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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ًامیلست مّلسو  هلآو  هیبن  دمحم  یلع  هللا  یلصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا 

نینمؤملل هتلعجو  ًاذاعمو ، ًاماوق  انل  هتمقأو  ًاذالمو ، همـصع  انل  هتقلخ  کیبنبو  کب  رکذملا  کیلو  یلا  نوقئاتلا  كدیبع  نحنو  مهللا  »
« ًامارکا برای  کلذب  اندزو  ًامالسو ، هیحت  انم  هغلبف  ًاماما  انم 

ار وا  وت  میقاتـشم ، هدـنهانپ و  درآ ، دای  هب  ار  تربمغیپ  ار و  وت  شدای ) رادـید و   ) هک وت  ّیلو  هب  هک  میئوت  ناوتان  ناگدـنب  ام  اهلاراب ، : 
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رارق هعاطلا  ضرتفم  ياوشیپ  ام ، زا  نینمؤم  يارب  و  رادـهگن ، أجلم و  ام  ياقب  يارب  ار  يو  يدـیرفآ و  هاـگ  هیکت  هاـگهانپ و  اـم  يارب 
.يامرف نوزفا  هلیسو  نیدب  ام  هب  ار  دوخ  شزاون  ینابرهم و  تسرف و  یمالس  دورد و  وا  ترضح  هب  ام  زا  سپ ، يداد ،

« هبدن ياعد  زا  یتمسق  »

[. 1 ( ] ...مکل بجتسأ  ینوعدا  مکبر  لاقو  )

و شنیرفآ ، أدـبم  و  بیغ ، ملاع  اـب  نتفاـی  طاـبترا  اـعد و  هب  هجوت  دراد ، يرطف  هشیر  هک  رـشب ، یقیقح  لیـصا و  تاـساسحا  زا  یکی 
.تسا یهلا  یلزا  تردق 

یم رتراکشآ  يّدام  ياوق  بابسا و  فراعتم و  لیاسو  زا  يدیماان  رارطضا و  ماگنه  رد  و  تسا ، دوجوم  رشب  تاذ  رد  اعد  هب  تجاح 
.دبلط یم  ددم  يرای و  وا  زا  دروآ و  یم  يور  زاسراک  میرک  دنوادخ  يوس  هب  لد  ناج و  اب  رایتخا ، یب  ناسنا  دوش و 

اعد
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.تسین رترثؤم  نآ  زا  رشب  عیسو  حور  عانقا  يارب  يا  هلیسو  چیه  و  تسا ، ناور  شخب  طاشن  و  حور ، ياذغ  نیرتهب 

.دزاس یم  کبس  ار  مالآ  بئاصم و  راشف  و  درب ، یم  ار  اه  یگتسخ  تسا ، نمؤم  حالس  اعد 

.دیامن یم  فرط  رب  ار  بولق  یگریت  نشور و  ار  رئامض  اعد ، راونا 

؟ تسا رتدیفم  سفن  لامک  يارب  و  رتهب ، اعد  هب  جایتحا  ساسحا  زا  یساسحا  هچ 

یب یئاناوت و  تردـق و  هب  و  دـنک ، یم  كرد  تسا  نکمم  ره  تیوه  مامت  هک  ار  دوخ  تجاح  زاـین و  رقف و  فعـض و  هدـننک ، اـعد 
فعـض و و  دـنک ، یم  رارقرب  طابترا  تالامک ، اهیزاین و  یب  اهتردـق و  مامت  یعقاو  عبنم  ابو  درب ، یم  هانپ  ناهج  يادـخ  قلطم  يزاین 

.دراد یمرب  ماگ  رتهب  هچ  ره  هدنیآ  يوس  هب  دامتعا ، نانیمطا و  اب  دیامن ، یم  ناربج  نآ  اب  ار  دوخ  تجاح  رقف و 

؟ دراد یهاگهانپ  هچ  دئادش  اهیتخس و  رد  و  دوش ؟ زوریپ  ثداوح  رب  دناوت  یم  هنوگچ  دناوخن ، ار  ادخ  رشب  رگا  و  دشابن ، اعد  رگا 

رـصع رـشب  و  تسا ، هدش  تباث  یناور ، ياه  يرامیب  هجلاعم  رکف و  یقرت  رد  نآ  ریثأت  یتح  و  اعد ، یتیبرت  یحور و  یـسفن و  دـیاوف 
.دراد زاین  هتشذگ  زا  رتشیب  دیاوف  نیا  هب  اضف 

زاین یب  نآ  زا  ار  رـشب  تعنـص ، ملع و  تفرـشیپ  تسا ، مّلـسم  نآ  هب  سک  ره  روعـش  و  تسا ، يرطف  رما  کی  ناسنا  يارب  اـعد  نوچ 
رهاظم هب  هجوت  هتفرـشیپ ، حالطـصا  هب  تاعامتجا  رد  و  هدش ، هتخانـش  ناسنا  یگدـنز  يرورـض  مزال و  رما  کی  اعد  هکلب  هتخاسن و 

.تسا شیازفا  هب  ور  اعد 

ياه تیاده  هب  جاتحم  ناسنا  رگید ، یحاون  لثم  زین ، اعد  شور  رد 
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دارفا يارب  يا  هلیـسو  و  دوـشن ، وا  طوقـس  یهارمگ و  ببـس  یحور ، ترورـض  يرطف و  ساـسحا  نیا  هـک  تـسا  لوـقعم  حـیحص و 
.ددرگن فرحنم  وج و  هدافتسا 

و یقالخا ، يرکف و  طاطحنا  هب  هک  دوب  يرهاظم  رـصاعم ، ناملـسم  ریغ  للم  و  مالـسا ، زا  لـبق  لـلم  نیب  تیلهاـج و  رد  اـعد  رهاـظم 
.دومن یم  جیورت  ار  هنایشحو  یناسنا و  ریغ  لامعا  دایز و  ار  اه  يراک  هبت  و  درک ، یم  کمک  [ 2  ] یتسرپ هفارخ 

نوؤش همه  نآ ، میظع  بالقنا  میناد  یم  هچنانچ  دـیرد ، ار  تاـفارخ  ياـه  هدرپ  و  دـیبات ، ناـهج  رد  مالـسا  باـتناهج  باـتفآ  یتقو 
.درک فرطرب  ار  اه  یکیرات  و  دش ، دراو  یحاون  همه  رد  و  تفرگ ، ارف  ار  یسایس  و  يرکف ، یقالخا ، يونعم ، یعامتجا ، یگدنز 

دش هتخیر  يروط  نآ  همانرب  تشگ و  بالقنا  نیا  لومشم  میقتسم ، ریغ  میقتسم و  تسخن ، هجرد  رد  ًاعبط  هک  دوب  يروما  زا  زین  اعد 
.دشاب شرورپ  شزومآ و  هسردم  و  دیفم ، مومع  تیبرت  تاقبط و  همه  يارب  و  هدیمهف ، یّقرتم و  دازآ و  رشب  ره  نأش  هتسیاش  هک 

همانرب ترـضح : نآ  يایـصوا  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  مرکا  ربمغیپ  صخـش  و  درک ، ارجا  ار  اعد  شخب  يدازآ  ياه  هماـنرب  مالـسا 
.دنراذگ هعماج  سرتسد  رد  میلعت و  مدرم  هب  اعد  نمض  رد  ار  مالسا  هیلاع  فادها  زا  رایسب  و  دنتخومآ ، ناناملسم  هب  ار  اعد  ياه 

تموکح و ماظن  و  تّوبن ، و  تاّیهلا ، دیحوت و  لئاسم  اریز  درمش ؛ اعد  دیاب  ار  مالـسا  یتیبرت  یملع و  گرزب  ریاخذ  زا  یکی  هچنانچ 
هدش و حرطم  هدیـسر ، تلاسر : تیب  لها  زا  هک  یئاهاعد  رد  همه  فلتخم  بادآ  ماکحا و  و  یندم ، قوقح  قالخا و  و  يرادـمامز ،

روطب
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زا رگا  ناناملـسم  یعامتجا  یحور و  یّقرت  و  يرکف ، دشر  رد  هک  تسا  يا  هیلاع  سرادـم  زا  یکی  تیب ، لها  ياعد  هسردـم  قیقحت 
.دراد میظع  رثا  دوش  هدافتسا  نآ 

يور هب  زور  بش و  رد  هراومه  هک  تسا  يا  هسردـم  دوش ؛ یمن  لـماک  وا  یمالـسا  تیـصخش  دـنیبن ، ار  هسردـم  نیا  ناملـسم  اـت  و 
.دهد یم  دوعص  رتالاب  هجرد  هب  يا  هجرد  زا  ماودلا  یلع  ار  صخش  نآ  ياه  سرد  رارکت  و  زاب ، ناگمه 

نتخاس رد  ار  اعد  شقن  و  هیداجس ، هفیحص  دننام  تیب : لها  زا  هروثأم  هیعدا  شزرا  اعد و  رارـسا  هفـسلف و  میهاوخ  یمن  اجنیا  رد  ام 
ام نید  دوش  مولعم  ات  [ 3  ] میروایب عوضوم  ره  رد  ار  اهنآ  دـنلب  نیماضم  هیعدا و  ياه  هلمج  زا  یئاه  هنومن  و  مینک ، ناـیب  تیـصخش 
نآ زا  و  دراد ، رارق  ام  سرتسد  رد  یتخبکین  تداعـس و  لیاسو  شزرا و  اب  ياه  هیامرـس  هچ  و  تسا ، ینغ  ّدـح  هچ  اـت  هیحاـن  ره  رد 

.تسا هناگادج  یباتک  فیلأت  هب  جاتحم  عوضوم  نیا  اریز  مینک ، یمن  هدافتسا 

ترطف ياضاقت  حیحص  روطب  و  هتفرگ ، ارف  زین  ار  اعد  یفاو  یفاک و  ّدح  هب  مالـسا  ياه  تیاده  هک  میـشاب  هّجوتم  میتساوخ  یم  طقف 
.تسا هدرک  داهنشیپ  اعد ، زا  ار  اه  هرهب  نیرتهب  تشادرب  و  هدروآرب ، ار  ام 

یقرواپ

(. 60 هیآ نمؤم ، هروس   ) .ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  هک  امش  راگدرورپ  تفگ  و  [ 1]

مدع زا  یکاح  هک  یئاهرواب  و  لصا ، یب  ياه  هشیدنا  تافارخ و  زا  ام ، رصع  هتفرشیپ  حالطـصا  هب  للم  دننک  نامگ  یـضعب  رگا  [ 2]
هک یئاهاعدا  همه  اب  اهنآ  دنیامن ؛ یم  هابتشا  دنا ، هدش  دازآ  تسا  يرکف  ياوق  ندوب  لیلع  دشر و 
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یم مولعم  میناوخ ، یم  اه  همانزور  تالجم و  رد  یهاگ  هک  یئاهرامآ  .تسا  بیجع  ًاعقاو  هک  دنتـسه  تافارخ  راتفرگ  نانچ  دـنراد ،
دنسپان ياهشور  تافارخ و  راتفرگ  دح  هچ  ات  یگدنز  رهاظم  زا  هتشر  ره  رد  مورحم ، یناسنا  عماوج  نارایتخا  بحاص  نیا  هک  دزاس 
.دنبوک یم  شرس  رب  ار  یگدنام  بقع  عاجترا و  قامچ  وس  ره  زا  دوش ، رهاظ  یقرش  هعماج  کی  زا  نآ  مدص  کی  رگا  هک  دنتسه ،

قوشم زین  ار  ام  دـیارج  یـضعب  هنافـسأتم  یگدز  برغ  هک  دـنراد  اهریگلاف  هب  یبیجع  داقتعا  مدرم  یبرغ ، ياـهروشک  رد  نونکا  مه 
هب کنارف  درایلیم  دصیـس  زا  شیب  لاـس  کـی  رد  هرامـش 11460 ) تاعالطا   ) یمـسر ربخ  کی  قبط  هسنارف  اـهنت  .تسا  هتخاـس  نآ 

فرش فالخ  لامعا  و  ینالقع ، ياوق  فعض  داضت و  زا  تسا  رپ  عماوج ، نیا  یگدنز  زین  اه  هتشر  رئاس  رد  .تسا  هتخادرپ  اهریگلاف 
رکف و ياوق  طاطحنا  زا  اـت  دـیناوخب  ار  نّدـمتم  ياـکیرمآ  بلق  رد  هلاـقم  هرامـش 13823 ص6  تاعالطا  نیمه  رد  زاـب  .تلیـضف  و 

.دیوش علطم  رشب  قوفام  هتفرشیپ و  حالطصا  هب  يونعم 

ياه همانرب  اعد و  نوماریپ  راصتخا  روط  هب  هدـنراگن  رثا  ناضمر » كرابم  هام  ای  قالخا ، تیبرت و  بتکم  نیرت  یلاع   » باـتک رد  [ 3]
.تسا هدش  هتشون  دراد ، طابترا  ثحب  نیا  اب  هک  یبلاطم  كرابم  هام 

هبدن ياعد 

، مالسا تلادع  یناهج  تموکح  و  قح ، تلود  روهظ  نارظتنم  ناقاتشم و  نانمؤم و  زا  يرایـسب  هراومه  هک  روهـشم  ياهاعد  زا  یکی 
هل نیملاعلا  حاورا  نامزلا  بحاص  اندیـس  انالوم و  رـصع ، یلو  رهدـلا و  سومان  هللا ، هیقب  ترـضح  رادـمتیالو  هاـگرد  نادـنمتدارا  و 

تصرف اه و  تبسانم  رد  و  هداد ، رارق  دوخ  راعش  ار  نآ  ندناوخ  ءادفلا 
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نآ تئارق  ناونع  هب  یناحور ، روشرپ و  یـسلاجم  هدومن و  دهع  دـیدجت  رارحأ ، رابخأ و  هلـسلس  رـس  و  راربَا ، ربهر  نآ  اب  نیعم ، ياه 
.تسا هبدن  فیرش  ياعد  دنهد ، یم  لیکشت 

، مدیدن راوازس  ار  نانآ  ياضاقت  در  و  دنا ، هتساوخ  اعد  نیا  دروم  رد  یتاحیـضوت  زیچان  نیا  زا  زیزع ، نایاقآ  زا  یـضعب  هکنیا  هب  رظن 
.مناسر یم  ضرع  هب  ار  نارگید  و  ناشیا ، ياه  شسرپ  خساپ  رصتخم ، روطب  جازم ، فعض  و  لاغتشا ، ترثک  اب 

.دوش عقاو  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نارود  بطق  و  نامز ، ّیلو  ناتسآ  نارکاچ  لوبق  دروم  تسا  دیما 

همدقم

يدهم ترضح  رب  هبدن  قداص و  ماما 

تقرافم و زا  ینارگن  زاربا  هیرگ و  و  ترـضح ، نآ  ياقل  هب  قوش  راهظا  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  رب  هبدن  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
یبـالقنا و ياـه  هماـنرب  تامادـقا و  و  بقاـنم ، لـیاضف و  رکذ  و  روهظ ، جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد  و  روضح ، ضیف  زا  ندوـب  مورحم 

ياه شور  و  دبتـسم ، لطاب و  ياه  تموکح  ندوب  راک  يور  و  راجنهان ، عاضوا  زا  فسأـت  راـهظا  و  كراـبم ، دوجو  نآ  یحالـصا 
تلود روهظ  ات  و  هداد ، رارق  دوخ  راعش  ار  نآ  و  هتـشاد ، تموادم  نآ  رب  هعیـش  هراومه  هک  تسا  يا  هنـسح  ّتنـس  کی  هنارگدادیب ،

اب هدنزرا و  ياه  هتساوخ  رگنـشور  و  رارقرب ، راعـش  نیا  اه ، ناسنا  مامت  تاجن  يدازآ و  و  مالـسا ، یناهج  تموکح  سیـسأت  و  قح ،
.تسا مالسا  شخب  تاجن  یّقرتم و  فده  و  جرا ،

، تلادع قح و  زا  ینابیتشپ  و  هانگ ، داسف و  دادیب و  ملظ و  شهوکن  لطاب و  ندرک  موکحم  و  رَکنُم ، راکنِا  عون  کی  مه  نمـض  رد  و 
یناسنا تاساسحا  ندوب  هدنز  هناشن  و 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1 « ] ءایحالا نیب  تیم  وهف  هناسلو  هدیو  هبلقب  رکنملا  راکنإ  كرت  نم  : » هک تسا  عیشت  نآرق و  زرابم  بتکم  ناوریپ 

نیلقث و رتاوتم  ثیدـح  بسح  رب  ناـشراتفر  راـتفگ و  زا  يوریپ  و  قشمرـس ، ناـشلمع  راـک و  هک  دوخ  ناـماما  زا  هعیـش  ار  هبدـن  نیا 
.دنا هتخومآ  تسا ، ناملسم  ره  هفیظو  رگید  حیحص  ثیداحا 

و دوـش ، یم  رهاـظ  هک  یئاـه  هنتف  و  ناـمزلا ، رخآ  عاـضوا  زا  هکنآ  نمـض  ًارارک  تاـیاور ، بسح  رب  هـمئا : مرکا و  لوـسر  ترـضح 
.دندومرف یم  راهظا  مه  ار  دوخ  رثأت  ینارگن و  دنداد ، یم  ربخ  ددرگ  یم  دراو  قح  لها  رب  هک  یئاهراشف 

دنا هدرک  تیاور  [ 2 « ] یفریص ریدس   » زا ار  یلـصفم  ثیدح  دوخ  دنـس  هب  کی  ره  امهیلع  هللا  ناوضر  یـسوط  خیـش  قودص و  خیش 
هدش نایب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  تبیغ  رب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  مشش  ماما  هبُدن  هیرگ و  نآ ، رد  هک 
یم لقن  اجنیا  رد  دراد  هبدن  اب  طابترا  هک  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  یتمـسق  نومـضم  اه و  هلمج  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هک  تسا 

.میئامن

مالـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  ناـمیاقآ  رـضحم  هب  بلغت  نب  ناـبأ  و  ریـصبوبا ، و  رمع ، نب  لّـضَفُم  نم و  دـیوگ : یم  یفریـص  ریدُـس 
هدیـشوپ دوب ، نابیرگ  یب  رادقوط و  و  هدـش ، هتفاب  وم  زا  هک  یـسابل  و  هتـسشن ، كاخ  يور  رب  ترـضح  نآ  میدـید  .میدـش  بایفرش 

شیاهمشچ هساک  کشا  و  راکشآ ، شراسخر  هنوگ و  زا  هودنا  نزح و  راثآ  .درک  یم  هیرگ  هتخوس  رگج  هدرم  دنزرف  دننام  تسا و 
: دومرف یم  دوب و  هدرک  رپ  ار 

هحار ینم  تزتباو  يداهم ، ّیلع  تقیضو  يداقر ، تفن  کتبیغ  يدیس  »
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نم ئقرت  هعمدب  سحأ  امف  ددعلاو ، عمجلا  ینفی  دحاولا  دعب  دـحاولا  دـقفو  دـبالا ، عیاجفب  یباصم  تلـصوأ  کتبیغ  يدیـس  يداؤف ،
، اهرکنأو اهدشأ  یقاوبو  اهعظفأو  اهمظعأ  رباوغ  نع  ینیعب  لثم  الإ  ایالبلا  فلاوسو  ایازرلا  جراود  نع  يردـص  نم  رتفی  نینأو  ینیع 

گنت نم  رب  ار  مهاگباوخ  هتفرگ و  ار  مباوخ  وت  يرود )  ) تبیغ نم ، ياقآ  کطخـسب =  هنوجعم  لزاونو  کبـضغب ، هطولخم  بئاونو 
تسد زا  و  هتـسویپ ، يدبا  كاندرد  ياه  تبیـصم  هب  ار  متبیـصم  وت  تبیغ  نم ، ياقآ  .تسا  هدوبر  ار  ملد  تحار  شمارآ و  هدرک و 

و ددرگ ، یم  کشخ  ممـشچ  رد  هک  یکـشا  هب  منک  یمن  ساسحا  سپ  دزاس ، یم  یناف  ار  ددع  عمج و  يرگید ، زا  سپ  یکی  نداد 
ربارب رد  رت  هتخانشان  رت و  تخس  ياهدماشیپ  رت و  شارخلد  رت و  گرزب  بئاصم  هکنآ  رگم  دریگ ، یم  مارآ  ما  هنیـس  رد  هک  يا  هلان 

«. دوش یم  مّسجم  ما  هدید 

میدرک نامگ  و  دش ، هراپ  كانرطخ  هثداح  و  كانلوه ، دماشیپ  نیا  هودنا  مغ و  زا  ام  ياه  لد  و  دیرپ ، ام  رـس  زا  لقع  تفگ : ریدس 
.تسا هدیسر  یتبیصم  وا  هب  راگزور  زا  ای  تسا ، راوگوس  نایرگ و  نینچ  نیا  يا  هدنبوک  راوگان  قافتا  زا 

هچ يراب ؟ یم  کشا  هدید  زا  و  ینایرگ ، هنوگنیا  يدماشیپ  هچ  زا  يرولا ! ریخ  رـسپ  يا  دنایرگن  ار  تناگدـید  ادـخ  میدرک ، ضرع 
؟ يراوگوس هنوگنیا  هک  هداد  يور  یلاح 

: دومرف بجعت  يور  زا  دش ، نوزفا  نآ  زا  شیتحاران  هک  دیشک  یقیمع  هآ  نانچ  ترضح 

یم عقاو  هدش و  عقاو  هچنآ  و  اهالب ، اه و  گرم  ملع  هک  تسا  یباتک  نآ  و  رفَج ،»  » باتک رد  مدرک  هاگن  زورما  دادماب  امـش ، رب  ياو 
، تمایق زور  ات  دوش 
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رد مدرک  لمأت  .تسا و  هداد  صاصتخا  نآ  هب  ار  وا  زا  دعب  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  دمحم  يادـخ ، .تسا و  جردـنم  نآ  رد 
رد تبیغ  لوط  تهج  زا  هک  یئاه  کش  و  نامز ، نآ  رد  نانمؤم  يراـتفرگ  و  [ 3  ] وا رمع  لوط  تبیغ و  ام و  بئاغ  تدـالو  عوضوم 

ینالوط و هک  ثیدح  رخآ  ات   ) دنرادرب ندرگ  زا  ار  مالـسا  هتـشر  و  دندرگرب ، نید  زا  اهنآ  رتشیب  هکنیا  و  دوش ، یم  ادیپ  ناشیاه  لد 
هـس مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  و  ترـضح ، نآ  رمع  لوط  رب  لیلد  رب  تسا  لمتـشم  و  تسا ، لصفم 

[. 4 ( ] تسا هدومرف  ارجا  هدش  يراج  ربمغیپ  هس  دروم  رد  هک  ار  همانرب 

سوواط نبا  دیس  شیامرف 

ینیـسح ینـسح  سوواط  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  نیدـلا  یـضر  دیـس  تامارک ، بحاص  دـهزأ ، عروأ ، لـجأ ، دـیس 
نومـضم نیدـب  شا  همجرت  هک  هدومرف  یتانایب  ناضمر  هام  عادو  ياهاعد  رکذ  زا  سپ  لابقا ص260  باطتسم  باتک  رد  (ت664ه )

: تسا

دنشاب كانهودنا  فسأتم و  اه  تصرف  نیا  و  تاقوا ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  يدّمحم  تّما  فیاظو  زا  هکلب  هیماما ، هعیـش  فیاظو  زا  »
افو و و  افـص ، مدق  رب  هک  دنیبب  ادـخ  ات  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  تداعـس  و  روضح ، ضیف  تاکرب  زا  ندوب  مورحم  يارب 

: دنیوگب فسأت  يور  زا  ار  رعش  نیا  نومضم  دیاب  و  دنراوتسا ، تباث و  گرزب  ناربهر  نآ  هب  تدارا  صالخا و 

[. 5  ] دیُرا نیذلا  یئابحأ  هوجو  يرأ  الف  رایدلا  یف  یفرط  ددُرا 

.تسا رت  گرزب  ناضمر  هام  نتشذگ  تبیصم  زا  ماما ، ياقل  زا  نامرح  نارجه و  تبیصم  اریز 

، نابیتشپ ردارب  ای  نابرهم  ردپ  قارف  هب  رگا 
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، دنزرف ردارب و  ردـپ و  زا  عافتنا  هرهب و  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم  كانمغ  تحاران و  هدز و  تشحو  دـنوش ، راتفرگ  زیزع  دـنزرف  ای  و 
رب و  روما ، ّیلو  زامن و  رد  یسیع  ماما  و  ءایبنالا ، متاخ  هفیلخ  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  ام  مهم  تاعافتنا  تاکرب و  ربارب  رد 

«. درادن یشزرا  تسا ، اهراک  مامت  حلصم  تاّیلب و  اه و  يراتفرک  عاونا  هدننک  فرط 

یقرواپ

ج9، یفاو ،  ) .ناگدنز نایم  تسا  يا  هدرم  وا  نابز ، تسد و  لد و  هب  دـیامنن ) رکنم  زا  یهن   ) ار رکنم  راکنا  دـنک  كرت  سک  ره  [ 1]
(. ص28 ب22 ،

ئبمب عبط  دوخ ص138 ، لاجر  رد  یّشَک »  » هک تسا  مالسلا  امهیلع  قداص  ترضح  و  رقاب ، ترضح  باحصا  زا  یفریـص  ریدس  [ 2]
.دراد تلالد  وا  هیاپ  يدنلب  رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  يربتعم  ثیدح 

26 و 27 و 28 و باب رثالا » بختنم   » هدـنراگن زا  باتک  ود  هب  دوش  عوجر  ترـضح  نآ  تبیغ  هفـسلف  و  رمع ، لوط  عوضوم  رد  [ 3]
مّوس ص207 291. شخب  و  ص145 206 ، مّود ، شخب  ناما » نما و  دیون   » و مود ، لصف  زا  29 و 30 

ص166 راحب ، ج13 ، همجرت ، و  یسوط ص104 108 ، خیـش  تبیغ »  » و ص352 357 ، نیدـلا ،» لامک   » ياهباتک هب  دوش  عوجر  [ 4]
.170

.مهاوخ یم  هک  ار  یناتسود  تروص  منیب  یمن  سپ  هناخ ، رد  ار  مهاگن  منادرگ  یم  [ 5]

دوش یم  هک  ییاهشسرپ 

کـش دـیدرت و  يرامیب  يرـسم ، كانرطخ و  ياـهیرامیب  زا  یکی  هک : تسا  نیا  تسا  بساـنم  نآ  يروآداـی  اـجنیا  رد  هک  يا  هتکن 
، اه کش  اه ، ههبش  دشاب ، هدش  مهارف  شریذپ  نیا  هب  یشیارگ  یگدامآ و  کی  هکنآ  دننام  .تسا  یبهذم  ینید و  لئاسم  رد  يریذپ 

و
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هچنآ یتیبرت و  و  یعامتجا ، و  یملع ، و  رصع ، لئاسم  رد  سکع  هب  و  دنریذپ ، یم  لماک  یـسررب  قیقحت و  نودب  ار  اه  يراک  هطلغم 
يریذپ و دوز  تسا ، یقالخا  ياهدـس  نتـسکش  یبرغ و  تاعامتجا  و  ینیـشام ، يّدام و  يایند  لوصحم  و  یّقرت ، دّدـجت و  غورد  هب 
هب ار  ناگناگیب  دنسپان  و  تشز ، رادرک  و  نیگنن ، ياهراتفر  و  دنریذپ ، یم  قیاقح  ياج  هب  ار  تافارخ  یتح  و  هدش ، جیار  يروابدوز 

.دننک یم  دیلقت  اهنآ  زا  ارچ  نوچ و  یب  و  راختفا ، اب  و  دننیزگ ، یم  رب  هنسح  بادآ  ياج 

هدئاف هفـسلف و  زا  و  دنیامن ، یم  ینعم  یب  و  راجنهان ، ياه  يریگ  هدروخ  دـنناوت  یم  ات  یمالـسا  تاروتـسد  و  ینید ، ياه  تنـس  رد 
، یگنهرف و  یگداوناخ ، یعامتجا و  روما  و  لـیبس ، وم و  و  كاروخ ، ساـبل و  رد  ار  بناـجا  بادآ  تاداـع و  یلو  دنـسرپ  یم  اـهنآ 

