضار  تسا و  قح  ییاسانش  رون 

 . ادخ ناگدنب  یناعم  عاونا  وا  رد  تسا  عمتجم 

 ، تسا دوجوم  هچنآ  هب  هقالع  دومرف :  یم  هک  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  دـمحم  مردـپ  زا  مدینـش  تسا و  لد  یناـمداش  اـضر ،  ریـسفت  و 
یگدنب يوعد  هکنآ  زا  تسا  بجع  دننوریب و  اضر  تریس  تنس و  زا  ود  ره  نیا  تسا و  رفک  تسا ،  دوقفم  هچنآ  هب  تسا و  كرش 
 . دنسپان رما  نیا  زا  ار  فراع  نایضار  دراد  رود  یلاعت  يادخ  دیاشگ ؟  یم  تعزانم  هار  شتاردقم  رد  هنوگچ  دیامن ،  يادخ 

 - هنع هللا  یضر  يراصنا -  هللادبع  نبرباج  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
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ار وا  اـمهیلع -  هللا  تاولـص  رقاـبلا -  یلع  نبدـمحم  ترـضح  تفریذـپ و  ـالتبا  يریگزجع  يریپ و  فعـض  هـب  دوـخ ،  رمع  رخآ  رد 
رب ار  ضرم  مسانـش و  یم  رتـشوخ  یناوج  زا  ار  يریپ  هک  متـسه  یتلاـح  رد  درک  ضرع  دومن .  لا  ؤـس  شلاـح  زا  دوـمرف و  تداـبع 

 . مهد یم  حیجرت  یگدنز  رب  ار  گرم  مهن و  یمن  ناحجر  تحص 

بحا ینـضرما  نا  هبوبیـشلا و  بحا  اباش  ینلعج  نا  هخوخیـشلا و  بحا  اخیـش  هللا  ینلعج  ناف  رباـج  اـی  اـنا  اـما  دومرف :  ترـضح  نآ 
ءاقبلا بحا  یناقبا  نا  توملا و  بحا  ینتاما  نا  هحصلا و  ءافشلا و  بحا  ینافش  نا  ضرملا و 

مهاوخ یم  ار  یناوج  دهد ،  رارق  ناوج  رگا  مراد و  یم  تسود  ار  يریپ  دـهد ،  رارق  ریپ  ارم  لجوزع ،  يادـخ  رگا   ! رباج يا  نم  اما 
ار گرم  دناریمب  ارم  رگا  مدنسپ و  یم  ار  تحص  افش و  دشخب ،  تحـص  افـش و  رگا  مضرم و  رادتـسود  دنادرگ ،  ضیرم  ارم  رگا  و 

 . مرامش یم  دوخ  قح  ار  ینازرا  اقب  رگا  مراد و  یم  اور  دوخ  رب 

 - يادخ ربمغیپ  دومرف  تسار  تفگ :  داد و  هسوب  ار  ترضح  نآ  كرابم  يور  دومن ،  عامتسا  ترضح  نآ  زا  نخس  نیا  رباج  نوچ 
روثلا رقبی  اـمک  ارقب  ملعلا  ارقبی  یمـسا  همـسا  ادـلو  یل  كردتـس  دومرف :  نم  هب  ترـضح  هک  یتسرد  هب  سپ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

سپ دفاکـشب .  ار  نیمز  واگ  هک  نانچ  ار  ملع  دفاکـشب  دشاب و  نم  مان  هک  ارم  نادنزرف  زا  يدنزرف  يایرد  هک  دـشاب  دوز  ضرالا : . 
رادربمان نیا  زا 
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شا هدنفاکش  ینعی  نیرخآ  نیلوا و  ملع  رقاب  هب  تسا  هدش 

 - هنع هللا  یضر  رباج -  بانج  هب  هیلع -  همالـس  هللا و  تاولـص  رقابلا -  یلع  نب  دمحم  ترـضح  شیامرف  تذل  زا  هک  دیوگ  مجرتم 
 : دومن شوارت  معبط  زا  رعش  نیا  تفکش و  رطاوخ  ار  هدنب  نیا 

شورس زا  دمآ  شود  مشوه  شوگ  رد  نخس  نیا 

شوکب وا  ياضر  رد  يراد  تسود  ار  ادخ  رگ 

نع اضرلا  ربصلا و  هللا  هعاط  سءار  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلع -  هللا  مالس  هللادبع -  یبا  ترضح  زا  دوخ  دانسا  هب  ینیلک  و 
قح ترضح  یگدنب  رـس  ( 228  ) هرکوا بحا  امیف  هل  اریخ  ناک  الا  هرک  بحا و  امیف  هللا  نع  دـبع  یـضری  ـال  دـبعلا و  بحا  اـمیف  هللا 

ای دهاوخ  هچنآ  رد  يادخ  زا  دوش  یمن  یضار  هدنب  درامـش و  راوگان  ای  دراد  تسود  هدنب  هچنآ  رد  تسوا  زا  ياضر  ربص و  لاعتم ، 
 . تساوخن ای  تساوخ  هچنآ  رد  تسا  ریخ  وا  يارب  هکنآ  زج  دهاوخن 

 ، یلاعت يادـخ  هب  نامدرم  رتاناد  ( 229  ) لجوزع هللا  ءاضقب  مه  اضرا  یلاعت  هللااب  ساـنلا  ملعا  دومرف :  هک  ترـضح  نا  زا  دانـسا  هب  و 
 . تسوا ياضق  هب  ناشیا  رت  یضار 

الا یش  یف  هفرـصا  نموملا ال  يدبع  تسا  هدومرف  یلاعت  يادخ  دومرف :  هک  تسا  هیلع -  هللا  مالـس  ترـضح -  نآ  زا  وا  دانـسا  هب  و 
دوخ نموم  هدنب  ( : 230  ) يدنع نیقیدصلا  نم  دمحم  ای  هبتکا  یئامعن  رکـشیل  یئالب و  یلع  ربصیل  یئاضقب و  ضریلف  هل  اریخ  هتلعج 

وا يارب  مهد  یم  رارق  هکنیا  زج  مراذگ  یمن  الب  تمعن و  زا  يزیچ  رد  ار 
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زا ار  وا  دـمحم  يا  مسیونب  اـت  ارم  ياـهتمعن  درازگ  رکـش  نم و  يـالب  رب  دـنک  ربـص  نم و  ياـضق  هب  دـشاب  یـضار  دـیاب  سپ  ریخ ، 
 . دوخ دزن  یگدنب  رد  ناراکتسار  ناقیدص و 

یحو مالـسلا -  هیلع  اـنیبن و  یلع  یـسوم -  ترـضح  هب  لـجوزع  يادـخ  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  دومرف :  هک  تسا  راوگرزب  نآ  زا  و 
ریخ وه  امل  هیفاعا  هل و  ریخ  وه  امل  هتیلتبا  امنا  ینا  نموملا و  يدـبع  نم  یلا  بحا  افلخ  تقلخ  ام  نارمع  نب  یـسوم  ای  تسا :  هدومن 
نم هبتکا  یئاضقب  ضریل  یئاـمعن و  رکـشیل  یئـالب و  یلع  ربصیلف  يدـبع  هیلع  حلـصی  اـمب  ملعا  اـنا  هل و  ریخ  وه  اـمل  هنع  يوزا  هل و 

(231  ) يرما عاطا  ياضرب و  لمع  اذا  يدنع  نیقیدصلا 

هب منک  یم  شراتفرگ  نم  هک  یتسردب  دوخ .  نم  ؤم  هدـنب  زا  مراد  تسود  ار  وا  هک  ار  يا  هدـیرفآ  مدـیرفاین  نارمع !  نب  یـسوم  يا 
هچنآ هب  ار  يزیچ  وا  زا  منادرگ  یم  زاـب  و   ! تسوا ریخ  هچنآ  هب  مشخب  یم  سـشتیفاع  نم  هک  یتسردـب  تسوا  دوـخ  ریخ  هک  يزیچ 

زا ار  وا  ات  رکاش  ارم  يامعن  دـشاب و  رباـص  ارم  يـالب  دـی  اـب  سپ  تسا .  نآ  رد  نم  هدـنب  حالـص  هچنآ  هب  مرتاـناد  نم  تسوا و  ریخ 
 . دیامن تعاط  ارم  رما  دنک و  نم  ياضر  هب  لمع  نوچ  مسیونب  دوخ  دزن  ناتسار  ناقیدص و 

میلستلاب هللا دومرف :  تسا ؟  نموم  وا  هک  تخانش  ناوت  یم  ار  نموم  زیچ  مادک  هب  هک  دش  ضرع  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  هب 
رورس نم  هیلع  درو  امیف  اضرلا  و 
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 . دیآ دراو  وا  رب  يراوگان  ینامداش و  زا  هچنا  رد  ياضر  ار و  يادخ  ارم  رم  میلست  هب  ( 232  ) طخس وا 

هدباع نز  هنالف  هک  دید  باوخ  رد  سپ  درک .  تدایع  ار  يادخ  زارد  يراگزور  يدباع  هدنب  هک  تسا  هدـش  دراو  تایلیئارـسا  رد  و 
هب ار  اهزور  دوب و  نارگن  ار  وا  لمع  دومن و  تفایـض  زور  هنابـش  هس  درک و  تواد  ار  نز  سپ  تسا  تشهب  رد  تداـبع  رد  وت  هقیفر 

 . تشاذگ یم  تحارتسا  باوخ و  هب  ار  اهبش  تشاد و  یمن  هزور  ار  اهزور  هدباع  دینارذگ و  یم  مایق  هب  ار  اهبش  مایص و 

؟  تسه وت  يارب  یلمع  منیب  یم  هچنآ  زج  ایآ  تفگ :  ار  وا  دباع 

یم راسفتـسا  وا  لمع  زا  درک و  یم  رارکت  دباع  مناد  یمن  یتدابع  نیا  زا  ریغ  مرادن و  یلمع  يدید  هچنآ  زج  مسق  يادخ  هب  تفگ : 
هیاس مشاب  ضرم  رد  رگا  مرادن و  هافر  تحار و  يانمت  متفا  یتخس  رد  رگا  هک  تسه  نم  رد  کچوک  تلصخ  کی  تفگ :  ات  دومن 
نیا هب  نارازگ  تدابع  رایـسب  تسا و  گرزب  یـسب  هک  یتلـصخ  درخ  یهز  تفگ :  داهن و  وا  رـس  رب  تسد  دباع  سپ  مهاوخ .  یمن 

 . دنناوتن مارم  نیا  تفای  رد  دنسرن و  ماقم 

هب تعاط  يوس  هب  تسا  تیـصعم  تبـسن  تقیقح  لها  دزن  اـضر  يوس  هب  ربص  تبـسن  هکلب  تسا ،  ربص  زا  رتدـنلب  ادـج  اـضر  هبترم 
وا یکیدزن  تسناوم و  رب  دبای و  یم  الب  رد  بوبحم  دای  رد  ار  دوخ  بحم  هک  اریز  ار  الب  هب  ذاذتلا  دنک  یم  اضتقا  تبحم  هک  یتسرد 

یم
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 . تسا یفانم  سنا  اب  تهارک  درامگ و  دوخ  رب  ار  ربص  ات  تسالب  نتفای  تخس  تهارک و  یضتقم  ربص  دیازفا و 

تشز تخس  بهذم  رظن و  رد  تسا و  سفن  توق  دلجت و  راهظا  ربص  زین  دنرگیدکی و  ربص ،  تبحم و  هک  دوش  یم  هیضق  نیا  هب  و 
دنع زجعلا  الا  حبقی  يدعلل و  دلجتلا  راهظا  نسحی  و  دنا :  هتفگ  هک  نانچ  دیامن ،  یم  ینمشد  راثآ  هولج  تقیقح  مشچ  هب  دیآ و  یم 

 . دیاشن راسکنا  زجع و  زج  ار  ناتسود  دیامن و  وکین  نانمشد  يارب  یکالاچ  تدالج و  راهظا  هبح :  الا 

تبثم ذوذش  لیبس  رب  دوش  ادیپ  ییاج  رگا  دنا و  هتـسناد  روظحم  نییوحن  روهمج  ار  تبثم  مالک  رد  غزفم  يانثتـسا  هک  دیوگ  مجرتم 
بعـصا نم  ربصلا  دـنا :  هتفگ  تقیقح  لها  هک  تساـجنیا  زا  درب و  دـیاب  یفن  لـیوات  هب  ارزجعلا  ـالا  حـبقی  دـنرب و  یفن  لـیوات  هب  ار 

دیحوتلا قیرط  یف  اهرکنا  هبحملا و  قیرط  یف  اهشح  وا  هماعلا و  یلع  لزانملا 

هک یتسردـب  یتسرپ و  يادـخ  هار  رد  رتشوخان  تسا و  یتسود  هار  رد  لزانم  رت  كانـسرت  تسا و  هماع  رب  لزانم  نیرت  تخـس  ربص 
نت يراوخ  هب  تداع  تسا و  هدروخن  شیامزآ  شلام  هدربن و  تضایر  جـنر  یماع  هک  تسا  لزانم  رت  تخـس  هار  نیا  زا  هماـع  يارب 

 . دریذپ ینشاچ  الب  معط  ییاراوگ  زا  شقاذم  ذاذتلا و  الب  زا  ات  تسا  هدرواین  رد  هیلقع  هکلم  هب  ار  هیلب  تلمح  هدرکن و 

وا رب  یبات  یب  عزج و  دیامنن و  الب  لمح  تسا ،  سفن  ماقم  رد  وا  دیامرف و  الب  ناحتما  شیادخ  هاگ  ره  سپ 
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 . رابطصا ییابیکش و  هنینامط  زا  ربخ  یب  تسراوشد و  وا  رب  سفن  سبح  دیآ و  بلاغ 

هدهاشم تهج  زا  تسالب ،  هب  داذتلا  بوبحم و  هب  سنا  یـضتقم  تبحم  هک  تسا  رذـگهر  نیا  زا  تبحم  هار  رد  لزانم  شحوا  اما  و 
یفاـنم اـضر  ربص و  هک  تسا  نیا  تشذـگ و  هک  ناـنچ  ار  ـالب  تهارک  دـنک  یم  اـضتقا  ربص  بوبحم و  دارم  راـیتخا  نا و  رد  ـالتبم 

ياضتقا ار  دـیحوت  دـشاب و  یم  سفن  تابوغرم  زا  ود  ره  تسا و  دـلجت  يوعد  ار  رباص  هک  دـیحوت  ماقم  رد  رتشوخان  دـنرگیدکی و 
ردق و یگرزب  اب  اضر  هکلب  تسا ،  تارکنم  حبقا  زا  دیحوت  ماقم  رد  سفن  تابث  هک  اریز  رتشوخان ،  دشاب  یم  سپ  تسا  سفن  یفانم 

اـضر تسا و  ناشیا  ياهتاذ  هب  دـیحوت  رد  يانف  هب  ناشیا  كولـس  هک  اریز  تسا  دـیحوت  کلاسم  لوا  زا  قیقحت  لها  دزن  شرما  ولع 
ربص تافانم  قیقحت ،  نیا  هب  تسا .  تاذ  يانف  زا  لبق  تفـص  يانف  تسوا و  دارم  اب  قداص  فوقو  لاعتم و  قح  هدارا  رد  هدارا  ياـنف 

 . دیدرگ نیعم  تسا  ود  ره  نیا  هنایم  رد  هک  یکلاسم  تدش  تفاسم و  دعب  دش و  نیبم  وت  يارب  رگیدکی  اب  اضر  و 

اضر تاجرد 

 : تسا هجرد  هس  اضر  يارب 

ساسحا دومن و  دناوت  یم  تفایرد  ار  اضر  عقوم  تساضر و  یـضتقم  هک  یلقع  والب  عقوم  يوس  هب  دنک  رظن  هدنب  هک  تسا  نیا  لوا 
یهارمه عبط  دنچ  ره  دوخ و  لقع  بسح  هب  دیامن  یم  نآ  رد  تبغر  هکلب  الب  هب  یـضار  دشاب  یم  نکلو  درک ،  دناوت  یم  ار  شملا 

تهج زا  دنکن 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


تدعا ضرالا  تاومـسلا و  ضرعک  اهـضرع  یتلا  هنجلاب  نتفای :  رفظ  وا و  ترـضح  رد  برق  دیزم  نا و  رب  یلاعت  يادخ  باوث  بلط 
 ، اضر زا  هنوگ  نیا  و  ناراکزیهرپ .  يارب  تسا  هدـش  ایهم  هک  تساهنیمز  اهنامـسآ و  يانهپ  نوچ  نآ  ضرع  هک  یتشهب  هب  نیقتملل : 

و شـضارما ،  ياضتقم  هب  دـیامن  قذاح  بیبط  زا  تماـجح  دـصف و  تساوخرد  هک  تسا  یـسک  نوچ  شلثم  تسا و  نیقتم  ياـضر 
تنمار ماجح  داصف و  لمع  دشاب و  یـضار  ملا ،  درد و  نآ  هب  دبایرد و  ماجح  غیت  داصف و  رتشن  ملا  تسا و  نآ  رد  وا  حالـص  هچنآ 

 . دریذپ

رفس جنر  دیاوف ،  لوصح  هب  رطاوخ  لیم  دیامن و  لمحت  ار  رفـس  تقـشم  دنک و  رفـس  هدیاف  دوس و  بلط  رد  هک  تسا  نانچمه  زین  و 
نیقی وا  رب  دسر و  رما  لاعتم  يادخ  زا  يا  هیلب  ار  يا  هدنب  نینچ  تقو  ره  دنک و  یضار  شتمحز  جنر و  نآ  هب  دراد و  اراوگ  وا  رب  ار 

یم اضر  هیلب  نآ  هب  دوش ،  یم  توف  وا  زا  هک  تسا  زیچ  نآ  زا  رتالاب  دـیامرف  یم  هریخذ  وا  يارب  یلاـعت  يادـخ  هک  یباوث  هک  دـشاب 
 . درازگ یم  رکش  ار  یلاعت  يادخ  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دایز  دنک و  یم  تبغر  دهد و 

نآ رد  ار  وا  ياضر  بوبحم و  دارم  هک  اریز  دراد :  تسود  ار  نآ  دیامن و  ملا  كرد  هلزان  هیلب  زا  روتسد  نآ  رب  هک  تسا  نآ  میود : 
بوبحم ياضر  رد  وا  ياوه  دارم و  مامت  دیآ .  بلاغ  شداهن  رب  تبحم  هکنآ  سپ  دنیب 
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هچ دهن و  لد  وا  رمع  هب  دننک و  لصاح  تبحم  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  مدرم  یتسود  هب  تبسن  تسا  دوهـشم  ماقم  نیا  تسوا و 
ینعم و مشچ  هب  رهاظ  تروص  تلاح  زج  دـنا و  هدومن  اهباتک  هدرک و  فصو  ار  تلاـح  نیا  دوخ  رثن  مظن و  رد  هک  نافـصاو  رایـسب 
هک اهیدیلپ  هب  تسا  نوحشم  هک  ینوخ  هدیـشک و  تشوگ  رب  یتسوپ  رگم  لامج  ییابیز و  نیا  تسین  تسین و  وا  رد  رگید  يدصقم 

هدید تسا و  لامح  ار  ثابخا  و  ( 233  ) هردغ لاوحا  نیا  نیب  رد  تسا و  هدیدرگ  نفعتم  هفیج  شتیاهن  هدیدنگ و  هفطن  زا  شتیادـب 
دهد و شیامن  درخ  ار  گرزب  گرزب و  ار  درخ  هک  اسب  دنیب و  طلغ  هک  رایـسب  هچ  هک  تسا  یـسیسخ  هدـید  سیـسخ  یلامج  نینچ 

تبحم تسالاحم  اجک  زا  دـیامن  ار  یتبحم  يالیتسا  نینچ  ریوصت  ناـسنا  نوچ  سپ  درگن .  اـبید  ار  ریـصح  دسانـش و  اـبیز  ار  تشز 
انف گرم و  درادن و  رب  طلغ  ههبش و  هک  دوش  یم  كرد  یتریـصب  هدید  هب  تسین و  وا  لامک  يارب  یتیاهن  هک  لازیال  يدبا و  یلامج 
هب دیامن ،  یقالت  رادید و  یقاتـشم  رورـس و  هب  لجوزع  يادخ  تمحر  اب  دنام و  یقاب  هدـنز و  گرم  زا  سپ  هکلب  دراپـسن  یپ  نآ  رب 

نیا فاطعتسا و  تمحر و  هیام  تسا و  فاشکتسا  هبنت و  دیزم  شگرم  هکلب  دسر  روهط  بارش  یعـس  هب  دوش و  رورـسم  یهلا  قزر 
هراپ هک  ناشیا  لاوقا  نابحم و  لاوحا  زا  تسا  هدـش  دراو  هک  يراثآ  زا  تفای  یهاوخ  راکـشآ و  نشور و  رابتعا  ثیح  زا  تسا  يرما 

اهنآ زا  يا 
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 . تسا نابرقم  هجرد  هجرد  نیا  هللا و  ءاش  نا  دیادز  یم  رطاخ  هحفص  زا  ههبش  گنز  دیآ و  یم 

ار شدرد  دسر و  وا  هب  یتحارج  دشاب و  هتـشادن  نآ  ياورپ  دوش و  يراج  وا  رب  ملا  بابـسا  دنکن و  ملا  ساسحا  هک  تسا  نیا  میس : 
ساسحا ودسر  وا  هب  یمخز  بره ،  ای  هلمح  بضغ و  ای  فوخ  لاح  رد  دیامزآ و  مزر  هک  تسا  دهاجم  درم  نوچ  شلثم  دیاین .  رد 

دور و يراخ  وا  ياپب  دور و  يراک  یپ  رد  هدز  باتـش  يدرم  هک  اسب  و  دددرگ .  نومنهر  تحارج  هب  ار  وا  نوخ  نایرج  ات  دنکن  نآ 
قالح غیت  ای  دشاب  دنک  ماجح  رتشن  دنـشارتب و  ار  شرـس  ای  دنک  شدصف  دـیاش  دـیامنن و  كرد  ار  شدرد  رطاخ  لاغتـشا  هطـساو  هب 

قرغتـسم و یمهم  هب  هاگ  ره  لد  هک  اریز  دوش :  یمن  تفتلم  ادبا  تسا  روما  تامظعم  زا  يرما  هجوتم  شلدرگا  دشابن و  دـنت  ( 234)
رب لد  هک  ایند  لها  روما  رد  لاح  نیا  ریاظن  دیامن و  یمن  كرد  دسر  نت  رب  ار  هچنآ  دنک و  یم  كرت  ار  نآ  زا  ریغ  دـیدرگ  لغتـشم 

حـضاو و تسا و  رایـسب  دـنرواین  داـی  هب  بآ  ناـن و  زا  دـننام و  ورف  باوخ  دروخ و  زا  و  دـنهد .  يا  هرطاـخم  هب  نت  دـنهن و  يراـک 
نارد دیآ  هوتس  هب  دنیب  یهورکم  رگا  تلاح  نیا  ریغ  رد  دشاب و  بوبحم  لامج  هعلاطم  قرغتـسم  هک  یقـشاع  تسا  نینچ  راکـشآ و 

تبحم هل  لد  یلوغشم  تسا و  لد  رب  تبحم  يالیتسا  رثا  زا  نیا  دیامنن و  یملا  ساسحا  دنکن و  یمغ  هشیدنا  لاح 
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میظع بح  هب  تبـسن  میلا  جنر  رد  دوش  ریوصت  فیعـض  يرهم  هب  تبـسن  فیفخ  یملا  رد  لاح  نیا  نوچ  لغاوش و  مظعا  زا  قشع  و 
رهم هک  نانچمه  دروآ و  دـیاب  ریوصت  هب  دومن و  دـیاب  ریدـقت  ملا  فیعاـضت  ار  تبحم  فیعاـضت  هک  یتسرد  هب  دریذـپ .  یم  ریوصت 

كرد تریـصب  رون  هب  هک  ار  هنطاب  هلیمج  روص  تبحم  تسا  یتوق  دوش  یم  تفایرد  رـصب  هساح  هب  هک  ار  هرهاظ  هلیمج  ياـهتروص 
 . تسا رگید  یتوق  دوش  یم 

شناج لد و  رب  هقیقح  تبحم  نآ  دوش و  فشکنم  لازیال  لالج  لامج و  نآ  زا  يزیچ  هکنآ  زا  سپ  لالج  اـهب  ساـقی  ـال  لـالج  و 
 . دنکن ساسحا  دوش  يراج  وا  رب  هره  هک  دنیب  ( 235  ) سانیتسا نانچ  ددرگ ،  تسم  شوهدم و  دور و  تسد  زا  هک  دیآ  بلاغ 

شحالـصا هب  هک  یتفاین  يدرد  ایآ  دنتفگ :  دیدنخب  تساخرب و  دیدرگ .  ادج  وا  زا  ینخان  دزغلب و  اپ  ار  ینز  هک  تسا  هدش  تیاور 
 . دومن لئان  یتذل  هب  ارم  لئاز و  ار  درد  باوث  دیما  تفگ :  یتفاتشن ؟ 

شدنتفگ تخادرپ .  جالع  راک  هب  دمآ و  راتفرگ  راچد و  تلع  نآ  هب  دوخ  درک و  جالع  دوب ،  هتفای  یتلع  ار  یکی  اهنآ  زا  یـضعب  و 
؟  یشوکن دوخ  هراچ  هب  یشونن و  یئوراد  ارچ  : 

 . تسین يدرد  ار  تسود  غیت  مخز  عجوی  بیبحلا ال  برض  تفگ : 

 : دوش یم  هتشون  تسا و  بسانم  رایسب  يدعس  ناتسوب  زا  یناوج  قشع و  باب  يادتبا  لصف  نیا  رخآ  رد  دیوگ :  مجرتم 

شمغ ناگدیروش  تقو  اشوخ 

شمهرم رگ  دننیبب و  مخز  رگا 

بارش مدامد 
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دنشک رد  ملا 

دنشک رد  مد  دننیب  خلت  رگو 

لُم شیع  رد  تسا  رامخ  يالب 

لگ خاشاب  تسا  راخ  ياهافج 

تسوادای اب  هک  يربص  تسخلت  هن 

 . تسود تسد  زا  دشاب  رکش  یخلت  هک 

دنبز ییاهر  دهاوخن  شریسا 

دنمک زا  صالخ  دیوجن  شراکش 

دننز رد  دوخ  شتآ  هناورپ  وچ 

دننت رد  دوخ  هب  هلیپ  مرک  نوچ  هن 

يوج مارالد  رب  رد  مارالد 

يوج فرط  رب  کشخ و  یگنشت  زا  بل 

دنین رداق  بآ  رب  هک  میوگن 

دنا یقستسم  لین  یطاش  رب  هک 

لگ بآز و  يدوخ  نوچمه  قشع  ار  وت 

لد مارآ  ربص و  یمه  دیابر 

لاخ طخ  رب  هنتف  شیرادیب  هب 

لایخ دنیاپ  شردنا  باوخ  هب 

مدق رب  یهن  رس  نانچ  شقدص  هب 

مدع شدوجو  اب  ناهج  ینیب  هک 
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یهن رب  فک  هب  دهاوخب  ناج  ترگ 