یم يوریپ  ناگناگیب  زا  ررض  هب  ملع  اب  ًابلاغ  هکلب  و  هداد ، رارق  دوخ  قشمرس  دنریگب ، رظن  رد  نآ  زا  يا  هدیاف  هکنیا  نودب  هتسنادن و 
.دننک

یمن و  دـننک ، یم  ههبـش  دـنا  هدرک  دامتعا  نآ  هب  عالطا  نف و  لها  ریبخ و  نادرم  و  هدـش ، تیاور  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  یثیداحا  رد 
یم لوبق  غورد ، لعج و  لامتحا  تلع و  رازه  دوجو  اب  ار ، يزادرپ  هعیاش  يزاـسربخ و  تاسـسؤم  ياـهربخ  هک  یلاـح  رد  دـنریذپ ،

.دننک

ناگناگیب تاداع  راکفا و  هناروکروک  میلـست  و  یگتخابدوخ ، تلفغ و  لهج و  قـالخا و  فعـض  زا  یـشان  لاـح  نیا  تسا  یهیدـب 
.تسا ندوب 

یمالسا فیاظو  ماجنا  زا  يراددوخ  ای  ینید  بادآ  ندرک  هرخسم  و  ءازهتسا ، و  ههبش ، ياقلا  اب  هک  دنا  هدش  ادیپ  مه  يا  هراپ 
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.دنیامن یفرعم  قطنم  قیقحت و  لها  و  دراو ، نارکفنشور  عمج  رد  ار  دوخ  دنهاوخ  یم 

و تاـمرحم ، و  تاـّیهلا ، و  نید ، لوصا  لـئاسم  زا  .دوش  یم  رهاـظ  عونتم  تاـعوضوم  نوماریپ  و  فـلتخم ، ياهحطـس  رد  شور  نیا 
.دنیامن یم  شسرپ  ماهفتسا  زیمآ و  ریقحت  روط  هب  دنیوگ و  یم  ینخس  تاهورکم ، و  تابحتسم ،

ار دوخ  شور  نیا  اب  دنهاوخ  یم  هکنیا  ای  دنداوس و  یب  یماع و  و  مورحم ، یملع  تیحالـص  زا  ای  دارفا  نیا  رتشیب  میا  هدید  هچنآ  ام 
زا يرایـسب  ندرک  رواب  و  دـنرادن ، لماک  یئانـشآ  ینید  لئاسم  اب  هک  یناـسک  ناـناوج و  یخرب  عمج  رد  و  هدرک ، یفرعم  شیدـناون 

.دنوش یبتکم  بحاص  و  دننک ، زاب  یئاج  تسا  راوشد  ناشیارب  قیاقح 

یماـسا هسنارف و  یـسیلگنا و  تاـغل  تاحالطـصا و  و  غاد ، ظاـفلا  زا  یتـح  هـتخپن ، ماـخ و  دارفا  لاـفِغا  نـتفیرف و  يارب  رتـشیب  اـهنیا 
یم هابتـشا  رد  هتفیرف و  دنتـسه ، هنابآم  یگنرف  ظافلا  قشاـع  و  هدز ، برغ  هک  ار  یناـسک  و  هدرک ، هدافتـسا  زین  نوگاـنوگ  ياـهبتکم 
اهنآ يالاک  دنوش و  یم  تفتلم  مدرم  رتشیب  هدش و  راکشآ  دنراد  هک  يدصاقم  دنیوگب  نخـس  هیاریپ  یب  و  هداس ، رگا  نوچ  .دنزادنا 
اهنآ نخـس  دـننک  نامگ  دراو ، ریغ  دارفا  ات  دـنیوگ  یم  دـیدج  تاحالطـصا  ای  هناگیب  تاغل  ظافلا و  يالبال  رد  سپ  .دـنرخ  یمن  ار 

.تسا هزات  هدش  هتفریذپ  هفسلف  و  دیدج ، یملع  مّلسم  ساسا  کی  رب  ینتبم 

نیا زا  و  دشاب ، زاب  همه  يور  هب  دازآ ، یـسررب  لقعت و  یئوج و  یپ  رظن و  ثحب و  باب  دـیاب  میدـقتعم  هک  لاح  نیع  رد  لاح  ره  هب 
ار نآ  و  هدرک ، لابقتسا  نآ  زا  هکلب  مینک  یمن  هلگ  یسک  زا  تهج 
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یم تحیـصن  زین  صاخـشا  نیا  هب  میناد ، یم  مالـسا  فراعم  راونا  رتشیب  هچ  ره  یلجت  و  قیاـقح ، ندـش  نشور  راـکفا و  ریونت  ببس 
هّماع دیاقع  ندرک  تسس  و  قیاقح ، ندرک  هرخسم  يزاس و  ههبش  دیدرت ، کش و  راهظا  و  سیلدت ، يراک و  هابتشا  نایاقآ ! هک  مینک 

و ندرک ، نامگدـب  مـه  هـب  ار  مدرم  و  نداد ، مانـشد  نآ ، نـیا و  هـب  هـلمح  و  زیمآ ، تراـسج  تاـنایب  و  ءازهتــسا ، رخــسمت و  هار  زا 
مدرم تسین  سک  همه  راک  و  تسا ، راوشد  لکـشم و  هچنآ  .تسا  یناسآ  راک  نداد  دشر  ار  ءوس  ياه  هشیدنا  و  ندومن ، نادرگرس 

لوقعم و ریـسم  کی  يوس  هب  و  ندـینادرگ ، جراخ  کـش  ههبـش و  زا  و  ندرک ، دـحتم  و  نتـشاد ، راوتـسا  حیحـص  لوصا  کـی  رب  ار 
.دنا هدمآرب  تمدخ  نیا  هدـهع  زا  یهلا  لاجر  ایلوا و  ایبنا و  طقف  هک  تسا  ندرک  یئامنهار  ترخآ  ایند و  تداعـس  ریخ و  هب  نورقم 

.دنشاب هتشاد  سسؤم  هدنزاس و  ماقم  دنتسناوتن  عوضوم  نیا  تبثم  یباجیا و  هبنج  رد  زین  امکح  و  هفسالف ، یتح  و 

مدرم يارب  ادـخ  رما  هب  ایبنا  هک  ار  یهاـگهانپ  هناـگی  نیا  و  تمظع ، اـب  خاـک  نیا  دنتـساوخ  و  هدرک ، يزاـب  ار  برخم  شقن  هکناـنآ 
نامرد ار  يدرد  هچ  یکلـسم ، يدـصقم و ال  یب  يذـخأم و  یب  یناماسبان و  داـجیا  زج  ماجنارـس  دـنزاس ، ناریو  بارخ و  دـنتخاس ،

رورغ دسح و  ربکت و  یقالخا و  داسف  ینادان و  لهج و  تسد  زا  ّتیناسنا  هعماج  رکیپ  هک  یئاهمخز  همه  نیا  ياجک  رب  و  دـندرک ،؟
.دنراذگ یمهرم  هتشادرب ، یتسرپ  هاج  و 

هک تسا  نیا  يارب  دش ، ینالوط  نخس  باتک  نیا  دح  زا  شیب  هتکن  نیا  نایب  رد  رگا 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


و رت ، لماک  نیقی  لیـصحت  و  ناهذا ، ندش  نشور  تریـصب و  تفرعم و  حطـس  ندرب  الاب  يارب  شالت  و  یئوج ، تقیقح  دـشاب  مولعم 
کی نتـسناد  و  رورغ ، هب  ءاکتا  قیاقح و  ندرک  هرخـسم  يزاس و  ههبـش  و  تسا ، بلطم  کـی  قح ، نتـسج  يارب  هدـهاجم  نینچمه 

رد هک  يدارفا  اب  دنتـسه ، سدـقم  نادـیم  نآ  نامرهق  لاجر  هک  یناـسک  نآ  .تسا  رگید  بلطم  یلاـخوت ، هدـنبیرف و  ظاـفلا  هلـسلس 
یئوج تقیقح  ار  يزاس  ههبش  و  درک ، هابتشا  مه  هب  ار  اهنآ  دیابن  و  دنراد ، قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  دننک  یم  یئامن  دوخ  مّود  نادیم 

.درمش

تسه هک  ور  مدآ  سیلبا  اسب  يا 

تسد داد  دیابن  یتسد  رهب  سپ 

تشز راومدآ  سیلبا  اسب  يا 

تشهب هن  خزود  هب  ناسنا  درب  هک 

: حرش نیا  هب  تسا  شسرپ  هدراهچ  دوش ، یم  اعد  نیا  نوماریپ  هک  یئاه  شسرپ 

دنس تهج  زا  اعد  رابتعا  - 1

متسناد یم  شاک  يا  يوط =  يذ  مأ  اهریغ  وأ  يوضربأ  يرث  وأ  کلقت  ضرأ  يأ  لب  يونلا  کب  ترقتسا  نیأ  يرعـش  تیل   » هلمج  2
، دراد مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  طابترا  هچ  اجنآ »؟ هن  اجنیا و  هن  ای  يوط  يذ  ای  يوضر  هوک  رد  ایآ  يراد ، رارق  نیمز  مادـک  رد  هک 
و هاگیاج ، هیناسیک  هقرف  هدـیقع  هب  يوضر  هکنآ  لاح  و  دـنریگ ، یم  يوضر »  » هوک و  يوط ،» يذ   » رد ار  ترـضح  نآ  غارـس  ارچ  و 

نامز ماما  و  درک ، دهاوخ  روهظ  اجنآ  زا  و  یفخم ، راظنا  زا  هوک  نیا  رد  دندوب  دـقتعم  هک  تسا  هیفنح  دّـمحم  تبیغ  ءافتخا و  لحم 
، درادن هوک  نیا  اب  يا  هطبار  چیه  روهظ  زا  سپ  هن  و  يربک ، تبیغ  رد  هن  و  يرغص ، تبیغ  رد  هن  مالسلا  هیلع 
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دنهاوخب ناکم  ره  اج و  همه  رد  هکلب  دنشاب  هتفرگ  رارق  یصوصخم  ياج  رد  هک  تسین  تروص  نیا  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  ًاساسا  و 
.میهد یمن  صیخشت  و  میسانش ، یمن  ار  ادخ  یلو  نآ  هک  میتسه  ام  نیا  و  دنوش ، یم  رضاح 

راگزاس هیماما  هعیش  دوعوم  يدهم  ترضح  تبیغ  عون  اب  ًارهاظ  يرب ، یم  رسب  یفخم  هاگیاج  مادک  رد  وت  هکنیا  زا  لاؤس  نیا ، رب  انب 
؟ تسین

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  سپ  و  هدشن ، هدرب  مان  بیترت  و  حیرـصت ، هب  رـشع : ینثا  همئا  زا  هک  اعد  نتم  قیقد  هعلاطم  زا   3
لاؤس زا  اب  دنک ، یم  باطخ  بئاغ  ماما  هب  هطـساو  یب  ناهگان و  دـیوگ ، یم  نخـس  ترـضح  نآ  لیاضف  بقانم و  زا  لیـصفت  هب  هک 

.دوش یم  حرط  نهذ  رد  رتشیب  مّود ) لاؤس  )

و دـیجم ، نآرق  تاـیآ  و  قاـفتا ، عاـمجإ و  اـب  زین  يداد » جورع  تنامـسآ  هب  ار  وا  حور  و  کئامـس =  یلا  هحورب  تجرعو   » هلمج  4
.دراد تفلاخم  دنراد ، هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  جارعم  ندوب  ینامسج  رب  تلالد  هک  ثیداحا  رابخا و 

نامز ماما  زونه  هکنیا  اب  هنوگچ  دـندوب ؟ لـماک  لـقاع و  همه  هک  دـشاب  ناـماما  زا  یکی  هب  بوسنم  اـعد  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ   5
متـسناد یم  شاک  ...يونلا = ؟ کب  ترقتـسا  نیأ  يرعـش  تیل  : » دنا هدرک  باطخ  وا  هب  اعد  نیا  رد  دوب ، هدماین  ایند  هب  مالـسلا  هیلع 

«. ...يراد تنوکس  اجک  رد  هک 

؟ تسا تعدب  هدش و  هتسب  ناشیا  هب  و  هدش ، ادیپ  يده : همئا  ادخ و  لوسر  زا  دعب  هبدن  ياعد   6

زا و  ًایلع =  کلذ  تلعجو  هتبجأف  نیرخالا  یف  قدص  ناسل  کلأسو   » اعد هلمج  نیا   7
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فلاخم نآرق  اب  يداد .» رارق  هبترم  دنلب  یلاع و  ار  نآ  يدرک و  تباجا  ار  وا  سپ  تساوخ ، ناگدنیآ  نیب  کین  مان  شیوخ  يارب  وت 
؟ تسا

؟ تسا دیجم  نآرق  اب  فلاخم  زین  دوخ » براغم  قراشم و  هب  ار  وا  نتخاس  دراو  و  کبراغمو =  کقراشم  هتأطوأو   » هلمج  8

هعیدو يو  هب  ار  تشنیرفآ  نایاپ  ات  هدـنیآ ، هتـشذگ و  شناد  و  کقلخ =  ءاضقنا  یلا  نوکیام  ناک و  اـم  ملع  هتعدوأو  : » هلمج نیا   9
؟ دراد تفلاخم  نآرق  اب  زین  يداد .»

رد ار  هلآو  هیلع  کتاولـص  دمحم  رجا  سپـس  ...کباتک =  یف  مهتدوم  هلآو  هیلع  کتاولـص  دـمحم  رجأ  تلعج  مث  : » هلمج نیا   10
؟ تسین راگزاس  نآرق  اب  زین  ...يداد » رارق  ناشیا  اب  دنویپ  یتسود و  تّدوم و  شیوخ  باتک 

ناکم و اونـش و ال  رـضاح و  اج  همه  رد  ماما  ایآ  دـنناوخ ، یم  ناکم  دجـسم و  رازه  رد  ار  اـعد  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  شـسرپ   11
هداـسلا نباـی  : » میناوـخ یم  اـعد  رد  ارچ  تسین ، رـضاح  اـج  همه  رد  رگا  سپ  ریخ ، هـتبلا  ادـخ ؟ دـننام  تـسا ، ناـکم  ره  رد  رـضاح 

؟ تسا لقع  فالخ  اعد  نیا  سپ  یمارگ » نابیجن  هداز  يا  ادخ  هاگرد  برقم  نایاقآ  هداز  زا  نیمرکالا =  ءابجنلا  نبای  نیبرقملا 

؟» تایداعلاو روطلا  نبای  تایراذلاو  سی  نبای   » تسا هلمج  نیا  تسا ، لقع  اب  فلاخم  هک  رگید  دراوم  زا  یکی   12

؟ تسا كرش  رفک و  نآ  ندناوخ  سپ  دوش ، یم  هدناوخ  ماما  اعد  نیا  رد  نوچ  تسا و  كرش  ادخ  ریغ  ندناوخ   13

لاعتـشا زا  عنام  و  هیرگ ، هبدن و  هب  سوفن  عانقا  و  راکفا ، ریدـخت  دومخ و  و  یمالـسا ، ياهتیلاعف  دوکر  ببـس  اعد ، نیا  ندـناوخ   14
اه یتیاضران  اه و  یتحاران  شتآ 
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مظن يرارقرب  يارب  شـشوک  شـالت و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  زا  ار  دارفا  و  دوـش ، یم  لـطاب  لـها  هـیلع  ماـیق  بـالقنا و  و 
؟ دراد یم  زاب  مادقا ، تکرح و  یمالسا و  حیحص 

کی ره  هب  یهلا  هوق  لوح و  هب  ام  هک  دشابن ، لاؤس  هدراهچ  نیا  زا  شیب  دوش  یم  فیرش  ياعد  نیا  نوماریپ  هک  یئاه  شسرپ  دیاش 
.میهد یم  باوج  هناگادج 

مهم رکذت 

ربتعم هعیـش  دزن  رد  هک  یلوصا  و  دیاقع ، تحـص  هب  نآ  نتخانـشن  ربتعم  و  تسین ، نید  لوصا  زا  هبدـن  فیرـش  ياعد  نتـسناد  ربتعم 
.دروآ یمن  دراو  یللخ  تسا ،

یمن تسود  نم  و  تسا ، دازآ  دـشاب  داهتجا  لها  هک  یـسک  يارب  نآ  هراـب  رد  رظن  راـهظا  و  تسا ، یعرف  هلأـسم  کـی  عوضوم  نیا 
.دوش فلاخم  قفاوم و  ههبج  ود  لیکشت  ببس  هک  دشاب  یناونع  کی  مه  نیا  هک  مراد 

و یبهذـم ، صاخ  ياه  شور  هقیلـس و  کی  ندوب  اراد  زا  تیاکح  و  هدـش ، ءاقلا  اعد  نیا  رابتعا  مدـع  رب  هک  یتاهبـش  زا  یـضعب  هلب 
هقیرط هعیـش و  بهذـم  فلاخم  دراد ، هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  ترتع  نانمـشد  بصاون و  هیباهو و  هقرف  ءارآ  هب  شیارگ 

«. میقتسملا هطارص  یلا  انادهو  تالزلا  نم  انناوخإ  عیمجو  هللا  انمصع   » .تسا تلاسر : تیب  لها 

هبدن ياعد  دنس  رابتعا 

رب زین  القع  فرع و  شور  هدـش و  هتخانـش  رابتعا  نازیم  رودـص ، هب  ناـنیمطا  لوصا ، ملع  رد  هرخـالاب  دـحاو ، ربخ  ِتیّجُح  باـب  رد 
ردق نیمه  و  دـننک ، یم  دامتعا  تسین  دامتعا  دروم  ثّدـحم  رظن  زا  اسب  هک  یئاهلقن  و  یخیرات ، رابخا  هب  هکلب  دراد ، رارق  وحن  نیمه 

لوبق ار  نآ  دشاب ، هدرک  لقن  ار  يا  هعقاو  يروهشم  ای  ربتعم  خیرات  هک 
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نآرق و ریـسفت  نید و  میلاعت  اهفده ، نییعت  عرـش ، ماکحا  هب  عجار  صوصخ  هب  ثیداحا ، رابخا و  رد  مالـسا  ياملع  یلو  .دنیامن  یم 
تلادـع و و  ثیداحا ، دنـس  لاجر  رد  دـننک و  یم  يرتشیب  یگدیـسر  ّتقد و  قیقحت و  هداهن و  رتارف  ار  اپ  فرع ، شور  نیا  زا  هقف ،

ثیدح هب  دننکن  ادیپ  نانیمطا  ات  و  دنیامن ، یم  يواکجنک  ًالماک  وا ، یـسایس  کلـسم  هدیقع و  و  یقالخا ، قباوس  يوار و  ندوب  هِقث 
یئوج و عقاو  هب  هعیش  يانتعا  صحفت و  ّتقد و  تیاهن  زا  یکاح  دوش  یم  تاعارم  عوضوم  نیا  رد  هک  یلوصا  و  دنیامن ، یمن  لمع 

.تسا یهوژپ  تقیقح 

مکح هب  عـجار  هک  یثیداـحا  دروـم  رد  ثیدـح ، رودـص  هب  ناـنیمطا  لیـصحت  و  یگدیـسر ، صحف و  نیا  هک  تسه  مه  تهج  نـیا 
ثیداحا رد  ًالومعم  و  دوش ، یم  ماجنا  رتشیب  دشاب  یسایس  یقوقح و  یلام و  روما  تالماعم و  ای  مارح ، بجاو و  لثم  یعرش ، یمازلا 

.دوش یمن  ادیپ  زاین  تقد  یگدیسر و  رادقم  نیا  هب  تابحتسم ، و  [ 1  ] دئاقع لوصا  هب  طوبرم  رابخا  دننام  رگید ،

تباث صوصخلاب  نآ  دورو  و  دشابن ، ربتعم  نآ  دنس  رگا  دشاب ، دنـسپ  عرـش  لوبقم و  نآ  نیماضم  هک  یتروص  رد  مه ، اعد  هب  عجار 
تایاور دـیجم و  نآرق  تامومع  بسح  رب  نآ  ندـناوخ  تسا ، هدـکؤم  تادابع  زا  حـجار و  دراو و  اعد  مومع ، وحن  هب  نوچ  دوشن ،

يارب و  دوش ، یم  هدناوخ  دصق  نیمه  هب  و  تسین ، اعد  دنس  تفرعم  هب  يدایز  تجاح  لمع  ماقم  رد  و  تسا ، بحتسم  حجار و  اعد ،
لیان نآ  هب  دنناوخب  هک  مه  ًءاجر  غلب » نم   » رابخا بسح  رب  زین  نآ  صوصخم  باوث  ضیف و  كرد 
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.دنوش یم 

یئاهاعد و  تیب : لها  نانخـس  رابخا و  اب  هک  یناسک  ناسانـش و  نخـس  دیازفا و  یم  اعد  رابتعا  رب  مه ، نیماضم  ظافلا و  نتم و  تّوق 
یم اهاعد  زا  یضعب  هاتوک  نیماضم  و  تسس ، ياه  يدنب  هلمج  زا  هچنانچ  .دنـسانش  یم  ار  نآ  دنتـسه ، سونأم  هدیـسر  ناشیا  زا  هک 

.تسین تیب : لها  زا  هک  دنمهف 

عم دشابن ، دنسم  هچ  رگا  دنس ، ثیح  زا  اعد  نیا  میئوگ : یم  هبدن  فیرش  ياعد  رابتعا  هب  عجار  رصتخم ، هدرشف و  همدقم  نیا  زا  سپ 
هتـشاد نآ  هب  تبظاوم  لوادتم  روهـشم و  ياهاعد  زا  یکی  دننام  و  میناوخب ، ار  نآ  هکنیا  يارب  تسا و  ربتعم  شخب و  نانیمطا  کلذ 

: اریز تسین  يزاین  رتشیب  رابتعا  هب  میشاب ،

و يرجه ، متفه  نرق  مالعا  زا  هک  هّرس  سدق  سوواط » نب  یلع  نیدلا  یضر  دیـس  ، » رخافم بقانم و  بحاص  لیلج ، دیـس  اعد  نیا   1
لابقا باطتسم  باتک  رد  هدوب ، تافینصت  بتک و  زا  عالطا  اب  و  فورعم ، تدابع  دهز و  عرو و  ملع و  رد  و  هعیـش ، گرزب  لاجر  زا 

نرق مالعا  زا  يرئاـح » يدهـشم  یلع  نب  رفعج  نب  دـمحم   » لـیلج خیـش  و  متفه ، لـصف  رئازلا  حابـصم  باـتک  رد  و  (ص295 299 )
لقن متفه ) دص و  ءاعد   ) هدیمان ریبک » رازم   » ار نآ  یسلجم  همالع  هک  يدهـشملا » نب  دمحم  رازم   » هب فورعم  رازم  باتک  رد  مشش ،
نیا زا  کی  ره  لثم  رد  اعد  لقن  و  هدـش ، لقن  زین  تسا  يدـنوار » بطق   » تافیلأت زا  ًارهاظ  هک  میدـق ، رازم  رد  نینچمه  دـنا و  هدرک 

.دنا هتخانش  ربتعم  ار  اعد  نیا  سانش ، ثیدح  رحبتم و  و  گرزب ، ياه  تیصخش  نیا  هک  تسا  نیا  لیلد  باتک ، هس 

: دیوگب یسک  رگا 
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، تسا هدرک  لقن  لاحلا  لوهجم  نایعیش  یـضعب  زا  ار  اعد  نیا  مه  دّیـس  تسین و  سوواط  نب  دیـس  باتک  زج  اعد  نیا  يارب  یکردم 
: تسا نیا  وا  ترابع  اریز 

هنع هللا و  یضر  يرفوزبلا  نایفس  نب  نیسحلا  نب  دمحم  باتک  نم  تلقن  هرق : یبأ  نب  یلع  نب  دمحم  لاق  لاق : انباحـصأ : ضعب  رکذ  »
«. هعبرالا دایعالا  یف  هب  یعدی  نأ  بحتسیو  هیلع ، هللا  تاولص  نامزلا  بحاصل  هنأ  رکذو  هبدنلا  ءاعد 

: هک تسا  نیا  باوج 

هدـش رکذ  اعد  نیا  هدـش ، فیلأت  دیـس  رـصع  زا  شیپ  هک  یئاه  باتک  رد  تفگ ، میهاوخ  مه  نیا  زا  سپ  دـش و  هتفگ  هچنانچ  ًالوا ،
.تسا

یمن لقن  تسا ، مارتحا  میظعت و  رب  رعـشم  هک  انباحـصأ » ضعب   » ظفل نیا  هب  لاحلا ، لوهجم  زا  سوواط ، نبا  دیـس  نوچ  يدرف  ًاـیناث ،
.دنک

بحاص يدهـشملا » نب  دـمحم  خیـش   » نامه انباحـصأ » ضعب   » زا مه  ناشیا  دارم  هک  دوش  یم  تفتلم  دـشاب ، نف  لها  سک  ره  ًاثلاث ،
: هک تسا  نآ  متفه  دص و  ياعد  هک  ریبک  رازم  رد  وا  ترابع  و  تسا ، ریبک  رازم 

اذـه هنع  هللا و  یـضر  يرفوزبلا  نایفـس  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  باتک  نم  تلقن  هرق  یبأ  نب  دـمحم  لاق  هبدـنلا ، ءاعدـلا  »
«. هعبرالا دایعالا  یف  هب  یعدی  نأ  بحتسیو  هب  انجرفو  هجرف  لجعو  هیلع  هللا  تاولص  نامزلا  بحاصل  هنأ  هیف  رکذو  ءاعدلا ،

.دینک يرواد  ناتدوخ  و  دیراذگب ، مه  شیپ  سوواط  نبا  دیس  ترابع  اب  ار  ترابع  نیا 

زا یشاجن  رـصاعم  ینانق » هرق  یبا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  یلع  نب  دمحم  جرفلاوبا   » هقث لیلج  خیـش  راوگرزب ، هس  نیا  زا  شیپ   2
و رازم ، باتک  رد  يدهشملا  نب  دمحم  خیش  هک  یئاعد  باتک  رد  مجنپ ، نرق  ناگرزب  خویش و 
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رازم باتک  ذـخآم  زا  نینچمه  و  دـنا ، هدومرف  دامتعا  نآ  رب  هدرک و  لقن  رایـسب  نآ  زا  لابقا ، رئازلا و  حابـصم  رد  سوواـط  نبا  دـیس 
ياعد باتک  رب  هوالع  دـشاب و  یم  هعیـش  لاجر  زا  زین  ناشیا  دـش  هتفگ  هچنانچ  و  تسا ، هدرک  تیاور  ار  اـعد  نیا  دـشاب ، یم  میدـق 

نیا لیلد  زین  ناشیا  لقن  و  تسا ، هدش  قیثوت  همّالع ، یشاجن و  لاجر  لثم  یبتک  رد  و  دراد ، دجهتلا »  » مان هب  يرگید  باتک  روکذم ،
هک تسا  نیا  رهاظ  هچنانچ  تسا ، هدرک  دییأت  هعبرا  دایعا  رد  ار  نآ  ندـناوخ  بابحتـسا  هکلب  و  هتخانـش ، ربتعم  ار  اعد  نیا  هک  تسا 

.دنا هتسناد  یم  بحتسم  صوصخب  ار  نآ  زین  همحرلا  امهیلع  يدهشملا  نب  دمحم  خیش  و  سوواط ، نب  دیس 

و تسا ، هدرک  تیاور  ار  هبدـن  ياعد  دوخ ، ياعد  باتک  رد  [ 2  ] يرفوزب نایفس  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  هقث ، لیلج  خیـش   3
زا دیفم  خیش  یسوط ، یلع  یبا  خیش  یلامأ  باتک  تایاور  دیناسا  بسح  رب  هک  تسا ، امهیلع  هللا  ناوضر  دیفم  خیش  خیاشم  زا  ناشیا 
زا خیـش  نیمّود  لهچ و  ار  وا  كردتـسم »  » همتاخ رد  يرون ، ثّدحم  و  تسا ، هدومن  تمحر  بلط  وا  يارب  هدرک و  تیاور  رایـسب  وا 

ندناوخ بابحتسا  هب  ًاحیرص  زین  لیلج  خیـش  نیا  و  تسا ، هدومرف  یهاوگ  ار  وا  ردق  تلالج  تقاثو و  و  هدرمـش ، دیفم  خیـش  خیاشم 
.تسا هداد  يوتف  اعد  نیا 

قیقحت هچنانچ  هک : تسا  نیا  باوج  .دنا  هتـسناد  لاحلا  لوهجم  ار ، يرفوزب  نیـسح  نب  دمحم  لاجر  بتک  بحاص  دوش : هتفگ  رگا 
رایسب وا  زا  گرزب  درم  نآ  و  هدوب ، دیفم  خیش  خیاشم  زا  لاحلا و  مولعم  ناشیا  دش ، نآ 
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هدومرف هنع » هللا  یـضر   » وا قح  رد  دیـس »  » يدهـشملا و نب  دـمحم  هچناـنچ  تسا ، هدومن  تمحر  بلط  وا  يارب  و  [ 3  ] هدرک تیاور 
.دنا

هچ زا  تسین  مولعم  و  دشاب ، هدرک  ذـخا  ار  اعد  نیا  ماما  زا  ات  هدوبن  همئا  رـصع  رد  يرفوزب  نیـسحلا  نب  دـمحم  : » دـیوگب یـسک  رگا 
«. تسا هتفرگ  ار  اعد  نیا  اجک  زا  یسک و 

هدرک تیاور  ماـما  زا  ار  اـعد  نیا  هطـساو  نودـب  يرفوزب ، نایفـس  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  تسا  هتفگ  یـسک  رگم  میهد : یم  باوج 
رد دنـس  اب  ار  یثیدح  دوش  یمن  رگم  دشاب ؛ همئا  اب  رـصاعم  دنک  یم  تیاور  ماما  زا  ار  یتیاور  سک  ره  هک  تسا  مزال  رگم  و  تسا ،
هک راصعا  نآ  رد  نوچ  هکلب  دیامن ، لقن  لاسرا  روطب  دنـس ، فذح  اب  ار  یمّلـسم  ربتعم و  تیاور  ای  دشاب ، هدرک  تیاور  دوخ  باتک 
یم دنـس  نودـب  مه  رگا  و  دـنروایب ، دنـس  نودـب  یتـیاور  اـه  باـتک  رد  هک  تسا  هدوبن  نیا  رب  مسر  هدوـب ، همئا : رـصع  هب  کـیدزن 

باتک زا  هکنیا  زا  سپ  هدوب و  دنس  اب  يرفوزب  باتک  رد  اعد  نیا  ای  هک  تسا  لصاح  نانیمطا  .دندرک  یم  رکذ  ار  نتم  نیع  دندروآ ،
نآ دنس  رکذ  زا  ار  دوخ  مه  يرفوزب  هک  هدوب  روهشم  فورعم و  ردقنآ  هکنیا  ایو  دنا ، هدرکن  لقن  ار  نآ  دنـس  ًهحماسم  هدش ، لقن  وا 

.تسا هدرمش  یم  زاین  یب 

هعیش نیب  ام ، رصع  لثم  مه ، يرغـص  تبیغ  و  همئا : رـصع  هب  کیدزن  راصعا  رد  اعد ، نیا  ندناوخ  هک  دز  سدح  ناوت  یم  نیا  رب  انب 
زا ناگدنامزاب  و  فالسَا ، زا  فالخَا  هدیسر و  تسد  هب  تسد  هک  تسا  يراعش  نیا  و  هدوب ، موسرم  لوادتم و 
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زا و  هدوب ، نف  داتسا  و  ثیدح ، ملع  رد  رحبتم  همه  هک  راصعا  نآ  خویش  نیثدحم و  رظنم  رضحم و  رد  و  هتفرگ ، ار  نآ  ناگتـشذگ ،
رابتعا رب  یـسک  و  هدش ، یم  هدناوخ  دندومرف  یم  تعنامم  تّدش  هب  كردم ، یب  ياهـشور  زا  يوریپ  و  ذخأم ، یب  ياهاعد  ندناوخ 

.تسا هتشادن  يداریا  نآ 

تفرعم و  تایاور ، لاجر  و  ثیداحا ، رابخا و  رد  هک  يا  هداعلا  قوف  عیـسو و  عـالطا  هطاـحا و  عّبتت و  ّتقد و  اـب  یـسلجم ؛ همّـالع   4
تداهـش نآ  هیعدا  دنـس  رابتعا  هب  همدـقم  رد  هک  رئازلا  هفحت  و  راحب ، لثم  ییاه  باتک  رد  ار  اعد  نیا  هکنآ  رب  هوـالع  دراد ، دـیناسا 

یم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  یهتنم  هک  ار  هبدن  ياعد  دنـس  رابتعا  صوصخلاب ، ًاحیرـص و  هدومرف ، لقن  تسا  هداد 
.تسا نیا  داعملا » داز   » باطتسم باتک  رد  ملع ، ناهج  هغبان  مالسا و  ملاع  راختفا  نیا  ترابع  و  تسا ، هدومرف  قیدصت  دوش ،

رفعج ماما  ترضح  زا  ربتعم ، دنس  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تبیغ  رب  فسأت  و  هّقح ، دیاقع  رب  تسا  لمتشم  هک  هبدن  ياعد  اما  «و 
نابرق و دیع  رطف ، دیع  هعمج ، ینعی  دنناوخب  دـیع  راهچ  رد  ار  هبدـن  ياعد  نیا  تسا  بحتـسم  هک  تسا ، لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 

«. ریدغ دیع 

.تسا هدومرفن  ربتعم ، ردصم  ذخأم و  نودب  ناشیا  ار  یمکحم  تداهش  حیرص و  مالک  نینچ  هک  تسا  ققحم 

ياعد هب  هک  یحرش  يادتبا  رد  زین  يرجه ) يافوتم 1154  « ) يدزی یئابطابط  دمحم  نیدلا  ردص   » همالع لیلج  دیس  ناشیا ، رب  هوالع 
.تسا هدومن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هیّورم  تیاور  هب  دانتسا  هدومرف ، موقرم  هبدن 

ضرع هک  یبلاطم  عومجم  هب  هّجوت  اب 
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بابحتـسا و  تسا ، نانیمطا  دروم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  رودـص  و  زرُحم ، نآ ، نتم  هظحالم  اب  صوصخ  هب  اـعد ، نیا  راـبتعا  دـش ،
هب جاتحم  و  دشاب ، یمن  یلاکـشا  هنوگچیه  لحم  و  تسا ، تباث  مّلـسم و  هّماع  هلدا  تهج  زا  لقا  دح  و  صوصخلاب ، زین  نآ  ندناوخ 

.تسین غلب » نم   » رابخا هب  کسمت 

یقرواپ

لقن نآ  تابثا  لیلد  هک  یئاه  تمـسق  رد  یلو  دوش  یم  هظحـالم  ثیدـح  نتم  طـقف  دـشاب  صلاـخ  یلقع  هک  یئاـه  تمـسق  رد  [ 1]
.درک هظحالم  دیاب  مه  ار  ثیدح  دنس  دشاب ،

رد یقفوم  رهن  رانک  رد  دادـغب ، طـساو  یکیدزن  رد  ناـسوق  عباوت  زا  تسا  یگرزب  هد  ءاـف ، حـتف  و  واو ، نوکـس  نیتحتفب و  رفوزب  [ 2]
(. ص166 ج2 ، نادلبلا ، مجعم   ) هلجد یبرغ 

زیمت و  تاـقبط ، تفرعم  و  ثیدـح ، لاـجر و  ملع  رد  هـک  هّرـس  سدـق  يدرجورب  هللا  تـیآ  ربـکا ، مـیعز  مـظعا ، داتـسا  موـحرم  [ 3]
نادرگاش هذمالت و  تیـصخش  لاجر  تفرعم  قرط  زا  یکی  دومرف : یم  دوب ، ریظن  یب  هناگی و  یمالـسا  مولع  ریاس  دـننام  تاکرتشم ،

دروم وا  هکنآ  رب  تسا  هراما  دشاب ، هدشن  وا  رد  مه  یحدـق  دـشاب و  هیاورلا  رثک  یـسک  زا  دـیفم  لثم  یتیـصخش  یتقو  هک  تسا  اهنآ 
.تسا هدوب  دامتعا  قوثو و 

ننس هلدا  رد  حماست  غلب و  نم  رابخا 

، دنا هداد  نآ  ندناوخ  بابحتـسا  هب  يوتف  هدرک و  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  اعد  نیا  هک  یناسک  دنتـسم  دـنا ، هدرک  نامگ  یـضعب 
هب یفیعـض  دنـس  اب  هک  تسا  یئاج  رد  ننـس  هلدا  رد  حماست  هک  دنا  هدرک  لاکـشا  اذل  .تسا  ننـس  هلدا  رد  حماست  و  غلب » نم   » رابخا

.دنا هدرکن  رکذ  دوشب  موصعم  هب  یهتنم  هک  يدنس  هبدن  ياعد  يارب  و  دسرب ، موصعم 

: هک تسا  نیا  لاکشا  نیا  زا  باوج 

، ًالوا

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نانیمطا  تسا ، دـحاو  ربخ  تیّجح  كالم  هک  يزیچ  نآ  و  تسا ، نانیمطا  دروم  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  اعد  نیا  رودـص  دورو و 
.دوش یم  دامتعا  هقف  رد  یهاگ  مه  هفوقوم  رابخا  هب  اذل  تسا و  رودص 

.تسا تباث  مه  اعد  نیا  بابحتسا  اعد ، هّماع  هلدا  قالطا  سفنب  ًایناث ،

غولب و هکلب  دشاب ، موصعم  هب  لصتم  دنـس  اب  غولب  دیاب  هک  تسا  هدـشن  رکذ  غلب » نم   » رابخا ننـس و  هلدا  رد  حـماست  باب  رد  ًاثلاثو ،
ار نآ  قالطا  و  دینز ، یم  هیشاح  لیلد  یب  ثیداحا ، هدعاق و  هب  ارچ  امش  .دنک  یم  تیافک  ًالسرم  ای  ًادنسم  دشاب  وحن  ره  هب  ندیـسر 

خیـش هچنانچ  تسا ، یفاک  غولب  رد  زین  دشاب  لمتحم  یتیاور  هب  وا  دانتـسا  رگا  لمع ، ناحجر  هب  هیقف  ياوتف  یتح  .دـیزاس  یم  دـیقم 
حیرـصت هدومرف ، موقرم  ننـس  هلدا  رد  حماست  زاوج  رد  هک  يا  هلاسر  تاهیبنت  زا  مجنپ  هیبنت  رد  مه  يراصنا ؛  یـضترم  خیـش  مظعا ،

هب امدـُق  هک  یئاج  .دـنا  هدرک  یم  رکذ  ار  تایاور  نوتم  زین  یئاوتف  بتک  رد  هک  تسا  یئاـهقف  ياوتف  راـبتعا ، هب  یلوا  .تسا و  هدرک 
اب تابحتـسم  دروم  رد  دندرک ، یم  لمع  صوصنلا » زاوعا  دنع   » یملع نابز  هب  ای  صن  نادـقف  دراوم  رد  یمق » هیوباب  نب  یلع   » هلاسر

[. 1  ] تسا یفاک  یلوا  قیرط  هب  هیقف  ياوتف  و  ربخ ، قلطم  دورو  غلب » نم   » رابخا دوجو 

یقرواپ

ینکلا ص507 . نیرئازلا ، هیدـه  ص164 . همالع ، لاـجر  ص283 . یـشاجن ، لاـجر  هب  دوش  عوجر  لـصف  نیا  بلاـطم  هب  عجار  [ 1]
رئازلا حابصم  ص503 . و 193 و 194 و 195 و ج4 ، ص184  ج8 ، هعیرذلا ، ص18 . ج1 ، راونالا ، راـحب  ص403 . ج1 ، باقلالاو ،

دمحم رازم  یطخ ) هخسن   ) 7 لصف
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ج3، كردتسم ، ص255 299 . لابقا ، .یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  زا  هخـسن  ود  ره  یطخ ) هخـسن   ) ياعد 107 يدهشملا  نب 
فیرش هبدن  ياعد  حرش  .نادلبلا  مجعم  .خیش  ننس  هلدا  رد  حماست  زاوج  هلاسر  .یـسلجم  همالع  رئازلا  هفحت  .داعملا و  داز  ص521 .

.یئابطابط دمحم  نیدلا  ردص 

ونلا کب  ترقتسا  نیا  يرعش  تیل  هلمج  هرابرد  شسرپ  هب  خساپ  یسررب و 

ار باوج  سپس  و  میسانشب ، ار ، سدقم  ناکم  ود  نیا  يوضر ، و  يوطوذ ، تسخن  تسا  مزال  دوش ، یسررب  رتهب  شسرپ  هکنیا  يارب 
.مینک حرطم 

کی رد  مرح ، لخاد  رد  تسا  یعـضوم  تسا ، رتروهـشم  ّمض  اّما  ّمض ، ءاط و  حتفب  يوط  وذ  دیوگ : یم  نیرحبلا » عمجم  : » يوط وذ 
یم ظفلت  نیونت  اب  مه  یهاگ  هک  ءاطلا  هثلثم  يوطوذ  تسا ، هتفگ  سوماق »  » دوش یم  هدید  هّکم  ياه  هناخ  اجنآ  زا  هک  هّکم  یخسرف 

.هّکم کیدزن  تسا  یعضوم  دوش 

.هّکم کیدزن  تسا  یعضوم  اط  مض  هب  يوط  يذ  هک : تسا  هدرک  لقن  يرهوج  زا  نادُلبلا » مجعم  »

فیرشت هّکم  هب  ترـضح  نآ  نامز  ره  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  هاگزامن  يوطوذ  دسیون : یم  [ 1 « ] هفرشملا هّکم  رابخأ  »
.دندناوخ یم  اجنآ  رد  ار  حبص  زامن  هدومرف ، فقوت  اجنآ  رد  ار  بش  و  دندمآ ، یم  دورف  يوط  يذ  رد  دندروآ  یم 

.تسا نآ  نیمز  ینعی  هّکم ، نطب  يوطوذ  هک  تسا  هدش  تیاور  [، 2 « ] هفرشملا هّکم  رابخأ   » رد زین  و 

ادـخ لوسر  لوزن  لحم  كرابم و  مرتحم و  سّدـقم و  تسا  یناکم  يوطوذ  دـشاب ، دارم  هک  ینعم  ود  نیا  زا  کـی  ره  هب  نیا  رب  اـنب 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا و  یلص 

رد هدوب و  هبّیط  هنیدم  ياههوک  زا  هک  كرابم  سّدقم و  تسا  یهوک  يرکَس ، دننام  ءار  حتف  هب  يوضر » : » يوضر
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ات و  تسا ، هماهت  ياههوک  يادـتبا  نآ  و  دـشاب ، یم  اـهتخرد  اـهبآ و  اهلیـسم و  اـهنیمز و  اـه و  هرد  ياراد  دراد و  رارق  ُعبنی  یکیدزن 
[. 3  ] تسا هدش  دراو  یتایور  نآ  لضف  حدم و  رد  و  تسا ، هار  بش  راهچ  هنیدم 

خساپ اما 

، دورن نوریب  اجنآ  زا  و  دشاب ، هدیزگ  لزنم  یـصوصخم  ناکم  رد  هک  تسین  تروص  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دیدومرف : هکنیا 
هعیش هب  ّتنس  لها  زا  یضعب  هچنانچ  تبیغ ، بادرس  رد  هن  و  يوط ، يذ  و  يوضر ، رد  هن  ترـضح  نآ  .تسا  حیحـص  قح و  ینخس 

راظتنا هعیـش  و  دوش ، یم  رهاظ  اجنأ  زا  و  هدش ، بیاغ  بادرـس  رد  ترـضح  نآ  هک  نخـس  نیا  و  دنـشاب ، یمن  ناهنپ  دنا ، هتـسب  ارتفا 
زین يوط  يذ  يوضر و  عوـضوم  رد  و  [ 4  ] تسا راکـشآ  راد  خاش  ياهارتفا  زا  یکی  دنـشک ، یم  بادرـس  زا  ار  ناشیا  ندمآ  نوریب 

هن .دـشاب  یمن  تبیغ  نامز  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هاگیاج  زین  لحم  ود  نیا  ینعی  تسا  رارق  نیمه  هب  بلطم 
.دنا هدادن  تبسن  ار  نآ  ناشیا  هب  مه  ّتنس  لها  یتح  هتفگ و  ار  نیا  هّیماما  هعیش 

هتفر نیب  زا  هدـش و  ضرقنم  تسا  اهنرق  نونکا  هک  [ 5  ] هّیناسیک قرف  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  لقن  هّیفنح  دـمحم  دروم  رد  طقف  هلب ،
.تسا هدیزگ  تماقا  يوضر  هوک  رد  يو  هک  دنا  هتشاد  ار  هدیقع  نیا  دنا ،

، دنرب یم  فیرشت  دنهاوخب  ناکم  ره  اج و  ره  هب  هکلب  دنرادن ، رارق  ینّیعم  ناکم  رد  تبیغ  رصع  رد  ترضح  نآ  هک  مه  بلطم  نیا 
ترضح نآ  هک  میتسه  ام  نیا  و  دنهد ، یم  ماجنا  دنراد  هک  ار  یفیاظو  و 
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زا هک  يا  تیادف  هب  مناج  انم =  لخی  مل  ّبیغم  نم  تنأ  یـسفنب   » هلمج نیا  رد  هبدن  ياعد  نیمه  رد  و  تسا ، حیحـص  مینیب ، یمن  ار 
زین رگید  ثیداحا  رابخا و  هغالبلا و  جـهن  زا  و  تسا ، هدـش  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  یتسین .» رود  هب  ام  عامتجا  زا  یلو  یناهن  اـم  مشچ 

: تسا تارایز  زا  یکی  ترابع  رد  و  [ 6  ] دوش یم  هدافتسا 

«. تسا اهرهش  رد  رضاح  ناهنپ و  اه  مشچ  زا  هک  یماما  رب  مالس  راصمالا =  یف  رضاحلا  راصبالا  نع  بئاغلا  مامالا  یلع  مالسلا  »

یقرواپ

ص436. ج1 ، [ 1]

ص197. ج1 ، [ 2]

ج4. ص1218 و 1219 ، ج3 ، ص926 و 927 . متفه ، باب  زا   8 لصف 5 و  باب زا   7 لصف یفطصملا ، راد  رابخاب  افولا  ءافو  [ 3]

نایب لصفم  روطب  عوضوم  نیا  هدـنراگن  فیلأت  ص371 373 ، رثالا ، بختنم  و  ص204 206 ، ناما ، نما و  دـیون  باـتک  ود  رد  [ 4]
.تسا هدیدرگ  راکشآ  ارتفا  نیا  نالطب  و  هدش ،

دنتفگ يا  هقرف  .تسین  مولعم  شیاج  هدرک و  تبیغ  هدرمن و  هیفنح  دمحم  دـنتفگ  یم  يا  هقرف  دـنا : هدوب  يددـعتم  قَِرف  هیناسیک  [ 5]
هلمجلاب .دش  شماقم  مئاق  وا  زا  دعب  مشاهوبا  هللادبع  شدنزرف  و  هتفر ، ناهج  زا  وا  دنتفگ  رگید  هقرف  و  هدـش ، میقم  يوضر  لابج  رد 

قرف هب  دوش  عوجر   ) دـنا هدوب  هیناسیک  زا  هقرف  کـی  تسا  يوضر  هوک  رد  دـنتفگ  یم  هک  اـهنآ  و  دنتـشاد ، داـیز  تاـفالتخا  قرف و 
(. ریصبتلاو ص34 38 ص26 36 ، یتخبون ، هعیشلا 

بختنم ص102 و  یسوط ، خیش  تبیغ  و  ًالامشو ، ًانیمی  اوذخأو  تسا  نیا  نآ  يادتبا  هک   150 هبطخ هغالبلا  جهن  هب  دوش  عوجر  [ 6]
ص257 و 262. ، 2 لصف ، 27 باب هدنراگن ، زا  رثالا 

يوضر يوط و  يذ  اب  ماما  طابترا 

هچنآ زا 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


کب ترقتسا  نیأ  يرعش  تیل   » هلمج نیا  و  دنرادن ، رارق  يوضر  رد  هن  و  يوط ، يذ  رد  هن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  مولعم  دش  هتفگ 
ماگنه نامه  و  لاح ، نامز  زا  شسرپ  و  دشاب ، یمن  ترضح  نآ  یمئاد  هاگرارق  زا  شسرپ  مه ، يرث » وأ  کلقت  ضرأ  يأ  لب  يونلا 
تسین علطم  ترـضح  نآ  هاگرارق  رب  یـسک  ثیداحا  بسح  رب  اریز  تسین ، یقیقح  ماهفتـسا  شـسرپ و  هکلب  و  تسا ، اعد  باطخ و 

.دنک یم  دییأت  ار  عوضوم  نیمه  تسا  اعد  نیا  رد  هک  یئاهماهفتسا  تارابع و  و  [ 1]

هتفر و نیب  زا  هقرف  کی  هک  هّیناسیک  هدـیقع  اـب  و  دـنرادن ، ینیعم  صخـشم و  هاـگرارق  ترـضح  نآ  هک  دراد  تلـالد  هلمج  نیا  سپ 
نیا و  دنک ، یم  لاطبا  ار  هّیناسیک  هدیقع  ًاحیرص  اعد  نیا  ياه  هلمج  زا  يرایـسب  هلمج و  نیا  هکلب  درادن ، یطابترا  دنا  هدش  ضرقنم 

.دیامن یم  در  تسا  هدش  هک  ار  يداعبتسا 

دیاقع ًاحیرـص  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  دراد و  یطابترا  هچ  هّیفنح  دـمحم  ای  هّیناسیک و  دـیاقع  اب  اـه  هلمج  نیا  دـینیبب ، امـش  نم ! ياـقآ 
:؟ دنک یم  در  ار  هّیفنح  دّمحم  ّتیودهم  تماما و  هّیناسیک و 

هریخلا دعب  هریخلا  نیأ  لیبسلا  دعب  لیبسلا  نیأ  قداص ، دعب  قداصو  حلاص ، دعب  حلاص  نیسحلا  ءانبأ  نیأ  نیسحلا ، نیأ  نسحلا ، نیأ  »
یماو تنأ  یبأب  يربکلا ، همطاف  نباو  ءارغلا ، هجیدخ  نباو  یـضترملا ، یلع  نباو  یفطـصملا ، یبنلا  نبا  نیأ  ...هعلاطلا  سومـشلا  نیأ 
دندش هچ  و  نیسح ، ماما  دش  هچ  نسح و  ماما  دش  هچ  ...نیمرکالا =  ءابجنلا  نبای  نیبرقملا  هداسلا  نبای  یمحلاو  ءاقولا  کل  یـسفنو 

نیشناج حلاص و  فلس  زا  حلاص  فلخ  يرگید  زا  سپ  کی  ره  هک  نیسح ،: نادنزرف 
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دنزرف تسا  اجک  تیادـه ...؟) يامنهار  و   ) هار زا  سپ  تیادـه ) يامنهار  و   ) هار تسا  اجک  دـندوب ، نیتسار  ياوشیپ  زا  سپ  نیتسار 
رد مردام  ردپ و  نم و  ناج  يربک ؟ همطاف  ءاّرغ و  هجیدخ  دنزرف  تسا  اجک  .یـضترم  یلعو  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  یفطـصم  ربمایپ 

،...«. داب راثن  تهار 

یم در  ار  هّیفنح  دـمحم  تماما  هب  نیلئاق  هّیناسیک و  تسا و  يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذـم  اب  قفاوم  همه  هک  اه  هلمج  هنوگنیا  زا  اـه  هد 
.تسا دوجوم  اعد  نیا  رد  دنک 

هب روکذم  تالمج  ریاس  هلمج و  نیا  دوخ  و  درادن ، هّیناسیک  هدـیقع  زا  يدـییأت  چـیه  هلمج  نیا  نیقی  روطب  هکنیا  اب  دوش : هتفگ  رگا 
و تسا ، تهج  هچ  زا  ناکم  ود  نیا  اب  جـع )  ) نامزلا بحاص  ترـضح  طابترا  سپ  دـنک ، یم  مالعا  ار  اهنآ  هدـیقع  نالطب  تحارص 

.تسا هدش  رکذ  اعد  رد  صوصخلاب  ناکم  ود  نیا  ارچ 

هک تسا  رگید  هکربتم  و  هسدـقم ، نکاما  ریاس  اب  ناشیا  طاـبترا  دـننام  ناـکم  ود  نیا  اـب  ترـضح  نآ  طاـبترا  هک : تسا  نیا  خـساپ 
هفوک دجسم  ینیسح و  يورغ  دهشم  هبّیط و  هنیدم  دجسم  مارحلا و  دجسم  لثم  دراد ، تلیضف  نکاما  نآ  رد  ادخ  تدابع  شتسرپ و 

رد ّتیصوصخ  ود  نیمه  هطساو  هب  زین  ار  ناکم  ود  نیا  و  دنراد ، دمآ  تفر و  نکاما  نیا  رد  ترضح  تسا  هدش  مولعم  هک  هلهس ، و 
نآ تاماقم  زا  یکی  زین  يوضر  هوک  يربک  يرغـص و  تبیغ  رد  دوش ، یم  هدافتـسا  رابخا  یـضعب  زا  هچنانچ  اریز  دـنرب ، یم  مان  اعد 

[. 2  ] دنرب یم  فیرشت  اجنآ  یهاگ  هک  تسا  ینکاما  زا  و  ترضح ،

هدش هدرب  مان  اعد  نیا  رد  ناکم  ود  نیا  هک  نیا  هتکن  و 
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مه اب  وا  روهظ  راظتنا  رد  همه  هک  يدوعوم  نآ  هکنیا  و  دشاب ، يدهم  نییعت  رد  هّیناسیک  هابتشا  هب  هراشا  تسا  نکمم  هکنیا  رب  هوالع 
هبدن و ماقم  رد  اریز  تسا ، یبدا  يا  هتکن  تسا  یهلا  ياهتّجح  ناماما و  دنزرف  همطاف و  یلع و  دالوا  زا  ربمغیپ و  ترتع  زا  دنکیرش ،

دننام رگید  نکاما  ات  تسا  رتذـفان  بولق  رد  رت و  بسانم  ناکم  ود  نیا  رکذ  ترـضح ، نآ  ناکم  اج و  زا  یعالطا  یب  زا  رثأت  راهظا 
رگا ار  يا  هدرک  رفـس  بوبحم  هکنیا  لثم  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  اـی  مارحلا  دجـسم  اـی  ارماـس  رد  ترـضح  نآ  هناـخ 

راـهظا شهاگـشیاسآ ، ناـکم و  اـج و  لاـح و  زا  يربـخ  یب  زا  میلاـنب و  وا  قاِرف  نارجه و  شتآ  شزوـس  زا  و  مینک ، داـی  میهاوـخب 
هب یئاـجک ، رد  نونکا  میناد  یمن  : » میئوگ یمن  میریگ ، یم  اوه  ناـبایب و  اـیرد و  هوک و  رد  ار  زیزع  رفاـسم  نآ  غارـس  مینک ، ینارگن 

نیکست ار  هبدن  اه  نومضم  نیا  اریز  يا » هتسشن  هزبس  رابیوج و  رانک  ای  قاطا  رد  ای  يا ، هدیمرآ  باوخ  رتسب  رد  ای  يا ، هدیـسر  لزنم 
زا رود  هوک و  رد  و  ناـبایب ، رد  اـی  یتکرح  لاـح  رد  یئاـجک ، رد  نونکا  میناد  یمن  : » میئوگب هک  تسا  نیا  بساـنم  هکلب  دـهد ، یم 

.»؟ یتسه اهنت  تحاران و  يدابآ 

سونأم میقتسم و  عبط  میلـس و  قوذ  و  دوش ، هدروآ  هبدن  لاح  رد  اه  هلمج  هنوگنیا  دیاب  لاح ، ياضتقم  هب  مّلکت  تغالب و  بسح  رب 
.دنک یم  كرد  ار  تاکن  نیا  بدا ، اب 

هب هراشا  يارب  يوط  يذ  يوضر و  لثم  ینکاما  رکذ  هک  تسا  نکمم  و 
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دـش دمآ و  ماما و  فرـصت  تحت  هدوب ، هّیناسیک  رظن  دروم  هک  مه  يوضر  يوط و  يذ  یتح  سدقم ، ياه  ناکم  همه  هک  دـشاب  نیا 
.دنتسه ترضح  نآ 

لقن مه  هفرـشملا » هّکم  رابخا   » زا هچنانچ  يوط  يذ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسه ، لامتحا  هس  نیا  زا  دعب  زین  يرگید  لامتحا  و 
[. 3  ] دشاب هبّیط  هنیدم  يوضر  زا  دارم  و  همظعم ، هکم  دوخ  دش ،

تـسس ار  نآ  نتم  هجو  چـیه  هب  و  تسا ، یئانعم  ای  یبدا  تاکن  هنوگنیا  تیاعر  هب  اعد  نیا  لثم  رد  ناـکم  ود  نیا  رکذ  لاـح ، ره  هب 
تحارـص مه  هک  يوط » يذ  مأ   » هملک و  اهریغ » وأ   » هملک و  ...تنأ » یـسفنب   » لثم یئاه  هلمج  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  دزاـس و  یمن 

یم مولعم  دـنرادن ، یمولعم  هاگرارق  ترـضح  نآ  هکنیا  مه  و  میریگ ، یمن  ینیعم  ناـکم  رد  ار  ترـضح  نآ  غارـس  هکنیا  رب  دـنراد 
.تسا طابترا  یب  هّیناسیک  دیاقع  اب  هّرملاب  هک  دوش 

هجوت لباق  هتکن 

رحبتم همالع  [، 4  ] راحب رد  یـسلجم  همالع  رب  هوالع  و  هدـش ، دراو  زین  رگید  ياهترایز  رد  ...يرعـش » تیل   » زیمآ شـسرپ  هلمج  نیا 
: ظفل نیا  هب  تسا ، هدومرف  تیاور  اهترایز  زا  یکی  نمض  رد  دوخ  خیاشم  زا  یعمج  زا  زین  ّربش 0  هللادبع  دیس 

[. 5 « ] يوط يذ  وأ  تنأ  يوضربأ  يرث  وأ  کلقت  ضرأ  يأ  مأ  يونلا  کب  ترقتسا  نیأ  يرعش  تیل  »

یم جراخ  مه  نتم  تبارغ  زا  ثیدـح  نف ، لها  حالطـصا  هب  دوش و  یم  دـییأت  زین  هار  نیا  زا  هلمج  نیا  راـبتعا  تحـص و  نیا ، رب  اـنب 
.دوش

یقرواپ

ص102. خیش ، تبیغ  [ 1]

ص345. ج2 ، راونالا ، حیباصم  ص267  ج22 ، راونالا ، راحب  ص103  خیش ، تبیغ  [ 2]

.هلباقم هنیرق  هب  [ 3]

ج22، [ 4]
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ص240.