یهن رس  دهن  رس  رب  غیت  رگ  و 

تساوه رب  نآ  داینب  هک  یقشع  وچ 

تساور نامرف  زیگنا و  هنتف  نینچ 

قیرط ناکلاس  زا  يراد  بجع 

قیرغ ینعم  رحب  رد  دنشاب  هک 

لعتشم ناج  هب  ناناج  يادوسز 

لعتشم ناهج  زا  بیبح  رکذ  هب 

هتخیرگب قلخ  زا  قح  دای  هب 

هتخیر یم  هک  یقاس  تسم  نانچ 

ناشدرک اود  وراد  هب  دیاشن 

ناشدرد رب  تسین  علطم  سک  هک 

راگن تروص  نسح  رب  هنتف  نانچ 

راک دنرادن  تروص  نسح  اب  هک 

تسوپ هب  لد  نالدبحاص  دندادن 

تسوا زغم  یب  داد ،  یهلبا  رگا 

درک شون  یسک  تدحو  فاص  یم 

درک شومارف  ار  یبقع  ایند و  هک 

یهلا ياضق  هب  نایضار  نارباص و  تایاکح  زا  یضعب  لصف : 

هصق تیاکح و  لقن و  الضف ،  زا  نیقئافو  املع  زا  نیقباس  یهلا ،  ياضق  هب  ار  اهنآ  ياضر  هک  تسا  ناگتـشذگ  زا  یتعامج  رکذ  رد 
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 . دنا هدرک  تیاور  و 

نمـضتم ناگرزب  تعامج  زا  ربص  باب  رد  میدروآ  دراو  هچنآ  رتشیب  هک  نادـب  دـش ،  هداد  تراـشب  تفر و  تراـشا  هچنآ  رب  هوـالع 
رد صوصخب  اضق ،  هب  هدوب  اضر 
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 . میراگن یم  مومع  روط  هب  اجنیا  رد  کنیا  نآ و  لاثما  دنزرف و  گرم 

یمن ار  دوخ  ار  يادخ  ارچ  تفگ :  شنز  تفرگ ،  دادتما  تفای و  دادتشا  مالسلا -  هیلع  انیبن و -  یلع  بویا -  ترـضح  رب  الب  نوچ 
داتفه مهاوخ  یم  ما و  هدنار  یناگدـنز  تمعن ،  کلمرد و  لاس  داتفه  نم  نز  يا  هک  داد  باوج  دراد ؟  ینازرا  تیافـش  هک  یناوخ 

ءالب و رب  ربص  نم ،  هتـسیاش  و  مناوت ،  ییادا  ار  یگدنب  بادآ  منار و  رکـش  ار  يادخ  تمعن  دیاش  منارذگب ،  تمحز  الب و  رد  لاس 
(236  . ) تسا ءالو  طرش  دوخ  نیا 

زا یـسک  هبارم  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لیئربج -  ترـضح  هب  مالـسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  سنوی -  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
هدروخ و ار  شیاپ  ود  تسد و  ود  ماذـج  هک  دومن  تلالد  یمدرم  هب  ار  وا  يامرف  تلالد  دـنک  يادـخ  تداـبع  رتشیب  هک  نیمز  مدرم 

لوصولا باب  رباب  لمالا  کـیف  تیقبا  تئـش و  اـم  ینتبلـس  تئـشام و  اـمهب  ینتعتم  یهلا  تفگ :  یم  دوب و  هدرب  ار  شـشوگ  مشچ و 
هک یماگنه  نم  زا  یتفرگ  یتساوخ و  هک  یمادام  شوگ  مشچ و  هساـح  ياـپ و  تسد و  هوق  هب  ارم  يدیـشخب  هرهب  ادـنوادخ  ( 237)

مبایرد و ار  وت  ياـضر  تمعن  میآ و  رد  وت  تمحر  ياـنف  هب  هک  لوصو  هار  رتهب  هب  ار  ییوزرآ  نم  يارب  یتشاذـگ  یقاـب  یتساوخ و 
ار وا  نت  قـش  ود  دوـب و  ریگنیمز  سیپ و  هک  دوـمرف  روـبع  اـنیبان  يدرم  هب  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور 

یشوخان
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دمح هقلخ  نم  اریثک  یلتبا  امم  ینافاع  يذلا  هللادمحلا  تفگ :  یم  دوب و  هتخیر  ورف  ماذج  تلع  هب  وا  ندب  تشوگ  هتفرگ و  رارق  جلف 
 . تسا هدومرف  التبم  نآ  هب  ار  دوخ  قلخ  زا  يرایسب  هچنآ  زا  ارم  تسا  هدیشخب  تیفاع  هک  ار  یئادخ  رم  شیاتس  و 

؟  دید مناوت  وت  زا  فرصنم  هک  تسالب  مادک  ! درم يا  کنع :  افورصم  هارا  ءالبلا  نم  یش  ياو  اذه  ای  دومرف :  ترضح  نآ 

تـسا هدادن  رارق  هکنآ  زا  مرتهب  نم   ! هللا حور  يا  هتفرعم  نم  یبلق  یف  لعج  ام  هبلق  یف  هللا  لعجی  مل  نمم  ریخ  انا  هللا  حور  ای  تفگ : 
دوخ ییاسانش  زا  نم  لد  رد  تسا  هداد  رارق  هچنآ  وا  لد  رد  يادخ 

همه زا  دش  يدرم  هاگان  داد و  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  تسد  هد  نم  هب  ار  دوخ  تسد  یتفگ و  تسار  كدی  تاه  تقدـص  دومرف : 
ار ترضح  نآ  تبحص  مازتلا  هتساخرب  دومرف و  لئاز  ار  وا  ضارما  اناوت  دنوادخ  تایه  مادنا  رد  ناش  رت  نوزفا  رت و  يورشوخ  مدرم 

(238  . ) تخادرپ یم  لجوزع  يادخ  یگدنب  هب  شتمدخ  رد  دومن و  رایتخا 

تشاد نونج  ماذج و  هک  مدید  انیبان  يدرم  مدرک و  نادابع  دصق  دوخ ،  ترفاسم  تیادب  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  ناشیا  زا  یضعب  و 
مدومن ملکت  وا  اب  متشاذگ و  دوخ  رانک  رد  متفرگرب و  نیمز  زا  ار  وا  رس  دندروخ  یم  ار  شندب  تشوگ  ناگچروم  هداتفا  نیمز  رب  و 

قح هب  مسق  تسا ؟  هدـش  لخاد  مراگدرورپ  نم و  هنایم  هک  لوضفلاوب  نیا  تسیک  تفگ :  دیـسر و  مه  هب  شلاح  فعـض  رد  هقاـفا 
يادخ
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 . دیارفین یتسود  زج  نمز ،  ار  وا  دنک ،  هراپ  هراپ  بجو  ارم  رگا  هک 

کتزع اثالث و  كرت  هدحاو و  ینم  ذخا  يذلا  هللا  دـمحلا  تفگ  سپ  دـش ،  عطق  وناز  زا  ( 239  ) هلکآ هطـساو  هب  اهنآ  زا  یکی  ياپو 
 . تشاذگ یقاب  ار  هس  تفرگ و  زاب  نم  زا  ار  یکی  هک  شیاتـس  ار  دـنوادخ  تیفاع  دـقل  تیلتبا  تنک  نئل  تیقبا و  دـقل  تذـخا  نال 

شیوخ رکذ  و  یتشاد ،  ینازرا  تیفاع  يدومن ،  يراتفرگ  رگا  یتشاذـگ و  یقاب  یتفرگ ،  رگا  هنیآ  ره  هک  وت  لالج  تزع و  هب  مسق 
 . دیناسر نایاپ  هب  ار  بش  ات  درکن  كرتار 

 ، دهد یم  تبسن  ریبزلا  نب  هورع  هب  یکدنا  رییغت  هب  ناکلخ  نبا  نیدلا  سمش  نیدلا  سمش  یـضاق  ار  تاملک  نیا  هک  دیوگ  مجرتم 
نیا زا  میس  لصف  رد  هک  نانچ  دوب  هدش  عوطقم  هلکآ  ضرم  هطساو  هب  شیاپو  دومن  تدواعم  هبیط  هنیدم  هب  ماش  زا  هک  رفـس  نآ  رد 

 : تفگب تاجانم  تاملک و  نیا  دش ،  تراشا  هعقو  نیا  هب  باتک 

املاطل تیلتبا  نئلو  تیقبا  دقل  تذـخا  نئل  هللا  میا  دـمحلا و  کلف  اثالث  یل  تیقباو  ادـحاو  تذـخاف  هعبرا  فارطا  یل  ناک  هنا  مهللا 
 . دش همجرت  هک  دهد  نانچ  ینعم  تیفاع 

مامـشتسا ردق  هب  زج  ار  اضق  هب  ياضر  رگم  دیـسر ،  متـسناوت  ار  مارم  لاح و  كرد  یماقم  ره  زا  هک  ناشیا  زا  یـضعب  تسا  هتفگ  و 
 . مشاب یم  یضار  هنیآ  ره  دزادنا  رد  شتا  هب  ارم  درب و  تشهب  هب  نامدرم  همه  یلاعت  يادخ  رگا  رادقم  نیا  رب  هحئار ، 

دش لاوس  فراعم  بابرا  یضعب  زا 
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رگا هک  ما  هتفایرد  اضر  زا  ار  یماقم  نکلو  ما  هدیـسرن  نایاپ  هب  اما  تفگ :  دیـسر ؟  یتسناوت  یهلا  ياـضق  زا  اـضر  ناـیاپ  هب  اـیآ  هک 
هب اهنت  ار  منهج  نآ  زا  سپ  دـنور و  تشهب  هب  دـنهد و  روبع  نم  رب  نامدرم  همه  دـهد و  رارق  لـپ  خزود  يور  رب  ارم  یلاـعت  يادـخ 

مروآ یم  يدونشخ  رما  نیا  هب  دوخ  بیصن  زا  مراد و  یم  تسود  ار  لاح  نیا  هنیآ  ره  دنک ،  رپ  نم  ندب 

هدومن عنم  وا  زا  ار  شتآ  هب  نتخوس  درد  ات  هتفرگارف  ار  وا  مه  یلاعت  يادـخ  هب  تبحم  تسا  هتـسناد  هک  تسار  یـسک  نخـس  نیا  و 
تسین راوازس  تسا و  رود  نامز  نیا  هفیعـض  سوفن  ياه  هرطاخ  زا  نکل  تسا  لاحم  ریغ  دوخ ،  عقوم  رد  لاح  نیا  يالیتسا  دشاب و 
يایلوا تسا  زجاع  نا  زا  هچنآ  دنک  نامگ  دیامن و  راکنا  دـنا  هدیـسر  مارم  ماقم و  نیا  هب  هک  ار  نانآ  دـشاب  مورحم  فیعـض و  هکنآ 

 . دنراد زجع  نآ  زا  ادخ 

 . دسیون یم  هتفای  بسانم  ماقم  نیا  رد  طاشن  هب  صلختم  باهولا  دبع  ازریم  هلودلا  دمتعم  موحرم  زا  یلزغ  مجرتم 

ددنسپ یم  ام  هب  وک  نیا  زا  رتشوخ  هچ  ددنسپ  یم  التبم  رو  هدوسآ  رگ 

ددنسپ یم  ادخ  ام  رب  هچنآ  تسا  شوخ  شوخ  ای  تسا  مادک  شوخان  میناد  هچ 

ددنسپ یم  اپ  تسدیب و  هجاوخ  ارم  هلءاسمزاب  تسد  ارچ  مبوک  ياپ  ارچ 

ددنسپ یم  اطخ  اب  وا  اوفع  ارم  يریگ  هچ  نم  رب  خیش  يا  نم  ياطخ 

ددنسپ یم  وراد  یب  وا  درد  ارم  یشوک  هچ  مدرد  نامرد  هب  ابیبط 

یم ات  شاب  ناوتان  ورب  ترای  تسایس  اناوت  اطاشن 
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ددنسپ

رب ار  وا  ناراتسرپو  تسـشن  هن  داتـسیا و  هن  تفخ و  تشپ  رب  لاس  یـس  دیدرگ و  راتفرگ  اقـستسا  ضرم  هب  ( 240  ) نیصح نب  رمع  و 
لاح و هدهاشم  زا  دمآ و  رد  وا  رب  نیـصح  ءالع  شردارب  دندوب  هدرک  خاروس  ار  یعـضوم  وا  تجاح  ياضق  يارب  هدیناباوخ  يریرس 

 . تسیرگ تخس  وا  یشوخان  دادتما 

؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  تفگ :  رمع 

منیب یم  لاح  یتخس  نیا  رب  ار  وت  هک  نیا  زا  تفگ : 

منک یم  یثیدـح  ار  وـت  تفگ :  نآ  زا  سپ  مراد  یم  تسود  نم  دراد  یم  تسود  لـجوزع  يادـخ  ار  هچنآ  هک  نکم  هیرگ  تفگ : 
ترایز ارم  يادخ  هکئالم  هک  یتسرد  هب  يراد  ناهن  مدرم  زا  ما  هدنز  ات  دیاب  دشخب و  عفن  ثیدـح  نیا  هب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  دـیاش 

هک اریز  تسین ،  جنر  نم  يارب  هیلب  نیا  هک  یتسرد  هب  و  نادب .  ار  رـس  نیا  مونـش  یم  ار  اهنآ  مالـس  مراد و  اهنآ  هب  سنا  دننک و  یم 
(241 ( ؟  دوب دهاوخن  التبا  نیا  هب  یضار  هنوگچ  دنیب ،  دوخ  يالتبا  رد  ار  ماقم  نیا  هک  یسک  هدش و  گرزب  تمعن  نیا  ببس 

سپ دشاب .  هچ  هماج  ریز  رد  میدرکن  نامگ  میدید و  هداتفا  هماج  میدش .  دراو  هبعـش  نب  دـیوس  رب  هک  ناشیا  زا  یـضعب  تسا  هتفگ 
رتسب رد  نیتفخ  تفگ  سپ  مینک ؟  رضاح  وت  يارب  تبرـش  ماعط و  هچ   ! داب تیادف  وت  لها  هک  تفگ  ار  وا  شنز  دش  هتـشاد  رب  هماج 

 . تسا هتفرگ  ارف  تیاهن  هب  ارم  ( 242  ) لازه يرغال و  دش و  هدیئاس  ندب  ياهناوختسا  تفرگ و  ار  يدادتما 
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رادقم هب  لاح  نیا  زا  مهاوخ  یمن  تفگ :  و  دومن -  رکذ  ار  زور  دنچ  ما و  هدیـشونن  یتبرـش  میا و  هدروخن  ییاذـغ  هک  تسا  ینامز 
 . دوش هتساک  ینخان  رس 

دندمآ و درگ  ورب  شنادنزرف  تفای ،  دادتشا  شلاح  نوچ  دش و  راتفرگ  بعص  یضرم  هب  لاس  تصـش  هک  تسا  ناشیا  یـضعب  زا  و 
نم يارب  تفگ :  يراد ؟  هدارا  هچ  سپ  دـنتفگ :  هن  تفگ :  یهرب ؟  يراتفرگ  هک  جـنر  نیزا  يریمب و  هک  يراد  هدارا  اـیآ  دـنتفگ : 
حتف رب  يرامیب  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسوا و  رما  رما  شا و  هدنب  هرابرد  تسا  ار  يادـخ  هدارا  متـسه و  يا  هدـنب  نم  تسین  يا  هدارا 

 : تفگ سپ  دیدرگ .  عمتجم  بعت  رقف و  اب  شضرم  دش و  تخس  یلصوم 

يادخ يا  یلع :  هب  تمعنا  ام  رکش  يدوا  نا  یل  فیکف  نیلـسرملا  ءایبنالاب و  کلاعف  اذهف  رقفلا  ضرملاب و  ینتیلتبا   ! يدیـس یهلا و 
نکمم نم  يارب  هنوگچ  سپ  وت  ناربمغیپ  اب  تسوت  راک  راک ،  نیا  يا و  هدومرف  راچد  يزیچ  یب  يرامیب و  هب  ارم  نم  ياقآ  ياو  نم 

 . تشاذگ مناوت  ارت  تمعن  نیا  رکش  هک  تسا 

دنک یم  الب  عفد  اعد  لصف : 

اعد تبقارم  هب  یلاعت  يادـخ  سپ  تسین .  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  تافانم  ار  دـنزرف  ظفح  ضرم و  ياوادـم  دـنک و  یم  الب  عفد  اـعد 
هداد و رابکتسا  هب  تبسن  ار  شکرت  تسا و  هدومرف  نآ  رب  ضیرحت  هدناوخ و  اعد  يوس  هب  ار  ام  تسا و  هتـساوخ  ام  زا  یگدنب  يادا 

ناشلا لیلج  ناربمغیپ  تسا  هدروآ  تادابع  رامش  رد  ار  شلعف 
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رامش دح  زا  تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  هچنآ  دندومرف و  اعد  هب  رما  دندرک و  یم  اعد  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  راوگرزب  ناماما  و 
يور زا  ار  ام  دـنناوخ  یم  ابهر :  ابغر و  اننوعدـی  دـیامرف :  یم  وا  تسا .  هدومرف  انث  ناگدـننک  اـعد  رب  یلاـعت  يادـخ  تسا و  نوریب 
دشاب یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  رما  عیطم  دوخ  ياعد  رد  هک  تسا  نیا  هدننک  اعد  طیارش  فیاظو و  زا  و  یگدنـسرت .  يدنمقوش و 

هنیآ ره  يدوب ،  اعد  تنـس  هب  ار  هدـننک  اعد  رم  نذا  رما و  هن  رگا  هکنیا  تسا و  هدومرف  بلط  هب  رما  ار  وا  هچنآ  بلط  رد  ندـناوخ  هب 
هتسناد کین  ار  اضر  عضاوم  هک  نانآ  زین  دوخ  نیا  هقیقحلا  یف  يدومن و  یمن  تسا  اضر  ماقم  رد  میلـست  فلاخم  هک  ار  اعد  ضرعت 

 . تسا هدومن  اعد  هفیظو  هب  مایق  شیوخ  سفن  بدا  بسح  رب  هک  تسا  اضر  زا  یعون  دنا ، 

عقوم زا  سویام  دشابن و  لولم  ددرگن ،  لئاندوخ  بولطم  هب  دـنیبن و  لصاح  ار  دوخ  ياعد  تباجا  رگا  هک  تسا  نیا  شتامالع  زا  و 
دبعلا نا  تسا :  هدـش  دراو  هک  ناـنچ  دـنادن ،  یـسک  يادـخ  زج  هک  تسا  يداـسف  رب  لمتـشم  وا  دارم  دـیاش  هک  اریز  دوشن ،  لوـبق 

همحرا فیک  یلاعت  هللا  لوقیف  هتوعد  بجاو  نموملا  كدبع  محرا  یهلا  لوقت :  هکئالملا و  همحرت  یتح  یـشلاب ء  یلاعت  هللاویعدـیل 
هک دنراد  یم  هضرع  دننک و  یم  محرت  وا  رب  هکئالم  ات  دناوخ  یم  یتجاح  رب  ار  يادخ  يا  هدـنب  هک  یتسرد  هب  همحرا  هب  یـش ء  نم 

نموم هدنب  رب  اهلا 
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؟  ما هدومن  محر  وا  رب  زیچ  نآ  هب  هک  يزیچ  رد  منک  محر  وا  رب  هنوگچ  دـیامرف :  یم  يامن  تباجا  ار  وا  توعد  يامرف و  محر  دوخ 
تـسا یلاعت  يادخ  زا  وا  يرود  تسا ،  هدش  وا  يارب  اعد  تباجا  مدع  بجوم  هچنآ  ببـس  هک  لامتحا  ثیح  زا  دسرتب  هاگ  ره  يرآ 

ار دوخ  سفن  هک  تسا  نیا  رد  نموم  لامک  هک  یتسرد  هب  تسین  یکاب  تسا  هدیدرگ  راوازس  ار  لوئسم  لوبق  مدع  تهج ،  نیا  هب  و 
تمارک زا  هک  درب  نامگ  دنیب ،  باطتسم  مرک  دوش و  باجتـسم  ار  شتوعد  رگا  هک  اجنآ  ات  درامـش  ردق  یب  ریقح و  دراد و  نمـشد 
تهارک وا  تروص  زا  هک  دشاب  لجوزع  يادخ  ضغب  تهج  زا  دـیاش  هکلب  تسا  سدـق  ترـضح  نآ  رد  شبرق  يادـخ و  دزن  رد  وا 

هدومن دوخ  يارب  ار  تحار  وا و  يارب  تباجا  تعرـس  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  دـنا و  هدـش  هدرزآ  شا  هحئار  زا  هکئالم  دراد و 
دنیامن و یم  لصاح  ذاذتلا  وا  تاجانم  توص و  زا  هکئالم  دشاب و  وا  هرابرد  يادخ  تبحم  تباجا  ریخات  ببـس  دیاش  نینچمه  دنا . 

نیا هب  دشاب  میب  دیما و  نایم  رد  دـیاب  هشیمه  نموم  سپ  تسا .  دراو  رابخا  رد  هک  نانچ  دـننک ،  یم  ار  وا  تجاح  ریخات  تساوخرد 
بسانم تخس  طاشن  هلودلا  دمتعم  موحرم  زا  ار  رعش  نیا  مجرتم  تاعاط  رد  تبغر  یـصاعم و  زا  راجزنا  لامعا و  ماوق  تسا  ود  ره 

 . دراگن یم  هتفای 

میب همه  اپ  ارس  دیما و  همه  رس  ات  ياپ  مرگن  یم  دوخ  هب  هاگ  تمرک  يوس  هب  هگ 

تسا هیرگ  رد  مراهچ :  باب 

تسا هیرگ  رد 

هیرگ هک  نادب 
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هیبیبح هیمیحر و  یتمحر  تسا و  هیناسنا  یتلبج  هیرـشب و  یتعیبط  و  تسین .  یفانم  اضق  رب  ياضر  ـالب و  رب  ربص  اـب  شدوخ  سفن  رد 
دساف و ار  رجا  دـهد و  ربخ  عزج  یبات و  یب  زا  دـنک و  تیاکح  اضر  مدـع  زا  هک  دـشابن  یلاوحا  رب  لمتـشم  هک  یمادام  سپ  تسا ، 

 . دروآ دورف  وناز  رب  تسد  دنز و  يور  رب  درد و  هماج  هک  نیا  هن  دوب  دهاوخن  نآ  رب  يررض  جرح و  یکاب و  دیامن ،  رده 

سپ و  مالسلا -  مهیلع  رشبلا -  یبا  ترضح  دهع  زا  نیقباس  ناربمغیپ  و  ص )   ) يادخ ربمغیپ  زا  بئاصم  رب  هیرگ  تسا  هدش  دراو  و 
ياضر باـستحا و  تاـبث و  ربص و  اـب  نیعمجا -  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  راوگرزب -  نآ  باحـصا  لآ و  زا  يادـخ ،  ربمغیپ  زا 

تسا روهشم  هک  ییاهرعش  هب  ار  وا  و  دوخ ،  دنزرف  لیباه  رب  دوب  یفص  مدآ  رشبلاوبا  ترـضح  تسیرگ  هک  یـسک  لوا  سپ  ناشیا . 
 . دومن لصاح  وا  تبیصم  زا  مامت  هودنا  دومرف و  هیثرم 

 . دراگن یم  دروم  نیا  رد  ار  ترضح  نا  هیثرم  زا  رعش  ود  مجرتم 

حیبق ربغم  ضرالا  هجوف  اهیلع  نم  دالبلا و  تریغن 

حیلملا هجولا  هشاش  لق  نول و  معط و  يذ  لک  ریغت 

ترجه رد  ردق  نآ  تسین و  ناهنپ  یفخم و  مالسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  بوقعی -  ترضح  لاح  دشاب ،  هدیشوپ  اهنآ  زا  یضعب  رگا  و 
 . دش هریت  وا  رب  نشور  ناهج  تفرگ و  يدیفس  شیاهمشچ  هودنا  هیرگ و  تدش  زا  هک  تسیرگ  مالسلا -  هیلع  فسوی -  ترضح 

و
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همالس هللا و  تاولص  نیدباعلا  نیز  نا  دومرف :  هک  تسا  هدش  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  زا  هک  تسا  یتیاور  هروهشم  رابخا  زا 
ای لک  لوقی  هیدـی و  نیب  هعـضیف  هبارـش  همالغ و  ءاج  راطفالا  رـضح  اذاـف  هلیل  اـمئاق  هراـهن ،  اـمثاص  هنـس  نیعبرا  هیبا  یلع  یکب  هیلع 

لبی یتح  یکبی  کـلذ و  ررکی  لازی  ـالف  اـناشطع  هللا  لوسر  نبا  لـتق  اـعئاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  لـتق  لوقیف  يـالوم 
ردپ رب  مالسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  ترـضح  هک  یتسرد  هب  ( 243  . ) لجوزع هللااب  قحل  یتح  کلذـک  لزی  ملف  هعومد  نم  هماـعط 

درب و یم  نایاپ  هب  مایق  هب  ار  اهبـش  مایـص و  هب  ار  اهزور  هک  یلاح  رد  تسیرگ ،  لاس  لـهچ  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  شراوگرزب 
یم سپ  نم .  دـنوادخ  اقآ و  يا  يامرف  لوانت  درک :  یم  ضرع  تشاذـگ و  یم  ترـضح  نآ  مـالغ  يدیـسر ،  راـطفا  ماـگنه  نوچ 

ات تسیرگن  یم  دومن و  یم  ررکم  هتـسویپ  دش و  هتـشک  هنـشت  يادخ  ربمغیپ  رـسپ  دش ،  هتـشک  هنـسرگ  يادخ  ربمغیپ  دنزرف  دومرف : 
 . تفرگ لاصتا  لاعتم  قح  هب  ات  دوب  تلاح  نیا  رب  دش و  یم  رت  شکرابم  مشچ  بآ  زا  وا  ياذغ  هکنیا 

مدید متفر  وا  لابند  زا  نم  دش و  نوریب  ارحص  هب  يزور  ترضح  نآ  تفگ :  هک  ترضح  نآ  یلاوم  یـضعب  زا  تسا  هدش  تیاور  و 
ال دومرف :  یم  هک  مدرمش  هبترم  رازه  مدینش و  یم  ار  وا  هرعن  هیرگ و  يادص  مداتسیا و  نم  تسا .  هدومرف  هدجس  تشرد  یگنـس  رب 

 ، اقح هللا  الا  هلا 
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يادخ زج  ییادخ  یتسار  تیناقح و  يور  زا  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  تسین  اقیدصت :  انامیا و  هللا  الا  هلا  اقر ال  ادبعت و  هللا  الا  هلا  ال 
شا هدجـس  زا  رـس  سپ  تسین .  قدص  نامیا و  يور  زا  هناگی  يادخ  زج  ییادـخ  تسین  یگدـنب  صولخ  تیدوبع و  يور  زا  هناگی 
رخآ هب  تهودنا  هک  تسا  هدـشن  تقو  ایآ   ! نم ياقآ  يا  متفگ :  دوب .  رت  شا  هدـید  ود  کشا  زا  شکرابم  يور  شیر و  تشادرب و 

ربـمغیپ دـنزرف  يادـخ و  ربـمغیپ  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  نب  قاحـسا  نب  بوقعی   ! کـحیو دومرف :  دریگ ؟  مارآ  تا  هیرگ  دـسر و 
مخ شتماق  ودش  دیفـس  شرـس  يوم  مغ  هودـنا و  هبلغ  زا  دیـشوپ  وا  زا  ار  یکی  لجوزع  دـنوادخ  تشاد  رـسپ  هدزاود  دوب و  يادـخ 

ردارب و ردپ و  نم  تشاد و  یپ  رد  یگدنخرف  ار  شراگزور  تشاد و  تایح  شدنزرف  تفریذپ و  یکیرات  شنـشور  هدـید  تفرگ و 
نزح و زا  یلاخ  مرطاخ  دوش و  مک  ما  هیرگ  هنوگچ  رگید  مدید  هتشغآ  نوخ  كاخ و  هب  هتـشک و  ار  شیوخ  تیب  لها  زا  رفن  هدفه 

؟  ددرگ مغ 

فیس ما  وا  هجوز  میدش و  دراو  یسیع  فیس  یبا  رب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  اب  تفگ :  هک  تسا  کلام  نب  سنا  زا  و 
یم هنیـس  رب  دیـسوب و  یم  ار  میهاربا  ترـضح  نآ  دوب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ لوـسر  دـنزرف  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  هیاد 

 . دینابسچ

نآ ناگدید  زا  کشا  دوب و  راضتحا  تلاح  رد  میهاربا  دش و  دراو  وا  رب  رگید  راب  نآ  زا  یسپ 
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ینک یم  هیرگ  دوخ  دنزرف  رب  زین  وت   ! يادخ ربمغیپ  يا  هک  درک  ضرع  ترضح  هب  فوع  نب  نمحرلادبع  تخیر .  یم  ورف  ترـضح 
نزحی و ال بلقلا  عمدـت و  نیعلا  دومرف :  تسیرگ و  زابو  تسا  لد  یمرن  هیرگ  نیا  هک  یتسرد  هب  همحراهنآ :  فوع  نبای  دومرف :   ؟

مییوگیمن دوش و  یم  كانهودـنا  لد  دراب و  یم  کـشا  مشچ  ( : 244  ) نونوزحمل میهاربا  ای  کقارفل  انا  انبر و  یـضری  ام  ـالا  لوقن 
 . میناکانهودنا میهاربا  يا  وت  قارف  زا  ام  دومرف  سپ  ددنسپ  ام  راگدرورپ  هکنآ  زج 

تیلست تسیرگ  ترضح  نآ  دومرف  تلحر  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - ربمغیپ رسپ  میهاربا  نوچ  تفگ :  هک  تسا  دیز  رتخد  ءامسا  زا  و 
ترضح نآ  تسا  هدومرف  گرزب  ار  وا  قح  یلاعت  يادخ  هک  یتسه  یسک  رت  هتـسیاش  وت  هک  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  يا  هدنهد 

 : دومرف

ای کیلع  اندـجول  لاولل  عبات  رخالا  نا  عماج و  دوعوم  قح و  دـعو  هنا  الول  برلا  طخـسی  اـم  لوقن  ـال  بلقلا و  نزحی  نیعلا و  عمدـت 
رد ادخ  يدونشخ  هن  هک  مییوگ  یمن  يزیچ  دوش و  یم  نوزحم  لد  دیرگ  یم  مشچ  نونوزحمل :  کبانا  اندجو و  امم  لضفا  میهاربا 
يا هنیآ  ره  درب  یم  ورف  یناگدـنز  غارچ  دریگارف و  ار  سوـفن  همه  تسا  ررقم  هـک  يدوـب  تـسار  هدـعو  ار  گرم  هـن  رگا  دـشاب  نا 

 . میناگدنمغ وت  رب  ام  میا و  هدش  هک  نیا  زا  هدایز  میدش  یم  كانمغ  وت  رب  میهاربا 

 - هلآو هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  هنع -  هللا  یضر  يراصنا -  هللادبع  نب  رباج  زا  و 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  دومن .  یم  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  وا  دش و  دراو  مالسلا -  هیلع  میهاربا -  نیلاب  رب  تفرگ و  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  تسد 
 : دومرف داد و  رارق  دوخ  رانک  رد  تفرگ و  رب  نیمز  زا 

لوسر لاقف  ءاکبلا  نع  هنت  ملوا  یکبت  هللا  لوسر  ای  نمحرلادبع :  هل  لاقف  هانیع  تفرذ  ائیش و  یلاعت  هللا  نم  کل  کلما  ینا ال  ینب  ای 
دنع توص  و  ناطیش ،  بعل  وهل و  مغن  دنع  توص  نیرجاف  نیقمحا  نیتوص  نع  حونلا ،  نع  تیهن  امنا  هلآو : -  هیلع  هللا  یلـص   - هللا
لیبس قدص و  دعو  قح و  رما  هنا  ول ال  محری و  محری ال  نم ال  همحر و  هذه  امنا  ناطیـش  هنرو  بویج  قشو  هوجو  شمخ  هبیـصم و 
برلا طخـسی  ام  لوقن  بلقلا و ال  نزحی  نیعلا و  عمدـت  نوزحمل  کب  انا  دـشا و  انزح  کیلع  اـنزحل  اـنلوا  قحلیـس  اـنرخآ  نا  هللااـب و 

(245  ) لجوزع

نمحرلادبع سپ  شکرابم ،  مشچ  ود  دیراب  ورف  ار و  يزیچ  یلاعت  يادـخ  زا  وت  يارب  متـسین  کلام  هک  یتسرد  هب   ! نم كرـسپ  يا 
زا یهن  نم  هک  یتسرد  هب  دومرف :  ترضح  نآ  يدومنن ؟  هیرگ  زا  یهن  ایآ  یئامرف و  یم  هیرگ  يادخ ش  ربمغیپ  يا  هک  درک  ضرع 

ندیـشارخ تبیـصم و  دزن  رد  ینویـش  ناطیـش و  ياهزاس  يزاب و  هلغـشم و  ياهیگدـنناوخ  راکدـب  قمحا  يادـص  ود  زا  مدرک  هحون 
دـنیبن و محر  درواین ،  محر  هکنآ  تسا و  لد  یمرن  تمحر و  هیرگ  نیا  هک  یتسرد  هب  ناطیـش  دایرف  اـهنابیرگ و  نتفاکـش  اـهیور و 

تسار هدعو  قح و  يرما  گرم  هن  رگا 
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وت رب  ام  میدـش و  یم  هدـنمغ  تخـس  وت  رب  هنیآ  ره  دـنکیم  كرد  ار  اـم  لوا  اـم  رخا  هکنیا  يدوب و  یلاـعت  يادـخ  يوس  هب  یهار  و 
هدروآ مشخ  هب  ار  یلاعت  يادخ  هک  يزیچ  مییوگ  یمن  دوش و  یم  نیگهودنا  لد  دزیر و  یم  ورف  کشا  مشچ  میناگدنمغ 

تافو ترضح  نآ  دنزرف  هک  دوب  یماگنه  دمآ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ لوسر  تمدخ  يدرم  تفگ :  هک  تسا  هماما  وبازا  و 
هب ار  وت  هکنآ  هب  مسق  ییرگ ؟  یم  صخـش  نیا  رب  اـیآ   ! يادـخ ربـمغیپ  يا  تفگ  درم  نا  دوـب  ناـیرگ  شکراـبم  ياهمـشچ  هتفاـی و 
رب كاخ  دندوب و  صخش  نیا  زا  رتناوج  همه  هک  مدرک ؟  نفد  تیلهاج  نامز  رد  رـسپ  هدزاود  نم  هنیآ  ره  قحب  تخیگنارب  يربمغیپ 

میهاربا یلع  انا  برلا و  طخـسیام  لوقن  نیعلا و ال  عمدـت  بلقلا و  نزحی  تکنم  تبهذ  همحرلا  تناک  نااذاـمف  دومرف :  متخیر  اـهنآ 
یم ورف  مشچ  زا  کـشا  دوش و  یم  هدـنمغ  لد  تسا  هدـش  لـیاز  وت  زا  تمحر  تسا  هدوب  نینچ  رگا  تسیچ و  نیا  سپ  نونوزحمل 

 . میناگدزمغ میهاربا  رب  ام  درادن و  هدنسپ  یلاعت  يادخ  هچنآ  مییوگ  یمن  دزیگنا و  یم  رب  هودنا  رطاوخ  دزیر و 

يارب دیـشروخ  دنتفگ  مدرم  تفرگ و  ارف  فوسک  ار  باتفآ  دومن ،  تلحر  میهاربا  هک  يزور  تفگ :  هک  تسا  دیبل  نب  دومحم  زا  و 
تفگ و انث  دومن و  دمح  ار  يادخ  دمآ و  نوریب  دینـش و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربمغیپ  تسا  هدـش  فسکنم  میهاربا  تافو 

تایآ نم  ناتیآ  رمقلا  سمشلا و  نا  سانلا  اهیا  دعب  اما  دومرف : 
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هللا لوسر  تناو  یکبت  اولاقف  هانیع  تعمد  دجاسملا و  یلا  اوعزفاف  کلذ  متیار  اذاف  هتایحل  دـحا و ال  تومل  نافـسکنی  لجوزع ال  هللا 
(246  ) نونوزحمل کب  انا  میهاربا  ای  هللا  برلا و  طخسی  ام  برلا  طخسی  ام  لوقن  بلقلا و ال  عجفی  نیعلا و  عمدت  رشب  امنا  لاقف  ! ؟

یگدنز گرم و  يارب  یلاعت و  يادخ  ياهناشن  زا  دـنناشن  ود  هام  باتفآ و  هک  یتسردـب  نامدرم !  يا  یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  اما 
 . دیرازگب تایآ  زامن  دیربب و  دجاسم  هب  هانپ  دینیبب ،  ار  هام  فوسخ  باتفآ و  فوسک  نوچ  و  دنوش ،  یمن  فسکنم  یسک 

دنزرف رب  ییرگ  یم  ایآ  يادخ !  ربمغیپ  يا  دنتفگ :  تسیرگ .  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  ربارب  شیارآ ،  تیاده  شیامرف  نیا  زا  سپ 
یم شوخان  هچنآ  مییوگ  یمن  دیآ و  یم  درد  هب  لد  و  دوش ،  یم  يراج  کشا  متسه ،  رشب  نم  دومرف :  ییادخ ؟  ربمغیپ  وت  دوخ و 

 . مینوزحم وت  رب  ام  میهاربا  يا  مسق  يادخ  هب  دراد و 

 ، دومن لاحترا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ لوسر  دنزرف  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  نوچ  تفگ :  هک  تسا  نادـعم  نب  دـلاخ  زا  و 
هک دوب  یناحیر  هتسد  اهمـشا  تنک  هللا و  اهبه  هناحیر و  دومرف :  يادخ ؟  ربمغیپ  يا  ییرگ  یم  ایآ  دنتفگ ،  تسیرگ .  ترـضح  نآ 

مدییوب یم  ار  وا  نم  دوب و  هدیشخب  ار  وا  یلاعت  يادخ 

یف نزح  نم  ناک  ام  تفای  تافو  مالسلا -  هیلع  میهاربا -  هک  يزور  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ترضح -  نآ  تسا :  هدومرف  و 
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لد و رد  شرثا  هودـنا ،  زا  هـچنآ  ( 247  ) ناطیـشلا نم  وهف  دـیلاب  ناسللاب و  نزح  نم  ناک  اـم  همحر و  وه  اـمناف  نیعلا ،  یفوا  بلقلا 
 . تسا ناطیش  زا  ددرگ ،  یم  يراج  تسد  نابز و  هب  شرثا  هودنا ،  زا  هچنآ  تسا و  تقر  تمحر و  دوش ،  یم  ادیپ  مشچ 

 ، دروآ نوریب  ار  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  هزانج  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  راکب  نب  ریبز  و 
کشا شکرابم  ياهمشچ  دنداهن ،  شربق  رد  دید  نوچ  تفر و  کیدزن  نآ  زا  سپ  تسشن و  میهاربا  ربق  ات  تفر  یمه  دش و  نوریب 

نآ تمدـخ  رکبوبا  دـندرک .  دـنلب  هیرگ  هب  اهادـص  دـندمآ و  رد  هیرگ  هب  همه  دـندید ،  ار  تلاـح  نآ  باحـصا  نوچ  دـش ،  هدولآ 
بلقلا و عجوی  نیعلا و  عمدت  دومرف :  ییامرف ؟  یم  هیرگ  زا  یهن  دوخ  ییرگ و  یم  ایآ  يادخ !  ربمغیپ  يا  هک  درک  ضرع  ترـضح 

دوش دونشخان  یلاعت  يادخ  هچنآ  مییوگ  یمن  دیآ و  یم  درد  هب  لد  دوش و  یم  هدولآ  کشا  مشچ  لجوزع  برلا  طخسی  ام  لوقنال 
.

نآ كرابم  ياهمـشچ  تفاـی ،  تاـفو  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ لوسر  دـنزرف  رهاـط  نوچ  تفگ  تسا  دـیزی  نب  بئاـس  زا  و 
هللا یـصعن  نزحی و ال  بلغی  عمدلا  نا  فرذت و  نیعلا  نا  دومرف  یتسیرگ ؟  يادخ !  ربمغیپ  يا  دنتفگ :  دش .  هدولآ  کشا  ترـضح 

دوش و یم  نیگمغ  لد ،  دیامن و  یم  هبلغ  کشا  دوش و  یم  هدولآ  کشا  مشچ  هک  یتسرد  هب  ( : 248  . ) لجوزع
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تسین قح  ترضح  رد  یهانگ 

تسیرگ دومن و  ترایز  ار  اهیلع  هللا  مالس  دوخ  ردام  ربق  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  و 
تـسویپ یهلا  تمحر  هب  نوـعظم  نب  ناـمثع  نوـچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  ( 249  . ) دـینایرگ دـندوب ،  شفارطا  رد  هـک  ار  ناـنآ  و 

تسیرگ وا  رب  ینامز  داد و  هسوب  ار  وا  مشچ  ود  نایم  تفرگرب و  وا  يور  زا  هماج  دش و  دراو  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ 
دیشوپن ار  وت  ایند  نامثع  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  اهسبلت :  مل  ایندلا و  کسبلت  مل  نامثع  ای  كابوط  دومرف :  دنتفرگرب ،  ار  هزانج  نوچ  . 

دومرف شتدایع  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  دمآ .  شیپ  تخس  يرامیب  ار  هدابع  نب  دعس  و  ( 250  . ) ار ایند  وت  يدیشوپن  و 
تسیرگ و ترـضح  نآ  سپ  يادخ !  ربمغیپ  يا  هن  دنتفگ ،  تسا ؟  هدرم  ایآ  دومرف :  دید .  هوشغ  رد  ار  وا  دش ،  دراو  وا  رب  نوچ  و 
و نیعلا ،  عمدب  بذعی  هللا ال  نا  نوعمست  الا  دومرف  دندمآ .  رد  هیرگ  هب  همه  دندومن ،  هدهاشم  ار  ترضح  نآ  هیرگ  باحصا  نوچ 

هودنا مشچ و  کشا  هب  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  دیونـشب و  ( 251  . ) محری وا  هناسلب -  راشا  و  اذـهب -  بذـعی  نکل  بلقلا و  نزحب  ال 
دنک یم  محر  ای  دومرف  درک و  شکرابم  نابز  هب  هراشا  نیا و  هب  دیامن  یم  باذع  نکلو  دیامرف ،  یمن  باذع  لد 

ماغیپ شتمدخ  ترضح ،  نآ  نارتخد  زا  یکی  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
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 : دومرف تسا ،  رامیب  نم  رتخد  هک  درک 

اهیلع و قرف  اهردـص ،  یف  عقعقتی  اهـسفن  هیبصلا و  هیلا  تجرخاـف  هباحـصا ،  نم  ساـنا  یف  اـهئاج  یطعا و  اـم  و هللا  ذـخا ،  اـم  نا هللا 
(252  . ) امحرلا هدابع  نم  هللا  محری  امنا  ءاشی  ثیح  هللا  اهعضی  همحر  یلا  نورظنت  مکلام  لاقف  هباحصا  هیلا  رظنف  هانیع  تفرذ 

هب ار  راـمیب  درب .  فیرـشت  شیوخ  رتـخد  هناـخ  هب  باحـصا  هارمه  دـهد و  ار  هچنآ  دناتـس و  ار  هچنآ  تسار  يادـخ  هک  یتـسرد  هب 
تخیر ورف  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  تسیرگ و  وا  رب  ترضح  نآ  دوب ،  بارطضا  شا  هنیس  رد  ار  وا  سفن  دندروآ و  شترـضح 

.

؟  دیا هدش  نارگن  هب  هک  ار  امش  تسیچ  دومرف :  دندش ،  نارگن  ترضح  نآ  يوس  هب  باحصا 

زا دـیامرف  یم  محر  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  درب .  یم  دـهاوخ  یم  اجک  ره  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یتمحر  تمـالع  هیرگ  نیا 
ترضح نآ  تمدخ  ار  بنیز  تنب  هماما  تفگ :  هک  تسا  دیز  نب  هماسا  و  دشاب .  لد  یمرن  محر و  بحاص  هک  ار  نآ  دوخ  ناگدنب 

دعس هل  لاقف  یکب  یمسم و  لجا  یلا  لک  یطعا و  ام  و هللا  ذخا ،  ام  هللا  دومرف :  ترضح  نآ  دیپت .  یم  شا  هنیس  رد  سفن  دندروآ و 
امنا و  هدابع ،  بولق  یف  هللا  اهلعجی  همحر  یه  امنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  ءاـکبلا ؟  نع  تیهن  دـق  یکبت و  هداـبع :  نب 

ار یسک  ره  دشخب و  هچنآ  دناتس و  هچنآ  تسار  يادخ  ( 253  ) ءامحرلا هدابع  نم  هللا  محری 
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یم هیرگ  زا  یهن  دوخ  يوش و  یم  نایرگ  اـیآ  درک :  ضرع  شترـضح  هب  هداـبع  نب  دعـس  تسیرگب .  سپـس )   ) نیعم تسا  یتدـم 
يادخ دهد و  یم  رارق  شناگدـنب  ياهلد  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتمحر  هیرگ  هک  یتسرد  هب  دومرف :  يادـخ  ربمغیپ  يدومرف ؟ 

 . ار محر  نابحاص  دوخ  ناگدنب  زا  دیامرف  یم  محر 

ینازرا دورو  فیرشت  ءامـسا  هناخ  هب  يادخ  ربمغیپ  دیدرگ ،  زیاف  تداهـش  هجرد  هب  هنع -  هللا  یـضر  بلاط -  یبا  نب  رفعج  نوچ  و 
لاق رفعج ؟  بیصا  هللا  لوسر  ای  تلاقف  هانیع  تعمد  مهمش و  هیلا و  مهمـضف  اوجرخف  رفعج .  دلو  یلا  یجرخا  دومرف :  وا  هب  دومن و 
دوخ هب  ار  اهنآ  دندمآ .  رد  ترـضح  نآ  تمدـخ  نارـسپ  سپ  نک .  رـضاح  نم  دزن  ار  رفعج  نادـنزرف  ( : 254  ) مویلا بیـصا  معن  : 

هدیسر یتبیـصم  ار  رفعج  ایآ  يادخ !  ربمغیپ  يا  درک :  ضرع  ءامـسا  تخیر .  ورف  شکرابم  نامـشچ  زا  کشا  دییوب و  دینابـسچ و 
 . تسا هتفای  تداهش  زورما  يرآ  دومرف :  تسا ؟ 

 . دیناسر وا  هب  ار  مردپ  تداهـش  ربخ  دمآ و  رد  نم  ردام  رب  يادـخ  لوسر  هک  ار  یتقو  مراد  رطاخ  هب  تسا :  هتفگ  رفعج  نب  هللادـبع 
شکراـبم مشچ  ود  ره  دیـشک .  یم  مردارب  نم و  رـس  رب  تمحرم  تفءار و  تسد  ترـضح  نآ  مدرک و  رظن  ترـضح  نآ  يوـس  هب 

نسح اب  هتیرذ  یف  هفلخاف  باوثلا  نسحا  یلا  مدق  دق  ارفعج  نا  مهللا  دومرف  نآ  زا  دعب  دش .  رت ،  شـسدقا  شیر  ات  دیراب  یم  کشا 
كدابع نم  ادحا  تفلخ  ام 
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رفعجل لعج  لجوزع  هللا  نا  لاـقف :  یما  تنا و  یباـب  یلب  تلاـق :  كرـشبا ؟  ـالا  ءامـسا  اـی  لاـق  مالـسلا -  هیلع  هنا -  مث  هتیرذ .  یف 
؛  تفای تداهـش  وت  هار  رد  تفر و  رافک  اب  داهج  باوث و  نسح  يوس  هب  رفعج  هک  یتسرد  هب  دنوادخ ! هنجلا  یف  امهب  ریطی  نیحانج 
زا سپ  ینک .  یم  وا  نادنزرف  رد  تناگدنب  زا  يا  هدـنب  زا  هک  ینیـشناج  رتوکین  هب  شنادـنزرف  رد  ار  وا  شاب  نیـشناج  هفیلخ و  سپ 

رفعج يارب  لجوزع  يادـخ  دومرف :  داب .  وت  يادـف  ردام  ردـپ و  يرا  درک :  ضرع  مهد ،  وت  هب  یتراشب  ایآ  ءامـسا :  يا  دومرف :  نآ 
 . دنک زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  نآ  هب  هک  داد  رارق  لابود 

 - بلاـط یبا  نـب  رفعج  تداهــش  ربـخ  نوـچ  هـک  تـسا  اـمهیلع -  هللا  تاولــص  شراوـگزب -  ردــپ  زا  هللادــبع  یبا  ترــضح  زا  و 
دراو ترـضح  نآ  هاگره  هدیـسر ،   - هلآو هیلع  هللا  یلـص   - - يادخ ربمغیپ  هب  هنع -  هللا  یـضر  هثراح -  نب  دـیز  و   - مالـسلاامهیلع

( : 255) امهب بهذف  توملا  ءاجف  یناسن  ؤی  بناث و  دحی  اناک  دومرف :  یم  تسیرگ و  یم  تدـشب  رفن  ود  نا  رب  دـش ،  یم  دوخ  هناخ 
 . درب ار  ود  ره  دمآ و  گرم  سپ  دندیزرو ،  یم  سنا  دندومن و  یم  تبحص  ثیدح و  نم  اب  رفن  ود  نیا 

هیلع هللا  یلـص   - - يوبن سدقا  ترـضح  ضرع  هب  هنع -  هللا  یـضر  هثراح -  نب  دیز  تداهـش  ربخ  نوچ  تسا  هملـس  نیدـلاخ  زا  و 
فیرشت دیز  هناخ  هب  ترضح  نآ  دیسر ،   - هلآو
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زا ترـضح  نآ  دیـشارخ .  ار  دوخ  يور  داتفا ،  ترـضح  نا  رب  شمـشچ  نوچ  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  دـیز  زا  یکرتخد  درب . 
 : دومرفو دمآرد ،  هیرگ  هب  تلاح  نآ  هدهاشم 

يوس هب  تسود  قوش  ( 257  ) هبیبح یلا  بیبحلا  قوش  دومرف :  دوب ؟  هچ  زاوآ  نیا  زا  دوصقم  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ :  ( 256  ) هاه هاه 
 . دوخ تسود 

الا دومرف :  دعس  ردام  هب  ترضح  نآ  يزور  دش و  نایرگ  وا  رب  ترضح  نآ  تفای ،  تافو  هنع -  هللا  یـضر  ذاعم -  نبدعـس  نوچ  و 
ترسپ يارب  دسر ؟  یمن  نایاپ  هب  وت  هودنا  دتـسیا و  یمن  زاب  وت  کش  ایآ  شرعلا :  هلزتهی  کنبا  ناف  کنزح  بهذی  کعمد و  ءاقری 

 . دش نازرل  شرع 

دومرف یم  حسم  ار  رونا  يور  دش و  يراج  کشا  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - - يوبن سدقم  ترضح  كرابم  مشچ  زا  تسا  هدش  هتفگ 
(258  . ) دش یمن  هدینش  راوگرزب  نآ  يادص  و 

یتعامج رب  شرونا  لاق  میدوب ،  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  اب  ام  هک  ناـیم  نآ  رد  تفگ :  هک  تسا  بزاـع  نب  ءارب  زا  و 
هباحصا هیدی  نیب  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - - هللا لوسر  ردبف  لاق  هنورفحی ،  ربق  یلع  لیقف  ءالوه ؟  اوعمتجا  ام  یلع  دومرف :  داتفا و 

انیلع لبقا  مث  هعومد  نم  يرثلا  لب  یتح  یکبف .  عنـصی  ام  رظن  هیدـی ال  نیب  نم  هتلبقتـساف  لاق  هیلع  اثحف  ربقلا  یلا  یهتنا  یتح  اعرـسم 
يربق رب  دنتفگ :  دندمآ ؟  مهارف  هورگ  نیا  راک  هچ  يارب  ( 259) اودعاف اذه  لثمل  یناوخا  لاقف 
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يوناز ود  هب  سپ  داد .  فیرـشت  ربق  رـس  رب  دـندوب و  وا  يور  شیپ  رد  باحـصا  تفاتـشب و  ترـضح  سپ  دـنرب .  یم  ورف  ار  نآ  هک 
كاخ هب  هک  يردق  هب  تسیرگ  مدید  دنک .  یم  هچ  منیبب  ات  مدمآ  رد  راوگرزب ،  نآ  يور  شیپ  زا  سپ  دنتسشن .  ربق  نآ  رب  كرابم 

 . دییامن هیهت  یماگنه  نینچ  يارب  دومرف :  دروآ و  ام  هب  يور  نآ  زا  سپ  دش ،  رت  شکرابم  مشچ  بآ  زا 