ح203. ص344 ، ج2 ، راونالا ، حیباصم  [ 5]

مالسلا مهیلع  رشع  ینثا  همئا  تماما  هبدن و  ياعد 

دراو یللخ  تهج  نیا  زا  نآ  رابتعا  رد  و  دـهاک ، یمن  يزیچ  نآ  نتم  تّوق  زا  رـشع : ینثا  همئا  ددـع  مان و  هب  اـعد  نتـشادن  حیرـصت 
يرـشع ینثا  هعیـش  بهذـم  فالخ  هک  یبلطم  هب  هراشا  ای  حیرـصت  هک  ًاصوصخ  درادـن  موهفم  اجنیا  رد  حیرـصت  مدـع  و  دوش ، یمن 

.درادن دوجو  هجو  چیه  هب  اعد  رد  دشاب ،

هیلع یلع  تیالو  تفالخ و  هلأسم  سپـس  و  هدـش ، حرطم  توبن  عوضوم  رد  يا  هدـنزرا  ساسح و  هدـمع و  بلاطم  هبدـن ، ياعد  رد 
نینچمه و  هدش ، ناونع  ترضح ، نآ  بقانم  لیاضف و  اهیراکادف و  تادهاجم و  و  عوضوم ، نیا  هلدا  صوصن و  زا  یضعب  مالـسلا و 

لوسر ادـخ و  بناج  زا  هدـش  نییعت  بوصنم و  هفیلخ  نآ  اب  ناتـسرپ ، هاج  قافن و  هنیک و  لها  هک  یئاـه  ینمـشد  اـه و  تفلاـخم  هب 
یعقاو ربهر  و  دش ، هچنآ  دش  و  دنداد ، رییغت  دش  یم  اهناسنا  همه  يدازآ  تداعـس و  هب  یهتنم  هک  ار  مالـسا  یعقاو  ریـسم  و  دـندرک ،

.تسا هدیدرگ  هراشا  دنتخاس ، نیشن  هناخ  ار  مالسا 

هک تسا  يرادـمامز  هلأسم  دریگ ، یم  رارق  ضرعت  دروم  هیعدا  رابخا و  ثیداحا و  رد  رتشیب  هک  مهم  یـساسا و  هلأسم  تسا  یهیدـب 
ولج تیلهاج  رصع  نوچ  ار  نالها  ان  يرادمامز  هئّیـس  ّتنـس  لّوا ، زور  راک و  زاغآ  زا  هدش ، نییعت  بوصنم و  ماما  هب  کسمت  كرت 
هیقب ترضح  روهظ  ات  یناهج ، تسبرد و  هچراپ و  کی  روط  هب  ار  مالـسا  شخب  يدازآ  هدنهد و  تاجن  ياه  همانرب  يارجا  و  دروآ ،

.تخادنا قیوعت  ریخأت و  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  هللا 

ره زا  تبیصم  نیا 
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یخیرات یمسر و  نییعت  نآ  اب  و  ددعتم ، ياه  مالعا  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  ياه  شرافس  همه  نآ  اب  هک  دوب  رتالاب  تبیـصم 
ربیخ و دُُحا و  ردب و  هوزغ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  زا  هک  یئاه  هنیک  هاج و  ّبح  يارب  اسر ، تادیکأت  همه  نآ  اب  و  ریدغ ،

نوچ و  دنتـشاذگ ، رانک  ار  حتاف  ملاع و  قیال و  ياوشیپ  تلادـع و  قح و  درم  هناگی  نآ  دنتـشاد ، لد  رد  اهنیا  ریغ  بازحا و  نینح و 
ياه همانرب  دیحوت و  نید  تفرشیپ  زا  عنام  و  مورحم ، عماوج  تاجن  هار  دس  هک  ار  اهنآ  رگرامثتسا  دبتسم و  كرـشم و  نادنواشیوخ 
يراک هابتشا  اب  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  وا  اب  دوب ، هتشادرب  نایم  زا  دندوب  ادخ  توعد  نید و  هزوح  هب  مجاهم  مالسا و  یّقرتم  یهلا و 

و دسافم ، همه  نیا  راتفرگ  زورما  ات  ار  هعماج  و  هدرک ، لامیاپ  ار  مالـسا  ياه  همانرب  نیرت  یـساسا  زا  یکی  مدرم ، لافغا  گنرین و  و 
.دنتخاس اه  یناماسبان  اهرسدرد و 

یـسایس یبالقنا و  ياعد  رد  اذـل  .تسا  نیمه  دوش ، رتشیب  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یعوضوم  و  دـش ، داجیا  اجنیا  زا  مه  دـسافم  ریاـس 
.تسا هدش  حرطم  تبیصم  نیمه  همدقم ، رد  مه  هبدن 

و هدـش ، هتفگ  زین  دـندش  لمحتم  قلخ  تیادـه  هار  رد  هک  یبئاصم  رگید و  ناماما  زا  نخـس  اعد ، نیا  زا  یئاـه  هلمج  رد  کـلذ ، عم 
: هلمج

 = یـصُقا نم  یـصُقاو  یبس ، نم  یبسو  لُتق  نم  لـتُقف  ...نیداـهلا  دـعب  نیداـهلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  لـثتمی  مل  »
هراب رد  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  نامرف 
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هراوآ نـطو  زا  يا  هتـسد  دنتـشگ و  ریـسا  يا  هدـع  دـندش ، هتـشک  ییاـه  تیــصخش  ...دـشن  تعاـطا  یپ  رد  یپ  ناگدـننک  تیادـه 
«. دندیدرگ

یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف  رد  ار  تماما  هک  تسا  هعیـش  بهذـم  قباطم  و  تیب : لها  بئاصم  رکذـت  همه  دـعب ، ياه  هلمج  و 
: اه هلمج  نیا  دننام  دنناد ؛

« ...نیأ ...نیسحلا  ءانبأ  نیأ  نیسحلا  نیأ  نسحلا  نیأ  »

نمضتم همه  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترـضح  ياه  هناشن  و  تایـصوصخ ، و  همئا : لئاضف  بئاصم و  دروم  رد  اعد  تارقف  هلمجلاب  و 
اعد نیا  تّوق  بجوم  هک  یتاهج  زا  یکی  و  تسا ، هدـش  تباث  مّلـسم و  نآ  تحـص  ریثک ، ثیداحا  تاـیاور و  رد  هک  تسا  یبلاـطم 
ببس نتم ، یهاگ  دنیامرف ، یم  ثیدح  ياملع  هچنانچ  .دشاب و  یم  فطاوع  جّیهم  يداقتعا و  تاکن  زا  رپ  مکحم و  نتم  نیمه  هدش 

.دوش یم  تّوق  ببس  هک  تسا  يدراوم  نامه  زا  اجنیا  ددرگ و  یم  فعض  ببس  سکع  هب  یهاگ  و  دنس ، رابتعا  تّوق 

: رگید حیضوت 

ضرغ تسا ؛ تغالب  فالخ  و  مالک ، ندـش  ینالوط  بجوم  همئا : بقانم  مامت  حرـش  ییاعد  نینچ  رد  و  تسا ؛ هبدـن  يارب  اـعد  نیا 
هقباس و  سنا ، هطساو  هب  هدنناوخ  هک  تسا  بلاطم  یضعب  هب  هراشا  اب  هبدن  اعد و  ضرغ  هکلب  تسین ، لیـصفت  روطب  هّقح  دیاقع  نایب 

نیأ نسحلا  نیأ  : » دیوگ یم  یتقو  ًالثم  اذل  .دشاب  هدرشف  اه  هلمج  یضعب  دنچ  ره  تسیچ  نآ  زا  دوصقم  دارم و  هک  دمهف  یم  ینهذ 
.دوش یم  مسجم  شنهذ  رد  دروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  ماما  ود  نیا  بئاصم  همه  نیسحلا »

ینامسج جارعم  هبدن و  ياعد 

: هک تسا  نیا  رگید  شسرپ  دش ، هتفگ  هکنانچ 

، رابخا تایآ و  قافتا  و  عامجإ ، اب  کئامس » یلا  هحورب  تجرعو   » هلمج
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اعد نتم  تهج  نیا  هب  دراد و  تفلاـخم  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا و  یلـص  مرکا  لوـسر  جارعم  ندوـب  ینامـسج  رب  دـنراد  تلـالد  هـک 
دوش یم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  رودص  هب  نانیمطا  مدع  بجوم  و  فیعض ،

.دشاب یم  کئامس » یلا  هب  تجرعو   » نآ حیحص  هک  هدش ، فیرحت  قیقحتلا  یلع  نف  لها  دزن  هلمج  نیا  هک : تسا  نیا  خساپ 

: تسا هدومرف  [ 1  ] رئازلا هّیحت  رد  هیلع  هللا  همحر  يرون  ثدحم   1

اعد ترابع  هدوب  رئازلا » حابـصم   » فیلأت زا  لبق  اهتدـم  ود  ره  فیلأت  هک  میدـق  رازم  باتک  يدهـشملا و  نب  دـمحم  رازم  باـتک  رد 
نکیل و  دوب ، نینچ  زین  مدید  ریقح  هک  رئازلا  حابـصم  خُسن  زا  یـضعب  رد  و  کئامـس ،» یلا  هب  تجرعو  : » میدرک لقن  هک  تسا  نینچ 
.هدوب خسن  نیا  زا  زین  یسلجم  حابصم  هخـسن  و  کئامـس » یلا  هحورب  تجرعو   » تسا نینچ  هرقف  نیا  حابـصم ، خسن  زا  يا  هلمج  رد 

هدش یفیرحت  دنا  هدوب  دساف  دئاقع  یبلق و  ضارما  هب  التبم  هک  نیخـسان  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  حابـصم  خـسن  رد  دوش  یم  مولعم  سپ 
.تسا

هدرک دییأت  هداد و  حرش  ار  يرون  ثدحم  دوخ  داتسا  نخـس  نیمه  [ 2  ] رئازلا هیده  رد  زین  یمق  ثدحم  سابع  خیـش  جاح  موحرم   2
.تسا

یلا هب  تجرعو   » هلمج نیا  میدرک ، هراـشا  نآ  هب  ًـالبق  هـک  يدهـشملا  نـب  دـمحم  ریبـک  رازم  زا  یـسیفن  یمیدـق  یطخ  هخـسن  رد   3
.تسا هدش  طبض  کئامس »

رد رهاظ  تأطوأ »  » اریز تسا ، حیحص  هب » تجرعو   » هخـسن هک  تسا  نیا  دیؤم  دهاش و  زین ، کبراغمو » کقراشم  هتأطوأو   » هلمج  4
جورع نوچ  دنک ، یم  دییأت  ار  ینعم  نیمه  زین  قاربلا » هل  ترخسو  ، » هکنانچ تسا  ندوب  ینامسج 
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.درادن بکرم  هب  جایتحا  یحور 

.تسین اهنت  یحور  جورع  دارم  دشاب  حیحص  هحورب » تجرعو   » هخسن ًاضرف  هکنیا : رب  دنراد  تلالد  هلمج  ود  نیمه   5

هدوب حور  اب  طقف  جارعم  هک  درادن  تحارص  هرقف  نیا  میئوگ ، یم  هحورب » تجرعو   » هخسن تحص  ضرف  رب  مجنپ ، هجو  رب  هوالع   6
رد هبقر  ظفل  لامعتـسا  دـننام  تسا ، لوادـتم  رایـسب  لک ، رد  ءزج ، يارب  عوضوم  ظفل  لامعتـسا  مجع ، برع و  ناـبز  رد  اریز  تسا ،
نآ زا  و  دوش ، یم  ناج  رد  لامعتـسا  زین  یـسراف  رد  یحورب .» کتئج   » و ءادـفلا » کل  یحور   » دـشاب ینعم  نیمه  هب  دـیاش  .ناسنا و 

: رعش نیا  لثم  دوش ؛ یم  هدارا  ندب ، صوصخ  یهاگ  هکلب  ندب ، ناج و  زا  معا 

مدع زا  نوریب  دروآ  دوجو  نیاک  یئادخ  عناص  مدق  ات  رس  زا  تناج  رب  نیرفآ  نارازه  اناج 

یقرواپ

ص260. [ 1]

ص506 507. [ 2]

بدا ملع و  گرزب  دیتاسا  زا  یکی  یقیقحت  مالک 

یلقع و مولع  رد  هک  ار  1316ه » دلوتم  » ینارهت لضفلاوبا  ازریم  جاح  ریهـش  همالع  مالک  دوش ، نشور  ًالماک  عوضوم  نیا  هکنیا  يارب 
یبوبح 5 دیعس  دمحم  دیس  و  یّلح ، ردیح  دیـس  گرزب  رعاش  حودمم  و  تغالب ، تغل و  رعـش و  بدا و  نف  رخافم  زا  داتـسا و  یلقن 

.مینک یم  لقن  تسا  هدوب 

: دیامرف یم  دنمشناد  بیدا  درم  نیا 

لاش : » دـنیوگ یم  ًالعف  برع  هچنانچ  دـننک ، یم  لامعتـسا  حور  اب  مسج  ینعم  هب  تسبالم  اـی  ّلـحم  ّلاـح و  هقـالع  هب  ار  حور  هاـگ 
شناج ای  دیـشوپ  ار  شناج  دنیوگ : یم  هک  تسا  فراعتم  تالامعتـسا  نیا  زاجح  قارع و  رد  و  هحور » حرج  : » دنیوگ یم  ای  هحور »

نیا رب  لّزنم  کئامـس » یلا  هحورب  تجرعو   » هبدـن ياعد  ترابع  و  حیـصف ، تسا  یلامعتـسا  حیحـص و  يا  هقالع  نیا  و  هدـش ، مخز 
مئاق ترورض  نوچ  تسا 
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[. 1  ] هدش ررقم  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  تسا ، وا  دعاسم  زین  ناهرب  ینامسج و  جارعم  رب  تسا 

هکنیا نایب  رد  کئانفب » ّتلح  یتلا  حاورالا  یلعو  کیلع  مالـسلا   » اروشاع تراـیز  زا  هلمج  نیا  حرـش  رد  یتاـقیقحت  زا  سپ  ناـشیا 
: دیامرف یم  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  انالوم  ترضح  يافواب  باحصا  نامه  حاورا  زا  دارم 

: دیآ یم  حیحص  رظن  رد  و  زیاج ، رابتعا  دنچ  هب  اهنآ  هب  هخانا  لولح و  تبسن 

نوچ و  دوش ، یم  لامعتـسا  ینعم  نیا  هب  حور  هک  دش  هراشا  هچنانچ  .دشاب  رهاط  سدـقم و  ماسجا  نامه  حاورا ، زا  دارم  هکنیا  یکی 
یم یلاعت  يادخ  و  دنا ، هللا  لیبس  یف  لوتقم  زا  یقیقح  قادـصم  نقیتم و  ردـق  هک  دـنراد  ینادواج  تایح  هتبلا  بانج ، نآ  باحـصا 

، همّرکم ماسجا  نیا  هدارا  و  حور ، قالطا  اذهل  [ 2 ( ] نوقزری مهبر  دنع  ٌءایحأ  لب  ًاتاومأ  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  الو  : ) دیامرف
اِنف لحر و  زا  دارم  نیا  رب  انب  و  تسا ، هتفگ  هللادـبع » یبأ  ربقب  هخینُملا   » هک رباج  ترایز  هرقف  تسا  هجو  نیا  دـیؤم  و  درادـن ، یعناـم 
رئاح زا  بانج  نآ  باحصا  هک  میرادن  کش  ام  دیامرف : یم  داشرا  باتک  رد  هنع  هللا و  یضر  دیفم  خیـش  هک  تسا  رئاح  ربق و  نامه 

اِنف و رد  لخاد  یلو  تسا ، رود  هچ  رگا  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  ربق  و  مینادن ، ار  اهنآ  روبق  تایـصوصخ  هچ  رگا  دنتـسین ، نوریب 
هب دـندش و  لزان  ترـضح  نآ  لحر  رد  هک  دـشاب  تایح  ماـیا  رد  ینامـسج  لولح  ناـمه  دارم  دـیاش  و  تسا ، ءادهـشلا  دیـس  لـحر 

، لابقا ترایز  ترابع  و  تسبرقأ ، بسنأ و  انف  لحر و  رهاظ  اب  ینعم  نیا  و  دنتخادنا ، راب  وا  تحاس 
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متحا نیا  دهاش 

[. 3  ] دوش یم  لا 

ریغ مه  هحورب »  » هخسن اما  و  تسا ، هب » تجرعو   » یطخ حیحص  ياه  هخسن  قبط  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  هصالخ  لصاح و  و 
يا ههبـش  چیه  رودصلا ، ءافِـش  بحاص  یبدا  قیقد  تانایب  نیا  اب  مه  و  تسا ، هدش  فیرحت  يرون  ثدحم  شیامرف  هب  هکلب  و  تباث ،

و تسا ، راگزاس  عمج و  لباق  ًالماک  ینامـسج  جارعم  هلّدا  اب  و  تسا ، حور  اب  مسج  هلمج ، نیا  رد  حور  زا  دارم  هک  دـنام  یمن  یقاب 
.دوش یمن  دراو  اعد  تحص  هب  یللخ  هار  نیا  زا  لاح  ره  هب 

رد یئابطابط ، ینـسح  دـمحم  نیدـلا  ردـص  دیـس  رحبتم  همالع  ار  يرگید  قیقد  هجو  هلمج ، نیا  زا  دارم  نایب  رد  هک  دـنامن  یفخم  و 
یناسک .دش  رظن  فرـص  نآ  لقن  زا  میدیدن ، بسانم  اجنیا  رد  ار  مالک  هلاطا  نیا  زا  شیب  نوچ  هک  تسا ، هدومرف  هبدـن  ياعد  حرش 

.دنیامن هعجارم  [ 4  ] ناشیا هبدن  ياعد  حرش  هب  دنهاوخب  هک 

یقرواپ

ص108. روشاعلا ، هرایز  حرش  یف  رودصلا  ءافش  [ 1]

لآ هروس   ) .دنتسه معنتم  ادخ  دزن  رد  هدش و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دیرادنپم  هدرم  دندش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  [ 2]
(. 169 هیآ نارمع ،

ص109. رودصلا ، افش ء  [ 3]

ص116. نیدلا ، ردص  دیس  هبدن ، ياعد  حرش  [ 4]

بدا ملع و  گرزب  دیتاسا  زا  یکی  یقیقحت  مالک 

یلقع و مولع  رد  هک  ار  1316ه » دلوتم  » ینارهت لضفلاوبا  ازریم  جاح  ریهـش  همالع  مالک  دوش ، نشور  ًالماک  عوضوم  نیا  هکنیا  يارب 
یبوبح 5 دیعس  دمحم  دیس  و  یّلح ، ردیح  دیـس  گرزب  رعاش  حودمم  و  تغالب ، تغل و  رعـش و  بدا و  نف  رخافم  زا  داتـسا و  یلقن 

.مینک یم  لقن  تسا  هدوب 

: دیامرف یم  دنمشناد  بیدا  درم  نیا 

ّلحم ّلاح و  هقالع  هب  ار  حور  هاگ 
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و هحور » حرج  : » دنیوگ یم  ای  هحور » لاش  : » دـنیوگ یم  ًالعف  برع  هچنانچ  دـننک ، یم  لامعتـسا  حور  اب  مسج  ینعم  هب  تسبالم  ای 
حیحص و يا  هقالع  نیا  و  هدش ، مخز  شناج  ای  دیـشوپ  ار  شناج  دنیوگ : یم  هک  تسا  فراعتم  تالامعتـسا  نیا  زاجح  قارع و  رد 

جارعم رب  تسا  مئاق  ترورض  نوچ  تسا  نیا  رب  لّزنم  کئامس » یلا  هحورب  تجرعو   » هبدن ياعد  ترابع  و  حیصف ، تسا  یلامعتـسا 
[. 1  ] هدش ررقم  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  تسا ، وا  دعاسم  زین  ناهرب  ینامسج و 

هکنیا نایب  رد  کئانفب » ّتلح  یتلا  حاورالا  یلعو  کیلع  مالـسلا   » اروشاع تراـیز  زا  هلمج  نیا  حرـش  رد  یتاـقیقحت  زا  سپ  ناـشیا 
: دیامرف یم  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  انالوم  ترضح  يافواب  باحصا  نامه  حاورا  زا  دارم 

: دیآ یم  حیحص  رظن  رد  و  زیاج ، رابتعا  دنچ  هب  اهنآ  هب  هخانا  لولح و  تبسن 

نوچ و  دوش ، یم  لامعتـسا  ینعم  نیا  هب  حور  هک  دش  هراشا  هچنانچ  .دشاب  رهاط  سدـقم و  ماسجا  نامه  حاورا ، زا  دارم  هکنیا  یکی 
یم یلاعت  يادخ  و  دنا ، هللا  لیبس  یف  لوتقم  زا  یقیقح  قادـصم  نقیتم و  ردـق  هک  دـنراد  ینادواج  تایح  هتبلا  بانج ، نآ  باحـصا 

، همّرکم ماسجا  نیا  هدارا  و  حور ، قالطا  اذهل  [ 2 ( ] نوقزری مهبر  دنع  ٌءایحأ  لب  ًاتاومأ  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  الو  : ) دیامرف
اِنف لحر و  زا  دارم  نیا  رب  انب  و  تسا ، هتفگ  هللادـبع » یبأ  ربقب  هخینُملا   » هک رباج  ترایز  هرقف  تسا  هجو  نیا  دـیؤم  و  درادـن ، یعناـم 
رئاح زا  بانج  نآ  باحصا  هک  میرادن  کش  ام  دیامرف : یم  داشرا  باتک  رد  هنع  هللا و  یضر  دیفم  خیـش  هک  تسا  رئاح  ربق و  نامه 

نوریب
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لحر اِنف و  رد  لخاد  یلو  تسا ، رود  هچ  رگا  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  ربق  و  مینادن ، ار  اهنآ  روبق  تایـصوصخ  هچ  رگا  دنتـسین ،
وا تحاس  هب  دندش و  لزان  ترـضح  نآ  لحر  رد  هک  دشاب  تایح  مایا  رد  ینامـسج  لولح  نامه  دارم  دیاش  و  تسا ، ءادهـشلا  دیس 

متحا نیا  دهاش  لابقا ، ترایز  ترابع  و  تسبرقأ ، بسنأ و  انف  لحر و  رهاظ  اب  ینعم  نیا  و  دنتخادنا ، راب 

[. 3  ] دوش یم  لا 

ریغ مه  هحورب »  » هخسن اما  و  تسا ، هب » تجرعو   » یطخ حیحص  ياه  هخسن  قبط  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  هصالخ  لصاح و  و 
يا ههبـش  چیه  رودصلا ، ءافِـش  بحاص  یبدا  قیقد  تانایب  نیا  اب  مه  و  تسا ، هدش  فیرحت  يرون  ثدحم  شیامرف  هب  هکلب  و  تباث ،

و تسا ، راگزاس  عمج و  لباق  ًالماک  ینامـسج  جارعم  هلّدا  اب  و  تسا ، حور  اب  مسج  هلمج ، نیا  رد  حور  زا  دارم  هک  دـنام  یمن  یقاب 
.دوش یمن  دراو  اعد  تحص  هب  یللخ  هار  نیا  زا  لاح  ره  هب 

رد یئابطابط ، ینـسح  دـمحم  نیدـلا  ردـص  دیـس  رحبتم  همالع  ار  يرگید  قیقد  هجو  هلمج ، نیا  زا  دارم  نایب  رد  هک  دـنامن  یفخم  و 
یناسک .دش  رظن  فرـص  نآ  لقن  زا  میدیدن ، بسانم  اجنیا  رد  ار  مالک  هلاطا  نیا  زا  شیب  نوچ  هک  تسا ، هدومرف  هبدـن  ياعد  حرش 

.دنیامن هعجارم  [ 4  ] ناشیا هبدن  ياعد  حرش  هب  دنهاوخب  هک 

یقرواپ

ص108. روشاعلا ، هرایز  حرش  یف  رودصلا  ءافش  [ 1]

لآ هروس   ) .دنتسه معنتم  ادخ  دزن  رد  هدش و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دیرادنپم  هدرم  دندش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  [ 2]
(. 169 هیآ نارمع ،

ص109. رودصلا ، افش ء  [ 3]

، نیدلا ردص  دیس  هبدن ، ياعد  حرش  [ 4]
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ص116.