زا دش  دـناوت  یمن  کلام  یـسک  ار  هیرگ  هیخا  ( 260  ) یلع ءرملا  هبابـص  دـحا ،  اهکلمیال  هربعلا  دومرف :  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  و 
شردارب رب  درم  يزوسلد  تهج 

دمآ و ترـضح  نآ  تمدـخ  شجح  تنب  هنمح  تشگزاب ،  هنیدـم  يوس  هب  دـحا  زا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربمغیپ  نوچ  و 
ربخ زاب  تساخ ،  وا  يارب  شزرمآ  نوعجار و  هیلا  اـنا  هللااـنا و  تفگ :  دـنداد .  ربخ  شحج  نب  هللادـبع  شردارب  گرم  زا  ار  وا  مدرم 

هک دـندرک  شهاـگآ  نآ ،  زا  سپ  دوـمن .  وا  يارب  شزرمآ  بـلط  و  تـفگ :  نوـعجار  هیلااـنا  هللااـنا و  دـندناسر ،  ار  شلاـخ  گرم 
 . دروآ رب  لد  زا  درس  هآ  دز و  هیحص  تسا .  هدش  دیهش  زین  ریمع  نب  بعصم  شرهوش 

لوسر رم  مث  ( 261  . ) اهجوز یلع  اهحایـص  اهلاخ و  اهیخا و  نع  اهربص  يار  امل  ناکمل  اـهنم  هارملا  جوزل  نا  دومرف :  ترـضح  نآ 
مث یکب  هانیع و  تفرذف  مهالتق  یلع  حئاونلا  ءاکبلا و  عمسف  لهشالا  دبع  ینب  نم  راصنالا  رود  نم  راد  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - هللا

لاق
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نیکبی نبهذی و  نا  مهئاسن  ارما  لهشالا  دبع  ینب  راد  یلا  ( 262  ) ریضح نب  دیسا  ذاعم و  نب  دعس  عجر  املف  هل  یک  اوبال  هزمح  نکل 
لاقف نیکبی ،  هدجسم  باب  یلع  نه  نهیلا و  جرخ  هزمح  یلع  نهئاکب  هللا  لوسر  عمس  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - هللا لوسر  مع  یلع 

نکسفناب نتیسا  دق و  هللا  نکمحری  نعجار  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - هللا لوسر  نهل 

هنمح ربص  هک  دومرف  یماگنه  ار  شیامرف  نیا  درادن و  ار  ماقم  نآ  يرگید  هک  تسا  يردق  تناکم و  رد  هنیآ  ره  وا  يارب  نز  رهوش 
روبع راصنا  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  هب  نآ  زا  سپ  تشاد .  دوهـشم  شرهوش  رب  ار  وا  یباـت  یب  دومن و  هدـهاشم  شلاـخ  ردارب و  رب  ار 

 : دومرف تخیر و  ورف  كرابم  ناگدید  کشا  دـش و  نایرگ  دومن .  عامتـسا  ناگتـشک  رب  ار  نارگ  هحون  نانز و  هیرگ  يادـص  داد و 
دوخ نانز  هب  دـندمآ ،  زاـب  لهـشالادبع  ینب  هناـخ  هب  ریـضح  نب  دیـسا  ذاـعم و  نب  دعـس  نوچ  درادـن .  ناگدـننک  هیرگ  هزمح  نکل 

دینـش و ار  اهنآ  هیرگ  زاوآ  ترـضح  نآ  نوچ  دنوش  نایرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  مع  رب  دنورب و  هک  دنداد  يروتـسد 
 ، دیدرگ زاب  دومرف :  ار  اهنآ  تفر و  دنتـسیرگ ،  یم  ترـضح  نآ  دجـسم  رد  رب  هک  اهنآ  يوس  هب  دنیرگ ،  یم  هزمح  رب  هک  تسناد 

دیدومن تاساوم  ناتدوخ  اب  قیقحت  هب  دنک .  تمحر  ار  امش  لجوزع  دنوادخ 

لاس نمحرلا  لیلخ  میهاربا  نا  مالسلا : -  هیلع  قداص -  ترضح  هب  دوخ  دانسا  هب  تسا  هدرک  تیاور  بیذهت  رد  خیش  و 
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وا هب  يرتخد  هک  دومن  تساوخرد  دوخ  راـگدرورپ  زا  يادـخ ،  لـیلخ  میهاربا ،  ترـضح  توملا  دـعب  هیلع  یکبت  هنبا  هقزری  نا  هبر 
(263  . ) دیرگب وا  رب  شتلحر  زا  دعب  ات  دیامرف  يزور 

(264  ) بویجلا قش  و  دودخلا ،  برض  نم  انم  سیل  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  دوعـسم  نبا  زا 
 . دناردب ار  دوخ  نهاریپ  نابیرگ  ای  دنز  دوخ  يور  رب  یتبیصم ،  عوقو  رد  هکنآ  تسین  ام  زا 

لیولاب و هیعادـلا  اهبیج و  هقاشلا  اهج و  هشماـخلا و  هللا  نعل  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربمغیپ  هک  تسا  هماـما  یبا  زا  و 
يادص دنفاکشب و  نابیرگ  دنـشارخب و  تروص  یتبیـصم  رد  هک  ار  نانز  نآ  دراد  رود  دوخ  تمحر  زا  یلاعت  دنوادخ  ( 265  ) روبثلا

دنروآرب تکاله  ياو و  يا 

(266  . ) دشاب وا  هب  يدایرف  هک  يا  هزانج  عییشت  زا  دومرف  یهن  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - تسا ترضح  نآ  زا  و 

کحضلا رهس و  ریغ  نم  مونلا  عوج و  ریغ  نم  لک  الا  هللادنع  اتقم  ربک  دومرف :  ترضح  نآ  هک  شردپ  زا  تسا  هلعش  نب  ورمع  زا  و 
 ، ار یگنسرگ  نودب  ندروخ  دراد  یم  نمشد  رایسب  یلاعت  يادخ  ( . 267  ) همعنلا دنع  رامزملا  و  هبیصملادنع ،  هنرلاو  بجع  ریغ  نم 

 . ار تمعن  ماگنه  رد  زاس  و  ار ،  تبیصم  دزن  دایرف  و  ار ،  بجعت  نودب  هدنخ  و  ار ،  یباوخ  یب  نودب  باوخ  و 

هچ هک  درک  ضرع  دش و  بایفرش  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يوبن ترضح  هب  يدرم  هک  تسا  دلاخ  نب  ییحی  زا  و 
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اضرلا و هلف  یضر  نم  یلوالا  همدصلا  دنع  ربصلا  هلامـش و  یلع  هنیمیب  لجرلا  قیفـصت  دومرف :  دنک ؟  یم  لیاز  ار  تبیـصم  رجا  زیچ 
هب هکنآ  تسا و  نیتسخن  همدـص  دزن  رد  ییابیکـش  تسا و  پچ  تسد  هب  تسار  تسد  صخـش  ندز  ( 268  ) طخسلا هلف  طخـس  نم 
یم دونشخان  دوخ  زا  ار  الع  لج و  دنوادخ  دشاب ،  دونشخان  هکنآ  تسا و  دونـشخ  وا  زا  یلاعت  دنوادخ  دشاب ،  دونـشخ  ادخ  ياضق 

 . دراد

 . دوب تبرغ  كاخ  رد  بیرغ و  يدرم  متفگ  تفای ،  تافو  هللا  یضر  هملس  وبا  نوچ  تفگ :  هک  تسا  اهنع  هللا  یـضر  هملـس  ما  زا  و 
ارم هک  تشاد  هدارا  دش و  دراو  ینز  ماگنه  نیا  رد  مدوب  ایهم  هیرگ  يارب  دـنامب و  ملاع  رد  شرکذ  هک  میرگب  نادـنچ  وا  رب  هنیآ  ره 
هللا هجرخا  اتیب  ناطیشلا  یلخدت  نا  نیدیرتا  دومرف :  دمآ و  شیپ  ار  وا  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  دنک  تدعاسم  هیرگ  رد 
هیرگ زا  ار  دوخ  سپ  تسا ؟  هدـنار  هناخ  نآ  زا  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  يروآ  رد  يا  هناخ  هب  ار  ناطیـش  یهاوخ  یم  ایآ  ( 269  ) هنم

 . متشاد زاب 

نم رعشلا و  زج  ردصلا و  هجولا و  مطل  لیوعلا و  لیولاب و  خارصلا  عزجلا  دشا  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ترـضح  زا  و 
و لجوزع ،  هللا  یلع  هرجا  عقو  هللا و  عنـص  امب  یـضر  دقف  هرکذ  لج  هللا  دمح  عجرتسا و  ربص و  نم  و  ربصلا ،  كرت  دقف  حاونلا  ماقا 

هللا طبحا  میمذوه و  اضقلا و  هیلع  يرج  کلذ  لعفی  مل  نم 
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ندز و هنیس  يور و  رب  یلیس  و  تسا ،  هیرگ  هب  زاوآ  ندرک  دنلب  ياو و  ظفل  هب  دایرف  یبات ،  یب  رت  تخـس  ( 270  ) هرجا لجوزع -  - 
دیوگب و نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  دروآ و  ربص  هکنآ  تسا و  هدرک  كرت  ار  ربص  سپ  دراد .  اپ  رب  ار  يرگ  هحون  هکنآ  ندنک و  يوم 

 . تسا لجوزع  يادخ  اب  وا  رجا  هدرک و  یلاعت  يادخ  هچنآ  هب  تسا  یضار  سپ  دیامن ،  دمح  ار  يادخ 

هرجال طابحا  هذخف  یلع  هدی  لجرلا  برض  تسا :  هدومرف  يادخ  ربمغیپ  تسا  هتفگ  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  زا  و 
(271)

عاجرتسا هملک  نتفگ  لصف : 

اذا نیذـلا  دـیامرف :  یم  دوـخ  لـیزنت  مکحم  رد  یلاـعت  يادـخ  تبیـصم و  دزن  رد  نوـعجار  هیلا  اـنا  هللااـنا و  نتفگ  تسا  بحتـسم  و 
هک ار  یناسک  ( 272  ) نودتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  اولاق  هتبیصم  مهتباصا 

تسا تمحر  ناشراگدرورپ و  زا  تسا  تاولص  ناشیا  رب  هورگ  نیا  نوعجار ،  هیلا  انا  هللاانا و  دنیوگب  دسر ،  ناشیا  هب  یتبیصم  نوچ 
ناگتفای تیاده  دنناشیا  و 

هلاال نا  هداهش  هرما  همصع  ناک  نم  مظعالا  هللارون  یف  ناک  هیف  نک  نم  عبرا  تسا :  هدومرف  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  و 
اذا نم  هللادـمحلا و  لاق  اریخ  باـصا  اذا  نم  نوعجار و  هیلا  اـنا  هللااـنا و  لاـق  هتبیـصم  هتباـصا  اذا  نم  هللا و  لوسر  دـمحم  ینا  هللاـالا و 

رد سک  نآ  دشاب ،  سک  ره  رد  هک  تسا  تلصخ  راهچ  ( 273  . ) هیلا بوتا  یبر و  هللارفغتسا  لاق  هئیطخ  تباصا 
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هب یتبیـصم  نوچ  هکنآ  دشاب و  هللا  لوسر  دمحم  هللاالا و  هلاال  تداهـش  شرما ،  کسمت  ماصتعا و  هکنآ  تسا .  لجوزع  يادخ  رون 
دریگارف ار  وا  یهاـنگ  نوـچ  هکنآ  و  دـیوگ ،  هللادـمحلا  دـبایرد  ار  ریخ  هاـگره  هکنآ  و  دـیوگب ،  نوـعجار  هیلا  اـنا  هللااـنا و  دـسر  وا 

(274  . ) دیوگ هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتسا 

هاجفت نیح  ربصی  هبیصملادنع و  عجرتسیف  ایندلا  یف  هبیـصمب  باصی  نموم  نم  ام  تسا :  هدومرف  هیلع -  هللا  مالـس  رقاب -  ترـضح  و 
نم لبقتـسی  امیف  هتبیـصم  رکذ  املک  و  رانلا ،  اهیلع  یلاعت  هللا  بجوا  یتلا  رئابکلا  الا  هبونذ ،  نم  یـضم  ام  هل  اـم  هللارفغ  ـالا  هبیـصملا 

رئابکلا الا  ریخالا  عاجرتسالا  یلا  لوالا  عاجرتسالا  نیب  امیف  هبستکا  بنذ  لک  هل  هللارفغ  الا  لجوزع  هللادمح  اهدنع و  عجرتساف  هرمع 
(275  ) بونذلا نم 

وا هب  تبیصم  ندروخرب  ماگنه  دیوگب و  تبیـصم  نآ  دزن  رد  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  ایند و  رد  دسر  وا  هب  یتبیـصم  هک  نموم  تسین 
بجاو ار  شتآ  اهنآ  رب  هک  رئابک  رگم  دـشاب  هتـشذگ  هک  شناهانگ  زا  ار  هچنآ  دزرماـیب  وا  يارب  یلاـعت  يادـخ  هکنآ  زج  دـنک  ربص 

زج دیوگب ،  هللادمحلا  دـیوگب و  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دوخ و  رمع  زا  هدـنیآ  رد  ار  یتبیـصم  دروآ  رطاخ  هب  هاگ  ره  دـشاب و  هدومن 
ار ناهانگ  زا  رئابک  رگم  دشاب  هدومن  باستکا  عاجرتسا  ود  هنایم  رد  هک  ار  یهانگ  ره  وا  يارب  دزرمایب  یلاعت  يادخ  هکنیا 

 . ذوبرخ نب  فورعم  يوس  هب  ار  یناث  ربخ  تسا  هداد  دانسا  ینیلک  و  همحرلا -  هیلع  قودص -  ار  ربخ  ود  ره  تسا  هدرک  تیاور 
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(276  . ) تسا هدرکن  انثتسا  ار  رئابک  و  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ترضح  زا  و 

 - قداص ترـضح  زا  هنکاـس  ءار  نآ  زا  دـعب  همجعم و  ءاز  رـسک  هب  یبرز  نب  دواد  نب  ذوبرخ  دانـسا  هب  ینیلک  تسا  هدرک  تیاور  و 
یتبیـصم و یلع  ینرجآ  مهللا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  لاقف  نیح  دعب  ولو  هبیـصم  رکذ  نم  مالـسلا : -  هیلع 
زا دعب  دنچ  ره  ار و  یتبیـصم  دروآ  رطاخ  هب  هکنآ  ( : 277  ) همدـص لوا  دـنع  ناک  ام  لثم  رجالا  نم  هل  ناک  اهنم  لضفا  یلع  فلخا 

يارب همدص  يادتبا  رد  هچنآ  لثم  رجا  زا  وا  يارب  دشاب  یم  دروآ  نابزب  ار  روبزم  ياعد  دمح و  عاجرتسا و  سپ  دـشاب ،  زارد  ینامز 
 . تسا هدوب  وا 

هبیصت ملسم  نم  ام  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - ربمغیپ تفگ :  هک  اهنع -  هللا  یـضر  هملـس -  ما  زا  ملـسم  تسا  هدرک  تیاور  و 
تسا هدومرف  رما  یلاعت  يادخ  هچنآ  دیوگب  دسر و  یتبیصم  ار  وا  هک  یناملـسم  تسین  اهنم .  انا  انا هللا و  هب  هللا  هرما  ام  لوقیف  هبیـصم 

متفگ تفای  تافو  هملـس  وبا  نوچ  سپ  ار  نآ  زا  رتهب  وا  يارب  دـهد  رارق  هکنیا  دـنار  نابز  رب  ار  اـعد  هیقب  نوعجار و  هیلا  اـنا  اـنا هللا و 
 - هلآو هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  اب  هک  دوب  یسک  لوا  هک  اریز  دوب ؟  دهاوخ  نم  يارب  هملسوبا  زا  رتهب  مالسا  لها  زا  کی  مادک 

(278) دومرف هفیلخ  نم  يارب  ار  يادخ  ربمغیپ  یلاعت ،  يادخ  متفگ و  ار  تاملک  نآ  نآ  زا  سپ  دومن  ترجه 

و
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یلاعت هللا  لاق  دبعلا  دلو  تام  اذا  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربمغیپ  يوس  هب  دوخ  دانـسا  هب  يذـمرت  تسا  هدرک  تیاور 
دمح و نولوقیف  يدبع ؟  لاق  اذام  لوقیف  معن ،  نولوقیف  هداوف ؟  هرمث  متضبق  لوقیف :  معن ،  نولوقیف :  يدبع ؟  دلو  متـضبق  هتکئالمل 

هکئالم یلاعت  يادخ  دریمب  يا  هدنب  دنزرف  نوچ  ( : 279  . ) دمحلا تیب  هومـسف  هنجلا  یف  اتیب  يدبعل  اونبا  یلاعت :  هللا  لوقیف  عجرتسا 
یم هضرع  دیتفرگ ؟  ار  وا  لد  هویم  ایآ  دیامرف :  یم  يرآ  دننک :  یم  ضرع  دیدومن ؟  ضبق  ارم  هدنب  دنزرف  حور  ایآ  دیامرف :  یم  ار 
انب دیامرف :  یم  تفگ :  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  درک و  دمح  ار  وت  دننک :  یم  ضرع  تفگ ؟  هچ  نم  هدنب  دیامرف :  یم  يرآ  دـنراد : 

9 دیناوخب .  دمح  هناخ  ار  هناخ  نآ  يا و  هناخ  تشهب  رد  نم  هدنب  يارب  دییامن 

(280  . ) تسا هدرک  تیاور  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  زا  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  زا  ینیلک  ار  ثیدح  نیا 

نداد تیلست  يرگ و  هحون  لصف : 

هرهاط هقیدـص  ترـضح  هک  اریز  تسا  زیاح  هتبلا  دـشاب  نآ  رد  یتسار  دامتعا  هک  یلیاـضف  ندرمـش  شوخ و  مـالک  هب  ندرک  هحون 
یلا هاـتبا  اـی  هاـنادا  هبر  نم  هاـتبا  اـی  تسا :  هدومرف  هک  دوخ  لوق  رد  تسا  هدروآ  ياـج  هب  اـهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ارهز  همطاـف 

(281  ) هاعد ابر  باجا  هاتبا  ای  هاعنا  لیئربج 

رونا ياهمـشچ  رب  تفرگ و  رب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - شراوگرزب ردـپ  ربق  كاـخ  زا  یتشم  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
دوخ
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 : دومن داشنا  ار  اهرعش  نیا  تشاذگ و 

ایلاوغ نامزلا  يذم  مشیال  نا  دمحا  هبرت  مش  نم  یلع  اذام 

(282) ایلایل نرص  مایالا  یلع  تبص  اهنآ  ول  بئاصم  یلع  تبص 

شوخ يوب  يراگزور  مامت  رد  دیوبن  رگا  دیوبب ،  ار  دمحا  رازم  كاخ  هکنآ  رب  تسا  كاب  هچ 

 . دش دنهاوخ  نابش  نوچ  دنزیر  ورف  نشور  ياهزور  رب  رگا  هک  تسا ،  هتخیر  ورف  نم  رب  ییاهتبیصم  رابنارگ 

 . دش تیاور  اقباس  هنع  هللا  یضر  هزمح  رب  نتسیرگ  هب  ترضح  نآ  رما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 

اهل نذای  نا  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - یبنلا هملس  ما  تلاسف  هریغملا  نبا  تام  مالـسلا : -  هیلع  رقاب -  ترـضح  زا  تسا  هزمح  یبا  زا  و 
 : تلاقف اهمع  نبا  ناک  اهل و  نذاف  هتحانم  یلا  یضملا  یف 

هریشعلا یتف  دیلولاابا  دیلولا  نب  دیلولا  یعنا 

هریتولا بلط  یلا  ومسی  دجاسم  هقیقحلا  یماح 

هریم اقدغ و  ارفعج  نینسلل و  ائیغ  ناک  دق 

ما مغ  رسپ  هریغم  درو و  وا  يرگ  هحون  هب  هک  تساوخ  تزاجا  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  زا  هملس  ما  تفای و  تافو  هریغم 
 . دومن داشنا  ار  اهرعش  نیا  تفر و  تفای و  تزاجا  دوب .  هملس 

یقیقح و هدـننک  تیامح  وا  مهد .  یم  دـشاب  هلیبق  درمناوج  دـیلولا  وبا  هک  ار  دـیلو  رـسپ  دـیلو  گرم  ربخ  هک :  تسا  ناـنچ  ینعم  و 
دوب و تمحر  ناراـب  نوچ  طـحق  ياـهلاس  رد  قیقحتب ،  نانمـشد  زا  دروخ  نوخ  هنیک و  بلط  يوـس  هب  دـشیم  دـنلب  هک  دوـب  یگرزب 

 . دوب نامهم  نان  ماعط و  بآ و  زا  رپ  يرهن 

يادخ ربمغیپ  رابخا ،  نیا  مامت  رد  و 
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هدومرفن عنم  بیع و  هدنیامن  حدم  تسا  هدوب  وا  رد  مراکم  زا  هچنآ  هب  ار  یفوتم  هک  ییارـس  هحون  هنوگ  نیا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  -
(283  . ) تسا

هحون ترـضح  نآ  يارب  لاـس  هد  جـح  مسوم  رد  دومرف  تیـصو  هیلع  هللا  مالـس  رقاـب  ترـضح  هک  هیوباـب  نبا  تسا  هدرک  تیاور  و 
(284  . ) دنیامن يریگ 

واذـک یلاـم  نم  فق  دومرف :  نم  هب  ترـضح  نآ  هک  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ترـضح  زا  بوقعی  نب  سنوی  تسا  هدرک  تیاور  و 
(285  ) ینم مایا  ینمب  نینس  رشع  یننوبدنی  بداونل  اذک 

 . دننک يرگ  هحون  هبدن و  ینم  مایا  رد  ینم  رد  نم  يارب  لاس  هد  تدم  هکم  نارگ  هحون  يارب  زا  ردق  نالف  نم  لام  زا  نک  فقو 

رب تلم  تما و  هک  ترـضح  نآ  يراوـگرزب  لـئاضف و  رب  تسا  مدرم  هیبـنت  تیـصو ،  رما و  نیا  هـب  دارم  دـنا  هـتفگ  راـبخا  باحـصا 
 . توم زا  دعب  هیقت  لاوز  تهج  زا  دندوب ،  نآ  رب  تیب  لها  هچنآ  دوش  مولعم  دنیامن و  مزال  اضتقا  دننک و  ادتقا  شراثآ 

ار نانز  يادـص  هناـگیب  نادرم  عامتـسا  دـشابن و  یفوتم  رد  هک  اهتلـصخ  زا  يروما  ندرمـش  لـطاب و  هب  يرگ  هحون  دوش  یم  مارح  و 
ییارـس هحون  هبدن و  زا  یهن  رد  تسا  هدش  دراو  هچنآ  دوش  یم  لمح  روما  نیرب  نآ و  لاثما  يوم و  ندـنک  يور و  شارخ  همطلو و 

دشارتب و يوم  یتبیصم  رد  هکنآ  زا  مرازیب  نم  قلـص : :  قلح و  نمم  يرب  انا  تسا :  هدومرف  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  و 
(286  . ) دروآ رب  دایرف 

 - هرهاط هقیدص  هب  ترضح  نآ  و 
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برح لکثال و ال  لیوب و  نیعدت  ال  تفای )  تداهش  مالسلا -  امهیلع  بلاط -  یبا  نب  رفعج  هک  یماگنه   : ) دومرف اهیلع -  هللا  مالس 
شا هرابرد  هچنآ  دنشاب و  هدرب  ار  شلام  ای  دشاب  هدرم  شدنزرف  هک  ینز  نوج  هن  ياو و  هب  ناوخم  ( 287  ) تقدص دقف  هیف  تلق  ام  و 

 . دشاب تسار  ییوگ ، 

نارطق نم  لابرـس  اهیلع  همایقلا و  موی  ماقتبتت  مل  اذا  هحئانلا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربمغیپ  زا  تسا  يرعـشا  کـلام  یبا  زا  و 
 . دشاب نارطق  زا  ینهاریپ  اهنآ  رب  دنوش و  یم  هتخیگنارب  تمایق  زور  دنشاب  هدرکن  هبوت  دنریمب و  رگا  رگ  هحون  نانز  ( 288)

هک نانآ  رگ و  هحون  نانز  رب  تسا  هدومرف  تنعل  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ لوسر  تسا  هتفگ  تسا و  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  و 
(289  . ) دنهد اهنآ  زاوآ  هب  یشوگ 

هک نانآ  دنتسین  ام  زا  ( 290  ) بویجلا قش  دودخلا و  برض  نمانم  سیل  دومرف :  هک  تسا  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - ترـضح نآ  زا  و 
 . دنهد كاچ  ار  دوخ  ياهنابیرگ  دننز و  همطل  دوخ  ياهیور  هب 

نیا نیب  دوـش  یم  عـمج  تیاور  نیا  هب  دوـش و  یم  رهاـظ  تاـیاور  زا  هک  ناـنچ  تسا ،  لـطاب  رب  يرگ  هحوـن  هب  لوـمحم  یهن  نـیا 
 . هقباس رابخا  نیب  تایاور و 

همتاخلا اما  و 

ناسک لها و  يرادتیزعت 

ولس نآ  ینعم  و  رصق ) دمب و   ) تسا ءازعا  زا  هلعفت  هیزعت  ظفل  دکوم و  یبابحتـسا  یفوتم  ناسک  لها و  يرادتیزعت  تسا  بحتـسم  و 
يا يزعتف  هتیزع  دوش :  یم  هتفگ  اهتبیصم  رب  ربص  نسح  دشاب و  يدنسرخ  یمغ و  یب  نآ  یسراف  هک  تسا 
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بئاـصم و زا  يدنـسرخ  تسا و  یلـست  بلط  هیزعت  نآ  هب  دارم  دومن و  ییابیکـش  لوبق  مداد و  وا  هب  ییابیکـش  ینعی  ربصتف :  هتربص 
نایب وا و  تمکح  لدـع و  يوس  هب  شتبـسن  لجوزع و  يادـخ  يوس  هب  رما  نداد  دانـسا  ببـس  هب  لد  شزوس  نزح و  هب  ندرک  ربص 

ثیداحا تسا و  هدیسر  وا  هب  هک  یتبیصم  زا  وا  تیلـست  هب  هدز  تبیـصم  یفوتم و  رب  ياعد  ربص و  ربارب  رد  تسا  هدومرف  هدعو  هچنآ 
 . تسا هدش  دراو  وا  رب  صیرحت  بابحتسا و  رب  رایسب 

؟  راجلا قح  ام  نوردتا  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  هک  شدج  زا  شردپ  زا  بیعـش  نب  رمع  تسا  هدرک  تیاور  و 
نا هنانه و  ریخ  هباصا  نا  هتیزع و  هبیصم  هتباصا  ناو  هیلع  تدع  رقتفا  نا  هتضرقا و  کضرقتسا  نا  هتغا و  کثاغتـسا  نا  لاق  ال  اولاق : 
داف لعفت  مل  ناف  هلدهاف  ههکاف  تیرتشا  اذا  هنذاب و  الا  هنع  حیرلا  بجحتف  ءانبلا  هیلع  لطت  هتزانج و ال  تعبت  تام  نا  هتدـع و  ضرم 

ار هیاسمه  قح  دیناد  یم  ایآ  ( : : 291  ) اهنم هل  فرصت  نا  الا  كردق  حیرب  هذوتالو  هدلو  اهب  طبغی  كدلو  اهب  جرخت  ارس و ال  اهلخ 
ریقف رگا  یهدب و  وا  هب  دیبلط  ماو  هب  یهجو  رگا  ینک و  شتیامح  دهاوخ  تیامح  رگا  هدومرف :  میناد  یمن  دنتفگ :  تسا  هزادنا  هچ 

و ییامن ،  يراتـسرپ  تدایع و  وا  زا  ددرگ ،  رامیب  رگا  ییوگ و  تیلـست  دروخرب ،  اهب و  یتبیـصم  رگا  و  یناسر ،  وا  هب  هدـیاف  دوش ، 
ار وا  هزانج  دریمب ،  رگا 
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وا زا  رگم  دوش ،  وا  هناخ  هب  میـسن  زارتها  بجاح  هک  يزارفین  رب  نانچ  يزاسن و  دـنلب  وربار  تا  هناخ  يانب  ینک و  یهارمه  عییـشت و 
 ، دومن هیدـه  یناوتن  رگا  و  تسرف ،  هیدـه  وا  يارب  يرخب  دوخ  هناـخ  يارب  هویم  رگا  يریذـپ و  تنمار  شتـصخر  يریگ و  تزاـجا 

دوخ گـید  يوب  هب  ار  وا  و  درب ،  ترـسح  دـنیب و  وا  دـنزرف  هک  دورن  نوریب  نآ  هب  تدـنزرف  نک و  دوخ  هناـخ  دراو  یناـهنپ  ار  هویم 
 . ییامن زورفم  روظنم و  وا  يارب  ي )   ) هرهب تمسق و  يزاس  خوبطم  هچنآ  زا  رگم  يوبشوخ ،  ياهماعط  نتخاس  تقو  رد  رازایم 

قح اـم  يادـخ !  ربـمغیپ  يا  تفگ :  هک  تسا  هدـش  تیاور  شدـج  زا  شردـپ  زا  يرـشقلا  هدـیج  نب  هیواـعم  نب  میکح  نب  رهب  زا  و 
لوا نوچ  ییامن و  شتدایع  دوش ،  راـمیب  هاـگ  ره  دومرف :  تسیچ ؟  نم  رب  نم  هیاـسمه  قح  هتدـع :  ضرم  نا  لاـق :  یلع ؟  يراـج 

(292  . ) دومن رکذ 

ندید باوث  اما  و 

بحاص دهد  تیلـست  هکنآ  ( 293  ) هرجا لـثم  هلف  اـباصم  يزع  نم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربـمغیپ  زا  تـسا  دوعـسم  نـبا  زا 
 . تبیصم بحاص  رجا  نوچ  تسوا  يارب  ار  یتبیصم 

لثم هل  ناکاباصم  يزع  نم  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  هک  تسا  هنع -  هللا  یضر  يراصنا -  هللادبع  نب  رباج  زا  و 
هللا ینب  ملسل  اربق  رفح  نم  و  ریرح ،  قربتسا و  سدنـس و  نم  هللا  هاسک  املـسم  نفک  نم  ائیـش و  هرجا  نم  هللا  هصقنی  نا  ریغ  نم  هرجا 

هنجلا و یف  اتیب  هل  لجوزع 
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زا هدز  تبیصم  رجا  نوچ  وا  يارب  ار  يا  هدز  تبیصم  دهد  تیلست  هکنآ  ( 294  ) هلظ الا  لض  موی ال  هلظ  یف  هللا  هللظا  ارسعم  رظنا  نم 
نفک ار  یناملسم  هکنآ  ار و  هدز  تبیصم  رجا  زا  يزیچ  یلاعت  يادخ  نتـساک  ریغ  زا  تسا  هدز  تبیـصم  رجا  زا  يزیچ  یلاعت  يادخ 

رد هناخ ي  دیامن ،  یناملسم  يارب  يربق  رفح  هکنآ  و  دناشوپ .  وا  رب  تشهب  ریرح  قربتـسا و  سدنـس و  ياه  هماج  وا  يادخ  دیامن ، 
رد دروآ  رد  دوخ  هیاس  رد  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـنک ،  ارادـم  وا  اـب  ار و  يرـسعم  دـهد  تلهم  هک  نآ  و  دـیامرف ،  اـنب  وا  يارب  تشهب 

 . تسین وا  هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور 

هلف اباصم  يزع  نمو  نموملل  نکـس  وه  دومرف :  دندومن ،  بیزغت  رد  هحفاصم  زا  لاوس  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  يادـخ -  ربمغیپ  زا  و 
هدز تبیصم  دزم  نوچ  تسوا  يارب  دهد ،  تیلست  ار  هدز  تبیصم  هکنآ  تسا و  نموم  يارب  یسنا  حفاصت ،  هرجا  لثم 

داع نم  دومرف :  یم  دوب  هدنیـش  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  زا  هک  شدج  زا  شردـپ  زا  تسا .  مزح  رمع  نب  هللادـبع  زا  و 
جرخ و ثیح  نم  عجری  یتح  اهیف  ضوخی  لازی  الف  هدنع  نم  ماق  اذا  مث  اهیف ،  عقنتسا  هدنع  دعق  اذا  یتح  همحرلا  یف  لازی  الف  اضیرم 
رد هراومه  دنک  ار  يرامیب  شسرپ  تدایع و  هکنآ  همیقلا  موی  همارکلا  للح  نم  لجوزع  هللا  هاسک  هتبیصم  نم  نموملا  هاخا  يزع  نم 

تسا باریس  دشاب ،  هتسشن  رامیب  دزن  هک  یماگنه  ات  تسا و  تمحر 
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ردارب دیوگ  تیلـست  هکنآ  دشاب و  هدـش  نوریب  هک  اجنآ  زا  ددرگ  زاب  ات  تسا  تمحر  رد  رو  هطوغ  دـیامن ،  مایق  نوچ  تمحر و  رد 
(295  . ) دناشوپ وا  رب  تمارک  سابل  یلاعت  يادخ  ار ،  دوخ  نموم 

دومرف هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  تفگ  هک  تسا  هدرب  وبا  زا  و 

 . دناشوپ وا  رب  تشهب  رد  يدرب  یلاعت  يادخ  ار  يا  هدرم  دنزرف  دهد  تیلست  هکنآ  ( 296  ) هنجلا یف  ادرب  یسک  یلکث  يزع  نم 

 : دومرف هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  سنا  زا  و 

اهب طبغی  لاق  اهبربحی  ام  هللا  لوسر  ای  لیقیف  همایقلا  موی  اهبربحی  ءارـضخ  هلح  لـجوزع  هللا  هاـسک  هبیـصم  یف  نموملا  هاـخا  يزع  نم 
(297)

ءاـغتبا باـصملا  نیزحلا و  يزعی  نم  ءازجاـم  یهلا  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  اـنیبن و -  یلع  دواد -  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
زئانجلا عیـش  نم  ءازج  امف  یهلا  ای  لاـق  هنجلا  هب  هلخدا  راـنلا و  نم  هرتسا  ناـمیالا و  هیدرا  نم  ءادر  هوسکا  نا  هوازج  لاـق  کـتاضرم 

دزم تسیچ  ادنوادخ  (298  ) حاورالا یف  هحور  یلع  یلصا  نا  هربق و  یلا  تومی  موی  هکئالملا  هعیـشت  نا  هوازج  لاق  کتاضرم  ءاغتبا 
زا ییادر  هک  تسا  نیا  شدزم  دومرف :  وت ؟  ياـضر  بلط  يارب  دـهد  يدنـسرخ  تیلـست و  ار  يا  هدز  تبیـصم  ار و  یکاـنمغ  هکنآ 
اب هکنآ  شاداپ   ! ایادـخ درک :  ضرع  میامن  شتـشهب  دراو  ار  وا  ای  دـناشوپب و  خزود  شتآ  زا  ار  وا  هک  مناشوپ  وا  رب  ناـمیا  ياـهادر 

وا شاداپ  دومرف :  دوب ؟  دهاوخ  هچ  وت  ياضر  بلط  ضحم  دیامن  یهارمه  عییشت و  اه  هزانج 
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 . متسرف وا  حور  رب  تمحر  حاورا  نایم  رد  هکنآ  دننک و  عییشت  ار  وا  ربق  ات  هکئالم  دریمب  نوچ  هک  تسا  نیا 

زیچ هچ  دنک  رامیب  تدایع  هکنآ  ياربادنوادخ  هک  دومن  لاوس  مالسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  یسوم -  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
نم یلکثلا  يزعمل  اـمف  بر  اـی  لاـق  رـشحملا ،  یلا  هنوسناوی  هربق و  یلا  هنوعیـشی  هکئـالم  هتوم  دـنع  هل  ثعبا  دومرف :  تسارجا ؟  زا 

وا اب  شربق  ات  وا  گرم  ماگنه  هکار  ناگتشرف  مزیگنا  یم  رب  ( 299  ) یلظ الا  لظ  موی ال  شرعلا  لظ  يا  یلظ  تحت  هلظا  لاق  رجـالا ، 
يا هدرم  دنزرف  نز  هکنآ  شاداپ  تسیچ  ادنوادخ  هک  درک  ضرع  تمایق  زور  ات  دنیامن  تبحاصم  دنریگ و  سنا  وا  اب  دننک و  عییـشت 
نم هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  رد  شرع ،  هیاس  ینعی  مهد  یم  رارق  دوخ  هیاس  ریز  رد  ار  وا  دومرف :  دهد ؟  يدنسرخ  تیلـست و  ار 

 . دشابن

لبی نم  ءازج  ام  بر  ای  درک :  ضرع  دومن و  لاوس  ادـخ  زا  مالـسلا -  هیلع  انیبن و  یلع  میهاربا -  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
نامیالا نم  ابایث  هوسکا  لاق  کهجو ؟  ءاغتبا  نیزحلا  ربصی  نم  ءازج  امف  لاق  یناوضر  یتاولـص و  لاق  کتیـشخ ؟  نم  ههجو  عمدـلا 

امف لاق  یتنج  هلخداو  یلظ  یف  همیقا  لاق  کهجو ؟  ءاغتبا  هلمرالا  ددـس  نم  ءازج  امف  لاق  رانلا  نم  اـهب  یقتیزی  هنجلا و  یف  اـهب  اوبتی 
ار شیور  هکنآ  رم  تسیچ   ! نم راگدرورپ  يا  هحور  عیـشت  هدـسج و  یلع  یتکئالم  یلـصی  لاق  کهجو  ءاغتبا  هزانجلا  عبتی  نم  ازج 

مشچ کشا 
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يدنـسرخ ربص و  كرادـت  هکنآ  شاداپ  تسیچ  درک :  ضرع  تسا .  نم  ياـضر  تمحر و  وا  دزم  دومرف :  دـیامن ؟  رت  وت  میب  زا  وا 
دشاب نمیا  تشهب و  رد  وا  اب  دریگ  ياج  هک  مناشوپ  یم  وا  رب  نامیا  زا  يا  هماج  دومرف :  دنک ؟  وت  تمحر  بلط  يارب  ار  يا  هدزمغ 

وا دومرف :  دیامن ؟  وت  تمحر  بلط  يارب  ار  هویب  نانز  لاح  حالصا  هکنآ  شاداپ  تسیچ  درک :  ضرع  خزود  شتآ  زا  نآ  ببـس  هب 
ضحم دور  هزانج  یپ  زا  هکنآ  يازج  تسیچ  درک :  ضرع  میامن .  یم  دوخ  تشهب  دراو  مهد و  یم  مارآ  ماـقم و  دوخ  هیاـس  رد  ار 

 . دنیامن عییشت  ار  وا  حور  دنروآ و  تمحر  وا  ندب  رب  نم  ناگتشرف  دومرف :  وت ؟  تمحر  بلط 

نداد تیلست  تیفیک  لصف : 

بئاصم تیفیک  اما 

ولـس ربص و  هب  رجنم  هک  تسا  يرابخا  تاملک و  زا  دـیآ  شیپ  هچنآ  هدز و  تبیـصم  اب  هحفاصم  ربخ  تفرگ  یـشیپ  هک  قیقحتب  سپ 
هب يافو  رودـص و  يافـش  تساهنآ  رد  تسا و  نمـضتم  هلاسر ،  نیا  هک  رابخا  یـضعب  داریا  لـثم  يزیچ  تسین  و  دوش ،  یم  تیاور 

هاگره هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  نیقتملا -  ماما  نینموملاریما و  ترـضح  زا  روما و  نیا  یقیقحت 
امش دشخب  کین  شاداپ  مکیلع  كراب  مکل و  هللا  كراب  لاق  انه  اذا  مکمحر و  هللا و  مکرجآ  دومرف :  یم  داد ،  یم  تیلست  ار  یسک 

امش و رب  يادخ  دانک  كرابم  يدومرف  يداد ،  یسک  هب  تینهت  نوچ  ار و  امش  دانک  تمحر  يادخ و  ار 
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امش رب 

هیلع هللا  یلص   - يوبن سدقا  ترضح  تمدخ  ربخ  دش .  هدنامغ  وا  رب  تخـس  تشذگ و  رد  ذاعم  زا  يرـسپ  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
يذلا هللا  دمحایناف  کیلع ،  مالس  ذاعم ،  یلا  هللا  لوسر  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون :  ذاعم  هب  داتفا و  ضورعم  هلآو - 

نم اندالوا  انیلاوم و  انیلها و  انـسفنا و  ناف  رکـشلا ،  كایا  انقزر و  و  ربصلا ،  کمهلا  ورجـالا  کـل  هللا  مظعا  دـعب :  اـما  وه  ـالا  هلاـال 
اذا رکشلا  انیلع  ضرتفا  مث  دودعم  تقول  ( 300  ) ضیفن مولعم و  لجا  یلا  اهب  عتمن  هعدوتسملا  هیراوع  هئینهلا و  لجوزع  هللا و  بهاوم 

هـضبق و  رورـس ،  هطبغ و  یف  هب  هللا  کعتم  هعدوتـسملا ،  هیراوع  هئینهلا و  هللا  بهاوم  نم  کـنبا  ناـک  اـنالتبا و  اذا  ربصلا  و  اـناطعا ، 
یلع مدنت  و  كرجا ،  کل  طبحیف  نیتبیصم  کیلع  نعمجت  الف  تسبتحا ،  تربص و  نا  يدهلا  همحرلا و  هالصلاو و  ریثک  رجاب  کنم 

و هدوعوم ،  هللا  نم  زجنتـستف  باوـثلا  نع  هللا  بنج  یف  ترـصق  هتبیـصملا  نا  تملع  کتبیـصم  باوـث  یلع  تمدـق  وـلف  کـتاف ،  اـم 
(301  ) مالسلا و  کیلع ،  لزن  دق  ردق  ناکف  کب  لزان  وه  ام  یلع  کفسا  بهذیل 

منک یم  دـمح  نم  هک  یتسرد  هب  داب  وت  رب  مالـس  ذاعم .  يوس  هب  تسا  يادـخ  ربمغیپ  دـمحم  زا  نابرهم .  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
 ، دیامن وت  هب  يدنـسرخ  ربص و  ماهلا  دیامرف و  گرزب  ار  رجا  یلاعت  يادخ  یهلا  دمح  زا  سپ  اما  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ار  يادخ 

دنک يور  يرازگرکش  قیفوت  ار  وت  ار و  ام  و 
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وا ياهتیراع  همه  تسا و  لجوزع  دنوادخ  يراوگ  ياهـششخب  بهاوم و  زا  ناتـسود ،  دنزرف و  لها و  ام و  ياهناج  هک  یتسرد  هب  . 
یم دـیآ ،  نایاپ  هب  هک  هدرمـش  یتقو  رد  میرب و  یم  اهنآ  زا  هرهب  عتمت و  مولعم ،  ینامز  اـت  تسا و  هداـهن  هعید  اـم و  دزن  هک  دنتـسه 

بهاوم زا  ترسپ  دوخ و  يالب  هب  ام  يالتبا  ماگنه  ار  ربص  و  دوخ ،  ياطع  عقوم  رد  ار  رکـش  هدومن  بجاو  ام  رب  نآ  زا  سپ  میریم . 
رورـس هطبغ و  رد  وا  دوجو  زا  تشاد و  دـنم  هرهب  نآ  هب  تدـنوادخ  هک  دوب  وت  يارب  وا  تناما  ياـهتیراع  یلاـعت و  يادـخ  ياراوگ 

رجا هریخذ  يدروآ و  ربـص  هک  یلاـح  رد  تیادـه  تمحر و  تاولـص و  رایـسب و  شاداـپ  رجا و  ربارب  رد  تفرگ  وت  زا  ار  وا  يدوب و 
وت زا  هچنآ  رب  ددرگ و  رمث  یب  وت  تبیصم  دوش و  رده  ترجا  هک  رادم  مهارف  رامگم و  رایسب  تبیصم  ود  دوخ  رب  هتبلا  سپ  ییامن . 
هک یناد  یم  يوش ،  دراو  تبیـصم ،  رب  رگا  سپ  يروـخ .  هودـنا  ترـسح و  يرب و  ینامیـشپ  تسا ،  هتفر  تتـسد  زا  هدـش و  توـف 

هچنآ رد  وت  سوسفا  دیاب  یبای و  یم  لجعم  هدامآ و  دوخ  يارب  ار  یهلا  هدعو  يافو  تسا و  زیچان  يادـخ ،  باوث  ربارب  رد  تبیـصم 
مالسلاو دیدرگ ،  يراج  وت  رب  هک  دوب  ییادخ  ردق  دوش و  لیاز  تسا ،  هدش  دراو  وت  رب 

 - مالسلا هیلع  شراوگرزب -  دج  زا  رابتالاو و  ردپ  زا  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  یبا  ترضح  زا  و 
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 : دومرف هک  تسا 

نسحلا و همطاـف و  یلع و  تیبلا  یف  یجـسم و  یبنلا  و  مالـسلا -  هیلع  لـیئربج -  ءاـج  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  یفوت  اـمل 
(302  ) همایقلا موی  مکروجا  نوفرت  امنا  توملا و  هقئاذ  سفن  لک  هوبنلا  تیب  لها  ای  مکیلع  مالسلا  لاقف :  مالسلا -  هیلع  نیسحلا - 

ناف اوجراف  هایا  و  اوقثف ،  لجوزع  هللاابف  تاف  امل  اکرد  و  کلاه ،  لک  نم  افلخ  هبیـصم و  لک  یف  ازع  لـجوزع  هللا  یف  نا  ـالا  هیـالا ، 
(303  ) ایندلا یف  یتئطو  رخآ  اذه  باوثلا  مرح  نم  باصملا 

دوب و يور  هدیشوپ  يادخ  ربمغیپ  دمآ و  دورف  مالسلا -  هیلع  لیئربج -  دومرف ،  تلحر  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  نوچ 
یـسفن ره  ربمغیپ  هداوناخ  يا  داـب  امـش  رب  مالـس  تفگ :  دـندوب  مالـسلا -  هیلع  نینـسح -  هرهاـط  هقیدـص  نینموملاریما و  هناـخ  رد 

تبیـصم و ره  زا  يدنـسرخ  یلاعت ،  يادخ  رد  تمایق و  زور  رد  دوخ  ياهـشاداپ  دـنبای  یم  رد  هک  یتسرد  هب  تسا .  گرم  هدنـشچ 
هب دیـشاب .  راودـیما  وا  هب  دـییامن و  دامتعا  قوث و  دـنوادخ و  هب  سپ  تسا .  هدـنوش  توف  ره  زا  یفالت  کلاه و  ره  زا  ینیـشن  ياج 

ایند رد  تسا  نم  مدق  رخآ  نیا  دوش و  نامرح  راچد  يادخ ،  باوث  زا  هک  تسا  نآ  هدز  تبیصم  هک  یتسرد 

يارـس هب  یناـف  راد  زا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربـمغیپ  نوچ  تسا  هتفگ  هک  تسا  هنع  هیلع  هللا  یـضر  هللادـبع  نب  رباـج  زا  و 
هدینش ناشنخس  سح و  هک  هکئالم  ار  تیب  لها  دنداد  تیلست  دومرف ،  تلحر  ینادواج 
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نم ازع  لجوزع  هللا  یف  نا  هتاکرب ،  هللا و  همحر  تیبلا و  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  دنتفگ :  دش و  یمن  هدـید  ناش  صاخـشا  دـش و  یم 
هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  باوثلا و  مرح  نم  مورحملا  امناف  هوجراف  هایا  اوقثف و  هللاابف  کلاه  لک  نم  افلخ  هتبیـصم و  لک 

(304)

ره زا  يدنـسرخ  یلاعت ،  يادـخ  ههجو  رد  هک  یتسرد  هب  داب  امـش  رب  يادـخ  تاکرب  تمحر و  هناـخ و  لـها  يا  داـب  امـش  رب  مـالس 
باوث زا  هک  تسا  نآ  مورحم  دـیوش و  راودـیما  وا  هب  دـیریگ و  لاـکتا  یلاـعت  يادـخ  هب  سپ  تسا ،  یکلاـه  ره  زا  هفیلخ  یتبیـصم 

داب امش  رب  يادخ  ياهتکرب  تمحر و  مالس و  دوش و  مورحم  يادخ 

هقلح وا  رب  شباحـصا  دومرف ،  تلحر  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ لوسر  نوچ  تسا :  هتفگ  هدرک و  تیاور  لـئالد  رد  یقهیب  و 
ياهندرگ رب  ماگ  دوب و  يرادید  تحابص  ار  وا  تشاد و  دیفس  شیر  هک  دش  لخاد  يدرم  دنتـسیرگ .  وا  رب  دندش و  وا  درگ  رد  هدز 

افلخ تئاف و  لک  نم  اضوع  هتبیـصم و  لک  نم  ازع  هللا  یف  نا  تفگ :  دومن و  باحـصا  هب  يور  تسیرگ و  سپ  تشاذـگ  یم  مدرم 
هک یتسرد  هب  ( 305) رجوی مل  نم  باصملا  ناف  اورظناف  البلا  یف  مکیلا  هرظن  و  اوبغراف ،  هللا  یلا  اوبیناف و  هللا  یلاف  کـلاه ،  لـک  نم 
زاب يادخ  يوس  هب  سپ  تسا .  یکلاه  ره  زا  هفیلخ  هدنوش و  توف  ره  زا  ضوع  یتبیـصم  ره  زا  يدنـسرخ  یلاعت  يادـخ  ههجو  رد 

رظن دییامن و  تبغر  وا  هب  دیدرگ و 
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دوش ردـه  عیاض و  وا  رجا  هک  تسا  نآ  هدز  تبیـصم  هک  یتسرد  هب  دیـشاب  الب  ناحتما و  نارگن  سپ  تسا ،  الب  يوس  هب  امـش  رب  وا 
تفر تفگ و  ار  تاملک  نیا 

یلص  - يادخ ربمغیپ  ردارب  دومرف :  مالسلا -  هیلع  نینموملاریما -  ار ؟  درم  نیا  دیتخانش  ایآ  دنتفگ :  رگیدکی  اب  باحصا  زا  یـضعب 
 . دوب مالسلا -  هیلع  یبن -  رضخ  هلآو -  هیلع  هللا 

بلاطم رگید  لوسر و  ترضح  بئاصم  هب  رکذت  لصف : 

رکذیلف هتبیصم  مکدحا  باصا  اذا  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  تسا  هتفگ  هک  تسا  هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  و 
هک یتسرد  هب  ارم ،  تبیصم  دروآ  رطاخ  هب  دیاب  دسرب ،  امش  زا  یکی  هب  یتبیصم  هاگره  ( 306  ) بئاصملا مظعا  نم  اهناف  یب  هتبیصم 

 . تساهتبیصم رتگرزب  نم ،  تبیصم 

دـسانش گرزب  هکنآ  هیلع  نوهتـس  اـهناف  یل  هبیـصم  رکذـیلف  هتبیـصم  تمظع  نم  تسا :  هلآو -  هـیلع  هللا  یلـص   - ترـضح نآ  زا  و 
(307  . ) دوش یم  ناسآ  شتبیصم  هک  یتسرد  هب  نم ،  تبیصم  هب  تبسن  ار  دوخ  تبیصم 

يدعب نم  هبیصمب  بیـصا  یتما  نم  دبع  امیا  سانلا  اهیا  دومرف  شتوم  ضرم  رد  هک  تسا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - ترـضح نآ  زا  و 
هدنب ره  (308  ) یتبیصم نم  هیلع  دشا  يدعب  هبیصمب  باصی  نل  یتما  نم  ادحا  ناف  يریغب  هبیصت  یتلا  هبیصملا  نع  یب  هتبیصمب  زعتیلف 

هب نم  ریغ  هب  تبسن  هک  یتبیصم  زا  دریگ  نم  تبیصم  هب  يدنـسرخ  ییابیکـش و  دسر ،  وا  هب  نم  زا  دعب  یتبیـصم  هک  نم  تما  زا  يا 
سکچیه سپ  دشاب .  هدیسر  وا 
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نم تبیصم  زا  وا  رب  رتراوگان  رت و  تخس  یتبیصم  هب  دوشن  راتفرگ  نم  تما  زا 

ارم دش  زیاف  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما -  ترـضح  نوچ  هک  شدوخ  دانـسا  هب  تسا  دیلو  نب  هللادبع  زا  و 
 : دومرف دومن ،  تئارق  ار  باتک  نوچ  داتسرف و  یباتک  اب  دوب  نئادم  رد  هک  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ترضح  يوس  هب  نسح  ترضح 

باصی نل  هناف  یباصم  رکذیلف  هبیـصمب  مکنم  بیـصا  نم  لاق  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  نا  عم  اهمظعا  ام  هبیـصم  نم  اهل  ای 
امش زا  ار  هکنآ  دومرف :  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  هکنیا  اب  تسا  گرزب  یتبیـصم  هچ  موق  يا  ( 309  ) اهنم مظعا  هبیصمب 
هدرک تیاور  تسا و  هدیسرن  نم  تبیصم  زا  رتگرزب  یتبیصم  هب  یسک  هک  یتسرد  هب  ارم  تبیـصم  دروآ  دای  هب  دیاب  دسر ،  یتبیـصم 