تعدب هبدن و  ياعد 

هک یناسک  و  هدش ، هتـسب  ناشیا  هب  و  هدش ، ادیپ  يده : همئا  ادـخ و  لوسر  زا  دـعب  و  تسا ، تعدـب  هبدـن  ياعد  دـیوگب : یـسک  رگا 
نمـشد تعدب و  لها  دننک ، یم  وعوع  هدرک و  نامز  ماما  گس  ار  مدرم  و  دنناوخ ، یم  ماوع  يارب  هبدن  ياعد  دـنزاس و  یم  هیدـهم 

گس نمؤم  تفارش  ایآ  و  هدوب ، مالسا  رد  هعموص  هاقناخ و  ای  هیبنیز و  ای  هیدهم  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  نامز  ایآ  .دنماما 
؟ ندش یقیقح  مدآ  ای  و  تسا ، ندش 

ربمغیپ و زا  صوصخلاب  هن  هک  هیعرش ، ياه  همانرب  رد  دوخ  شیپ  زا  تسا  یـشور  راک و  ندرک  دراو  تعدب ، هک : تسا  نیا  شباوج 
: هبدن ياعد  و  دشاب ، نآ  لماش  ناراوگرزب  نآ  رماوا  تاروتسد و  قالطا  ای  مومع  هن  و  هدش ، رداص  يروتسد  نآ  هراب  رد  همئا :

لقاال و  هدرواین ، ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  سک  چـیه  و  تسه ، شرودـص  هب  نانیمطا  و  هدـش ، دراو  صوصخلاب  دـش  هتفگ  هکنانچ  ًالوا ؛
.دنراد نآ  رودص  هب  نانیمطا  دنناوخ  یم  هک  یناسک 

اعد تامومع  تسا ، تیب  لها  بئاصم  بقانم و  لیاضف و  رکذ  و  وا ، ردق  اضق و  رب  ادخ  ساپس  دمح و  نّمـضتم  هکنآ  هطـساوب  ًایناث ؛
.دوش یم  نآ  لماش  بئاصم ، بقانم و  لیاضف و  رکذ  و  دمح ، و 

لمتشم يا  هدیـصق  ای  هبطخ  هکنیا  لثم  تسین ، تعدب  دناوخب ، دنک و  اشنإ  مه  دوخ  شیپ  زا  صخـش  رگا  ار  هبدن  ياعد  نیا  ًاثلاث ؛ و 
تنـس فالخ  هن  نیا  .دـنناوخب  ار  نآ  مدرم  اـی  دـناوخب ، مدرم  يارب  ار  نآ  هجاوخ » ماـما  هدزاود   » دـننام دـنک و  اـشنا  بلاـطم  نیا  رب 

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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هب هک  تسا  نید  ياـه  هماـنرب  میلاـعت و  يارجا  ناـمه  نیا  .نید  رد  تسا  يزیچ  ندرک  دراو  هن  و  تسا ، تعدـب  هـن  تـسا و  ملـس  و 
.دوش یم  فلتخم  رهاظم ، قیداصم و  روص و  بسح 

يا هناـخ  بقاـنم ، لـیاضف و  رکذ  يارب  اـم  رگا  اریز  [ 1  ] هینیـسح دـننام  تسین  تعدـب  زین ، هیمئاق  هیرظتنم و  هیدـهم و  نتخاس  اـما  و 
، مینک انب  ظاّفُحلا » راد   » ای هئارقلا » راد   » مان هب  يا  هناخ  دـیوجت  میلعت  نآرق و  تئارق  يارب  ای  میمانب ، لیاضفلا » راد   » ار اجنآ  میزاسب و 
هعلاطم و يارب  ای  میراذـگب ، هسردـم »  » ار نآ  مسا  و  رگید ، هناخ  ثیدـح ، ریـسفت و  هقف و  یمالـسا و  مولع  شزومآ  مّلعت و  يارب  اـی 

مان هب  یلحم  هناعا ، يروآ  عمج  نادنمتسم و  ارقف و  لاح  هب  یگدیـسر  يارب  ای  مینک ، تسرد  هناخباتک  ای  بتکلا » راد  ، » بتک تئارق 
عورـشم و همه  مینک ، سیـسأت  یلاعت  هللا  یلا  ًهبرق  هاگـشیاز  ای  ناتـسرامیب  ای  هاگـشرورپ  ای  ماتیالا » راد   » ای میزاسب ، يراکوکین  هناـخ 

نید و ياه  همانرب  مالسا و  تاروتسد  يارجا 

[3 ( ] رکنملا نع  نوهنیو  فورعملاب  نورمأیو  ریخلا  یلا  نوعدـی  هُما  مکنم  نکتلو   ) و [ 2 ( ] يوقتلاو ربلا  یلع  اونواعت  : ) رماوا تعاـطا 
.تسا رگید  رماوا  و  [ 4 ( ] ناسحالاو لدعلاب  رمأی  هللا  نإ   ) و

.دوش یمن  تعدب  لیلد  هدوبن ، اهانب  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  رصع  رد  هکنیا  درجم 

یمشچ و مه  يدرف و  یـصخش و  ضارغا  یگتـسد و  ود  بّعـشت و  نانامـسلم و  نیب  هقرفت  داجیا  اهانب  نیا  زا  یـسک  ضرغ  رگا  هلب ،
، دجاسم زا  ناناملسم  نتخاس  فرصنم  دصق  هب  رگا  و  تسا ، مومذم  هتبلا  دشاب ، یبلط  هاج  هدافتسا و  ءوس  تباقر و 
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رکذ لثم   ) هدیـسرن هک  يراکذا  داروا و  ندـناوخ  و  دراو ، ریغ  كرتشم و  ریغ  ياه  هماـنرب  يارجا  یبهذـم و  زاـیتمالا  هب  اـم  داـجیا  و 
.تسا تلالض  تعدب و  دزاسب  هاقناخ  لثم  یلحم  نآ ) لاثما  صوصخم و  ددع  هب  هّیسنوی  ای  هّیلیئربج 

ای ظاعولاراد  ای  نیملعملا ، راد  هفایـضلاراد و  ظافحلاراد و  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  و  درک ، هابتـشا  مه  اـب  دـیابن  ار  تهج  ود  نیا  ضرغ 
هقیرط هب  مزتلم  هک  تسا  يا  هتـسد  صاخ و  هقرف  کی  زکرم  هاقناخ )  ) اجنیا .دراد  قرف  یلیخ  هعموص  هاقناخ و  اب  هّیدـهم ، هینیـسح و 

دیق و نودب  همه و  يارب  دازآ  زکرم  کی  اجنآ  و  تسا ، هدیسرن  عرش  زا  هک  دنا ، هدش  يا  هلـسلس  دشرم و  وریپ  خیـش و  صوصخم و 
.تسا طرش 

ناناملـسم مومع  هناخ  ادـخ و  هناخ  هک  دـجاسم  تیزکرم  ظفح  هک  مهد  یم  رکذـت  تسا ، تقیقح  نایب  ماقم  ماقم ، نوچ  کـلذ  عم 
اهنیا ریغ  نآرق و  تئارق  و  غـیلبت ، ظـعو و  اـعد و  سلاـجم  تاـعامج و  هب  دـجاسم  نارمِع  رد  مه  اـب  دـیاب  همه  تـسا و  مزـال  تـسا 

نیا رگا  و  دـنامب ، ظوفحم  دجـسم  تلزنم  ردـق و  و  دوش ، لیکـشت  دـجاسم  رد  ینید  تاعامتجا  نیرت  هوکـشاب  ات  دـننک ، يراـکمه 
سرادم و هکنآ  ای  دنمانب ، ناونع  نیا  هب  ار  دجسم  ياه  قاور  زا  یقاور  ای  دنهد ، رارق  دجسم  رد  ترضح  نآ  مان  هب  مه  ار  تاسسؤم 

يدهملا هبتکم  يدهملا و  هسردم  ای  رمالا ، بحاص  قاور  ای  يدهملا ، دجـسم  ای  يدهملا  عماج  مان  هب  دننک و  سیـسأت  یغیلبت  زکارم 
رت بسانم  دننک ، هدافتسا  اجنآ  زا  رگید  هیعدا  ای  لیمک  ای  هبدن  ياعد  ندناوخ  عقوم  رد  و  دنمانب ، مالسلا  هیلع 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب مه  ار  اهتبسانم  دجاسم و  اه و  طیحم  عضو  نکاما ، نیا  سیـسأت  رد  هوالعب  تسا ، رت  قفاوم  ترـضح  نآ  دوخ  كرابم  رظن  اب  و 
.تفرگ رظن  رد 

هن دـشاب  یقیقح  مدآ  هک  تسا  نیا  هب  نمؤم  تفارـش  و  دنرامـش ، یم  ماما  گس  ار  نارگید  اـی  دوخ  یـضعب  هدـش : هتـشون  هکنیا  اـما 
.گس

ای ربمغیپ  هناخ  رد  گس  ای  ادخ ، هاگرد  گس  نم  هک  تارابع  نیا  و  تسا ، گس  نمؤم  دیوگ  یمن  سک  چیه  هک : تسا  نیا  باوج 
هدنونش نهذ  رد  دوخ  هب  دوخ  هک  دراد  يدنسپ  لد  فیطل و  يانعم  ظافلا  نیا  .متـسه  گس  نم  هک  تسین  نیا  شیانعم  متـسه ، ماما 

ضرغ .یتفگ  غورد  ارچ  يدناوخ و  گس  ار  دوخ  ارچ  هک  دنک  یمن  ضارتعا  نآ  هدـنیوگ  هب  امـش  زج  یـسک  اذـل  دوش و  یم  دراو 
دروآ یمن  يور  رگید  ياج  هب  دنک  رود  دـنارب و  ار  وا  رگا  دـنک و  یمن  اهر  ار  شبحاص  هناخ  رد  گس  هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا 

مک و تیانع  دنک و  یم  عافد  شا  هناخ  شبحاص و  زا  و  دراد ، یم  هاگن  ار  دوخ  تمعن  ّیلو  مارتحا  ساپ  دراد و  یسانش  قح  افو و  و 
یمن اهر  ار  امش  هناخ  رد  هدش و  میقم  امـش  يوک  رـس  رب  مه  نم  دنیزگ ، یم  رب  نارگید  برچ  ياه  هرفـس  رب  ار  شبحاص  نان  همقل 

.منک یم  راختفا  دوخ  دارم  بوبحم و  لزنم  ینابساپ  هب  و  منک ،

رد هک  تسا  رایـسب  مجع ، برع و  قوذ  لها  ارعـش و  راعـشا  رد  تسا و  جـّیهم  یفطاع و  نیریـش و  دنـسپ و  فرع  رایـسب  ریبعت ، نیا 
گس ار  دوخ  هناریقح  ماما ، ای  ربمغیپ  ای  ادخ  هاگرد 
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: راعشا نیا  دننام  دنرامش ؛ یم 

اطع نک  گس  نیا  هب  ینان  همقل 

ادخ يا  تیاطع  زا  ددرگن  مک 

دیابب یگس  ار  وت  وچ  اهاش 

دیاش وت  گس  نآ  مدوب  نم  رگ 

هتسج سبح  یک ز  گس  متسه 

هتسب تاوه  لگ  خاش  رب 

رز هدالق  اب  وت  حدم  زا 

ردنا مقلح  هب  افو  ریجنز 

تناگیار لوبق  هب  ار  دوخ 

تناگس هلیوط  هب  متسب 

شیوخ گس  نیا  رب  يرظن  نکفا 

شیپ زا  منارم  نزم و  مگنس 

میقم ناکاپ  رد  رب  مفهک  باحصا  گس  نم 

تسا نت  رد  یناج  مین  ات  دسر  یم  ینان  مین 

: ما هدرک  ضرع  ترضح  نآ  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  تاجانم  هموظنم  رد  مه  فیعض  نیا  و 

ماوت يوسیگ  لبنس  هتسب 

ماوت يوک  گس  هک  سب  نیا  مرخف 

مامت نیب  زا  ریبک  سابع  هاش  لثم  یسک  يارب  هّرس  سدق  یلماع  نیدلا  ءاهب  خیـش  مالـسا ، هعیـش و  هعماج  راختفا  و  بدا ، ملع و  هغبان 
: دیامرف یم  نینچ  یسابع » عماج   » باتک زاغآ  رد  هدیزگرب و  ار  بقل  نیا  هناهاش  باقلا 
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...يوسوملا ینیسحلا  سابع  هاش  مالسلا » هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ناتسآ  بلک  سدقا ، فرشا  رظان  توکلم  رطاخ  هجوت  نوچ 

زا رپ  زیگنا و  ترفن  باقلا  مامت  زا  ریبک  ساّبع  هاـش  یفرعم  يارب  مالـسلا » هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناتـسآ  بلک   » هلمج نیا  اـم  رظن  هب 
هلمج نیا  رد  هک  یفطل  و  تسا ، رت  باذج  رت و  هدنزرا  رتریذپلد و  هدـش  هتفگ  رگید  نیطالـس  يوفـص و  ناهاش  يارب  هک  يا  هغلابم 

.درادن دوجو  هدش ، هتشون  ناهاشداپ  يارب  اه  باتک  يادتبا  رد  هک  ینیوانع  زا  کی  چیه  رد  هتفر  راک  هب 

رد وا  رخافم  نمـض  رد  راختفا  نیا  و  درذـگ ، یم  لاس  تسیب  رازه و  کـی  بیرق  یملید  هلودـلا  دـضع  تاـفو  خـیرات  زا  نونکا  مه 
دوش یم  هتشون  اه  باتک 
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مهبلکو  ) هدـش هتـشون  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يـالوم  رهطم  دـقرم  راوج  رد  فرـشا ، فجن  رد  وا  ربق  گنـس  يور  رد  هک 
[. 5 ( ] دیصولاب هیعارذ  طساب 

زا دـننک و  رارکت  هدیـصق  رعـش و  ره  رد  ای  ربنم ، سلجم و  ره  رد  ار  ظافلا  هنوگ  نیا  همه  ناگدـنیوگ  هک  میئوگ  یمن  ام  کـلذ  عم 
.دنور نوریب  لاح  ياضتقم  هب  ملکت  تغالب و  قیرط 

« مالسلا هیلع  »

یقرواپ

يارب نینمؤملا  ریما  ترضح  هکنیا  تسا ، تیب : لها  ربمغیپ و  بئاصم  رد  هیرگ  لیاضف و  رکذ  يارب  هینبا  نیا  ندوب  عورشم  دیؤم  [ 1]
امهیلع نینـسح  اب  درک ، یم  حبـص  یتقو  نایملاع  ءاسن  هدیـس  دومرف و  انب  نازحالا  تیب  عیقب  رد  مالـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 

نآ دـمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـش ، یم  بش  هک  یماـگنه  .تسیرگ  یم  اـجنآ  رد  بش  اـت  تفر و  یم  اـجنآ  هب  مالـسلا 
(. ص73 نازحالا ، تیب   ) دندروآ یم  لزنم  هب  ار  هنوزحم  همولظم 

(. 2 هیآ هدئام ، هروس   ) .يراک زیهرپ  یکین و  رب  دینک  تنواعم  يراکمه و  [ 2]

لآ هروس   ) .رکنم زا  دننک  یم  یهن  فورعم و  هب  دننک  یم  رما  و  ریخ ، يوس  هب  دنناوخ  یم  هک  یهورگ  امش  زا  دشاب  هدوب  دیاب  و  [ 3]
(. 104 هیآ نارمع ،

(. 90 هیآ لحن ، هروس   ) .ناسحا لدع و  هب  دهد  یم  نامرف  ادخ  هک  یتسرد  هب  [ 4]

.18 هیآ فهک ، هروس  [ 5]

نیرخالا یف  قدص  ناسل  یل  لعجا  هیآ و  هبدن و  ياعد 

: دیوگ یم  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  میهاربا  ترـضح  هب  عجار  هک  هلمج  نیا  هک : تسا  هدـش  هبدـن  ياعد  نتم  هب  هک  رگید  داریا 
هک درک  لاؤس  وت  زا  میهاربا  ترـضح  ینعی : .تسا  فلاخم  نآرق  اب  ًایلع ) کلذ  تلعجو  هتبجأف  نیرخالا  یف  قدـص  ناسل  کلأسو  )

، ناگدنیآ رد  یهد  رارق  یتسار  نابز  وا  يارب 
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رد هکناـنچ  میهاربا  ترـضح  اریز  تسا ، میهاربا  ترـضح  نآرق و  هب  ارتـفا  نیا  ّیلع و  ار  نآ  يداد  رارق  ار و  وا  يدرک  تباـجا  سپ 
مما زا  ناگدـنیآ  هک  تسا  هدوب  نیا  وا  دوصقم  و  نیرخالا ،) یف  قدـص  ناسل  یل  لعجاو  : ) هتفگ  84 هیآ ارعش  هروس  رد  تسا ، نآرق 

و دننزن ، وا  هب  دـندز  یـسیع : نامیلـس و  دوواد و  ترـضح  هب  هک  یئاهتمهت  و  دـندنبن ، وا  هب  غورد  دنـشاب و  راتفگ  ضوخ  وا  هراب  رد 
و دنراد ، لوبق  ار  وا  نیب و  شوخ  میهاربا  ترـضح  هب  نیملـسم ، هچ  يراصن و  هچ  دوهی و  هچ  اهتما ، مامت  هدرک و  تباجا  ار  وا  ادـخ 
وا دوصقم  ای  میهاربا  ترـضح  نآرق  ياجک  رد  ادخ  .درادن  ًاّیلع ) کلذ  تلعجو   ) هلمج اب  یبسانت  نیا  و  دـنناد ، یم  نکـش  تب  ار  وا 

راتفگ يارب  تسا  يدنلب  عافترا و  میرم  هروس  رد  ًایلع »  » زا دوصقم  هلب  .درادـن  ینعم  يداد » رارق  یلع  ار  وا   » ًالـصا داد ؟ رارق  یلع  ار 
.ایبنا مامت 

: باوج

هیآ 83 و 84 میرم و  هروـس  زا  هیآ 49 و 50  رد  امـش  .تسا  نآ  نتم  تّوق  رب  لیلد  و  هدـش ، سابتقا  نآرق  زا  هبدـن  ياـعد  هلمج  نیا 
ره هبدن  ياعد  نآرق و  دنک و  یم  نایب  ار  تایآ  نیا  نومضم  هنوگچ  ریبعت  فطل  نیا  اب  هبدن  ياعد  دینیبب  و  دینک ، تقد  ارعـش  هروس 

.دنرادن مه  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  دننارورپ و  یم  ار  تقیقح  کی  ود 

: درک تلئسم  ادخ  زا  هنوگنیا  هک  دیامرف : یم  لقن  میهاربا  ترضح  زا  83 و 84 ، هیآ ارعش ، هروس  رد 

هب نک و  اطع  یمکح  ارم  مراگرورپ ، ( = » نیرخالا یف  قدص  ناسل  یل  لعجاو  نیحلاصلاب  ینقحلأو  ًامکح  یل  به  بر  )
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«. هد رارق  ناگدنیآ  رد  یتسار  نابز  نم  يارب  و  زاس ، قحلم  ناگتسیاش 

: دیامرف یم  48 و49  تایآ میرم  هروس  رد  و 

قدـص ناسل  مهل  انلعجو  انتمحر  نم  مهل  انبهوو  ًایبن  انلعج  ًالکو  بوقعیو  قاحـسا  هل  انبهو  هللا  نود  نم  نودـبعی  امو  مهلزتعا  اـملف  )
ار همه  میدیشخب و  وا  هب  ار  بوقعی  قحسا و  درک ، يریگ  هرانک  دندیتسرپ  یم  ادخ  زا  ریغ  هک  هچنآ  اهنآ و  زا  میهاربا  نوچ  ( = » ًایلع

«. میداد رارق  ّیلع  قدص  ناسل  میهاربا ) قحسا و  بوقعی و   ) ناشیا يارب  میدیشخب و  اهنآ  هب  نامدوخ  تمحر  زا  میدینادرگ و  ّیبن 

یمن روصت  نآ  رد  نآرق  اب  یتفلاخم  چـیه  تسا و  تایآ  نیمه  نومـضم  تسا ، هبدـن  ياعد  رد  هک  يا  هلمج  دـیئامرف  هظحالم  لاح 
.دوش

هن و  تسا ، راکنا  لباق  ادخ  زا  میهاربا  ترـضح  لاؤس  هن  تایآ ، نیا  بسح  رب  دیریگ ؟ یم  فلاخم  نآرق  اب  ار  هلمج  نیا  روطچ  امش 
مه زا  ار  هیآ  ود  نیا  ات  تسا ، ایبنا  مامت  راتفگ  يارب  يدنلب  عافترا و  میرم  هروس  رد  ًایلع »  » زا دوصقم  دـیئوگ  یم  امـش  ادـخ ، تباجا 

؟ دیهد یمن  عاجرا  داد  عاجرا  نآ  هب  مالک  قایس  قبط  دیاب  هک  یعجرم  هب  ار  مهل »  » ریمض ارچ  .دینک  ادج 

لیلد دوش و  تسرد  تفلاخم  ات  دـیئامن ، یم  ینعم  رگید  وحن  هب  ار  اعد  هلمج  و  دـینک ، یم  ریـسفت  ناتدوخ  لیم  قباطم  ار  نآرق  ارچ 
؟ دیهد یم  رارق  نآ  يرابتعا  یب  لیلد  تسا  اعد  رابتعا  لیلد  ًاقح  هک  ار  يا  هلمج  و  دیشارتب ، هبدن  ياعد  يرابتعا  یب  رب 

مان یقاب و  مما  نیب  رد  وا  کین  رکذ  هک  تساوخ  ادخ  زا  میهاربا  هک  تسا  نیا  نآرق  تایآ  نیا  زا  دارم  دیئامرفب : امـش  تسا ؛ بیجع 
شکین
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نیا .داد و  رارق  یلع  ار  وا  هزاوآ  مسا و  و  دنلب ، ار  وا  کین  مان  دینادرگ و  باجتـسم  ار  اعد  نیا  مه  ادـخ  و  دـشاب ، يراج  اه  نابز  رب 
مالسلا هیلع  یلع  ینعم  هب  ًایلع » قدص  ناسل   » هیآ رد  هکنانچ  ار  ًایلع » کلذ  تلعجو   » و دینک ، لمح  ینعم  نیمه  هب  مه  ار  اعد  هلمج 

یم دـعب  و  رگید ، وحن  ار  هبدـن  ياعد  و  دـینک ، یم  ینعم  وحن  کی  ار  نآرق  ارچ  اما  .دـیراتخم  دـیئوگن ، مه  اـعد  هلمج  رد  دـیتفگن ،
؟! تسا فلاخم  نآرق  اب  اعد  دیئوگ 

، تسا هتـشذگ  يایبنا  نیب  رد  بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ترـضح  يارب  يزایتما  هک  ًایلع » قدـص  ناسل  مهل  انلعج  : » دـیئوگ یم  ارچ 
هچ دشاب ، ایبنا  مامت  هب  طوبرم  مه  رگا  هوالعب  دینک ؟ یم  ریـسفت  شرهاظ  فالخ  رب  ار  هیآ  و  تسا ، ایبنا  مامت  راتفگ  يدنلب  عافترا و 

؟ دوش باجتسم  دیابن  میهاربا  ياعد  رگم  دشاب ؟ دارم  اجنیا  رد  زین  میهاربا  ترضح  ياعد  تباجا  مالعا  هک  دراد  یلاکشا 

تیاور دـیریذپب و  نآرق  ریـسفت  رد  ار  تیب : لها  تایاور  ثیداحا و  دـینک و  هعجارم  ریـسفت  هب  ای  دـیئوگب ، وحن  نیا  هب  ای  لاح  ره  هب 
یم ماـما  هک  دـینک  هظحـالم  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  زا  مشاـه ، نب  میهاربا  شردـپ  زا  یمق ، میهاربا  نب  یلع 

[. 1  ] هیلع هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ینعی  ًایلع » قدص  ناسل  مهل  انلعجو  : » دیامرف

ثیدح نیمه  دیاب  اهنیا ، ریغ  و  هنیفس » نامأ و   » نیلقث و هرتاوتم  ثیداحا  قبط  هک  میهد  رارق  دنتسم  هیآ  ریسفت  رد  ار  ثیدح  نیا  رگا 
مه زاب  و  دنقفاوم ، قباطم و  مه  اب  اعد  هلمج  هیآ و  مه  زاب  میهدب ، رارق  ریسفت  دنتسم  ار 
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.دیازفا یم  اعد  رابتعا  رب  دوش ، یم  نآ  ریسفت  نآرق و  اب  قفاوم  نوچ  هلمج  نیا 

اب و  هدش ، ذخا  ادـخ  باتک  زا  اعد  هلمج  نیا  هک  دوش  یم  دـییأت  عوضوم  نیا  میئوگب ، هیآ  ریـسفت  رد  وحن  ره  هب  هک  دـش  مولعم  سپ 
.تسا قفاوم  دیجم  نآرق 

یقرواپ

ص339. ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص47 و  م2 ، یفاص ، ریسفت  [ 1]

کبراغم کقراشم و  هتأطوأ  هلمج و  و  دیجم ، نآرق 

لخاد ار  ربمغیپ  دیوگ  یم  هک  کبراغمو » کقراشم  هتأطوأو  : » هلمج هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  هبدن  ياعد  نتم  هب  هک  يرگید  لاکشا 
يذـلا ناحبـس  : ) دـیامرف یم  هیآ  نیا  رد  ادـخ  اریز  تسا ؛ فلاخم  يرـسأ  هروس  لّوا  هیآ  اب  اه ، برغم  اـه و  قرـشم  ماـمت  هب  يدرک 
مارحلا دجسم  زا  ار  دوخ  هدنب  داد  ریـس  هک  یئادخ  تسا  هّزنم  ینعی  [ 1 ( ] یصقالا دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  ًالیل  هدبعب  يرـسأ 

اه برغم  اه و  قرـشم  ادـخ  يارب  اما  دراد ، اه  برغم  اه و  قرـشم  نیمز ، ًایناث  اه و  برغم  اـه و  قرـشم  ماـمت  هن  یـصقا ، دجـسم  اـت 
.هداد رارق  اه  برغم  اه و  قرشم  طسو  رد  ار  ادخ  هبدن  ياعد  هدنیوگ  .درادن  ناکم  تسه و  اج  همه  ادخ  اریز  تسین ،

: هک تسا  نیا  لاکشا  نیا  زا  باوج 

: میئوگ یم  هکنیا  لثم  .تسین  تسا ، براغم  قراشم و  مامت  دارم  هکنیا  رد  حیرـص  تاـماقم ، نیا  رد  براـغم  قراـشم و  ظـفل  ًـالوا ،
، درک اشامت  ار  هّراق  نالف  رظانم  ای  دید ، ار  رهش  نآ  مدرم  تفر و  رهش  نالف  هب  ای  هدید ، ار  یئایرد  تاناویح  هدرک و  ایرد  رفس  ینالف 

عاضوا ای  هراق  نالف  رظانم  ای  رهش  نالف  عضو  زا  هدرک و  ندید  طاقن  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ضرغ  هک  دید ، ار  امش  تکلمم  ای 
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دراو براـغم  قراـشم و  رد  ار  ترـضح  نآ  ادـخ  هک  دـشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  زین  هلمج  نیا  رد  .تسا  عـالطا  اـب  تکلمم  نـالف 
.دشاب هتشاد  لامعتسا  نسُح  تسا ، دارفا  مامت  مهوت  ضرعم  هک  قالطا  نیا  هک  دشاب  يردق  هب  دیاب  هتبلا  هلب  .دینادرگ 

دـنا و هدـید  شیب  مک و  ار  براغم  قراشم و  نیا  مه  رگید  مدرم  اریز  تسین ؛ نیمز  براغم  قراشم و  براغم ، قراشم و  نیا  ًایناثو ،
تارک و براغم  قراشم و  براغم ، قراشم و  نیا  زا  دارم  هکلب  دوش ، یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  يزایتما 

دراد ناکما  و  داد ، ریس  اهنآ  رب  ادخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  یملاوع  اه و  ناشکهک  سومـش و  ناگراتس و 
براغم قراشم و  نیا  رثکا  هب  ترـضح  نآ  نداد  ریـس  هک  روط  نامه  زاجعإ  اب  اریز  .دـشاب  اهنآ  مامت  براغم  قراشم و  مه  دارم  هک 

.دراد ناکما  زین  اهنآ  مامت  هب  تسا ، ریذپ  ناکما 

هب هلمج  نیا  اریز  درادـن ؛ تافانم  هلمج  نیا  اب  دـشاب ، سدـقملا  تیب  هفیرـش  هیآ  رد  یـصقالا » دجـسملا  یلا   » زا دارم  رگا  نیا ، رب  انب 
رد یـصقا  دجـسم  زا  دارم  رگا  .دهد و  یم  حرـش  ار  رگید  رابخا  تایآ و  و  دنک ، یم  هراشا  یـصقا  دجـسم  زا  دـَعب  زا  جارعم  نایرج 

يارب رگید  تارک  براغم  قراشم و  هب  ریس  سپ  داد ، ریس  اجنآ  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  ادخ  هک  [ 2  ] دشاب نامسآ 
.تسه زین  هیآ  نیمه  نومضم  اب  قفاوم  هلمج  نیا  دش و  لصاح  ترضح  نآ 

هیآ هک  وحن  ره  هب  لاح و  ره  هب 
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اعد نیب  یتفلاخم  درادن و  براغم  قراشم و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  دورو  مدع  رب  تلالد  هجو  چیه  هب  دوش ، ریـسفت 
.دوش یمن  ضرف  رظن  نیا  زا  نآرق  و 

نیا هفاضا  نیا  ینعم  دـناد  یم  دـشاب ، هتـشاد  مجع  برع و  ناسل  بدا و  هب  یئانـشآ  قوذ و  كدـنا  یـسک  رگا  مود ، لاکـشا  اـما  و 
ّیبرم و بحاص و  کلام و  هب  تسا  ءیش  هفاضا  هفاضا ، نیا  زا  دوصقم  هکلب  تسا ، اه  برغم  اه و  قرشم  ياراد  مه  ادخ  هک  تسین 

شیانعم نیا  .وت  رحب  ّرب و  وت و  نیمز  نامسآ و  ینعی  كّربو » كرحبو  کضرأو  کئامـس  : » میئوگ یم  هکنیا  لثم  شقلاخ ؛ عناص و 
شیانعم هکلب  تسا ، ادخ  ناکم  رحب  ّرب و  نیمز و  نامسآ و  هکنیا  ای  دراد ، یکشخ  ایرد و  نیمز ، نامسآ و  ادخ  تاذ  هک  تسین  نیا 

یم هفاضا  ادـخ  هب  تسا ، ادـخ  تایآ  زا  نوچ  مه  براغم  قراشم و  .تسا  اهنآ  قلاـخ  راـیتخا و  بحاـص  کـلام و  وا  هک  تسا  نیا 
چیه قوذ  رب  هک  ار  ینعم  نیا  یـسک  رگا  و  تسا ، همه  هدـنروآ  دـیدپ  براغم و  قراشم و  ماظن  هدـنهد  رارق  لـعاج و  وا  اریز  دوش ،

.تسا بجعت  ياج  ًاعقاو  دوشن  تفتلم  تسین ، هدیشوپ  مه  ماوع  یتح  سک 

نآرق هب  عجار  هتکن  کی 

امهنیب امو  ضرالاو  تاوامسلا  بر   ) هیآ زا  هدش ، سابتقا  نآرق  زا  هک  تسا  يا  هلمج  مه ، کبراغمو » کقراشم  هتأطوأو   » هلمج نیا 
نوفعـضتسی اوناک  نیذـلا  موقلا  انثروأو   ) هیآ و  هیآ ، ود  نیا  و  [ 4 ( ] براغملاو قراشملا  برب  مسُقا  ـالف   ) هیآ و  [ 3 ( ] قراشملا برو 

.تسا هدش  هدرمش  نآرق  یملع  تازجعم  زا  [ 5 ( ] اهبراغمو ضرالا  قراشم 

اب اریز 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


کی نآ  يارب  و  دنتسناد ، یم  زکرم  نکاس و  ار  نیمز  دوب و  هدشن  فشک  تارک  ریاس  نیمز و  تیّورک  نآرق ، لوزن  رـصع  رد  هکنیا 
یلاوتم و مئاد و  روط  هب  هک  دراد  یم  مالعا  و  دهد ، یم  ربخ  یـسمش  ياه  هموظنم  رگید و  تارک  و  نیمز ، یقیقح  برغم  قرـشم و 

نآ بورغ  مزلتسم  ًاتقیقح  ضرا ، طاقن  زا  يا  هطقن  ره  رب  باتفآ  عولط  دوخ ، رود  هب  نآ  تکرح  نیمز و  ّتیورک  هطساو  هب  بقاعتم 
.دوش یم  یقیقح  برغم  قرشم و  نیمز ، طاقن  مامت  تسا  رگید  هطقن  زا 

ناشکهک هموظنم و  هرک و  نویلیم  اهدـص  براـغم  قراـشم و  زا  تارک و  نیا  ماـمت  رد  هک  يدـحاو  ماـظن  زا  تاـیآ  نیا  نمـض ، رد 
تسا و هناگی  دحاو  يادخ  لوقعلا ، ریحم  مظن  نیا  هدنروآ  دوجو  هب  راگدرورپ و  هک  دهد  یم  ربخ  زین  و  دهد ، یم  ربخ  تسا  رارقرب 

نایب لحم  اجنیا  هک  [ 6  ] دـنا هداد  ربخ  نآ  زا  دنتـسه ، نآرق  رـسفم  هک  مه  تلاسر : تیب  لها  هدـش و  حرطم  زین  رابخا  رد  یناعم  نیا 
.تسین نآ  تالیصفت 

یقرواپ

.1 هیآ يرسا ، هروس  [ 1]

.دوش هعجارم  ریسافت  بتک  هب  [ 2]

(. 5 هیآ تافاص ، هروس   ) .اه قرشم  راگدرورپ  تسا و  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اه و  نامسآ  راگدرورپ  [ 3]

(. 40 هیآ جراعم ، هروس   ) .اه برغم  اه و  قرشم  راگدرورپ  هب  مسق  هن  سپ  [ 4]

(. 137 هیآ فارعا ، هروس   ) .نآ ياهبرغم  نیمز و  ياه  قرشم  دندش ، یم  فاعضتسا  هک  ار  یموق  میداد  ثرا  هب  و  [ 5]

ص237. ب116 ، ج1 ، لئاسو ، و  ءاسملاو » حابصلا  دنع  هئاعد  ، » هیداجس هفیحص  [ 6]

ماما ربمغیپ و  ملع  هبدن و  ياعد 

کقلخ ءاضقنا  یلا  نوکی  امو  ناک  ام  ملع  هتعدوأو  : » دیوگ یم  هبدن  ياعد  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  هک  يرگید  داریا 
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اج کی  رد  تسا ؛ هلمج  نیا  دـض  نآرق  ياـج  دـنچ  هک  یلاـح  رد  يدرپس » وا  هب  ملاـع  ضارقنا  اـت  دوب  دـهاوخ  هدوب و  هچنآ  ملع  = 
و مرادن .» تمایق  تقو  هب  یملع  مربمغیپ ، هک  نم  [ = » 1 ( ] یبر دنع  اهملع  امنا  لق  اهیسرم  ناّیأ  هعاسلا  نع  کنولأسی  : ) هدومرف نآرق 
، ًادغ بسکت  اذام  سفن  يردت  امو  ماحرالا ، یف  ام  ملعیو  ثیغلا ، لّزنیو  هعاسلا ، ملع  هدنع  هللا  نا  : ) دیامرف یم  نامقل  هروس  رخآ  رد 

ياهمحر رد  هچنآ  وا  دراب و  ورف  ار  ناراب  وا  و  تسا ، ادخ  دزن  تمایق )  ) تعاس هب  ملع  انامه  ( = » تومت ضرأ  يأب  سفن  يردـت  امو 
رد هک  دناد  یمن  سک  چیه  درک و  دـهاوخ  هچ  ادرف  هک  دـناد  یمن  سک  چـیه  دـناد و  یم  تسا  ابیز ) تشز و  هدام و  رن و   ) نتـسبآ
هب رـصحنم  ادـخ  ار  زیچ  جـنپ  نیا  ملع  هک  تسا .» هاگآ  ملاع و  قیالخ  زیچ  همه  هب  ادـخ  سپ  دـسر  یم  ارف  شگرم  نیمزرـس  مادـک 

، وا یـصو  هن  و  دناد ، یم  ربمغیپ  هن  ار  زیچ  جنپ  نیا  هدومرف : ، 128 هبطخ هغالبلا ، جهن  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هداد و  رارق  دوخ 
یمن وت  دنقافن  رب  تباث  هنیدـم  مدرم  زا  یـضعب  [ = » 2 ( ] مهملعت قاـفنلا ال  یلع  اودرم  هنیدـملا  لـهأ  نمو  : ) هدومرف هبوت  هروس  رد  و 
یناد یمن  وت  [ = » 3 ( ] نویلع ام  کیردأ  ام  نیجـس ، ام  کیردأ  امو  : ) هدومرف نیففطم  هروس  رد  و  میناد .» یم  میئادـخ  هک  اـم  یناد ،
مناد یمن  وگب  ( = » یحوی ام  الا  عبتا  نا  مکب  الو  یب  لعفی  ام  يردأ  امو  : ) هدومرف هیآ 9  فاقحا  هروس  رد  و  تسیچ » نییلع  نیجس و 

امش نم و  اب 
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اطع [ = » 4 ( ] ًالیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  امو  : ) هدومرف يرـسأ  هروس  رد  و  دوش » یحو  هچنآ  رگم  منک  یمن  يوریپ  نم  دش ، دهاوخ  هچ 
.مهد یم  باوج  تفگ : دندرک و  یلاؤس  ادـخ  لوسر  زا  هک  هدـش  دراو   24 هیآ فهک  هروس  رد  و  ملع » زا  یمک  رگم  امـش  هب  دـشن 

.دیوگ باوج  تسنادن  ادخ  لوسر  و  دماین ، یحو  زور  لهچ  ات  سپ  تفگن ، هللا  ءاش  نا  یلو 

.تسا نآرق  ّدض  هلمج  نیا  سپ  داد ، یم  باوج  تشاد ، نوکی » امو  ناکام   » ملع رگا  سپ 

: باوج

، دومن یلامجا  رتاوت  ياوعد  نآ  رودـص  هب  تبـسن  ناوت  یم  هدـش و  دراو  نآ  دـننام  ای  ظفل  نیمه  هب  رایـسب ، تاـیاور  رد  هلمج ، نیا 
دوجو دشاب و  یمن  راکنا  لباق  دنـشاب ، یم  نوکی » امو  ناکام   » ملع ياراد  همئا : ربمغیپ و  هکنیا  رب  نآ  تلالد  نتم و  نیا  رودص  سپ 

.ددرگ یمن  نآ  فعض  ببس  هبدن ، ياعد  رد  نآ 

ءیـشلا مهیلع  یفخی  هنأو ال  نوکی ، امو  ناـک  اـم  ملع  نوملعی  همئـالا : نا  باـب  : » ناونع نیا  هب  تسا  یباـب  یفاو  یفاـک و  باـتک  رد 
، يزیچ ناشیا  زا  ددرگ  یمن  ناهنپ  هکنیا  دوب و  دـهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچنآ  ملع  دـنناد  یم  ناـماما : هکنیا  باـب  مهیلع =  هللا  تاولص 

«. ناشیا رب  ادخ  دورد 

.دننک یم  دییأت  ار  باب  نیا  ناونع  همه  زین  ثیدح  بتک  ریاس  دایز ، تایاور  رگید و  باوبا  رب  هوالع 

ثیدـح و  تیب ، لها  مولع  هب  انـشآ  هک  یناسک  نف و  لها  یلو  تسا ، هدـیچیپ  مهم و  ثحابم  زا  ماما ، ربمغیپ و  ملع  هلأسم  هچ  رگا  و 
رد صوصخلاب  هک  یئاه  باتک  نینچمه  ثیدح و  بتک  رد  هتخاس و  نشور  ار  نآ  بناوج  فارطا و  دنشاب ، یم  سانش 
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دوش یم  هنوگچ  و  تسا ، هدش  عفر  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رهاوظ  تایاور و  نیب  یفانت  مهوت  [ 5  ] هدش فیلأت  نآ  دودح  ماما و  ملع 
دـصاقم مولع و  هب  مدرم  ملعا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دنـشاب ، نآرق  اب  فلاخم  رگا  میراد ، نیقی  ناشرودـص  هب  هک  تایاور  نیا  هک 

.دشاب هدش  رداص  تسا  نآرق 

دراوم رد  مّلسم  روطب  دراد ، نآ  هب  ماما  ملع  قلعت  مدع  رب  تلالد  هیآ  دیا  هدرک  نامگ  امش  هک  يدروم  جنپ  نیمه  رد  هکنیا  رب  ًافاضم 
ياـیبنا و  هداد ، ربـخ  ءاـیبنا  هکئـالم و  دراوم  نیا  زا  نآرق ، بسح  رب  هکلب  و  دـنا ، هداد  ربـخ  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  ربـمغیپ و  رایـسب 

.تسا توملا  کلم  دزن  رد  قلخ  لاجآ  ملع  نینچمه  دنا و  هداد  ربخ  هدنیآ  يایبنا  زا  هتشذگ 

.درادن دینک  یم  نامگ  امش  هک  ار  يروهظ  هنوگنیا  مولعم ، نئارق  نیا  دوجو  اب  هعاسلا ) ملع  هدنع  هللا  نا  : ) هیآ یتح  تفگ  دیاب  اذل 

: نایب نیا  هب  درک  تایآ  نیا  ریسفت  دافم و  زا  لاؤس  دیاب  عوضوم  نیا  رد  شسرپ  حرط  رد  سپ 

: لاؤس

هکئالم و ناربمغیپ و  دیجم ، نآرق  تایآ  مالسا و  لها  نیب  ربتعم  ثیداحا  مّلـسم و  خیراوت  بسح  رب  و  نیقی ، عطق و  روط  هب  هکنیا  اب 
، دنا هداد  ربخ  صاخـشا ، هدنیآ  لاجآ و  تسا ،» اه  مِحَر  رد  هک  هچنآ  ماحرالا =  یفام  : » دـننام هیآ  نیمه  رد  روکذـم  دراوم  زا  همئا :
و تسیچ ؟ تسا ، لاعتم  دـنوادخ  هب  نآ  صاصتخا  ادـخ و  ریغ  زا  بیغ  ملع  یفن  نآ ، رهاظ  هک  یتاـیآ  ریاـس  هیآ و  نیا  زا  دارم  سپ 

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  لوق  هب  هکنیا  اب  ادخ  هب  روما  نیا  ملع  صاصتخا  ینعم 
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هدنیآ ثداوح  زا  ار  شربمغیپ  ادخ  هدرک ، داهـشتسا  نآ  هب  هدننک  داریا  هک   126 هبطخ حرش  رد  ص362  ج2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  رد 
ربخ شیادرف  هدنیآ و  زا  ار  دوخ  یـصو  ربمغیپ  ای  درک .» یهاوخ  حتف  ار  هکم  يدوز  هب  هکم =  حتفتـس  : » دومرف هکنیا  دننام  داد ، ربخ 

؟ دشاب یم  هچ  درک » یهاوخ  گنج  نانکش  نامیپ  اب  يدوز  هب  نیثکانلا =  لتاقتس  : » دننام داد 

: میهد یم  باوج 

قالطا هک  تسا ، ادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  لامجا ، روط  هب  نآ  رهاظ  هک  دنتسه  یتایآ  هتسد  کی  دنتسه ؛ هتـسد  ود  رب  تایآ  نیا 
صصخی نآرقلا   » مکح هب  هک  صیصخت  نیا  زا  سپ  و  هعاسلا ،) ملع  هدنع  هللا  نا  : ) هیآ هب  تسا  هدش  دیقم  صصخم و  ناشمومع ، ای 

: مییوگ یم  تسا ، ربتعم  مّلسم و  ًاضعب » هضعب  رسفی  امک  ًاضعب  هضعب 

یتح نوکی » امو  ناکام   » هب همئا : ربمغیپ و  رابخأ  زا  رتاوتم  رابخأ  یهیدب و  يرورض  ملع  نآ  اب  هک  تسا  حیحص  يوحن  هب  هیآ  ریسفت 
نآ مه  تنـس  باتک و  و  تسین ، راکنا  لباق  تسا و  زرحم  تباث و  ریثک  عیاقو  ثداوح و  خیرات و  بجوم  هب  هناگجنپ ، دراوم  نیا  رد 

.دنک یم  دییأت  ار 

و دشاب ، قفاوم  هتفای  عوقو  ًاجراخ  هچنآ  اب  هک  تسا  نیا  حیحص  ریسفت  تسا ، هباشتم  تایآ  زا  میئوگن  رگا  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  سپ 
.دشابن جراخ  ًافرع  زین  مالک  ظفل و  رهاظ  زا 

[: 6  ] تسا نکمم  هجو  دنچ  زا  یکی  هب  نیا  و 

: لوا هجو 

، تسین یسک  ياطعإ  هضافا و  هب  تسا و  میدق  وا و  تاذ  نیع  هک  تسا ، یتاذ  بیغ  ملع  تیهولا ، تاذ  هب  صتخم  بیغ  ملع  زا  دارم 
ضرف یملاع  یملع و  نآ  ضرع  رد  و 
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ای ماهلإ  قیرط  هب  هک  تسا  یملع  نآ  دـشاب ) یئاـشإ  یلوصح  ملع  هچ  يروضح و  ملع  هچ   ) ماـما ربمغیپ و  ملع  زا  دارم  و  دوش ، یمن 
یتح دراد  عالطا  یبیغ  هب  هک  یـسک  ره  و  موصعم ، ملع  نیب  یقیقح  قرف  هک  تسا  هدـش  اطعإ  اهنآ  هب  ادـخ  بناج  زا  رگید ، لیاسو 

تسین یتاذ  ام  ملع  هک  تسا  نیمه  ادخ  ملع  اب  میهاگآ  ماما  ربمغیپ و  رابخا  نآرق و  هلیسو  هب  اه  بیغ  زا  يرایـسب  هب  هک  مه  ام  دوخ 
ربمغیپ و ملع  يرخأ  ترابع  هب  تسا و  میدـق  تاذ و  نیع  یتاذ و  ادـخ  ملع  اما  تسین ، میدـق  تسا و  ثداـح  و  تسین ، تاذ  نیع  و 

نودـب تایآ  ماـمت  هب  تبـسن  یلک  روط  هب  هجو  نیا  و  تسا ، دوجولا  بجاو  ملع  ادـخ  ملع  تسا و  نکمم  ملع  هجرد  نیرخآ  ماـما ،
: هفیرش هیآ  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  و  تسا ، يراج  هناگجنپ  دراوم  هب  اهنآ  قالطا  دییقت  هب  دشاب  يزاین  هکنآ 

ملاع ادخ  [ = » 7 ( ] ًادـصر هفلخ  نمو  هیدـی  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم  ّالإ  ًادـحأ  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاـع  )
رارق ناهبگن  وا  رس  تشپ  زا  و  ور ، شیپ  زا  هک  ار  هدیزگرب  یـضترم و  لوسر  رگم  دیامنن  علطم  دوخ  بیغ  رب  ار  يدحا  تسا و  بیغ 

«. تسا هداد 

: هیآ نینچمه  و 

زا نکیل  دنادرگ و  یمن  علطم  بیغ  رب  ار  امـش  ادخ  [ = » 8 ( ] ءاشی نم  هلـسر  نم  یبتجی  هللا  نکلو  بیغلا  یلع  مکعلطیل  هللا  ناک  امو  )
«. دنیزگ یمرب  نآ  رب  عالطا  يارب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  شناربمغیپ 

: مود هجو 

یم هتفگ  هناگجنپ  دراوم  نیا  هب  تاقالطا  دییقت  زا  سپ  هک 
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، یتاذ ریغ  يروضح  هناگجنپ ، دراوم  ریغ  هب  تبـسن  ماما ، ربمغیپ و  ملع  و  تاذ ، نیع  یتاذ و  يروضح  ادـخ  ملع  هک  تسا  نیا  دوش ،
.تسا یئاشا  یلوصح و  هناگجنپ  دراوم  هب  تبسن  و 

: مّوس هجو 

تادرجم و و  عاونا ، دارفا و  ماـمت  لـماش  هک  يوحن  هب  مومع  روـط  هب  هناـگجنپ  دراوـم  نیا  ملع  هک  دـشاب  نیا  هیآ  نیا  زا  دارم  هکنیا 
هب و  دوش ، یم  لصاح  مولع  نیا  زین  تسین  صخشم  ام  رب  هک  يدودح  ات  ماما  ّیلو و  يارب  اما  دراد ، ادخ  هب  صاصتخا  دشاب  تایّدام 

تـسا نکمم  و  دوش ، یم  لصاح  دودحم  روطب  ماما  ربمغیپ و  يارب  تسا و  ادخ  هب  صتخم  مولع  نیا  دودحمان  روط  هب  رگید  ترابع 
: هفیرش هیآ  نیا  دشاب ، هجو  نیا  دیؤم 

يا هدام  سنج )  ) ره هک  ار  هچنآ  ادخ  [ = » 9 ( ] رادقمب هدنع  ءیش  لکو  دادزت ، امو  ماحرالا  ضیغت  امو  یثنُا ، لک  لمحت  ام  ملعی  هللا  )
«. تسا هزادنا  هب  وا  دزن  زیچ  همه  دناد و  یم  دزاس  یم  دایز  ار  هچنآ  دهاک و  یم  اه  محر  ار  هچنآ  دراد و  یمرب 

: مراهچ هجو 

سپ تسا ، قـلطم  رقف  ضحم و  تجاـح  وا  ریغ  تاذ  تیوـه و  ینعی  تسا ، تاذـلاب  ادـخ  ریغ  زا  هناـگجنپ  دراوـم  هب  ملع  یفن  هکنیا 
.دوش اراد  ار  مولع  نیا  ادخ  هضافا  هب  ضرَعلاب و  هک  درادن  تافانم 

: مجنپ هجو 

نآ رد  یلهج  ظاـحل  چـیه  زا  هک  ملع ، یقیقح  یعقاو و  قادـصم  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  بیغ  ملع  صاـصتخا  زا  دارم  هک  تسا  نـیا 
، تسا هیلامک  هیتاذ  تافـص  ریاس  تردـق و  نیع  تایح و  نیع  ملع و  نیع  شتیوه  تسا و  یتاذ  هک  تسا  ادـخ  ملع  تسین ، رّوصتم 

یقیقح یعقاو  قادصم  هکنانچ 
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لـهاج و دوـخ  تاذ  رد  تادوـجوم  ماـمت  هک  تسا ؛ ادـخ  تسین  وا  رد  یلهج  تاذ ، ثیح  زا  هن  ًهبتر و  هن  ًاـنامز و  هـن  هـک  زین  ملاـع 
لهج رد  تادوجوم  همه  نایاناد و  همه  دوش ، عطق  وا  ضیف  ینآ  رگا  .تسا  تاّذـلاب  ینغ  تاّذـلاب و  ملاع  وا  طقف  و  دنتـسه ، جاتحم 

( هب مکیتأی  هللا  ریغ  هلإ  نم  مکبولق  یلع  متخو  مکراـصبأو  مکعمـس  هللا  ذـخأ  نإ  متیأرأ  لـق   ) دـننک یم  طوقـس  قلطم  یتسین  ماـت و 
[. 10]

دنوادخ یلو  دنوش ، یم  ملاع  نآ ، ریغ  ماهلا و  لثم  يّدام  ریغ  لیاسو  طسوت  ای  یمسج ، يّدام و  تالآ  لیاسو و  اب  تادوجوم ، مامت 
طئاسو و حراوج و  تالآ و  زا  رظن  عطق  اـب  تاـنکمم  زا  ملع  یفن  سپ  .تسا  اـناد  ملاـع و  يا  هلیـسو  چـیه  نودـب  تاّذـلاب و  لاـعتم 

نکمملا وأ  ناسنالا   » و دنتسین ، قداصتم  تیناسنا  تیملاع و  ینعی  ملاعب » سیل  ناسنالا  : » میئوگب تسا  نکمم  تسا و  حیحص  لیاسو 
حیحـص ضرعلاب  ًازاجم و  دنچ  ره  تسین ، حیحـص  تاّذـلاب  ًهقیقح و  زین  وه  وذ  لمح  هب  هکلب  تسین ، حیحـص  وه  وه  لمح  هب  ملاع »

اب ریـصبلا » عیمـسلا  وه  : » میئوگ یم  هک  تسا  تافـص  نیا  یعقاو  قادصم  وا  تاذ  تاذ و  نیع  ادخ  فاصوا  هک  ظاحل  نیا  هب  دشاب ،
: میئوگ یم  زین  و  دنریصب ، عیمس و  ضرعلاب  هطساو و  اب  زین  اه  ناسنا  هکنیا 

«: هداهشلاو بیغلا  ملاع  میلعلا ، میکحلا  زیزعلا  وهو  ریدقلا  میلعلا  وه  »

نآ یفن  و  دوش ، یم  قالطا  ًاضرع  ًازاجم و  یقاب  رب  و  تسا ، وا  سدقا  تاذ ، هب  رصحنم  ریدق ، میلع و  و  ریصب ، عیمـس و  ظاحل  نیا  زا 
تسا حیحص  و  تسا ، نکمم  همه  زا  هظحالم  نیا  هب 
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، یناکما ّتیثیح  هب  نکمم  رقف  زاربا  دوجولا و  بجاو  ّتیهولا و  تافـص  ندرمـش  رب  ماقم  ماقم ، نوچ  ریـصبلا » عیمـسلا  وه  : » میئوگب
.دشاب یم  تسا  ضحم  یتسین  هک 

: ملاس نب  ماشه  زا  تسا  ثیدح  رد 

هفـص هذـه  لاق : ریـصبلا ، عیمـسلا  وه  تلقف : تاه ، لاق : معن ، تلقف : هللا ؟ تعنتأ  یل : لاقف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  یلع  تلخد  اق : »
هدـنع نم  تجرخف  هیف ، لهج  ملعو ال  هیف ، توم  هایحو ال  هیف ، هملظ  ـال  رون  وه  لاـق : هتعنت ؟ فیکف  تلق : .نوقولخملا  اـهیف  كرتشی 

[. 11 « ] دیحوتلاب سانلا  ملعأ  انأو 

اریز تسین ؛ وحن  کی  هب  نکمم  رب  نآ  قالطا  اب  بجاو  تاذ  رب  ریـصب  عیمـس و  قالطا  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  زا  افتـسم  ًارهاظ  هک 
تاذ نیع  تفـص  تقیقح  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یقیقح  قالطا  لمح و  تحـص ، هجو  قـالطا و  بجاو ، نآ ر  قـالطا  ماـقم  رد 
ثیح نم  هک  تسا  یملاـع  ریـصب و  عیمـس و  رون و  و  درادـن ، هار  وا  رد  اـنف  توـم و  هک  تسا  يا  هدـنز  ّیح و  وا ، تسا ؛ فوـصوم 

یلزا و تسین ، نآ  رد  لطاب  هک  تسا  یّقح  دوش ، یمن  رّوصت  وا  رد  هجو  چیه  هب  یهاگآان ، یئانیبان و  یئاونـشان و  یکیرات و  تاّذلا 
تسا ریغ  هب  مئاق  هک  يا  هدنز  یح و  نآ  اب  و  تسا ، تردق  ملع و  تایح و  دوجو و  ّتیثیح  وا ، ّتیثیح  مامت  و  رخآ ، لّوا و  و  يدبا ،

ضرعلاب و وا ، ریغ  رب  اهنآ  قالطا  و  تقیقح ، وا ، رب  ریبخ  ریصب و  ملاع و  قالطا  .دنتـسین  ضرع  کی  رد  تسین ، وا  یتاذ  شتافـص  و 
.تسا زاجم 

، تسا سوسحم  هچنآ  راکشآ و  هب  مه  ام  تسا  راکشآ  ناهن و  ياناد  ادخ 
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.اهنآ رابخإ  ءایبنا و  مالعا  هب  ای  ینطاب  ساوح  هطساو  هب  میئاناد  مه  اهناهن  زا  يرایسب  هب  میئاناد و  يرهاظ  ساوح  هطساو  هب 

دش مولعم  سپ  درادن ، قالطا  تحـص  هدنب  رب  دوش ، یم  قالطا  ادخ  رب  هک  یتیثیح  نآ  هب  هداهـشلا ، ملاع  بیغلا و  ملاع  تفـص  یلو 
یم تاـبثا  وا  ریغ  يارب  هکنآ  و  تسا ، لاـحم  وا  ریغ  يارب  هک  تسا  یملع  تسین ، وا  ریغ  يارب  تسه و  ادـخ  يارب  هک  یبیغ  ملع  نآ 

، دوش لصاح  دـیاب  فرـشا  لمکا و  دارفا  يارب  تسین و  ادـخ  ملع  خنـس  شخنـس  و  تسا ، نکمم  وا  ریغ  يارب  هک  تسا  یملع  مینک 
[12 « ] تایلباقلا ردـقب  تایطعلا   » و تسه ، تقایل  تیحالـص و  زین  ماما  ربمغیپ و  لثم  يدارفا  رد  تسین و  لُخب  ضایف  ءدـبم  رد  نوچ 

رـشب سرتسد  زا  ًاتاذ  هک  مولع  یـضعب  هلب  .تسا  رت  لماک  رت و  مامت  وحن  ره  هب  دـشاب ، لصاح  اـهنآ  يارب  لـمع  نیا  هک  دراد  اـضتقا 
یلاعت يراب  تاذ  ملع  لثم  دنک ، ادیپ  ملع  نآ  هب  هضافا ، ماهلا و  هطـساو  هب  یتح  هک  دـشاب  لاحم  رـشب  يارب  تاّذـلاب  و  تسا ، جراخ 

صتخم هک  مظعأ  مسا  فرح  هس  داتفه و  زا  فرح  کی  تفرعم  دـشاب  لیبق  نیا  زا  دـیاش  و  تسا ، جراخ  ثحب  نیا  زا  دوخ ، تاذـب 
.تسا لاعتم  دنوادخ  دوخ  هب 