تبجوتسا ربصلا و  هیلع  تیطعا  هبیصم  ندعت  قاحـسا ال  ای  دومرف :  هک  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ترـضح  زا  رامع  نب  قاحـسا  تسا 
رامشم تبیصم  قاحسا  يا  ( 310) اهلوزن دنع  ربصی  مل  اذا  اهباوث ،  اهرجا و  اهبحاص  مرحی  یتلا  هبیـصملا  امنا  باوثلا  لجوزع  هللا  نم 

رجا و زا  شبحاص  هک  تسا  نآ  تبیـصم  هکلب  دـشاب  هدـش  هریخذ  تکین  شاداـپ  باوث و  یـشاب و  هدـش  هداد  نآ  رب  ربص  هک  ار  نآ 
 . شلوزن دزن  رد  دنکن  ربص  هک  یماگنه  دشاب ،  هدش  مورحم  نآ  باوث 

دمآ و ترـضح  نآ  تمدخ  يدرم  میدوب ،  مالـسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  ترـضح  تمدخ  رد  تسا  هتفگ  هک  تسا  هرـسیم  یبا  زا  و 
یتبیصم زا  درک  تیاکش 
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مومذم تنا  کیلع و  ردق  يذـلا  لجوزع  هللاردـق  کیلع  یـضمی  ربصت  الا  رجوت و  ربصت  نا  کنا  اما  دومرف :  دوب ،  هدیـسر  وا  هب  هک 
يادخ هک  يردـق  دوش  یم  يراج  وت  رب  ینکن ،  ربص  رگا  و  يرب ،  یم  رجا  ینک ،  تبیـصم  لوزن  رب  ربص  رگا  هک  شاب  هاگآ  ( 311)

 . درب یهاوخ  دنسپان  مومذم و  وت  تسا و  هدنار  وت  رب  یلاعت 

 ، دمحم ای  مالـسلا -  هیلع  لیئربج -  یل  لاق  دومرف  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  تفگ :  هک  تسا  هنع  هللا  یـضر  رباج  زا  و 
ارم مالـسلا -  هیلع  لیئربج -  ( 312  ) هیقالم کناف  تئـش  ام  لمعا  و  هقرافم ،  کناف  تئـش  نم  بحا  و  تیم ،  کناف  تئـش  اـم  شع 
ادـج وا  زا  تبقاع  یهاوخ و  ار  هک  ره  راد  تسود  دوب و  یهاوخ  هدرم  رمالا  رخآ  یهاوخ و  هچنآ  نک  یناگدـنز  دـمحم  يا  تفگ : 

 . تسا نآ  هب  وت  تاقالم  شاداپ  نکب و  یهاوخ  هک  لمع  ره  و  دنام ،  یهاوخ 

هک دوب  ینز  ار  وا  داهتجا و  يار و  بحاص  و  دادس ،  ملع و  ياراد  دوب  يدباع  دنمشناد و  لیئارسا ،  ینب  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
وا گرم  زا  هیقف  تفاتـش و  ینادواج  يارـس  هب  تفای و  تافو  نز  يدـیدن  وا  يور  رب  زج  ار  ناهج  يدـیزرو و  رهم  وا  هب  تیاـهن  یب 
وا لاح  رب  لیئارـسا  ینب  زا  ینز  تسب .  هناـگیب  انـشآ و  يور  رب  رد  تسـشن و  یتولخ  رد  تفرگ  ( 313  ) لومخ مدرم  زا  دـش و  لولم 

تفر و وا  هعموص  رد  هب  هتفای  فوقو 
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تزاجا دندرک و  ربخ  ار  هیقف  ات  تسـشن  رد  رب  دوش .  یمن  مامت  ماغیپ  هب  مهاوخ و  یم  وا  زا  ییاوتف  تسا و  یتجاح  وا  اب  ارم  تفگ : 
هیاسمه زا  نم  تفگ :  نز  نک :  لاوس  تفگ :  مهاوخ .  یم  ییاوتف  مراد و  یلاوس  تفگ :  دمآ و  رد  نز  دیآ ،  رد  وا  رب  نز  هک  داد 

در هداتـسرف و  یـسک  هیاسمه  نز  هدرپس ،  نآ  هب  رطاخ  میارآ و  یم  نآ  هب  ار  دوخ  هراومه  ما و  هدتـس  تسا  یتدـم  اهبنارگ  يرویز 
 : تفگ نز  ییامن .  يرب  ار  دوخ  تمذ  ینک و  در  هک  تسوا  قح  تفگ :  منادرگزاب  هک  دـهد  یمن  لد  ارم  تسا و  هتـساوخ  تیراع 
هب رتراوازـس  وا  دومن و  دادرتسا  وت  زا  دوخ  تیراع  داد و  تیراع  هب  تیادخ  هچنآ  رب  يروخ  یم  سوسفا  ایآ  دانک .  تمحر  تیادخ 

(314  ) دیشخب تعفنم  نآ  هب  شیادخ  تشامگ و  دوخ  رب  ار  ربص  دش و  تفتلم  دومن و  لمات  هیقف  دوب ؟  نآ 

شلجا تشاد  یم  تسود  تخس  ار  وا  دوب و  يدنزرف  ار  مالسلاامهیلع  انیبن و  یلع  دواد  نب  نامیلس  ترضح  هک  تسا  ادرد  یبا  زا  و 
ود تروص  رد  کلم  ود  یلاعت  يادخ  تسشن  مغ  رد  تخس  وا  توف  زا  ترـضح  نآ  تسب و  رب  یناف  راد  تماقا  تخر  دیـسر و  رد 
رد دومرف :  میراد .  يوعد  رگیدـکی  رب  میتـسه و  مصخ  ود  دـنتفگ :  دـینایک ؟  امـش  دومرف :  داتـسرف .  ترـضح  نآ  يوس  هب  ناـسنا 

نیا مدوب و  هدرک  یتعارز  نم  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دنتسشن و  دیریگ  رارق  تموصخ  تلزنم 
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دراد ینازرا  حالـص  تیادـخ  تفگ :  يراد ؟  باوـج  هچ  هک  دیـسرپ  وا  مـصخ  زا  ترـضح  نآ  دوـمن .  دـساف  ارم  عرز  دـمآ و  درم 
هب دـش .  دـساف  لامیاپ و  وا  تعارز  مدوب و  نارگن  پچ  تسار و  هب  متـشذگ و  نآ  زا  نم  دوب و  هدرک  ماـع  هاگرذـگ  رد  ار  تعارز 

دنراچان تسا و  نامدرم  روبع  لحم  هار  طخ  هک  یتسنادن  ایآ  ینک ؟  تعارز  هار  طخ  رد  هک  تشاد  نآ  رب  هچ  ار  وت  دومرف :  یعدم 
تسا و مدرم  ار  گرم  هک  یتسناد  یمن  اـیآ  نامیلـس  يا  تفگ :  کـلم  ود  زا  یکی  دـش ؟  دـهاوخ  عیاـض  وت  تشک  دـنرذگب و  هک 
ربص و دومنن و  عزج  دنزرف  رب  نآ  زا  سپ  دش و  ترضح  نآ  رب  دوصقم  فشک  نخس ،  نیا  زا  دنور ؟  یم  دوخ  هار  رد  راچانب  مدرم 

(315  . ) تفرگ شیپ  اضق  ياضتقم  رب  اضر 

رادـید ار  وا  درم  ود  دومن .  دایز  یبات  یب  تفای و  تاـفو  یمارگ  يدـنزرف  ار  لیئارـسا  ینب  تاـضق  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
تسین و هراچ  ام  يوعد  عطق  زا  دـنتفگ :  ما  هتفرگ  هرانک  تواضق  راک  زا  نم  تفگ :  نک  تواـضق  اـم  ناـیم  رد  دـنتفگ :  دـندرک و 

درم نیا  تفگ :  وا  مصخ  تسا .  هدومن  رده  ارم  عرز  تشک و  هدنار و  نم  رازتشک  رب  ار  شنادنفسوگ  درم  نیا  تفگ  اهنآ  زا  یکی 
 ، یـضاق میامن  رذـگ  وا  تشک  زا  مرب و  روخ  بآ  هب  ار  دوخ  نادنفـسوگ  هک  متـشادن  هراچ  نم  هدـناشفا و  مخت  رهن  هوک و  هنایم  رد 

یماگنه ایآ  تفگ :  ار  یعدم 
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يدش Xј بحاـص  وـت  هک  یتـقو  تـفگ :  تـسا ؟  مدرم  هار  رد  هـک  یتـسناد  یمن  یتشاـک  یم  مـخت  هوـک  رهن و  ناـیم  رد  هـک 
(316  . ) دندوب هتشرف  ود  دندرک و  جورع  نآ  زا  دعب  درگزاب .  دوخ  مکحب  سپ  تسا ؟  یتفآ  فلت و  ضرعم  رد  هک  یتسناد  یمن 

ماش ماگنه  درک و  یم  بسک  اـهنآ  يارب  هک  دنتـشاد  یناوج  رـسپ  دـندوب و  ریگنیمز  ینز  يدرم و  هکم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
لاح زا  دـیدن و  دجـسم  رد  ار  اهنآ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادـخ ربمغیپ  يزور  داد .  یم  تشگزاب  هناخ  هب  دوخ  شود  رب  ار  اـهنآ 

راذگاو یسک  يارب  یسک  رگا  ( 317  ) نیدعقملا نبا  كرتل  دحال  دحا  كرت  ول  دومرف :  تسا  هدرم  اهنآ  رسپ  دنتفگ :  دیـسرپ .  اهنآ 
 . يدنام یقاب  اهنآ  يارب  ریگنیمز  نز  درم و  رسپ  هنیآ  ره  يدش ، 

تجاح و يارب  يزیچ  نینچ  رگا  هیوبال  لـیزهلا  كرتل  هقاـف  وا  هجاـحل  یـش  كرت  ول  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  ایندـلا  یبا  نبا  و 
 . دنام یم  یقاب  دوخ  ردام  ردپ و  يارب  لیزه  هنیآ  ره  يدنام ،  یقاب  یترورض 

هکنآ زج  مدروآ  خزود  شتآ  زا  دای  تبیصم  نآ  هب  هک  دیسرن  یتبیصم  ارم  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاکح  هدبعتم  نانز  یـضعب  زا  و 
 . دش كاخ  زا  رتمک  نم  رظن  رد 

ناگدید تبیصم  هب  دنوادخ  تیانع  لصف : 

هب یلاعت  يادخ  زا  لاوحا ،  بلغا  رد  اهالب  بئاصم و  هک  دنروآ  رطاخ  هب  دنوش و  رکذتم  دسر ،  یم  اهنآ  هب  یتبیصم  هک  ینانآ  دیاب 
هب لجوزع  ار  يادخ  تسوا و  هراب  رد  یتیانع  دیزم  هک  دریذپ  یم  صاصتخا  یسک 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، دوش یم  ققحم  دیآ ،  هتشامگ  تنـس  باتک و  هب  يرظن  هکنآ  زا  لبق  بلطم  نیا  دراد و  یتمحر  هجوت  وا  يوس  هب  تسا و  یلابق  وا 
دهد و یم  تاماقم  نیا  زا  بخ  همیرک  تایآ  دیآ و  یم  دراو  رتشیب  حالص  ریخ و  لها  رب  تبیصم  الب و  ایلوا ،  ایبنا و  زا  دعب  هک  اریز 

اهیلع جراعم  هضف و  نم  افقـس  مهتویبل  نمحرلاب  رفکی  نمل  انلعجل  هدـحاو  هما  سانلا  نوکی  نا  ـالول  و  تسا :  هدومرف  یلاـعت  يادـخ 
يارب دنـشاب ،  رفاک  يادـخ  هب  هک  ار  ناـنآ  میداد  یم  رارق  يدـندش  رفک  رب  هاـگی  تما  مدرم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  ( 318  () نورهظی

مهل یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  الو  تسا :  هدومرف  زین  ودـنوش  رب  اه  هناخ  نآ  رب  هک  یئاه  هلپ  هرقن و  زا  اهفقـس  ناـشیاه  هناـخ 
تلهم هک  دنا  هدرک  رفک  رایتخا  هک  ار  ینانآ  دـننکن  نامگ  و  ( 319  ) نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفن  اریخ ال 

 . دنیآ يراوخ  باذع و  راوازس  دنیازفا و  ناهانگ  رفک و  ات  میداد  اهنآ  هب  تلهم  هک  یتسرد  هب  تساهنآ ،  يارب  ریخ  ام 

ایدن نسحا  اماقم و  ریخ  نیقیرفلا  يا  اونمآ  نیذلل  اورفک  نیذلا  لاق  تانیب  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  و  تسا :  هدومرف  یلاعت  يادخ  زین  و 
هب دنتـسه  رفاک  هک  نانآ  دوش ،  هدـناوخ  ناشیارب  ام  نشور  تاـیآ  نوچ  و  ( 320  ) ادم نمحرلا  هل  دادـمیلف  هلالـضلا  یف  ناک  نم  لق 

نانآ ربمغیپ  يا  وگب  میراد ؟  عمتجم  سلجم  هتسارآ و  هناخ  امش  ام و  زا  کی  مادک  دنیوگ  یم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ 
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 . دیامرف یم  ارادم  دهد و  یم  تلهم  اهنآ  هب  نمحر  يادخ  دنشاب ،  یم  یهارمگ  رد  هک 

لجوزع يادخ  هچنآ  و  دـش ،  الب  رکذ  مالـسلا -  هیلع  هللادـبع -  یبا  ترـضح  رد  هک  جاجح  نب  نمحرلادـبع  تسا  هدرک  تیاور  و 
لاقف ایندـلا  یف  الب  ساـنلا  دـشا  نم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  لئـس  دومرف :  تسا ،  هدیـشخب  صاـصتخا  نآ  هب  ار  ناـینامیا 

هئالب و دتـشا  هلمع  نسح  هنامیا و  حـص  نمف  هلامعا  نسح  هنامیا و  ردـق  یلع  لکذ  دـعب  نموملا  یلتبی  لثم و  الاف  لثمالا  مث  نویبنلا 
مدرم زا  هقبط  مادک  رب  الب  هک  دش  لاوس  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  زا  ( 321  ) هئالب لق  هلمع  فعض  هنامیا و  فخس  نم 

وا يالب  دراد ،  کین  لمع  حیحـص و  نامیا  هکنآ  سپ  دـنا و  هتـشاد  هک  یتاـجرد  روخ  رد  اـیبنا  دومرف :  تسا ؟  رت  تخـس  اـیند  رد 
 . دشاب یم  كدنا  وا  يالب  تسا ،  فیعض  درخ و  شنامیا  هکنآ  دوب و  دهاوخ  تخس 

هللا بحا  ام  البلا و  میظع  عم  رجالا  میظع  نا  دومرف :  هک  مالـسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  ترـضح  زا  ماحـش  دـیز  تسا  هدرک  تیاور  و 
زج دراد  یمن  تسود  ار  یموق  لـجوزع  يادـخ  تسا و  ـالب  یگرزب  اـب  رجا  یگرزب  هک  یتسرد  هب  ( 322  ) مهالتبا الا  اموق  لـجوزع 

 . دیامرف یم  الب  راتفرگ  ار  اهنآ  هکنآ 

 : دراذگ یم  ملق  رب  مجرتم  عبط  زا  دروم  نیا  رد  رعش  هس  نیا  و 

رتبوبحم الب  زا  زین  تتمعن  رتبوخ  تمعن  وت ز  يالب  يا 

مه اهالب  رد  تسوت  ام ز  نابز  ار  تمعن  رکش 
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تسوت ام ز  ناوت 

اضر بر  ای  نامیاشخب  نآ  رب  مه  اضق  یتسدنار  هچنآ  ام  رس  رب 

لزنی ام  هدابع  صلاخ  نم  ضرالا  یف  ادابع  لجوزع  نا هللا  دومرف :  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  ترضح  زا  ریصب ،  یبا  زا  و 
نیمز رد  ار  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  ( 323  . ) مهیلا اهفرص  الا  هیلب  مه و ال  ریغ  الا  مهنع  اهفرـص  الا  ضرالا  یلا  هفحت  امـسلا  نم 

و دراد ،  یم  ناشریغ  هب  فرصنم  اهنآ  زا  هکنآ  زج  يا  هیده  نامسآ  زا  دیآ  یمن  دورف  هک  شا  هصاخ  ناگدنب  زا  هک  تسا  یناگدنب 
دیامرف یم  ناش  يوس  هب  فرصنم  هکنآ  زج  يا  هیلب  هن 

هجـس اتغ و  البلاب  هتغ  ادبع  بحا  اذا  یلاعت  هللا  نا  دومرف :  هک  مالـسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  ترـضح  زا  تسا  ناولع  نب  نیـسح  زا  و 
رغال الب  هب  ار  وا  دراد ،  تسود  ار  يا  هدـنب  نوچ  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  (324  ) یسمن هب و  حبصنل  مکای  نحن و  اجـس و  البلاب 

مییامن یم  ماش  مینک و  یم  حبص  الب  هب  امش  ام و  دیامن و  ناوتان  فیعض و  ار  وا  الب  هب  دیامرف و 

اذاف اجـس  البلاب  هجـس  اتغ و  البلاب  هتغ  ادـبع  بحا  اذا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  تسا :  مالـسلا -  هیلع  رقابلا -  رفعج  یبا  ترـضح  زا  و 
یلاعت يادخ  نوچ  ( 325  ) کل ریخ  کل  ترخدا  ام  نکل  رداقل و  کلذ  یلع  ینا  تئـش  ام  کل  تلجع  نئل  يدـبع  کیبل  لاق  هاعد 

سپ دیامرف .  یم  ناوتان  فیعض و  الب  هب  دنک و  یم  شیامزآ  الب  هب  دراد  تسود  ار  يا  هدنب 
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نآ رب  تردـق  یهاوخ ،  یم  هچنآ  رد  منک  لیجعت  رگا  هنیآ  ره  نم  هدـنب  يا  هک  دـهد  یم  باوج  دـناوخب ،  ار  یلاعت  يادـخ  هاگره 
 . تسا رتهب  وت  يارب  ما ،  هدومرف  هریخذ  وت  يارب  هچنآ  هکلب  مراد ، 

ازجلا میظع  هب  افاکب  ءالبلا  میظع  نا  تسا :  هدومرف  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  زا  و 
يادخ نوچ  تسا و  گرزب  شاداپ  گرزب  يالب  تافاکم  (326  ) طخسلا هللادنع  هلف  یضر  نمف  البلا  میظعب  هالتبا  ادبع  هللا  بحا  اذاف 

 ، دهد رد  نت  وا  ياضق  رب  دشاب و  یـضار  يادـخ  زا  هکنآ  سپ  دـیامن ،  راچد  گرزب  ییالب  هب  ار  وا  دراد  تسود  ار  يا  هدـنب  یلاعت 
 . تسا راوازس  ار  ییاضران  یلاعت  يادخ  زا  مه  تسا  یضاران  يادخ  زا  هک  نآ  تسا و  لصاح  وا  زا  ادخ  ياضر 

(327  ) هنید بسح  یلع  لاقوا  هنید  ردق  یلع  ایندلا  یف  نموملا  یلتبی  امنا  دومرف :  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  رفعج -  یبا  ترضح  زا  و 
دوخ نید  بسح  هب  دومرف  ای  دنک  یم  لصاح  التبا  دوخ  نید  ردق  هب  ایند  رد  نموم  هک  یتسرد  هب 

نینچ و صرب و  ماذـج و  هب  ـالتبم  نموم  هک  دـیوگ  یم  هریغم  هک  مدرک  ضرع  رفعج  یبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  هیجاـن  زا  و 
هعینکت یلا  رظنا  یناک  لاقف  هعباصا  هیلا  در  مث  اعنکم  ناک  هنا  سی  لآ  نموم  نع  الفاغل  ناک  نا  دومرف :  دوش .  یمن  ضارما  زا  نانچ 

یلتبی نم  نموملا  نا  لاق  مث  هولتقف ،  دغلا  نم  مهیلا  داع  مث  مه ،  رذناف  مهایا 
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دوب و هدیکشخ  يدرم  وا  هک  تسا  هتشاد  تلفغ  نیـسای  لآ  نموم  زا  انامه  ( 328  ) هسفن لتقی  هنا ال  الا  هیلب  لکب  تومی  هیلب و  لـکب 
عینکت منک  یم  رظن  انامه  دومرف :  سپ  تفای .  جالع  حالص و  دش و  در  وا  هب  ناتـشگنا  نآ  زا  دعب  تشاد  جنـشت  لصافم  اضعا و  رد 

 . دنتشک ار  وا  تشگزاب و  ناشیا  يوس  هب  رگید  زور  زاب  داد و  میب  درک و  تحیصن  ار  ناشیا  دمآ و  ناشیا  دزن  ار  وا  ياضعا  جنشت  و 
 . دشک یمن  ار  دوخ  هکنآ  زج  دریم ،  یم  یگرم  هنوگ  ره  هب  دوش و  یم  التبم  یجنر  ره  هب  نموم  دومرف :  سپ 

مدومن و تیاکـش  دوـب  هدروـخرب  نم  هب  هک  ییاـهدرد  زا  هللادـبع  یبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  روـفعی  یبا  نب  هللادـبع  یبا  زا  و 
هل ام  نموملا  ملعی  ول  هللادبع  ای  دومرف :  تشاد  التبا  یضرم  هب  تسیز و  یم  يرامیب  رد  ابلاغ  دوب و  هلعلا  ریثک  ماقسم و  رایـسب  هللادبع 
ره تسا ،  بئاـصم  لوزن  زا  يرجا  هچ  ار  وا  هک  دـنادب  نموم  رگا  ( 329  ) ضیراقملاب ضرقی  نا  ینمتل  بئاصملا  یف )  رج  ـالا   ) نم

 . دوش هراپ  هراپ  اهضارقم  هب  شندب  هک  دنک  یم  وزرآ  هنیآ 

هب ( 330  ) هلیوط هیفاع  هلیلق و  هدم  یلا  کلذ  نا  اما  هدش  یف  اولازی  مل  هللا  لها  نا  دومرف :  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  زا  و 
زابرید یتیفاع  زارد و  یتحار  هب  یهتنم  تسا و  كدنا  ینامز  رد  اما  دنتسه  یتخـس  رد  هشیمه  یلاعت  يادخ  یگدنب  لها  هک  یتسرد 

زا و  دوش .  یم 
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هیدهلاب هلها  لجرلا  دهاعتی  امک  ءالبلاب  نموملا  دهاعتیل  لجوزع  هللا  نا  دومرف  هک  هیلع  هللا  مالس  رفعج  یبا  ترضح  زا  تسا  نادمح 
درم هچنانچ  الب ،  هب  ار  نموم  دیامرف  یم  يراتـسرپ  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  ( 331  ) ضیرملا بیبطلا  یمحی  امک  ایندـلا  هیمحی  و 

 . دهد زیهرپ  ار  رامیب  بیبط  هکنانچ  دهد ،  یم  زیهرپ  ار  نموم  ایند  زا  دیامن و  یم  يراتسرپ  ار  دوخ  لها 

لزنم یلا  لـخد  اـملف  ماـعط ،  یلا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - یبنلا یعد  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  هللادـبع -  یبا  ترـضح  زا  و 
هللا یلـص   - یبنلا بجعتف  رـسکنت ،  مل  هیلع و  تتبثف  طئاح  یف  دت  یلع و  هضیبلا  عقتف  تضاب ،  دق  طئاح  قوف  هجاجد  یلا  رظن  لجرلا 
هیلع هللا  یلص   - هللا لوسر  ضهنف  طق  ائیـش  تئزر  ام  قحلاب  کثعب  يذلا  وف  هضیبلا  هذه  نم  تبجعا  لجرلا  هل  لاقف  اهنم  هلآو -  هیلع 

یماعط هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - ادخ ربمغیپ  ع :  ( 332  ) هجاح نم  هیف  امف هللا  ازری  مل  نم  لاق  ائیـش و  هماعط  نم  لکای  مل  و  هلآو - 
هداتفا ورف  هضیب  داهن و  هضیب  هناخ  راوید  ربز  رب  داشگ  رظن  ینایکام  يوس  هب  داد ،  دورو  فیرـشت  نابزیم  لزنم  هب  نوچ  دش .  توعد 

نآ بجع  ناـبزیم  دومن و  بجع  ترـضح  نآ  تسکـشن .  تفرگ و  رارق  خـیم  رب  دوـب و  راوـید  رب  نآ  ریز  رد  هک  دیـسر  یخیم  رب  و 
يدرد و ملد  رب  زگره  یجنر  تیزر و  زا  تسا ،  هتخیگنارب  یتسار  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  مسق  درک :  ضرع  تفایرد و  ار  ترضح 
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 : دومرف دومنن .  لوانت  شماعط  زا  تساخرب و  ترضح  نآ  تسا .  هتفاین  هار  يدرگ  مرطاخرب 

 . تسین وا  هب  یتجاح  ار  یلاعت  يادخ  دنیبن ،  يرازآ  دسرن و  وا  هب  یتبیصم  هک  سک  نآ 

 : تسا ماقم  نیا  بسانم  رایسب  هدوب و  ناتسودنه  يارعش  زا  هک  يولهد  لدیب  زا  دوب  رطاخ  رد  يرعش  ار  مجرتم 

دوب رایسب  یگدوسآ  مدع  جنک  رد  هنرو  دوب  رازآ  نیمه  تقلخ  زا  دوب  رگ  يدصقم 

شا هدید  تبیصم  نایانشآ  زا  یضعب  هب  قداص  ماما  هلاسر 

مییامن یم  راصتقا  افتکا و  رادقم  نیرب  ام  تسا و  رایسب  رابخا  نیا  لاثما  و 

یتعامج هب  هک  میهد  یم  ماتتخا  مالسلا -  هیلع  قداصلا -  رفعح  هللادبع  یبا  ترضح  دوخ  يالوم  دیسر و  هفیرـش  همان  هب  ار  هلاسر  و 
 . تسا هداد  ناشتیلست  دمآ و  دراو  تخس  ناشیارب  نانمشد  یضعب  زا  هک  یماگنه  تسا  هتشاد  موقرم  شراوگرزب  مع  نارسپ  زا 

نیسح نامعنلا و  نب  دمحم  دیفم  خیش  زا  هحور  هللا  سدق  یـسوط  رفعج  وبا  خیـش  يوس  هب  نامدوخ  دانـسا  هب  ار  نآ  میدومن  تیاور 
زا باطخلا  یبا  نب  نیـسح  دمحم  زا  دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  زا  هیوباب  نب  یلع  دمحم  رفعج  یبا  قودص  زا  يریاضغ و  هللادـبع  نب 
 - مالـسلا امهیلع  دـمحم -  رفعج  هللادـبع  ابا  هک  یتسرد  هب  تسا :  هتفگ  هک  رامع ،  نب  قاحـسا  زا  ریمع ،  یبا  نب  دـمحم  لـیلج  هقث 
 . دوب هدیدرگ  دراو  وا  رب  هچنآ  زا  دیامرف  یم  تیلست  دندش و  لمح  شتیب  لها  وا و  هک  یماگنه  نسحلا  نب  هللادبع  يوس  هب  تشون 

دلو نم  هبیطلا  هیرذلا  حلاصلا و  فلخلا  یلا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
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ظیغلا و نزحلاب و  تدرفنا  امف  مکباصا  امب  کعم  لـمح  نمم  کـتیب  لـها  تنا و  تدرفت  دـق  تنک  ناـف  دـعب :  اـما  همع  نبا  هیخا و 
هللا رما  ام  یلا  تعجر  نکلو  کلان  ام  لثم  هبیصملا  رح  قلقلا و  عزجلا و  نم  کلذ  نم  ینلان  دقل  و  ینود ،  بلقلا  عجو  میلا  هباکلا و 

نکت ـال  کـبر و  مکحل  ربصاـف   - ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هیبـنل  لوـقی -  نیح  ءازعلا  نسح  ربـصلا و  نم  نیقتملا  هـب  يزغ  لـجوزع و 
نئلو هب  متبقوع  ام  لثمب  اوبقاعف  متبقاع  نا  و   ) هزمحب لـثم  نیح  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - هیبنل لوقی  نیح  و  (( 333  ) توحلا بحاصک 

هالـصلاب و کـلها  رما  و   ) لوـقی نیح  بقاـعی و  مل  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوـسر  ربـصف  (( 334  ) نیرباـصلل ریخ  وهل  متربص 
هیلا انا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباـصا  اذا  نیذـلا   ) لوقی نیح  و  (( 335  ) يوقتلل هبقاعلا  کقزرن و  نحن  اقزر  کلئـسن  اهیلع ال  ربطـصا 
ریغب مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا   ) لوقی نیح  و  (( 336  ) نودتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار 

 - یسوم نع  لوقی  نیح  و  (( 338  ) رومالا مزع  نم  کلذ  نا  کباصا  ام  یلع  ربصا  و   ) هنبال نامقل  نع  لوقی  نیح  و  (( 337  ) باسح
نیح و  ( 339  ( ) نیقتملل هبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  اوربصاو  هللااب  اونیعتـسا  هموقل  یـسوم  لاق   - ) مالـسلا هیلع 

فوخلا و نم  یشب  مکن  ولنبل  و   ) لوقی نیح  و  (( 340  ) ربصلاب اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا   ) لوقی
تارمثلا سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و 
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ریخ وـه  هللا و  مـکحی  یتـح  ربـصا  و   ) لوـقی نـیح  و  (( 342  ) تارباـصلاو نیرباــصلا  و   : ) لوـقی نـیح  و  (( 341  ) نیرباـصلا رـشب  و 
 . هریثک نارقلا  نم  کلذ  لاثما  و  (( 343  ) نیمکاحلا

عم ءاواللا  دمحلا و  ربصلا و  نم  هیلا  بحا  یـشال  و  طق ،  هعاس  هیلول  ایندلا  رـضب  لابی  مل  لجوزع  هللا  نا  مع ،  نبا  مع و  يا  ملعا ،  و 
مهنوعنمی و مهنوفیخی و  ایلوا و  نوبلغی  هوادعا  ناک  ام  کلذ  الول  طق و  هعاس  هودعل  ایندلا  میعنب  لابی  مل  یلاعت  كرابت و  هنا  ربصلا ، 

الول و  ایاغبلا .  نم  یغب  یف  انودـع  املظ و  ایرکز  نب  ییحی  ایرکز و  لتق  امل  کلذ  الول  و  نورهاظ .  نولاـع  نونئمطم  نونمآ  هوادـعا 
 - اهیلع هللا  یلـص   - همطاف نب  نیـسحلا  کمع  املظ و  هللارماب  ماق  اـمل  مالـسلا -  هیلع  بلاـط -  یبا  نب  یلع  كدـج  لـتق  اـمل  کـلذ 

 . اناودع اداهطضا و 

هضف و نم  افقـس  مهتویبل  نمحرلاب  رفکی  نمل  انلعجل  هدـحاو  هما  سانلا  نوکی  نا  الول  و   ) هباتک یف  لجوزع  هللا  لاق  امل  کلذ  الول  و 
نم هعب  مهدـمن  امنا  نوبـسحیا  هباتک  یف  لاق  امل  کلذ  الول  و  ( 344  ( ) نوئکتی اهیلع  اررـس  اباوبا و  مهتویبل  هورهظی و  اهیلع  جراـعم 

تلعجل نموملا  نزحی  نا  ول ال   ) ثیدـحلا یف  ءاج  امل  کـلذ  ـالول  و  (( 345  ) نورعـشی لب ال  تاریخلا  یف  مهل  عراسن  نینب ،  لاـم و 
الف ابـص ،  ءالبلا  هیلع  بص  ادـبع  هللا  بحا  اذا   ) هنا ثیدـحلا  یف  ءاج  امل  کلذ  ولو ال  هسار )  عدـصتی  الف  دـیدح  نم  هباصع  رفاکلل 

امل کلذ  الول  و  مغ )  یف  عقوالا  مغ  نم  جرخی 
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دنع نزح  هعرج  اهیلع و  مظک  ظیغ  هعرج  نم  نموملا  هدـبع  اـمهعرجی  نا  یلاـعت  هللا  یلا  بحا  نیتعرج  نم  اـم   ) ثیدـحلا یف  ءاـج 
نم یلع  نوعدـی  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  باحـصا  ناک  اـمل  کـلذ  ـالول  و  باـستحا )  ءازع و  نسحب  اـهیلع  ربص  هبیـصم 

 . دلولا لاملا و  هرثک  ندبلا و  هحص  و  رمعلا ،  لوطب  مهملظ 

 . دهشتسا رافغتسالا  هیلع و  محرتلاب  الجر  صخ  اذا  ناک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - هللا لوسر  نا  انغلب  ام  کلذ  الول  و 

یلع ربصلا  اضرلا و  لجوزع و  هللا  یلا  ضیوفتلا  میلـستلا و  اـضرلا و  ربصلاـب و  یتوخا -  یتمومع و  ینب  مع و  نبا  مع و  اـی   - مکیلعف
لک نم  مکایا  انذـقنا و  هداعـسلاب و  مکل  انل و  متخ  و  ربصلا ،  مکیلع  انیلع و  هللا  غرفاو  هرما  دـنع  لوزنلا  هتعاطب و  کسمتلا  هئاـضق و 

 . بیرق عیمس  هنا  هتوق  هلوحب و  هکله 

(346  . ) نیعمجا مهیلع  هتامحر  هتاکرب و  همالس و  هللا و  تاولص  هتیب  یلها  یبنلا و  دمحم  هقلخ  نم  هتوفص  یلع  هللا  یلص  و 

هللا تاولـص  شراوگرزب -  لآ  يادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  شمع ،  رـسپ  ردارب و  نادـنزرف  زا  كاپ  رابت  حـلاص و  راگدرورپ  يوس  هب 
نم دزن  اما  دیـشاب  درفم  اهنت و  دوخ  رب  هدارا  هیلب و  رد  دنا  هدـش  راتفرگ  لمح و  وت  اب  هک  نانآ  تا و  هداوناخ  وت و  رگا  سپ  مهیلع - 

یبات یب  زا  تسا  هدیـسر  نم  هب  بتارم  نیا  زا  هنیآ  ره  دنتـسین و  اهنت  درفنم و  زودنا  مغ  زوسلد  درد  رطاخ و  هودنا  ظیغ و  نزح و  هب 
بارطضا و و 
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ربص و هب  ار  ناراکزیهرپ  دومن و  رما  لجوزع  يادخ  هچنآ  هب  مدرک  تشگزاب  نکلو  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  امش  هچنآ  تبیصم  شزوس 
تراگدرورپ رما  رب  نک  ربص  هک  دیامرف  یم  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - دوخ ربمغیپ  هب  هک  یماگنه  تسا  هدومرف  تیلـست  ابیکـش  نسح 

رگا دینک و  باقع  سپ  دینار  باقع  رگا  تسا  هدیسر  هزمح  هب  هلثم  هیلب  هک  هاگنآ  دیامرف :  یم  هک  یماگنه  سنوی و  نوچ  شابم  و 
باقع دومن و  ربص  هلآو -  هیلع  هللا  یلص   - يادخ ربمغیپ  سپ  ار .  نارباص  رم  تسا  رتهب  هنیآ  ره  دیریگ  شیپ  يدنـسرخ  يروبص و 

ار وت  ام  میرادـن و  يزور  تلاسم  وت  زا  ام  يامن  ربص  نآ  رب  ياـمرف و  زاـمن  هب  رما  ار  دوخ  لـها  دـیامرفیم :  هک  یماـگنه  و  دومرفن ، 
رد یتبیـصم  ار  ناشیا  نوچ  هک  ینانآ  دـیامرف :  یم  هک  یماگنه  تسا و  يراگزیهرپ  رد  تمتاخ  یکین  و  میراد ،  یم  ینازرا  يزور 

ناگتفای تیاده  دننانآ  تسا و  تمحر  ناشراگدرورپ و  زا  ناشیارب  تسا  تاولـص  هورگ  نیا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دـنیوگب  دـسر 
نامقل بناج  زا  دـیامرف  یم  هک  یماگنه  و  دوش .  یم  افو  باـسح  زا  نوریب  نارباـص  رجا  دـیامرف :  یم  هک  یماـگنه  تسار و  هار  هب 

زا تیاـکح  هک  یماـگنه  و  داـهن .  دـیاب  نآ  رب  لد  هک  تسا  يزوما  زا  ربـص  روآ و  ربـص  دـسر  وـت  هب  هک  يا  هیلب  رب  شدـنزرف  يارب 
یتسرد هب  دیروآ  ربص  دییوج و  ادخ  زا  يراک  ددم  تفگ  ار  دوخ  موقرم  یـسوم  هک  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  انیبن و  یلع  یـسوم - 

رم نیمز  هک 
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 . دنیامن يراگزیهرپ  هک  تسار  نانآ  تمتاخ  نسح  دهد و  رارق  دهاوخ  هک  شناگدنب  تاقبط  زا  مادک  ره  ثاریم  تسار و  يادخ 

هب زردـنا  یتسار و  هب  زردـنا  دـندومن و  اهیگتـسیاش  اب  اهیگتـسیاش و  هب  لـمع  دـندروآ و  ناـمیا  هکناـنآ  دـیامرف  یم  هک  یماـگنه  و 
اهناج اهلام و  زا  شهاک  یگنسرگ و  سرت و  زا  يزیچ  هب  مینک و  یم  شیامزآ  ار  امـش  دیامرف :  یم  هک  یماگنه  دندرک و  ییابیکش 

 . ناسر تراشب  ار  نارباص  اه و  هویم  و 

یم هک  یماـگنه  تسا و  ناگدـننک  مکح  رتهب  يادـخ  دـیامن و  مکح  يادـخ  هک  هاـگ  نآ  اـت  روآ  ربص  دـیامرف  یم  هک  یماـگنه  و 
تسا و رایـسب  يادخ  نارق  زا  تارهاب  تایآ  نیا  لاثما  دـندروآ و  بیکـش  هک  ینانز  نانچ  دـندرک و  ربص  هک  ینادرم  نانچ  دـیامرف 
جنر و تمحز  زا  ار  يزیچ  درادن و  زگره  یتعاس  دوخ  ناتسود  يارب  ایند  ررض  ياورپ  لجوزع  يادخ  هک   ! مع رسپ  مع و  يا  دینادب 
رد زگره  دوخ  نانمـشد  يارب  ار  اـیند  معن  ياورپ  یلاـعت  كراـبت و  وا  دراد و  یمن  رت  تسود  دـشاب  يدنـسرخ  ربص و  اـب  هک  یتخس 
زا ار  ناشیا  دنتسناوت و  یمن  لواطت  روج و  ناشیارب  دندمآ و  یمن  بلاغ  شناتسود  رب  شنانمـشد  دوب  نیا  زج  رگا  و  درادن ،  یتعاس 

ایرکز يدوب  نیا  زج  رگا  دنتسج  یمن  هبلغ  يرترب و  دنتسیز و  یمن  نانیمطا  نما و  رد  وا  نانمشد  دنتفای و  یمن  عنم  رادتقا  ناشقوقح 
یبا نب  یلع  تراوگرزب  دج  يدوب  نیا  زج  رگا  يدندشن و  هتشک  ناراکانز  زا  يراک  انزرس  رد  ینمشد  متس و  هب  ایرکز  نب  ییحی  و 

مالسلا امهیلع  بلاط 

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ینمشد  ملظ و  هب  امهیلع  هللا  یلـص  همطاف  دنزرف  نیـسح  وت  مع  يدیدرگن و  متـس  هب  لوتقم  دومرف  يادخ  رما  هب  مایق  هک  یماگنه 
رب تما  کی  مدرم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هک  يدومرفن  دوخ  میرک  باـتک  رد  لـجوزع  يادـخ  يدوب  نیا  زج  رگا  يدیـسرن و  تداـهش 

اهنآ رب  هک  اه  هلپ  هرقن و  زا  اهفقـس  ناشیاه  هناخ  يارب  دنـشاب  نمحر  دنوادخ  هب  رفاک  هک  نانآ  مداد  یم  رارق  هنیآ  ره  يدـندش  رفک 
يادخ يدوب ،  نیا  هن  رگا  دننز و  هیکت  اهتخت  نآ  رب  هک  اهتخت  هرقن و  زا  ییاهرد  ناشیاه  هناخ  تهج  زا  دـنور و  الاب  اه  هناخ  نآ  هب 
ناشیا يارب  میهد  یم  ددـم  نآ  هب  دـنزرف  لها و  زا  ار  ناشیا  هچنآ  هک  دـننک  یم  ناـمگ  اـیآ  هک  دومرف  یمن  دوخ  باـتک  رد  یلاـعت 
نموـم رگا  هک  يدـماین  ثیدـح  رد  هک  يدوـب  نیا  هـن  رگا  دـنناد  یمن  هـکلب  میئاـمن ،  یم  اـهییوکین  تاریخ و  رد  باتـش  تـعرس و 

رد دوب  نیا  هن  رگا  يدیـسرن و  ناشیا  رـس  رب  يدرد  زگره  هک  یمداد  رارق  نهآ  زا  يدنبرـس  راـفک  يارب  هنیآ  ره  يدـش  كانهودـنا 
رد يدوب  نیا  هن  رگا  تسر و  دناوتن  هودنا  مغزا  دزیر  ورف  وا  رب  الب  دراد  تسود  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  نوچ  هک  يدـماین  ثیدـح 

ار نآ  هک  یمـشخ  هعرج  یکی  ایند  رد  ینموم  هدنبار  اهنآ  دماشایب  هک  ادخ  يوس  هب  رتبوبحم  هعرج  ود  زا  تسین  هک  يدماین  ثیدح 
هن رگا  رجا و  هریخذ  يدنـسرخ و  ییابیکـش و  نسح  هب  دیامن  ربص  نآ  رب  هک  یتبیـصم  عوقو  دزن  یهودـنا  هعرج  رگید  دروخ و  ورف 

يدوب نیا 
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یتسردنت رمع و  ياقب  دننک و  اعد  يدنار  متس  ناشیا  رب  هار  نآ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - يادخ ربمغیپ  باحـصا  دندوب  یمن  هنیآ  ره 
باحـصا زا  ار  يدرم  هاـگ  ره  يادـخ  ربمغیپ  هک  يدیـسرن  اـم  هب  يدوب  نیا  هن  رگا  دـنهاوخ و  اـهنآ  يارب  نادـنزرف  لاـم و  ینوزف  و 

هب  ! نم مامعا  نادنزرف  يا  مع و  رسپ  ياو  مع  يا  داب  امـش  رب  سپ  یتفای  تداهـش  هرهب  يداد  شزرمآ  تمحر و  بلط  هب  صیـصخت 
رد نت  شتعاط و  لبح  هب  ندز  گنچ  وا  ياضق  رب  ربص  اضر و  لـجوزع و  يادـخ  يوس  هب  رما  نتـشاذگاو  میلـست و  اـضر و  ربص و 

یتکاله ره  زا  ار  امش  ام و  دهد و  ماتتخا  تداعس  هب  ار  امـش  ام و  روما  ار و  ییابیکـش  ام و  رب  دزیر  ورف  یلاعت  يادخ  شرما  هب  نداد 
هوفـص و رب  دتـسرف  تاولـص  يا و  هدـنب  ره  توعد  تباجا  هب  کیدزن  هدنونـش  تسوا  هک  یتسرد  هب  شدوخ  هوق  لوح و  هب  دـناهرب 

شیاهتمحر اهتکرب و  مالس و  يادخ و  تاولص  وا  تیب  لها  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص   - ربمغیپ دمحم  شراگدیرفآ  زا  دوخ  هدیزگرب 
 . داب ناشیا  مامت  رب 

یتلاح رد  مهد  یم  ماتتخا  نآ  رب  ار  هلاسر  تامهم و  تامتت و  باتک  زا  مدرک  لقن  ظفل  هب  ظفل  هک  تسا  تیلـست  تیزعت و  رخآ  نیا 
 . دنشاب یم  لادتعا  تمصع و  لها  هک  وا  لآ  تلاسر و  بحاص  رب  متسرف  یم  تاولص  وا و  لاون  رب  ار  يادخ  منک  یم  دمح  هک 

همین رد  یلماعلا  یماشلا  دمحا  نب  یلع  نب  نیدلا  نیز  لاسر  نیا  بیترت  زا  تفای  تغارف  و 
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هیحتلا و مالـسلا و  لضفا  اهفرـشم  یلع  هیوبن  ترجه  زا  راـهچ  هاـجنپ و  دـصهن و  لاـس  مارحلا  بجر  رهـش  هرغ  رد  هعمج  زور  راـهن 
هب ار  نیتم  تلم  نیبم و  نید  نیرکنم  نیدحلم و  ياهتشپ  دنکشب  هک  یتاولص  شکاپ  لآ -  دمحم و  رب  یلاعت  يادخ  دتسرف  تاولص 

 . نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  هلآ  دمحم و 

اهتشون یپ 

ات 150  1

.155 هرقبلا /  - 1

.155 نارمع /  لآ  - 2

.186 نارمع /  لآ  - 3

.7 دوه /  - 4

.2 توبکنعلا /  - 5

ص 487. هعیرشلا ،  حابصم  - 6

.298 راونالا : هاکشم  ، 197 یفاک ،  - 7

ص 197. ج 2 ، یفاک ،  - 8

.55 ریغصلا 2 : عماجلا   39  : 6  : لامعلا زنک  بختنم  - 9

.801 ریبکلا 1 : عماجلا  - 10

.169 يذمرتلا 2 : ننس  - 11

.191 راونالاراحب 1 : - 12

.6 هینسلا :  رهاوجلا  - 13

.379 تانجلا 3 : تاضور  - 14

.145 هعیشلا 7 : نایعا  - 15

.20 هعیرذلا 21 : - 16
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.479 نونکملا 4 : حاضیا  - 17

179 هعیرذلا 4 : - 18

ربارب اتمه ، لامه :  - 19

یهارمگ - 20

145 نارمع /  لآ  - 21

154 نارمع /  لآ  - 22

78 ءاسنلا /  - 23

42 رمزلا /  - 24

.47 جحلا /  - 25

18-11 جراعملا /  - 26

رد دومن و  ترجه  هشبح  هب  سپـس  دـندروآ و  مالـسا  تسخن  هک  دوب  يرفن  زا 13  یتیاور  هب  انب  ربماـیپ ص و  هباحـص  زا  یکی  - 27
هفرعم یف  هباـصالا   ) دـیدرگ نوفدـم  عیقب  ناتـسربق  رد  تشذـگ و  رد  هنیدـم  رد  دـحا  گـنج  رد  تکرـش  زا  سپ  يرجه  مود  لاـس 

هباحصلا 2/464

قودص 63 یلاما  - 28

لحم ناکم  - 29

وا رمـسه  میهاربا و  ترـضح  هب  ار  نینموم  نادنزرف  تلافک  دنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  قداص ع  ترـضح  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  - 30
تسا هدرپس  هراس 

لامعالا 233 باوث  - 31

235/6010 / 2 ریغصلا عماجلا  يدنوار 471/169  تاوعد   133 رابخالا : عماج  - 32

یکدنا اب  يدنوار 164/453  تاوعد  - 33
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فالتخا

119 هدئاملا /  - 34

ص 337 قودص :  دیحوت  - 35

23 دیدحلا /  - 36

43 يروشلا /  - 37

41 و يروباشین 1 : مکاح  كردتسم   320 یمراد 2 : ننس   185 ، 180 ، 172 دمحا 1 : دنسم   28 هجام 2 : نبا  ننس  یفاک 196 2  - 38
یکدنا توافت  اب   307 : 4

1378 هجام 2 : نبا  ننس   323 دمحا 2 : دنسم   2274 ملسم 4 : حیحص   142 یسوط 2 : یلاما  ، 262 هیقفلا 4 : هرضحی  نم ال  - 39

دومن و ترفاسم  ماش  قارع و  هب  هماهت  لها  زا  روهشم و  رایسب  دوب  يرعاش  هک  دشاب  یم  یماهن  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  وا  - 40
.دیسر لتق  هب  نادنز  رد  لاس 416 ه ق  رد  ریگتسد و  اجنآ  رد  دیدرگ و  رصم  دراو  هنایفخم  سپس 

(327 یلکرز 4 : مالعالا   378 نایعلا 3 : تایفو  .ر ؟ )

56 تایرذلا /  - 41

39 و 40 مجنلا /  - 42

234 بیهرتلا 4 : بیغرتلا و  یملید 18 ، بولقلا  داشرا  ، 139 یلاما 2 :  271 رطاوخلا 1 : هیبنت  - 43

یتوافت كدنا  اب  ربمایپ ص  زا  لقن  هب   21 بولقلا :  داشرا  ، 88 هغالبلا 1 : جهن  - 44

 . تسا هدومن  تیاور  ربمایپ ص  زا  یکدنا  توافت  اب  ار  ثیدح  نیا  یملید   21 بولقلا :  داشرا  رد  - 45

54 هدئاملا /  نینموملا  یلع  هلذا  هنوبحی  موقب و  هللا  یتای  فوسف  : 165 هرقبلا /  هللا  بح  دشا  اونمآ  نیذلا  هللا و  بحک  مهنوبحی  - 46

1338 هجام 2 : نبا  ننس  59 و  یئاسن 8 : ننس  172 و 248  لبنح 3 : نب  دمحا  دنـسم  رد  یکدنا  توافت  اب  4 و  اضیبلا 8 : هجحم  - 47
تسا هدمآ 

داوفلا نکسم  زا  لقن  هب  یلماع 94  رح  هینسلا ،  رهاوجلا   26 راونالا 70 : راحب  - 48

...دحا ملعی  - 49
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لقن هب   26 راونالا 70 : راحب  - 50
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58 ءاضیبلا 8 : هجحم  داوفلا  نکسم  زا 

 . تدابع رد  یکدنا  توافت  اب  مامه  نب  دمحم  صیصحتلا   2 ، 4 رطاوخلا 2 : هیبنت  نموملا 15 : باتک  رد   198 یفاک 2 : - 51

120 و هباـغلا 4 : دعـسا  ك.ر   ) دـشاب یم  هسبنع  نب  رمع  حیحـص  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـمآ  هـبتع  نـب  رمع  یلـصا ،  هخـسن  رد  - 52
(369 بیذهتلا 4 : بیذهت 

ص 233 لامعلا :  باوث  - 53

ص 233 لامعالا :  باوث  - 54

206 : 3 نیعلا :  - 55

220 یفاکلا 3 : یلامالا 434 ، لامعالا 233 ، باوث  ، 119 هیقفلا 1 : هرضحی  نم ال  - 56

لاجر مجعم  خیـش 242 ، لاجر  .دـندوب  قداص  ترـضح  باحـصا  زا  شردـپ  وا و  یعخنلا .  هللادـبع  نب  یلع  ای  رـسیم  نب  یلع  - 57
207 ثیدحلا 12 :

رد ار  نآ  ینیلک  نینچمه   112 تسا 1 : هدومن  لقن  ظافلا  رد  یکدنا  توافت  اب  السرم و  هیقفلا  هرضحیال  نم  رد  ار  نآ  قودص  - 58
116 راحب 82 :  218 تسا 3 : هدروآ  يرگید  دانسا  اب  یفاکلا 

116 راحب 82 :  219 یفاک 3 : ، 112 هیقفلا 1 : هرضحی  نم ال  - 59

8  / 116 راحبلا 82 :  518  / 111 هیقفلا 1 : هرضحی  نم ال  - 60

2336 لامعلا :  باوث  - 61

28 يذمرتلا 4 : ننس  - 62

103 ریغصلا 1 : عماجلا   283 بیهرتلا 4 : بیغرتلا و   272 لبنح 5 : نب  دمحا  دنسم   183 دواد 3 : وبا  ننس  - 63

راحبلا 82:  483 ریغصلا 1 : عماجلا   511 مکاحلا 1 : كردتسم  : 237 443 و 4 : لبنح 3 : نب  دمحا  دنسم   267 قودص :  لاصخ  - 64
117

117 راحبلا 82 : ، 406 ریغصلا 1 : عماجلا  - 65

17 راحبلا 82 :  169 قالخالا :  مراکم   291 رابخالا : یناعم  ، 242 هیقفلا 3 : هرضحی  نم ال  - 66
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نب هیواعم  ای  هدیج  نب  هیواعم  اه  هخسن  یضعب  رد  - 67
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.دشاب پ یم  هدیح  نب  هیواعم  حیحص  اما  تسا ،  هدمآ  يریشق  هدیص 

.390 لامعلازنک 6 : بختنم  ، 55 ریغصلا 2 : عماجلا  - 68

 . یکدنا توافت  اب  لامعلازنک 6 ص 392  بختنم  2 ص 364 : هباغبلا :  دسا  - 69

تسا هدمآ  هررسب  راحب  رد  - 70

117 راونالا 82 : راحب  تسا ص 25  هدمآ  يرگید  دانسا  هب  يزاعتلا  رد  329 و  3 ص 489 و 5 : لبنح ،  نب  دمحا  دنسم  - 71

105 لبنح 4 : نب  دمحا  دنسم  - 72

118 راونالا 82 : راحب  - 73

 . تسا هدمآ  هنع )  و  کلام )  نب  سنا   ) ياج هب  هک   118 راونالا 82 : راحب  - 74

ارمز هنجلا  یلا  مهبر  اوقتا  نیذلا  قیس  و  رمزلا : هروس  هیآ 73  هب  تسا  يا  هراشا  - 75

 . تسا هدمآ  يور  کلام و  نب  سنا  نع  ياج و  هب  هک   118 راونالا 82 : راحب  - 76

 . یکدنا توافت  اب  ، 422 نیظعاولا :  هضور  ، 19 يزاعتلا :  . 63 قودص ،  یلاما  - 77

ردلا ، 384 : 1 يروباشین ،  مکاح  كردتـسم  ، 23 : 4 یئاسنا ،  ننـش  ، 35 : 5 ، 436 : 3 لبنح ،  نب  دمحا  دنـسم  ، 114 يزاـعتلا :  - 78
.16 ص 79 /  ج 3 ، بیهرتلا ،  بیغرتلا و  ، 158 روثنملا 1 ،

.118 یئاسلا 4 : ننس  - 79

اب  112 هیقفلا 1 : هرـضحی  نم ال  رد  ار  نآ  قودص  218 و  یفاک 3 : رد  قداص ع  ماما  زا  ینوکـس  زا  دوخ  دنـس  هب  ار  نآ  ینیلک  - 80
131 ریغصلا 1 : عماجلا  415 و  لبنح 4 : نب  دمحا  دنسم  رد  نینچمه  راونالا  راحب  تسا ،  هدروآ  ظافلا  رد  یکدنا  توافت 

داوفلا نکسم  زا  لقن  هب   119 راونالا 82 : راحب  - 81

119 راونالا 82 : راحب  یکدنا  توافت  اب   777 ریبکلا 1 :  159 روثنملا 1 : رادلا  - 82
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.داوفلا نکسم  زا  لقن  هب 

.158 روثنملا 1 : ردلا   512 هجام 1 : نبا  ننس   262 يذمرتلا 2 : ننس  لبنح 1:429  نب  دمحا  دنسم  - 83

هریرهوبا 4: زا  لقن  هب  ملسم  حیحـص  92 و ن 124 ، 36 و 2 : يراخبلا 1 : حیحص   34 لبنح 3 : نب  دمحا  دنـسم   13 يزاـعتلا :  - 84
 . ثیدح ظافلا  رد  توافت  اب   76 بیهرتلا 3 : بیغرتلا و   2028

.داوفلا نکسم  را  لقن  هب   120 راونالا 82 : راحب  ثیدح  ظافلا  رد  یتوافت  اب   212 لامعلازنک 1 : بختنم  - 85

.( 313 هباغلا 5 : دسا  ك.ر .  .دشاب  یم  یملس  رضن  یبا  حیحص  دوب و  هدمآ  یملس  رضن  هخسن  رد  - 86

 . تسا هدروآ  یتوافت  كدنا  اب   949 ریبکلا 1 : عماجلا  رد  ار  نآ  یطویس  - 87

817 ریبکلا 1 : عماجلا  - 88

616 هباغلا 5 : دسا   495 هباصالا 4 : ك.ر .  - 89

 . تسا هدروآ  توافت  كدنا  اب   949 ریبکلا 1 : عماجلا  رد  ار  نآ  یطویس  - 90

دوخ 4: حیحص  رد  ملـسم  419 و  هریرهوبا 2 : زا  لقن  هب  دوخ  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  191 و  هباغلا 4 : دـسا  رد  ریثـالا  نبا  - 91
2030

دیدش راظحب  - 92

دوخ دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  78 و  بیهرتلا 3 : بیغرتلا و  رد  نیدـلا  یکز  71 و  كردتـسملا 1 : رد  يروباشین  مکاح  ار  نآ  - 93
.دنا هدروآ  یکدنا  فالتخا  اب   312 212 و 5 : : 4

.دنا هدروآ  یکدنا  فالتخا  اب   19 بیهرتلا 4 : بیغرتلا و  رد  نیدلا  یکز  386 و  دوخ 4 : دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  - 94

دنا هدروآ  ظافلا  رد  كدنا  توافت  اب   201 لامعلازنک 1 : بختنم  رد  يدنه  یقتملا  34 و  ننس 4 : رد  یئاسن  - 95

يدنه یقتم  600 و  ریغصلا 2 : عماجلا  رد  ار  نآ  یطویس  - 96

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدروآ  یکدنا  یتوافت  اب   210 لامعلازنک 1 : بختنم  رد 

 . تسا هدروآ  كدنا  توافت  اب  159 و 151 و 153 و 164 دوخ 5 : دنسم  رد  ار  نآ  لبنح  نب  دمحا  - 97

 . تسا هدروآ  ظافلا  زایضعب  رد  یتوافت  اب   959 ریبکلا 1 : عماجلا  رد  ار  نآ  یطویس  - 98

دنا هدروآ  یکدنا  فالتخا  اب   306 روثنملا 5 : رادلا  رد  یطویس  278 و  رطاوخلا 1 : هیبنت  رد  ار  نآ  مارو  خیش  - 99

دنه نب  دواد  یگنس  پاچ  هخسن  رد  - 100

27 نیدلا 2 : مولع  ءایحا  - 101

(473 نادلبلا 1 : مجعم  ك.ر .  دشاب  یم  هنیدم  لها  ناتسربق  مان  دقرغ ، عیقب  - 102

122 راونالا 82 : راحب  - 103

.7 مورلا ،  - 104

، . رمزلا - 105

.155-157 هرقبلا ،  - 106

24 هدجس /  - 107

137 فارعالا /  - 108

96 لحنلا /  - 109

صصقلا 54/ - 110

10 رمزلا /  - 111

ریغصلا 2: عماج  زد  سظوسـش  555 و  دوخ 1 : ننـس  رد  هجاـم  نبا  دـشاب  یم  ربصلا  ربصلا  فصن  مایـصلا  هک  ار  ثیدـح  نیا  - 112
.دنا هدروآ   122

.1256 هجام 2 : نبا  ننس   313 يراخبلا 3 : حیحص   310 کبام 1 : اظوم  لاصخ 45  - 113

46 لافنالا /  - 114
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125 نارمع /  لآ  - 115

157 هرقبلا /  - 116

277 بیهرتـلا 4 : بیغرتـلا و   113 ریغـصلا 2 : عماجلا   319 هغـالبلا 1 : جـهن  رب  دـیدحلا  یبا  نبا  حرـش  رابخالا 55 : باهـش  - 117
بولقلا 127 داشرا   66 روثنملا 1 : ردلا   446 نیحیحصلا 2 : یلع  كردتسملا 

96 لحنلا /  - 118

تسا هدروآ   106 ءاضیبلا 7 : هجحم  رد  ار  نآ  یناشاک  ضیف  - 119

107 : 7 ءاضیبلا /  هجحم  - 120

یئاستلا ننس   282 يذمرت 4 : ننس   59 یمرادلا 2 : ننس   1003 هجام 2 : نبا  ننس   335 ، 310 ، 309 لبنح 4 : نب  دمحا  دنـسم  - 121
464 نیحیحصلا 1 : یلع  كردتسملا   256 : 5

رطاوخلا هیبنت  - 122
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63 تسا 1 : هدروآ  یکدنا  توافت  اب  یلع ع  زا  ار  نآ 

اهلمع - 123

 . یکدنا توافت  اب   207 ءاضیبلا 7 : هجحملا   137 بولقلا :  داشرا  - 124

 . تسا هدروآ   61 صیحتلا :  رد  ثیدح  ظافلا  رد  توافت  اب  مامه  نب  دمحم  ار  نیا  و  ، 107 ءاضیبلا 7 : هجحم  - 125

 . تسین دوجوم  یگنس  هخسنرد  - 126

208 لامعلازنک 1 : بختنم   434 ریغصلا 2 / : عماجلا   40 رطاوخلا 1 : هیبنت  - 127

نآ ظافلا  رد  توافت  اب   157 هغالبلا 3 : جهن  - 128

هاکشم صیحمتلا 64 : ار  تیاور  نیا  نینچمه  یکدـنا  تواـفت  اـب   135 رابخالا : عماـج   72 یفاکلا 2 : ، 168 هغالبلا 3 : جـهن  - 129
.دنا هدومن  لقن  نآ  ظافلا  رد  ییاهتوافت  اب  : 21 راونالا :

رابخالا 136 عماج   224 هغالبلا 3 : جهن  - 130

10 رمزلا /  - 131

323 روثنملا 5 : رادلا  - 132

74 روثنملا 2 : رادلا  - 133

اضرلا 368، هقف   100 یـسوطلا 1 : یلاما  رد  نآ  تاملک  رد  ییاهتوافت  اب  نینچمه  یکدـنا ،  توافت  اـب   103 همغلا 2 : فشک  - 134
.دنا هدرک  لقن   180 رطاوخلا 2 : هیبنت 

210 لامعلا 1 : زنک  بختنم   242 ریغصلا 2 : عماجلا  : 136 رابخالا : عماج  - 135

 . یکدنا توافت  اب   70 فرطتسملا 2 : ، 121 يدنوارلا :  تاوعد  - 136

 . تسا هدمآ  یکدنا  فالتخا  اب   20 راونالا : هاکشم  رد  66 و  روثنملا 1 : ردلا   307 لبنح 1 : نب  دمحا  دنسم  - 137

373 بیهرتلا 4 : بیغرتلا و  - 138

رد یکدـنا  توافت  اب   26 راونالا : هاکـشم   203 لاـمعالا :  باوـث  تسا  هدرک  تیاور  قداـص ع  ماـما  زا  لـقن  هب   73 یفاک 2 : - 139
 . تسا هدروآ  تارابع  زا  یضعب 
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278 بیهرتلا 4 : بیغرتلا و   2295 ملسم 4 : حیحص   332 لبنح 4 : نب  دمحا  دنسم  - 140

عماجلا 182 و 177 و 173  لبنح 1 : نب  دمحا  دنسم  - 141
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 . تسا هدروآ  ظافلا  رد  توافت  اب   148 ریغصلا 2 :

496 ریغصلا 2 : عماجلا   414 كردتسملا 2 :  252 يذمرتلا 3 : ننس   47 لبنح 3 : نب  دمحا  دنسم  - 142

21 راونالا : هاکشم  یفاک 2 : - 143

73 یفاکلا 2 : - 144

208 لامعلا 1 : زنک  بختنم  ، 114 ریغصلا 2 : عماجلا  ، 135 رابخالا : عماج   40 رطاوخلا 1 : هیبنت   75 یفاکلا 2 : - 145

رد توافت  اـب   16 نموملا :  باـتک  رد  يزاوـها  دیعـس  نب  نیـسح  ار  تیاور  نیا  نینچمه  راونالا 26  هاکـشم   175 یفاکلا 2 : - 146
59 صیحمتلا :  تسا :  هدروآ  نآ  ظافلا 

تسا هدروآ  تیاور  نیا  هب  کیدزن  ینیماضم  اب   298 هیقفلا 4 : هرضحی  نم ال  رد  ار  یتیاور  قودص  - 147

 . یکدنا توافت  اب   336 بیهرتلا 4 : بیغرتلا و   632 ملسم 2 : حیحص  - 148

141 راونالا 82 : راحب   747 ریبکلا 1 : عماجلا  - 149

132 هط /  - 150

ات 300  151

313 روثنملا 4 : ردلا  - 151

45 هرقبلا /  - 152

روثنملا 1ن 68 ردلا  - 153

45 هرقبلا /  - 154

141 راونالا 82 : راحب  - 155

222 یفاکلا 3 : - 156

223 نامه 3 : - 157

224 نامه 3 : - 158
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224 نامه 3 : - 159

تسا رسیم  نب  لیضف  نآ  يوار  هک  یکدنا  توافت  اب   225 نامه 3 : - 160

486 هعیرشلا :  حابصم  - 161

487 هعیرشلا :  حابصم  - 162

498 هعیرشلا :  حابصم  - 163

يارب يراتفرگ  الب و  ( 497 هعیرشلا :  حابصم   ) لبالل لاقعلا  هبادلل و  لاکـشلاک  نموملل  ءالبلا  دیوگ : یم  هک  تسا  بهو  زا  و  - 164
 . تسا رتش  يارب  دنبوئاز  ناویح و  يارب  يراسفا  دننامه  نموم 

498 هعیرشلا :  حابصم  - 165

68 فهکلا /  - 166

155 هرقبلا /  - 167

153 هرقبلا /  - 168

498 هعیرشلا :  حابصم  - 169

153 هرقبلا /  - 170

155 هرقبلا /  - 171

.153 هرقبلا /  - 172

501 هعیرشلا :  حابصم  - 173

212 لامعلازنک 1 : بختنم  رد  يدنه  یقتم  ار  تیاور  نیا  - 174
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.دنا هدروآ   142 راونالا 82 : راحب  رد  یسلجم  و 

ریگارف نوعاط  - 175

142 راونالا 82 : راحب  یکدنا ،  توافت  اب   81 همغلا 2 : فشک  - 176

 . تسا هدروآ   136 دیرفلا 2 : دقعلا  رد  هیردبع  نبا  ار  نیا  هب  هیبش  یناتساد  - 177

142 راونالا 82 : راحب   250 یفاکلا 3 :  117 هیقفلا 1 : هرضحی  نم ال  - 178

313 رابخالا 2 : نویع  - 179

 . تسا هدروآ   140 لماکلا 1 : دوخ  باتک  رد  دربم  ار  تیاکح  نیا  زا  یتمسق  - 180

62 فهکلا /  - 181

156  - 157 هرقبلا /  - 182

تشز رایسب  راک  - 183

یگنس زرم  - 184

.دوش عقاو  يزیچ  ای  یسک  هار  رس  هچنآ  - 185

.دوبن اناوخ  ساسا  هخسن  رد  - 186

149 راونالا 82 : راحب  - 187

يرگید زا  سپ  یکی  - 188

.داد یمن  خر  هک  ار  هچنآ  مرادن  تسود  تفرگ ،  ار  ناج  هک  نآ  هب  مسق  تسا :  هدمآ  هنوگ  نیا  نآ  یبرع  نتم  رد  - 189

نینچمه دنا  هدروآ  نآ  ظافلا  رد  یکدنا  توافت  اب   1869 دوخ 3 : حیحص  رد  ملسم  109 و  دوخ 7 : حیحص  رد  ار  نآ  يراخب  - 190
 . تسا هدروآ   25 يزاعتلا :  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  يولعلا  یلع  نب  دمحم 

104 يراخبلا 2 : حیحص  - 191

.1909 ملسم 4 : حیحص  - 192
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150 راونالا 82 : راحب  - 193

 . تسا هدمآ   151 راونالا 82 : راحب  رد  نینچمه  نآ  ظافلا  رد  یکدنا  توافت  اب   50 هوبنلا 6 : لئالد  - 194

 . تفگ دش و  نوریب  سپ  نکب ،  ام  يارب  نارای  بلط  وش و  نوریب  میوجیم ،  ار  وت  یتدم  - 195

تسا هدروآ   81 ءاضیبلا 8 : هجحم  رد  یناشاک  ضیف  ار  نیا  - 196

.247 يریبکلا 1 : ناویحلا  هایح  - 197

428 هباغلا 5 : دسا  - 198

62 نیحیحصلا 4 : یلع  كردتسملا   507 هجام 1 : نبا  ننس  - 199

هریس رد  ار  نیا  ماشه  نبا  - 200
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 . تسا هدروآ   103 دوخ 3 : هیوبن 

197 نیحیحصلا 3 : یلع  كردتسملا  - 201

 . تسا هدروآ  یکدنا  توافت  اب   292 يزاغم 1 : رد  ار  نآ  يدقاو  105 و  ماشه 3 : هریس  - 202

15 لافنالا /  - 203

نیز ههوک  سوبرق :  - 204

152 راونالا 82 ، راحب  - 205

69 ع : )   ) یلع مامالا  ناوید  - 206

 . تسا هدمآ  تروص  نیمه  هب  ساسا  هخسن  رد  - 207

هبارک - 208

152 راونالا 82 : راحب  - 209

155  - 157 هرقبلا /  - 210

 . تسا هدروآ   152 راونالا 82 : راحب  رد  ار  نیا  یسلجم  همالع  - 211

لامتسد هباصع :  - 212

23 دیدحلا /  - 213

8 هنیبلا /  هلداجملا /   100 هبوتلا /   119 هدئاملا /  - 214

یلقع مک  ییارآ ،  دوخ  یهاوخدوخ ،  تنوعر :  - 215

2 8 هنیبلا /   22 هلداجملا /   100 هبوتلا /   119 هدئاملا /  - 216

72 هبوتلا /  - 217

هدمآ  107 ءاـضیبلا 7 : هجحملا  233 و  مالـسالا 1 : مئاعد  137 و  صیـصختلا 61 : نوچ  یعبانم  رد  نآ  ظاـفلا  رد  تواـفت  اـب  - 218
تسا
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.دنا هدروآ   142 راونالا 82 : راحب  رد  ار  نآ  یسلجم  همالع  68 و 88 و  ءاضیبلا 8 : هجحم  رد  ار  ثیدح  نیا  یناشاک  ضیف  - 219

88 ءاضیبلا 8 : هجحملا  - 220

143 راونالا 82 : راحب   88 ءاضیبلا 8 : هجحملا  - 221

495 نیحیحصلا 1 : كردتسملا  یعادلا  هدع   11 راونالا : هاکشم   252 نساحملا :  - 222

143 راونالا 82 : راحب  : 71 يدنوار :  تاوعد  - 223

235 ریغصلا 2 : عماجلا  : 74 يدنوار :  تاوعد  - 224

337 دیحوتلا : - 225

تسا هدروآ   143 راونالا 82 : راحب  رد  ار  نآ  یسلجم  همالع  - 226

لامعلا 178 زنک  بختنم   382 ریغصلا 1 : عماجلا  12 و 13  راونالا : هاکشم  نساحملا 17 : - 227

49 یفاکلا 2 : - 228

49 : 2 نامه :  - 229

50 نامه 2 : - 230

خیش یلاما  دیفم 93 ، خیش  یلاما   51 نامه 2 : - 231
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299 راونالا : هاکشم  صیصختلا 55 ،  17 نموملا :   243 : 1 یسوط : 

52 یفاکلا 2 : - 232

ناویح عوفدم  هردغ :  - 233

دشارت یم  ار  نارگید  شیر  رس و  يوم  هک  یسک  قالح :  - 234

نتفرگ سنا  - 235

127 بولقلا :  داشرا  40 و  رطاوخلا 1 : هیبنت  - 236

 . تسا هدروآ   153 راونالا 82 : راحب  رد  ار  نآ  یسلجم  همالع  - 237

153 راونالا 82 : راحب  - 238

هروخ - 239

لیـسگ هرـصب  هب  ار  وا  باطخلا  نب  رمع  دروآ و  مالـسا  ربیخ  حـتف  زا  سپ  یبعک  یعازخ  فلخ  نب  دـیبع  نب  نیـصح  نب  رمع  - 240
 . تشذگ رد  يرجه  ای 53  لاس 52  رد  تشاد و 

26 هباصالا 3 /   125 بیذهتلا 8 /  بیذهت   137 هباغلا 4 / : دسا 

137 هباغلا 4 / : دسا  - 241

يرغال لازه :  - 242

87 فوفطلا :  یلتق  یف  فوهللا  - 243

105 يراخبلا 2 : حیحص  - 244

265 لامعلازنک 6 :  بختنم   290 ریبکلا 1 : عماجلا   237 يذمرتلا 2 : ننس  ن   : يزاعتلا - 245

628 و 630 ملسم 2 : 42 و 48  يراجنلا 2 : حیحص   208 یفاکلا 3 : - 246

709 ریبکلا 1 : عماجلا  - 247

207 ریبکلا 1 : عماجلا  - 248

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدش  رکذ  فلوم  مان  نتم  رد  . 218 دواد 3 : ننس  ، 90 یئاسن 4 : ننس  ، 671 ملسم 2 : حیحص  - 249

568 ریبکلا 1 : عماجلا  - 250

636 ملسم 2 : حیحص  ، 106 يراخبلا 2 : حیحص  - 251

506 هجام 1 : نبا  ننس   10 يزاعتلا :   / 635 ملسم 2 : حیحص  166 و 9:141 و 164 ، 151 و 8 : 100 و 7 : يراحب 2 : حیحص  - 252
22 ننس 4 : ، 193 دواد 3 : یبا  ننس 

204 و 207 دمحا 5 : دنسم  - 253

766 يزاغملا 2 : - 254

527  / 113 هیقفلا 1 : - 255

تسا هیرگ  يادص  زا  هیانک  - 256

22 قالخالا :  مراکم  - 257

دمحا 6: دنسم  - 258
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.158 ریبکلا 1 : عماجلا   206 نحیحصلا 3 : یلع  كردتسملا   456

1403 هجام 2 : نبا  ننس  294 ؛  دمحا 4 : دنسم  - 259

158 روثنملاردلا 1 : ، 113 ریغصلا 2 : عماجلا  - 260

104 ماشه 3 ، نبا  هیوبنلا -  هریسلا  - 261

نوفدم عیقب  رد  تشذگ و  رد  لاس 20 ه  رد  .دروآ  مالسا  ریمع  نب  بعصم  تسد  رب  هک  دوب  ربمایپ  هباحص  زا  ریضح  نب  دیسا  - 262
.دیدرگ

465 بیذهتلا 1 : - 263

و 21،  20 یئاسنلا 4 : ننـس  ، 504 هجام 1 : نبا  ننـس  ، 99 ملسم 1 : حیحـص  ، 104 يراخب 2 : حیحـص  ، 386 دمحا 1 : دنـسم  - 264
93 راحبلا 82 :

93 راحبلا 83 :  505 هجام 1 : نبا  ننس   405 ریغصلا 2 : عماجلا  - 265

504 هجام 1 : نبا  ننس  - 266

268 ریغصلا 2 : عماجلا  - 267

93 راونالا 82 : راحب  - 268

635 ملسم 2 : حیحص  - 269

222 یفاک 3 : - 270

224 : 3 نامه ،  - 271

157  - 156 هرقبلا /  - 272

لاصخلا 222 111 و  هیقفلا 1 : - 273

لاصخلا 222 ، 111 هیقفلا 1 : - 274

111 هیقفلا 1 : - 275

224 یفاکلا 3 : - 276
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224 نامه 2 : - 277

631 ملسم 2 : حیحص  - 278

243 يذمرت 2 : ننس  - 279

218 یفاک 3 : - 280

382 نیحیحصلا 1 : یلع  كردتـسملا   18 يراخبلا 6 : حیحص   466 بلطملا 1 : یهتنم  يرولا 143  مالعا  هعیـشلا 72  يرکذ  - 281
13 یئاسنلا 4 : ننس 

344 ربتعملا 1 : هعیشلا 72  يرکذ  - 282

358 بیذهتلا 6 :  117 یفاک 5 : - 283

116 هیقفلا 1 : - 284

358 بیذهتلا 6 : ، 117 یفاک 5 : - 285

415 ریغصلا 1 : عماجلا   505 هجام 1 : نبا  ننس   20 یئاسنلا 3 : ننس   100 ملسم 1 : حیحص  - 286

برح لکش و ال  لذب و ال  یعدت  الاب  : 176 هیقفلا 1 : - 287

504 هجام 1 : نبا  ننس   644 ملسم 2 : حیحص  : 342 دمحا 5 : دنسم  لاصخ 226  - 288

یبا تتس   65 دمحا 3 : دنسم  - 289
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408 ریغصلا 2 : عماجلا   194 دواد 3 :

504 هجام 1 : نبا  ننس  - 290

357 بیهرتلا 3 : بیغرتلا و  - 291

357 بیهرتلا 3 : بیغرتلا و  - 292

801 ریبکلا 1 : عماجلا  - 293

227 یفاک 3 : - 294

 . نامه - 295

269 يذمرتلا 2 : ننس  - 296

801 ریبکلا 1 : عماجلا  - 297

355 لامعلا 6 : زنک  بختنم   308 روثنملا 5 : ردلا  - 298

بولقلا 43 داشرا  تسا  هدمآ  ثیدح  مود  تمسق   226 یفاک 3 : رد  - 299

تسا هدمآ  تروص  نیمه  هب  ساسا  هخسن  رد  - 300

273 نیحیحصلا 3 : یلع  كردتسملا   277 لامعلازنک 6 : بختنم  يزاعتلا 12 ، - 301

نارمع 185 لآ  - 302

96 راونالا 82 : راحب  ، 221 یفاک 3 : - 303

96 راونالا 82 : راحب   221 یفاک 3 : - 304

97 راونالا 82 : راحب   58 كردتسملا 3 :  269 هوبنلا 7 : لئالد  - 305

72 ریغصلا 1 : عماجلا   41 ریبکلا 1 : عماجلا   220 یفاک 3 : - 306

، دروآ رطاـخ  هب  دـیاب  ار ، دوـخ  تبیـصم  دسانـش  گرزب  هکنآ  هک :  تسا  نآ  حیحـص  هـمجرت  دراد و  یگداـتفا  هـمجرت  نـیا  - 307
دوش یم  شتبیصم  یناسآ  ثعاب  نیا  هک  ارم  تبیصم 
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143 راونالاراحب 82 :  372 ریبکلا 1 : عماجلا  - 308

143 راونالا 82 : راحب  ، 220 یفاک 3 : - 309

144 راونالا 82 : راحب   / 224 نامه 3 : - 310

142 راونالاراحب 82 : ، 225 نامه 3 : - 311

298 هیقفلا 1 : هرضحی  نم ال  - 312

ندش مانمگ  ندش  ادص  رس و  یب  لومخ :  - 313

154 راونالا 82 : راحب   237 : 1 اطوم - 314

154 راونالاراحب 82 : - 315

155 نامه 82 : - 316

66 یقهیبلا 4 : ننس   155 نامه 82 : - 317

33 فرخزلا /  - 318

178 نارمع /  لآ  - 319

73 و 75 میرم /  - 320

196 یفاک 2 : - 321

196 : 2 نامه ،  - 322

35 صیحمتلا :   204 رطاوخلا 2 : هیبنت   196 نامه 2 : - 323

197 نامه 2 : - 324

صیحمتلا 34 ، 197 نمه 2 : - 325

صیحمتلا 33 ، 198 نامه 2 : - 326

197 نامه 2 : - 327

دابعلا www.Ghaemiyeh.comهیلست  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


298 راونالا : هاکشم 

204 رطاوخلا 2 : هیبنت  ، 197 نامه 2 : - 328

32 صیحمتلا :   15 نموملا :   204 رطاوخلا 2 : هیبنت  ، 198 نامه 2 : - 329

198 نامه 2 : - 330

صیحمتلا 50/91  198 نامه 2 : - 331

198 یفاک 2 : - 332

48 ملقلا /  - 333

126 لحنلا /  - 334

132 هط /  - 335

157 ، 156 هرقبلا /  - 336

10 رمزلا /  - 337

17 نامقل /  - 338

128 فارعالا /  - 339

3 رصعلاو /  - 340

55 هرقبلا /  - 341

35 بازحالا /  - 342

109 سنوی /  - 343

34 ، 33 فرخزلا /  - 344

56 ، 55 نونموم /  - 345

56 ، 55 نونموم /  - 346
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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

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


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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