رـشب يارب  هک  تسا  یملع  زا  ریغ  تسا ، یفنم  وا  ریغ  زا  دراد و  ادـخ  هب  صاـصتخا  هک  یملع  هک  دـش  نیا  ناـیب ، نـیا  هصـالخ  سپ 
هب ام  هک  یملع  ینعی  دراد ، دوجو  ًاجراخ  هک  یعوضوم  دوش  یم  هنوگچ  هنرگ  تسین و  دـحاو  تابثا  یفن و  عوضوم  و  تسا ، تباث 

تشهب و لثم  یبیغ  روما 
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.دوش یفن  تایاور  ای  نآرق و  رد  میراد ، ماما  ربمغیپ و  مالعا  هار  زا  هدنیآ  ثداوح  و  یسرک ، شرع و  منهج و 

: مشش هجو 

: تسا عون  ود  رب  ماما  ربمغیپ و  ملع  هکنیا 

کی رد  زج  دـنا  هدوب  رومأم  ناراوگرزب  نآ  دوش و  یم  لصاح  همه  يارب  ینطاب  يرهاظ و  ساوح  نیمه  هار  زا  هک  يداع  ملع  یکی 
.دننک راتفر  يداع  روطب  هدراذگ و  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  راتفر  روما و  نایرج  یئانثتسا  دراوم 

یم لصاح  دنراد ، رایتخا  رد  هک  یقرط  ریاس  و  هعماج ، رفج و  یحو و  هکئالم و  ثیدحت  ماهلا و  قیرط  زا  هک  يداع  ریغ  ملع  یکیو 
هچنآ یبیغ ، روما  دروم  رد  زاجعإ و  لیبس  رب  ًءانثتسا و  رگم  دندرک ، یمن  هرادا  ار  فراعتم  روما  ایند و  ياهراک  ملع  نیا  اب  هک  دوش ،
روطب تسا و  لاونم  کی  رب  تاـمولعم  همه  هب  تبـسن  درادـن و  ار  یگناـگ  ود  نیا  دـنوادخ  ملع  تسا و  يداـع  ملع  تسا  یفنم  هک 

.تسا تباث  قالطا 

هکنیا رگم  تسا ، يداع  ملع  دوش ، یم  یفن  ای  تاـبثا  هچنآ  اـهناسنا  هب  تبـسن  یفرع  تارواـحم  تاـقالطا و  رد  رگید ، تراـبع  هب  و 
ینالف میئوگب : تسا  نکمم  باـسح  نیا  هب  تسا و  يداـع  ملع  هدـش ، یفن  هچنآ  زین  بیغ  ملع  دروم  رد  .دـشاب  فـالخ  رب  يا  هنیرق 

.دوش یمن  ضرف  يداع  ریغ  يداع و  ملع  ادخ  ملع  هب  تبسن  نوچ  دراد ؛ ادخ  درادن و  بیغ  ملع 

: متفه هجو 

یهانتم ریغ  فصو  هب  یفرع  ای  یعقاو  یهاـنتم  ریغ  تاـمولعم  هدـش  یفن  هناـگجنپ  تاـعوضوم  لـثم  رد  ماـما  زا  هچنآ  هک : تسا  نیا 
نیا اذل  .دراد  یتحلصم  هن  تسا و  لامک  هن  ماما  يارب  شنتسناد  هک  تسا ، ندوب 
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.تسا ّتیهولا  تاذ  صوصخم  ندوب ، یهانتمان  فصو  هب  مولع 

رد یلوصح  هاوخ  دـشاب ، يروضح  هاوخ  ماما  ربمغیپ و  ملع  تاـعوضوم  یئزج و  روما  نیا  رد  هک  دـشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  سپ 
ضرف یتحلصم  ماما  هب  نآ  ملع  هضافإ  رد  ای  درادن و  ناکما  ای  عومجم ، روطب  اریز  دوش ، بترتم  نآ  رب  یتحلـصم  هک  تسا  يدودح 

.دوش یمن 

رد ار  لاکـشا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  نآ  رهاظ  هک  یتایآ  هب  تبـسن  عمج ، هجو  دـنچ  نیا 
اوقاو و دوش ، یم  مالک  نتشگ  ینالوط  ببـس  شنایب  هک  تسه  زین  يرگید  هوجو  اهنیا  رب  هوالع  دننک  یم  لح  زین  مود  هتـسد  تایآ 

ضویف بسک  يارب  اهنآ  تقایل  ّتیلباق و  هعـس  ّتیفرـشا و  ّتیلمکا و  و  همئا ، ربمغیپ و  ماقم  تعفر  اب  هک  تسا  یهجو  هوجو ، حـجرا 
.دشاب رت  قفاوم  ربتعم ، تایاور  ثیداحا و  نیماضم  یهلا و  تائاطعإ  تاماعنإ و  ینابر و 

مّود هتسد  تایآ  اّما 

لهأ نمو  : ) هیآ دـننام  دـنا  هدرک  ماـما  ربـمغیپ و  زا  بیغ  ملع  یفن  صاـخ  یئزج و  دراوم  یـضعب  رد  دـش  هتفگ  هچناـنچ  تاـیآ  نیا 
یم یناسک  هنیدم  لها  زا  [ = » 13 ( ] میظع باذع  یلا  نودری  مث  نیترم  مهبذعنـس  مهملعن  نحن  مهملعت  قافنلا ال  یلع  اودرم  هنیدملا 

ود ار  اهنآ  مینک  باذع  هک  دشاب  دوز  ار ، ناشیا  میناد  یم  ام  ار ، اهنآ  یناد  یمن  وت  قافن ، رد  دنا  هتفای  تراهم  هدرک و  وخ  هک  دنشاب 
( ءوسلا ینسم  امو  ریخلا  نم  ترثکتسال  بیغلا  ملعأ  تنک  ولو  هللا  ءاش  ام  الإ  ًارض  الو  ًاعفن  یسفنل  کلمأ  لق ال  : ) هیآ نیا  لثم  و  راب .»

مدوخ يارب  متسین  کلام  وگب  [ = » 14]
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یب لعفی  ام  يردأ  امو  : ) هیا لثمو  دیسر .» یمن  يدب  نم  هب  و  مدرک ، یم  ریخ  بلط  رایـسب  متـسناد  یم  بیغ  رگا  و  ار ، ینایز  دوس و 
هب هک  ار  هچنآ  رگم  منک  یمن  تعباـتم  دوش ، یم  امـش  نم و  رب  هک  ار  يزیچ  مناد  یمن  [ = » 15 ( ] ّیلا یحوی  ام  ّالإ  عبتأ  نا  مکب  ـالو 

متیتُوا امو  : ) هیآ لثم  و  نویلع .» تسیچ  هک  ار  وت  درک  اـناد  هچ  و  [ = » 16 ( ] نویلع ام  كاردأ  امو  : ) هیآ لـثم  و  دوش .» یم  یحو  نم 
ءاشی نأ  الإ  ًادغ  کلذ  لعاف  ینا  ءیـشل  نلوقت  الو  : ) هیآ دننام  و  یکدنا .» رگم  یئاناد  زا  دیا  هدشن  هداد  [ = » 17 ( ] ًالیلق ّالإ  ملعلا  نم 

«. هللا ءاش  نا  یئوگب  هکنآ  رگم  ما  هدنهد  ماجنا  ادرف  نم  وگن  یهد  ماجنا  يراد  دصق  هک  ار  يراک  [ = » 18 ( ] هللا

: تسا نکمم  هجو  دنچ  هب  دش  نایب  ًالبق  هچنآ  رب  هوالع  تایآ  نیا  ریسفت  نوماریپ  لاکشا  ّلح 

: لّوا ّلح  هار 

هب قلعت  ترـضح  نآ  ّتیـشم  هکنآ  زا  لبق  ای  ادخ ، مالعإ  زا  لبق  ربمغیپ  زا  ملع  یفن  مهملعت » ال   » زا دارم  تسا  نکمم  هکنیا  هلمج  زا 
هب ادخ  زا  ملع  یقلت  نودب  هبتر  نآ  رد  هک  يا  هبتر  دشاب ؛ هدـش  هبتر  نیا  رد  اهنآ  زا  ملع  یفن  هک  دـشاب ، دریگب ، عوضوم  نآ  هب  ملع 

.درادن ناکما  بیغ 

: مّود ّلح  هار 

هدروآ عوضوم  هب  يانتعا  میظعت و  ماقم  رد  یهاگ  اـه ، هلمج  نیا  لاـثما  و  مهملعن » نحن  مهملعت  ـال   » هلمج دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا 
ًالثم تسا ، عالطا  اب  عوضوم  نآ  زا  مه  بطاخم  دناد  یم  هکنیا  اب  تسا ، مظعا  ملعا و  بطاخم  زا  هک  يا  هدنیوگ  هک  دوش ، یم 
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وحن نیا  تقیقح  رد  هک  مسانش ، یم  ار  وا  نم  یسانش ، یمن  ار  ینالف  ای  یناد ، یمن  وت  دیوگ : یم  یسک  شهوکن  مذ و  تیاهن  يارب 
.دشاب یم  يزاجم  لامعتسا  عون  کی  لامعتسا 

: مّوس ّلح  هار 

وت هک : دشاب  نیا  دارم  و  دشاب ، اهنآ  راک  لآم  بیغ و  زا  ربمغیپ  نتخاس  عّلطم  يارب  ینیچ  همدقم  يزاس و  هنیمز  دوخ  مالک  نیا  هکنیا 
یتایآ نینچمه  هیآ و  نیا  نیا ، رب  انب  .میئامن  باذـع  راب  ود  ار  ناشیا  هک  دـشاب  دوز  میناد ، یم  ام  یتسین ، ربخ  اب  نانیا  راـک  ناـیاپ  زا 

ماقم رد  هکلب  تسین ، تقیقح  وحن  هب  بیغ  زا  ملع  یفن  ماقم  رد  هعراقلا » ام  كاردأ  اـمو  : » هیآ و  نویلع » اـم  كاردأ  اـمو   » هیآ لـثم 
هاگآ زور  نیا  تمظع  زا  هشیمه  دـنیامن ، یم  توالت  ار  نآرق  هک  یناسک  ات  تسا ، تمایق  دـهاشم  فقاوم و  عوضوم و  نأـش  میظعت 

، اهنیاعت مل  اذا  اهملعت  تسل  کنأک   » ندید دننام  دوب  یک  ندینش  هک : تسا  نیا  تاملک  نیا  دافم  یسوط ، خیـش  شیامرف  هب  دنوش و 
زا تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  يا  هدیدن  يا و  هدرکن  هنیاعم  ار  نآ  هک  ماد  ام  ینادب  ار  نآ  هک  یتسین  وت  ایوگ  لاوهالا =  نم  اهیف  ام  يرتو 

«. لاوها

هچنآ هب  و  كاردأ » ام   » تسا مولعم  هچنآ  هب  هک ؛ تسا  هدش  لقن  يروث  نایفـس  زا  [ 20  ] نایبت و  [ 19  ] نایبلا عمجم  رد  نیا  رب  هوالع 
رد هکلب  تسین ، ملع  یفن  ماقم  رد  هلمج  نیا  هک  دـنام  یمن  یقاب  یکـش  نیا  رب  اـنب  سپ  .دوش  یم  هتفگ  کیردـی » اـم   » تسین مولعم 

.تسا عوضوم  ندرمش  گرزب  ماقم 

تلالد دنکن ، بیغ  هب  ربمغیپ  ملع  رب  تلالد  رگا  تایآ  نیا  سپ 
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.درادن همئا : ترضح و  نآ  زا  بیغ  ملع  یفن  رب 

: مراهچ لح  هار 

هب لمع  هک  متـشاد  يداع  قرط  زا  بیغ  ملع  رگا  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  لمتحم  بیغلا » ملعأ  تنک  ولو  : » هیآ لـثم  یتاـیآ  رد 
هللا ءاش  ام  الإ  بیغلا  ملعأ  ال  : » تسا نیا  دنا ؛ هدومرف  نیرّـسفم  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  و  مدرک ، یم  ریخ  بلط  رایـسب  تسا  زاجم  نآ 

يداع لیاسو  اـب  هک  تسا  نیا  ضرغ  هک  دزوماـیب » نم  هب  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  مرادـن  بیغ  هب  ملع  نم  هینملعی =  نأ 
.مدرک یم  لمع  نآ  قبط  رب  هنرگ  و  تسین ، لصاح  بیغ  ملع  نم  يارب 

رب نآ  هب  لـمع  یلک  روط  هب  اریز  تسا ؛ نذا  هب  جاـتحم  لـمع  هک  تسا  مولعم  مه ، دـنک  میلعت  يداـع  ریغ  قرط  زا  ادـخ  هچنآ  رد  و 
.تسا ضرغ  ضقن  تحلصم و  فالخ 

لمع نآ  قبط  رب  هک  متسین  زاجم  ار  يداع  ریغ  مولع  مرادن و  يداع  ملع  روما  هنوگ  نیا  رد  هک  دوش  یم  نیا  لصاح  هجو ، نیا  رب  انب 
.ًائانثتسا دراوم  ضعب  رد  زج  منک ، مالعإ  یسک  هب  ای  منک 

: مجنپ لح  هار 

رافک رما  تبقاع  زا  ربمغیپ  عالطا  رب  تلالد  همه  هک  رگید ، تایآ  هنیرق  هب  ًالّوا ، مکب » الو  یب  لعفی  ام  يردأ  امو  : » هیآ لثم  هب  تبسن 
هدـنیآ زا  نینچمه  و  تشاد ، عـالطا  شتیب  لـها  دوخ و  هدـنیآ  زا  ربـمغیپ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  رتاوتم  تاـیاور  هنیرق  هب  و  دراد ،

اپ رب  ار  بازحا  گنج  هک  ار  یئاهنآ  دنوش و  یم  هدنکفا  ردب  هاچ  بیلق  رد  هک  ار  یئاهنآ  هعصاق ، هبطخ  حیرـص  هب  هکنیا  یتح  رافک 
تخانش یم  دننک  یم 
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مناد یمن  مدوخ  نم  دـیامرف  یم  اریز  دراد ، بیغ  ملع  رب  تلـالد  هیآ  نیا  هکلب  و  تسا ، یتاذ  يداـع و  ملع  یفن  زین  هیآ  نیا  زا  دارم 
وه نإ  يوهلا  نع  قطنی  امو  : ) تسا یحو  ردصم  زا  نم  ملع  ینعی  تسا ، یهلا  یحو  هب  منک  مالعا  میوگب و  ار  هچنآ  دوش و  یم  هچ 

دوـش یحو  نم  رب  هچنآ  زا  مرادـن و  یملع  دوـخ  شیپ  زا  نم  هک : دوـش  یم  نیا  هـیآ  ینعم  تـقیقح  رد  هـک  [ 21 ( ] یحوی یحو  ـالا 
.میوگ یمن  يزیچ  هدش ، یحو  هچنآ  راهظا  نذا  یحو و  نودب  و  منک ، یم  تعباتم 

نآ رب  عالطا  نوچ  هک  دنوش ، ربخ  اب  دوخ  ياهررـض  عفن و  عوضوم  هدنیآ و  بلاطم  زا  ربمغیپ ، هطـساو  هب  دنتـساوخ  یم  رافک  دیاش 
.دیامرف یم  در  نایب  نیا  اب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  تسا ، عامتجا  ماظن  ناگمه و  تحلصم  فالخ 

: مشش لح  هار 

دیا هتشون  امش  هک  یبلاطم  و  تسا ، لمعلا  روتسد  کی  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  ًادغ » کلذ  لعاف  ینإ  ءیـشل  نلوقت  الو  : » هیآ هب  عجار 
.دوش یمن  هدافتسا  هیآ  زا  داشرا  بیدأت و  زا  شیب  تسا و  هدشن  دراو  فهک  هروس  رد 

ثیدح کی  هراب  رد  قیقحت 

دای هک  يدنگوس  زا   ) تسا هدنب  يارب  دندومرف : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسه  یثیدح  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دندمآ  دوهی  زا  یعمج  هک  تلع  نیا  هب  درک ، شومارف  ار  ءانثتسا  رگا  دنک ، ءانثتسإ  زور  لهچ  ات  هدرک )

یم باوج  امش  هب  ادرف  دومرف : دندرک ، شسرپ  یئاهزیچ  زا  ترضح  نآ  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  و 
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کلذ لعاف  ینا  ءیشل  نلوقت  الو  : » تفگ دمآ و  سپس  دشن ، لزان  ترـضح  نآ  رب  زور  لهچ  ات  لیئربج  .دومرفن  هللا  ءاش  نا  و  مهد ،
[. 22 « ] تیسن اذا  کبر  رکذاو  هللا  ءاشی  نأ  الإ  ًادغ 

[. 23  ] تسا هدش  لقن  ربخ  نیا  فلاخم  عوضوم  نیا  رد  یلصفم  ربخ  زین  ماشه  نبا  هریس  رد  و 

هابتشا يارب  ایآ  تسا ، هدوب  ود  ره  ای  ربخ  ود  نیا  زا  یکی  هب  هدش » دراو  فهک  هروس  رد  : » دیوگ یم  هک  هدننک  داریا  رظن  هکنیا  لثم 
.تسا اناد  ادخ  هن ، ای  هتشون  روط  نیا  يراک 

: تسین دامتعا  دروم  تهج  دنچ  زا  ربخ  نیا  هب  لالدتسا  لاح  ره  هب 

.درادن تیّجح  دحاو  ربخ  تسین ، هیلمع  هیعرف  لئاسم  هک  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  تسا و  دحاو  ربخ  هک  تهج  نیا  زا  ًالّوا :

ربخ رد  و  دندمآ ، ترـضح  تمدخ  دوهی  هک  تسا  هدش  رکذ  روکذـم ، ربخ  رد  هلمج  زا  دـنراد ؛ یفانت  مه  اب  دوخ  ربخ  ود  نیا  ًایناث :
حرط ار  یلئاسم  اهنآ  و  دنداتـسرف ، هنیدـم  راـبحأ  دزن  هکم  نیکرـشم  هک : دـیوگ  یم  هدرک  لـقن  هریـس  رد  ماـشه  نبا  هک  ساـبع  نبا 

.دوش شسرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دندرک 

.دنتشادن ربخ  نآ  زا  دوهی  دنا ، هتشون  یضعب  هچنانچ  هدوب و  فورعم  يراصن  نیب  فهک  باحصا  ربخ  ًاثلاث :

.تسین راگزاس  تیاور  نیا  اب  هدش ، حرطم  هروس  نیا  رد  هک  یلئاسم  هراب  رد  فهک  هروس  تایآ  ًاعبار :

يوار  ) نومیم نب  هللادبع  هطساو  هب  عوضوم ، نیا  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک ، مالـسالا  هقث  ًاسماخ :
دوهی ندمآ  عوضوم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  مالسلا ) هیلع  قداص  ترضح  زا  روکذم  ثیدح  نامه 
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[. 24  ] تسا هدومرفن  رکذ  ار  اهنآ  لاؤس  و 

نیع وا  ظفل  و  تسا ، هدومرف  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نومیم  نب  هللادبع  زا  ار ، ثیدح  نیا  نیع  هفئاطلا » خیش  : » ًاسداس
هفاضا نآ  رب  يزیچ  نیا  زا  شیب  و  یـسن » اذا  ًاـموی  نیعبرأ  نیبو  هنیب  اـم  ینثتـسی  نأ  دـبعلل   » تسا هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  ظـفل 

هدش لقن  [ 26  ] یـشایع ریـسفت  هیقف و  رد  هک  لیذ ، نیا  هک  دوش  یم  مولعم  بیذـهت  یفاک و  لقن  زا  نیا ، رب  اـنب  [ 25  ] تسا هدومرفن 
.درادن يرابتعا  چیه  هدش و  ذخا  ماشه  نبا  فیعض  تیاور  زا  تسا و  تاوُر  زا  یضعب  حیضوت  نایب و  تسا ،

دیئوگ یمن  ارچ  و  دیئوگ ؟ یم  اجک  زا  .دیوگ  باوج  تسنادن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  دیا : هتـشون  هکنیا  ًاعباسو :
هنوگچ دوـب  یحو  رظتنم  هکنیا  اـب  دـیئوگن : دوـب ؟ یحو  لوزن  رظتنم  اـهنآ  هب  نداد  خـساپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربـمغیپ 
یضعب زا  تسا و  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  بلق  رب  یگلمج ، ًهدحاو و  ًهعفد  نآرق  لوزن  اریز  تسناد ، یم  ار  باوج 
لعفلاب یلیـصفت  مولع  هب  دـنا  هدرک  هیبشت  ار  نآ  و  درادـن ، لوزن  نآ  اب  تافانم  نآ  یجیردـت  لوزن  و  دوش ، یم  هدافتـسا  زین  تایآ  زا 

ار بناج  کی  ندرک و  یط  خرن  اوعد  نیب  رد  تسا و  يرظن  ضماغ و  لئاسم  زا  زین  بلطم  نیا  لاـح  ره  هب  .هکلم و  لوصح  زا  سپ 
.تسین حیحص  نتفرگ 

تسا حیضوت  حرش و  هک  تفگ  ناوت  یم  نانیمطا ، روط  هب  ار ، نومیم  نب  هللادبع  تیاور  زا  تمسق  نیا  هک  دش  مولعم  سپ 
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هب مه  نآ  هیآ ، رهاظ  نامه  میئام و  طقف  .دشاب  یمن  دانتسا  لباق  تسا و  فیعـض  هک  مه  هریـس  تیاور  تسین و  ثیدح  لصا  ءزج  و 
.دیامن یمن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  زا  بیغ  ملع  یفن  هجو  چیه 

: متفه لح  هار 

هب باـطخ  هک  تسا  یلوادـتم  یبدا  شور  کـی  نیا  .تسا و  هراـجای » یعمـسأو  ینعأ  كاـیا  : » وـحن هـب  تاـبطاخم  رثـکا  نآرق ، رد 
هایإ ّالإ  اودبعت  ّالأ  کبر  یضقو  : ) هیآ ًالثم  تسا ، وا  هب  بلطم  ندنامهف  رگید و  صخش  باطخ ، دافم  ضرغ  یلو  دوش  یم  یصخش 

ضفخاو .ًامیرک  ًالوق  امهل  لقو  امهرهنت  الو  فُأ ، امهل  لـقت  ـالف  اـمهالک  وأ  امهدـحأ  ربکلا  كدـنع  نغلبی  اـما  ًاـناسحا  نیدـلاولابو 
هللا و یلـص  ربمغیپ  هب  هچ  رگا  باطخ  هک  تسا  فیدر  نیمه  زا  [ 27 ( ] ًاریغـص ینایبر  امک  امهمحا  بر  لقو  همحرلا  نم  لذلا  حانج 
هلآ و هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  ردام  ردـپ و  هیآ  ود  نیا  لوزن  ماگنه  اریز  تسا ، نارگید  ماهفإ  ضرغ  اّما  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و 

هب تبسن  اه  شرافس  نیا  ات  دندوبن  تایح  دیق  رد  و  هتفگ ، دوردب  ار  یگدنز  ملس 

هیآ و  هقاحلا » ام  كاردأ  امو   » هیآ و  ...ینإ » ءیـشل  نلوقت  الو  : » هیآ هک  تسا  لمتحم  اذل  .دنک  ادـیپ  دروم  اهنآ  هراب  رد  ردام  ردـپ و 
.دشاب هدش  لزان  شور  نیمه  رب  زین  تایآ  نیا  لاثما  و  مهملعت » «ال 

تمکح زا  شسرپ 

هکنیا رب  دنراد  تلالد  هک  يرتاوتم  رابخا  لابق  رد  مکحم ، هجو  هدراهچ  نمـض  رد  تایآ ، نیا  ریـسفت  هک  نونکا  دـیوگب  یـسک  رگا 
شیپ هک  یشسرپ  دش ، ههبش  عفر  هرملاب  دیدرگ و  حضاو  مولعم و  دنراد ، بیغ  ملع  ماما  ربمغیپ و 
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رد یهاگآ ، ملع و  نیا  اب  ناشیا  ارچ  رگید : ترابع  هب  یبیغ  مولع  هب  تسا  ماـما  ربمغیپ و  لـمع  مدـع  تمکح  زا  شـسرپ  دـیآ ، یم 
؟ دندومن یم  ماهفتسا  شسرپ و  تاعوضوم  یضعب  زا  دندرک و  یم  راتفر  يداع  دارفا  لثم  ًابلاغ  دوخ  يداع  روما 

: هک تسا  نیا  باوج 

نارگید هب  میلعت  قیاقح و  ندش  راکشآ  دننام  یتاهج ، يارب  اریز  تسین  یهاگآان  رب  لیلد  شسرپ  ماهفتـسا و  درجم  هک  تسا  مولعم 
یهاگ زین  بویغلا  مالع  دنوادخ  مالک  رد  هچنانچ  .دوش  یم  ماهفتسا  شـسرپ و  یهاگ  رگید ، یحلاصم  اهتمکح و  تجح و  مامتا  و 

[. 29 ( ] نیهلا یماو  ینوذختا  سانلل  تلق  تنأء  میرم  نبا  یسیعای   ) و [ 28 ( ] یسومای کنیمیب  کلت  امو   ) دننام تسا ، هدمآ  شسرپ 

لمع و دنتـسه و  مدرم  ربهر  ماما  ربمغیپ و  هک : تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  ییاه  تمکح  یبیغ  مولع  نآ  نتـسبن  راـک  هب  رد  هلب 
اهنآ يداع  یگدنز  لئاسم  رگا  .دشاب  رـشب  يایند  نید و  روما  ماظن  تیبرت و  ردصم  ذخأم و  دیاب  ناشراتفگ ، لوق و  لثم  ناشرادرک 

قشمرـس و ناـشراتفر  و  یلمع ، هنومن  اـهنآ  دوجو  و  دـیآ ، یم  مزـال  ضرغ  ضقن  دـشاب ، بیغ  ملع  تازجعم و  قراوخ و  ساـسا  رب 
مکح هب  دـنفظوم  مدرم  هکنیا  لاح  .دوب و  دـهاوخن  ادـتقا  یّـسأت و  لباق  نارگید  يارب  دوش و  یمن  نارگید ، یگدـنز  لمعلا  روتـسد 

اج همه  رد  هک  دنتشادن  تیرومأم  ناراوگرزب  نآ  اذل  .دننک  یـسأت  ربمغیپ  هب  [ 30 ( ] هنسح هوُسا  هللا  لوسر  یف  مکل  : ) روتـسد لقع و 
لمع يداع  مولع  يداع و  يراجم  قبط  ًابلاغ  يداع ، یفرع و  جئاوح  لئاسم و  تارواحم و  رد  دننک و  لمع  دوخ  ّیندل  مولع  قبط  رب 

ات دندرک ، یم 
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رد طقف  تماما  توبن و  ملع  هب  و  دننک ، یئامنهار  يربهر و  هیحان  ره  رد  ار  اهنآ  دنزومایب و  ار  حیحـص  یگدنز  مسر  هار و  مدرم  هب 
.دندومرف یم  لمع  هللا  هدارا  هللا و  نذإب  دوش  نآ  دیؤم  هکلب  دشابن و  فده  نیا  فالخ  هک  يرادقم  هب  صاخ و  دراوم 

اـسب دـنداد ، یم  ربخ  بیغ  زا  دروم  وه  رد  دـندرک و  یم  لـمع  تماـما  ملع  هب  يداـع  دراوم  رد  رگا  هک : تسا  نیا  رگید  تمکح  و 
مولع دندرک  یم  نامگ  دندرمـش و  یم  رتالاب  ّتیناکما  هبتر  زا  ار  اهنآ  و  دنداتفا ، یم  ّولُغ  رد  یـضعب  و  دش ، یم  مهافت  ءوس  بابـسا 

.تسین يا  هضافا  و  تسا ، یتاذ  اهنآ 

ياقب تقیقح ، رد  و  دنـسانشب ، دنتـسه ، هک  يا  هبترم  رد  و  دـیاب ، هک  روطنآ  ار  اهنآ  مدرم  هک  دـش  ببـس  اه  ماهفتـسا  شـسرپ و  نیا 
اهنآ ملع  دودـح  و  دـییأت ، اهنآ  ّتیناکما  هبنج  یـسررب  هب  نآ  عقاو  مهف  جایتحا  و  ماـما ، ربمغیپ و  ملع  عوضوم  ضومغ  یگدـیچیپ و 

«. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوح  الو   » .دوشن هدرمش  یهلا  یتاذ  ملع  میرح  دراو  و  صخشم ،

دوش و نشور  دـنیامن ، یم  ماما  ربمغیپ و  ملع  زا  شـسرپ  هک  یناسک  ناهذا  تقیقح ، نیا  نایب  رد  رـصتخم  رادـقم  نیا  اـب  میراودـیما 
روطب و  درادـن ، یترورـض  تاعوضوم  نیا  لاثمأ  زا  ثحب  زاتمم ، ردان و  دارفا  يارب  زج  اـهنیا ، زا  شیب  هک  میوش  یم  روآ  داـی  ًاـنمض 

.دنک یم  تیافک  دناوتن  ای  دنادن  ار  نآ  لیصفت  دنچ  ره  دشاب  دقتعم  ناسنا  هک  مه  لامجإ 

ار اه  ثحب  نیا  دیابن  هچنانچ  دوش ، فیلاکت  ماجنا  یلمع و  تالاغتشا  زا  عنام  تاعوضوم  نیا  یسررب  دیابن 
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ادخ زا  دـنوش و  مصتعم  [ 31 ( ] اوقرفت الو  ًاعیمج  هللا  لبحب  اومـصتعاو   ) روتـسد هب  دیاب  همه  دـنهد و  رارق  یگدـنکارپ  هقرفت و  ببس 
.دنیامن تساوخرد  تین  صولخ 

یقرواپ

فالخ دروم  یموهفم  ینعم  رابتعا  و  یقوطنم ، هن  تسا ، یموهفم  يانعم  هدـش  هیآ  زا  هک  یئاـنعم  نیا  و  . 187 هیآ فارعا ، هروس  [ 1]
.تسا

.102 هیآ هبوت  هروس  [ 2]

8 و19. هیآ [ 3]

.85 هیآ ءارسا  هروس  [ 4]

یمظعلا هللا  تیآ  موحرم  عماج  هناخباتک  رد  نآ  یپاچ  هخـسن  هک  ینامحرلا » ءاـفلخلا  بتارمب  یناملـسلا  فراـعم   » باـتک دـننام  [ 5]
یـضاق همالع  زا  يا  هدـنزرا  همدـقم  اب  زین  نآ  همجرت  هک  ماـمالا » ملع   » باـتک و  تسا ، دوجوم  مق  رد  هّرـس  سدـق  يدرجورب  ياـقآ 

.تسا هدش  عبط  یئابطابط 

زین رگید  نایب  تارابع و  اب  بلطم ، ندش  حضاو  رظن  زا  یلو  تسا ، دحتم  رگید  یـضعب  اب  دوش ، یم  رکذ  هک  یهوجو  زا  یـضعب  [ 6]
زا هتـسد  ود  ره  رد  هک  یتالاکـشا  باوج  وا  يارب  دنک ، تقد  هوجو  نیا  رد  یـسک  رگا  هکنانچ  هدش ؛ هتـشون  هدح  یلع  هناگادـج و 

.دوش یم  حضاو  هدش  روصت  تایآ 

26 و 27. هیآ نج ، هروس  [ 7]

ایبنا زج  هک  دشاب  ادخ  تاذ  هب  صتخم  بیغ  نامه  تسا ، روکذم  هیآ  نیا  رد  هک  یبیغ  تسا  لمتحم   174 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 8]
هب ار  امش  ادخ  ءایبنا  هطساو  نودب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دشاب و  هتشادن  ملع  يذ  زا  ار  نآ  ملعت  دادعتسا  هطـساو  نودب  یـسک  همئا  و 
هک تسا  مولعم  هنرگ  دننک و  هاگآ  بیغ  زا  ار  امـش  ات  دهاوخب  ار  هک  ره  دـنیزگ  یمرب  شناربمغیپ  زا  یلو  دـنک  یمن  هاگآ  بیغ  ّرس 

دنوش و یم  هاگآ  اه  بیغ  یضعب  زا  نآ  دننام  باوخ و  هلیسو  هب  یتح  مدرم  زا  يرایسب 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


.تفرگ ایبنا  زا  دیاب  ار  بیغ  ملع  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  سپ  .میراد  عالطا  اه  بیغ  زا  يرایسب  رب  مه  ایبنا  هطساو  هب 

هاگآ تسا  وا  تاذ  هب  صتخم  هک  یبیغ  ملع  زا  هطساو  نودب  ای  هطساو  اب  ار  یسک  ایبنا  زا  ریغ  ادخ  هک  دشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  و 
یم عفترم  لاکـشا  یلک  هب  دوش و  یم  دـییقت  ...هعاـسلا ) ملع  هدـنع  هللا  ّنإ  : ) هیآ دوش  تقد  رگا  لاـمتحا  ود  ره  رب  اـنب  دزاـس و  یمن 

.ددرگ

.8 هیآ دعر ، هروس  [ 9]

دروایب هک  هللا »  » ریغ ییادخ  تسیک  امش ، ياهلد  رب  دنز  رهم  ار و  امـش  مشچ  شوگ و  ادخ  دریگب  رگا  امـش ، دینیب  یم  ایآ  وگب  [ 10]
(. 46 هیآ ماعنا ، هروس   ) .ار نآ  امش  يارب 

ح14. ب11 ، ص146 ، دیحوت ، [ 11]

.دشاب دارفا  ّتیلباق  تقایل و  هزادنا  هب  دیاب  اهششخب  [ 12]

.102 هیآ هبوت ، هروس  [ 13]

.188 هیآ فارعا ، هروس  [ 14]

.9 هیآ فاقحا ، هروس  [ 15]

.19 هیآ نیففطم ، هروس  [ 16]

.85 هیآ يرسأ ، هروس  [ 17]

23 و 24. هیآ فهک ، هروس  [ 18]

ص343. ج10 ، [ 19]

ص94. ج10 ، [ 20]

3 و4. تایآ مجن ، هروس  [ 21]

.12 ح1081 /  ص229 ، ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 22]

ص320 322. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 23]

تسا نیا  نونظم  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هرامشب 4  رگید  ثیدح  یفاک  رد  ح6  ص448 ، ج7 ، یفاک ، [ 24]
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.دشاب یکی  هیقف  تیاور  اب 

.21 ح1029 /  ص281 ، ج8 ، بیذهت ، [ 25]

ح142. ص324 ، یشایع ، ریسفت  [ 26]

اهنآ زا  یکی  ای  ود  ره  هچنانچ  دینک و  ییوکین  ردام  ردپ و  هراب  رد  دیتسرپن و  ار  سک  چیه  وا  زج  هک  دومرف  مکح  وت  يادخ  و  [ 27]
ار رازآ  نیرتمک  دیئوگم و  دنک  رطاخ  هدیجنر  ار  اهنآ  هک  يا  هملک  راهنز  دنوش  هدروخلاس  ریپ و 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـشدزن یناـبرهم  لاـمک  اـب  ار  میرکت  عضاوت و  لاـب  رپ و  هشیمه  .دـیئوگ و  نخـس  مارتحا  مارکا و  هب  ناـشیا  اـب  دـیناسرم و  اـهنآ  هب 
(. 23 و24 هیآ يرسا ، هروس   ) .امرف ینابرهم  تمحر و  اهنآ  قح  رد  وت  اراگدرورپ  وگب  نارتسگب و 

(. 17 هیآ هط ، هروس   ) .يراد تسد  رد  هچ  ات  وگزاب  کنیا  یسوم  يا  [ 28]

، هدـئام هروس   ) دـینک رایتخا  ملاع ) يادـخ  ریغ   ) رگید يادـخ  ود  مرداـم  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  اـیآ  میرم ، نب  یـسیع  يا  [ 29]
(. 116 هیآ

(. 21 هیآ بازحا ، هروس   ) .تسا رایسب  تداعس  ریخ و  ادخ  لوسر  هب  امش  يادتقا  رد  هنیآ  ره  [ 30]

.103 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 31]

تدوم هیآ  هبدن و  ياعد 

« یبرقلا یف  هدوملا  الا  ًارجأ  هیلع  مکلأـسأ  ـال  لـق  تلقف  کـباتک  یف  مهتدوم  هلآو  هیلع  کتاولـص  دـمحم  رجأ  تلعج  مث   » هلمج رد 
: تسا هدش  داریا  دنچ 

نم هیلع  مکلأسأ  ام  لق  : ) هروس ص هیآ 86  و  رجأ ) نم  هیلع  مهلأست  اـمو  : ) فسوی هروس   104 هیآ اب  اریز  تسا ؛ نآرق  دـض  هکنیا   1
ادـخ هدـش  هدروآ  هبدـن  ياعد  رد  و  تسا ، تّدوم  هیآ  هک  يروش » هروس   » هیآ رد  هنوگچ  سپ  دراد ، تاـفانم  رگید ، تاـیآ  و  رجأ )

؟ تسا نم  تیب  لها  اب  یتسود  متلاسر  رجا  وگب  هدومرف 

؟ مهاوخ یم  دیامرف  یم  رگید  ياج  رد  و  مهاوخ ، یمن  امش  زا  رجا  دیامرف  یم  اج  کی  هنوگچ 

دوب هدشن  لزان  يریهطت  هیآ  تیب و  لها  و  دندوبن ، مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تقو  نآ  و  تسا ، یکم  يروش  هروس   2
؟ وگب نینچ  نیکرشم  هب  دیامرفب  ادخ  هکنیا  ات 

؟ دننک باسح  تلاسر  رجا  ار  نآ  دنرادب و  تسود  ار  وا  ترتِع  دالوا و  هنوگچ  دنتشادن ، لوبق  ار  ترضح  نآ  تلاسر  نیکرشم ،  3

هیآ ریسفت  نیا ، رب  انب 
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هب هدومرف : ادـخ  .تسا  نیکرـشم  هب  باطخ  هیآ  نیا  هکلب  ار ، منادـنواشیوخ  تدوم  رگم  مهاوخ  یمن  يرجا  نم  وگب  هک  تسین  نیا 
نم ياعدا  دینک  لایخ  ات  مهاوخ  یمن  يزیچ  امـش  زا  وگب : ناشیا  هب  ینعی  .دیناسرم  رـش  تسین ، دیما  امـش  ریخ  هب  ارم  وگب  نیکرـشم 
هیآ نیا  رد  سپ  دوب ، لیماف  شیرق  نیکرـشم  اب  ادخ  لوسر  اریز  دینک ، تاعارم  ناتدوخ  اب  ارم  یـشیوخ  هکلب  تسا ، یبلط  ایند  يارب 
دنا هدوب  هیآ  لوزن  هجوتم  هک  ینیرسفم  اجنیا  رد  .دینکن  راکنا  رازآ و  ارم  دینک و  تاعارم  ارم  یشیوخ  تدوم و  دیامرفب  دهاوخ  یم 

رب ًارثکا  ینـس  هعیـش و  نیرـسفم  .دیوگ  یمن  وغل  هک  ادخ  .دوش و  یم  وغل  هیآ  دشاب  نیا  ریغ  رگا  و  دنا ، هتفرگ  لب »  » ینعم هب  ار  ّالإ » »
.دنا هتفگ  نخس  هیآ  رهاظ  فالخ 

: باوج

باهذ زیزعلا  یحولا  نع  نیأف  مهّدو  یحولا  یف  نامحرلا  بجوأ  اذا 

[. 1  ] بایإ هلالا  ریغ  یلا  نیأو  بهاذم  زیزعلا  رکذلا  نع  نیأو 

نامه هزوک  زا  حـضنی =  هیف  يذـلاب  ءانإ  لکف   » تشادـن بجعت  یلیخ  تفگ ، یم  جراوخ  بصاون و  زا  رفن  کی  ار  نانخـس  نیا  رگا 
يأر زا  يوریپ  و  تیب : لها  لوق  ّدر  درامش ، یم  تیب  لها  نابحم  رامش  رد  ار  دوخ  هک  رفن  کی  زا  یلو  تسوا ،.» رد  هک  دوارت  نورب 

ّتبحم و بوجو  لیلد  ار  هیآ  نیا  دنهد و  یم  فاصنا  مه  بصاون  زا  یـضعب  هک  يرـصع  رد   ) تیب لها  نانمـشد  یجراخ و  همرکع 
.تسا بیجع  رایسب  دنریگ ) یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  ترتع  تّدوم 

: مینک یم  ثحب  دروم  دنچ  رد  هیآ  نیا  نوماریپ  دوش ، نشور  ًالماک  عوضوم  نیا  هکنیا  يارب 

هیآ لوزن  ناکم   1

2
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؟ تسا يریسفت  هچ  میقتسم  قوذ  اب  رت  قفاوم  رتاوتم ، تایاور  زا  رظن  عطق  اب  هکنیا  هیآ و  ریسفت 

.رگید تایآ  اب  هیآ  ریسفت  هظحالم   3

: مینک یم  عورش  ار  یسررب  کنیا  تسا  هدیسر  هعیش  عامجا  اب  قفاوم  هیآ و  نیا  ریسفت  رد  تنس  لها  قیرط  زا  هک  یتایاور   4

هیآ لوزن  ناکم 

، ریسفت ملع  گرزب  ياملع  هک  یئانثتسا  زا  و  هتـسناد ، یکم  ار  يروش  هروس  تایآ  مامت  هدننک ، لاکـشا  نیا  ارچ  مناد  یمن  نم  ًالّوا ،
، هدرک هعجارم  رگا  ای  هتشادن ، هعجارم  تصرف  ای  تسا ؛ هدرک  نیع  ضمغ  دنا ، هدرک  نآ  ریغ  لوزنلا و  بابسا  و  ریـسفت ، ياهباتک  رد 

.تسا هدومن  رظن  راهظا  تسین ، تّجح  نارگید  يارب  وا  يأر  هک  یعوضوم  رد  عطاق  روط  هب  هدرکن و  نآ  هب  يا  هراشا 

یم یسررب  يدح  ات  اجنیا  رد  ار  تنس  لها  ریسافت  مینک و  یم  رظن  فرـص  نایبلا ، عمجم  ربتعم  رایـسب  ریـسفت  لثم  هعیـش ، ریـسافت  زا 
: میئامن

رد هک  نآ  هیآ  راـهچ  رگم  تسا ، یکم  هروـس  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نـبا  و  هداـتق »  » زا ص21 ) ج16 ، « ) یبطرق ریسفت  »
.هیآ راهچ  رخآ  ات  مکلأسأ » لق ال   » هیآ هدش ، لزان  هنیدم 

.تسا یندم  هک  23 و24 و25 و27  هیآ رگم  تسا ، یکم  هروس  نیا  دیوگ : یم  ج4 ) ص208 ،  ) فاشک ریسفت  رد  يرشخمز » »

.دراد حیرصت  عوضوم  نیمه  هب  زین  ج25 ) ص8 ، « ) حضاولا ریسفتلا  »

یندـم تسا  ...مکلأسأ » لق ال   » اهنآ لوا  هک  هیآ ، راهچ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  زین  ج4 ) ص90 ، « ) نزاخلا ریسفت  »
.تسا

هک هیآ 23 و24 و25 و26 و27  زا  ریغ  تسا  یکم  هروس  دیوگ  یم  ص25 ) ج25 ،  ) دوخ ریسفت  رد  رهزأ  عماج  قبسأ  خیش  یغارم » »
(. ج25 ص13 ،  ) تسا یندم 

ص524،  ) ریدقلا حتف  رد  یناکوش » »
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.تسا یندم  هک  مکلأسأ » لق ال   » هیآ راهچ  نیا  رگم  تسا ، یکم  هروس  هک  تسا  هدرک  تیاور  هداتق  سابع و  نبا  زا  ج4 )

.هیآ راهچ  نیا  رگم  تسا  یکم  هروس  دیوگ : یم  دوخ  ریسفت  رد  يروباشین » »

یکم و  تسا ، یندـم  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  تیاور  تنـس  لها  زا  رگید  یعمج  هک  یتاـیاور  زا  دافتـسم  نیا ، رب  هوـالع 
.تسین قافتا  دروم  هروس  نیا  ندوب 

حرـش رد  يراقلا » لیلجلادـبع   » و ص273 )  ) خوـسنملا خـسانلا و  رد  همالـس » نـبا   » و ص280 )  ) لوزنلا بابـسا  رد  يدحاو »  » دـننام
ریـسفت  » و ص34 ) ج5 ، « ) دوعـسلا یبا  ریـسفت   » و ج4 ) ص123 ، « ) يواـضیب ریـسفت   » و ص178 ،)  ) جوـتملا نبا  خوـسنملا  خـسانلا و 

« یبقعلا رئاخذ   » و ص112 ) ج4 ، « ) ریثـک نبا   » و ج7 ) ص389 ، « ) يزار رخف   » و ص25 ) ج25 ، « ) يربط  » و ص105 ) ج4 ، « ) یفسن
ياهباتک و  هباـغلا » دـسا   » و روثنملا » ردـلا   » و ص172 ) ج3 ، « ) نیحیحصلا كدتـسم   » و ص201 ) ج3 ، « ) ءاـیلوالا هیلح   » و (ص25 )

.رگید

دامتعا و دروم  مّلسم و  لوق  هدش ، طبـض  تنـس  لها  دزن  ربتعم  ياهباتک  نیا  رد  هچنآ  مکح  هب  تایآ ، نیا  ندوب  یندم  عوضوم  سپ 
یکم یـضعب  ار  يروش  هروس  هکنیا  زج  دـشاب  یکم  هیآ  راـهچ  نیا  هکنیا  هب  صاـخ  لوق  لوق ، نیا  ربارب  رد  اریز  تسا ؛ ضراـعمالب 

ار لوق  نیا  تحص  تیب  لها  عامجا  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، ماع  لباقم  رد  صاخ  لثم  ضراعم و  الب  لوق  نیا  سپ  .میرادن  دنا ، هتفگ 
.دزاس یم  دودرم  ار  هروس  ندوب  یکم  مومع  تابثا و 

زا دوصقم  نوچ  [ 2  ] دشاب هدش  لزان  هکم  رد  عادولا  هجح  رد  ًالثم  ترجه  زا  دعب  یلو  دـشاب ، یکم  هروس  هیآ  هک  دراد  ناکما  ًایناث ،
نییعت ضرغ  هکلب  تسین ، لوزن  خیرات  نییعت  ندوب  یکم 
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هداد حرـش  هدـش ، فیلأت  عوضوم  نیا  رد  هک  یئاه  باتک  یکم و  یندـم و  تایآ  تفرعم  ملع  رد  ار  بلطم  نیا  تسا و  لوزن  ناکم 
.دنا

هب و  تسا ، یندم  نآ  مکح  تسا و  هدش  لزان  هکم  رد  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  دنا ، هدرک  حیرـصت  نآرق  مولع  ياملع  هکنانچ  ًاثلاثو ،
هنیدـم رد  و  دـش ، لزان  هکم  رد  هک  یتایآ  یـضعب  دـننام  هدـش ، مولعم  اـی  دوجوم  لوزن  زا  سپ  نآ ، قادـصم  دروم و  رگید  تراـبع 

یکم تایآ  نیا  ًاضرف  نیا  رب  اـنب  ناقتالا ص37 ج1 )  ) تسا هدش  عقاو  ًاددعتم  رخأت  مدـقت و  وحن  نیا  دـنیوگ  یم  .تفای و  قادـصم 
.دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  ترتع  یبرقلا و  يذ  تدوم  دارم  هک  درادن  تافانم  دشاب 

هیآ ریسفت 

نآرق لادعا  هک  تمصع  تیب  لها  زا  ار  نآ  حیحص  ریسفت  سپس  مینک ، یم  لقن  دنا  هدرک  هیآ  زا  یضعب  هک  ار  يریـسافت  تسخن  ام 
.میئامن یم  نایب  دنتسه  دیجم 

رگیدکی اب  هکنآ  رگم  مهاوخ ، یمن  يدزم  تعیرـش  میلعت  تلاسر و  غیلبت  رب  هک : تسا  نیا  تسا  هدـش  هیآ  زا  هک  يریـسافت  زا  یکی 
یکیدزن یبرقلا » یف   » رهاظ اریز  تسا  رهاظ  فالخ  ریـسفت  نیا  .دوش  یم  لاـعتم  دـنوادخ  هب  بّرقت  ببـس  هچنآ  رد  دـیئامن ، یتسود 

رب دنیوگ  یم  ایآ  [ = » 3 ( ] ًابذک هللا  یلع  يرتفا  نولوقی  مأ  : ) هیآ اب  هوالعب  .درادن و  ریـسفت  نیا  رد  روهظ  هفیرـش  هیآ  تسا و  یمحر 
.درادن تبسانم  ریسفت  نیا  تسا ، عوضوم  نیا  هب  عجار  ریسافت  بسح  رب  هک  تسا .» هتسب  غورد  ادخ 

، مراد امش  اب  نم  هک  یشیوخ  تبارق و  هطساو  هب  دیراد  تسود  ارم  هکنآ  رگم  دشاب : ینعم  نیا  هب  هکنآ  رگید  لوق 
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مه و  صاصتخا ، هجو  نودب  دوش ، یم  شیرق  هب  صوصخم  هیآ  مه  اریز  تسین  حیحص  زین  ریسفت  نیا  .دینکن  راکنا  دیهدن و  رازآ  و 
تلاسر یعدم  هک  یسک  زا  داهنـشیپ  تساوخ و  رد  نیا  هوالعب  .تسین  راگزاس  تسا ، نینمؤم  دابع  مومع  زا  نخـس  هک  هیآ  ردص  اب 

هب ار  یعامتجا  يرکف و  تابالقنا  نیرتگرزب  دـهاوخ  یم  و  هدرک ، مایق  يا  هعماج  کی  عاضوا  تاداع و  دـیاقع و  ماـمت  هیلع  تسا و 
وا عفد  عنم و  ماقم  رد  و  دنناد ، یم  دوخ  تایثیح  مامت  دض  ار  وا  توعد  و  دـنراد ، تفلاخم  وا  توعد  اب  هک  یناسک  هب  دروآ ، دوجو 

يدـنواشیوخ تبارق و  هظحالم  هک  تسین  یعازن  عازن ، اریز  تسین ؛ قطنم  فرع و  قفاوم  دنتـسه ، دوخ  یعامتجا  کلـسم  نیئآ و  زا 
هلآ و هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  هب  رگا  مه  اهنآ  هچنانچ  دـشاب ، هتـشاد  يرثا  نآ  رد  شهاوخ  سامتلا و  دـهد و  ناـیاپ  ار  نآ  دـناوتب 

.دش یمن  هتفریذپ  و  دوبن ، یقطنم  دنک ، كرت  ار  دوخ  توعد  دیامن و  تیاعر  ار  يدنواشیوخ  تبارق و  هک  دنداد  یم  داهنشیپ  ملس 

.تسا دودرم  دوخ  هب  دوخ  درادن و  تبسانم  نآرق  قطنم  اب  و  تسس ، رایسب  رظن  هب  هدیدنسپ  ار  نآ  هدننک  داریا  هک  ریسفت  نیا  سپ 

غیلبت هب  ارم  هدش و  ثعاب  يدـنواشیوخ  تدوم  مهاوخ و  یمن  يرجا  غیلبت  يارب  نم  هک  دـشاب  نیا  دارم  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیموس 
لبق ریسفت  ود  زا  ریسفت  نیا  یلو  تسا ، هدرک  نایب  ص283 ) ج25 ،  ) لالظ یف  ریسفت  رد  بطق » دیس   » ار هجو  نیا  و  تسا ، هتخیگنارب 

، تلاسر يادا  ادخ و  ماکحا  غیلبت  اریز  تسا  رت  لوبقمان  رت و  تسس 
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رما و شتلع  هکلب  دـشاب ، هدرک  غـیلبت  توـعد و  ار  اـهنآ  تلع  نیا  هب  ًارـصحنم  هک  تسین  يدـنواشیوخ  تـبحم  هقـالع و  شا  هزیگنا 
.تسا یهلا  تلاسر  تیرومأم و  يادأ  ادخ و  نامرف 

تیب لها  ریسفت 

و ندرک ، اپ  تسد و  ناشـضرغ  دنا ، هدومن  لابند  هدرک و  حرطم  دـش ، هراشا  نآ  هب  هک  ار  يریـسفت  هس  هک  یناسک  دـسر  یم  رظن  هب 
ریسفت ربتعم و  تجح و  هک   ) نآرق تایآ  ریاس  و  هیآ ، نیا  حیحص  ریـسفت  اّما  .دشاب  یبهذم  لطاب  بصعت  و  تیب : لها  تلیـضف  راکنا 

یبرقلا و يذ  میظعت  تدوم و  عوضوم  رد  هیآ  هکنیا  رب  دـنراد  عاـمجا  هک  تسا ، تیب : لـها  ریـسفت  دـشابن ) بصعت  اوه و  يأر و  هب 
ماما نینمؤملا و  ریما  لثم  تیب  لها  هب  ریـسفت  نیا  باستنا  تحـص  و  تسا ، هدـش  لزاـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  ترتع 
تسا مولعم  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  ددعتم  تایاور  رد  زین  تنس  لها  هعیش ، رب  هوالع  و  تسا ، تامّلسم  زا  نیدباعلا : نیز  نسح و 

.دوش یمن  حجار  اهنآ  لوق  رب  يدحا  لوق  و  تسین ، نآ  دراوم  لوزن و  نأش  نآرق و  مولع  هب  ملعا  تیب ، لها  زا  یسک  هک 

دراو مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  هک  هنـسح » فرتقی  نمو  : » ریـسفت اب  و  تسا ، تما  همه  هب  هجوتم  ماع و  ریـسفت ، نیا  رب  اـنب  باـطخ 
، تیب لها  ریـسفت  لاح  ره  هب  تسا و  قفاوم  ...هبوتلا » لبقی  يذلا  وه  : » هیآ و  ًابذک » هللا  یلع  يرتفا  نولوقی  مأ  : » هیآ ریـسفت  اب  هدـش و 

زیاج نآ  كرت  تسا و  ربتعم  تجح و  تنس ، لها  قرط  زا  رتاوتم  تایاور  رب  انب  و  هعیش ، بهذم  رب  انب 
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تیّجح رد  هک  یباتک  رد  اـم  تسا و  اـهنآ  هب  کـسمت  رد  نیلقث ، رتاوتم  ثیدـح  بسح  رب  یهارمگ ، تلالـض و  زا  نمأ  اریز  تسین ؛
.میا هدرک  تباث  رایسب  هلّدا  اب  لماک  روطب  ار  عوضوم  نیا  میا  هتشاگن  یمالسا  مولع  مامت  رد  اهنآ  هب  عوجر  بوجو  و  همئا : لاوقا 

رگید تایآ  اب  هیآ  ریسفت  هظحالم 

هک دوش  یم  نیا  ینعم  دـشاب  عطقنم  رگا  لـصتم ؛ اـی  تسا  عطقنم  اـی  هجو ، راـهچ  نیا  رب  ءانثتـسا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  اـجنیا  رد 
.دوش یم  نکل »  » ینعم هب  الا »  » تروص نیا  رد  هک  تسین ، رجا  یبرقلا  یف  تدوم 

یبرقلا یف  تّدوم  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  حیحـص  مراهچ  مّود و  لّوا و  ریـسفت  هب  انب  طـقف  هک  دـشاب  یقیقح  لـصتم و  رگا  و 
[. 4  ] هدنریگ هن  تسا  هدنهد  رجا  يارب  نآ  دوس  هک  يرجا  تسا ، رجا  دننام  نم  يارب 

مهاوخ یم  امش  زا  رجا  زا  ار  هچنآ  وگب  [ = » 5 ( ] مکل وهف  رجأ  نم  مکتلأس  ام  لق  : ) دراد تلالد  ینعم  نیمه  رب  مه  هیآ  نیا  هچناـنچ 
.دوش یم  دئاع  ناشدوخ  هب  زین  یبرق  تّدوم  باوث  نوچ  تسا .» ناتدوخ  يارب  نآ  سپ 

اهنآ و هب  هعجارم  مالسا و  گرزب  ناکرا  زا  یبرق  تّدوم  اریز  هخسن ، روتـسد و  هب  لمع  هب  تسا  بیبط  هیـصوت  نامه  لثم  ًانیع  نیا  و 
میقتـسم طارـص  زا  فارحنا  زا  عنام  و  مالـسا ، مولع  فراعم و  هب  یئانـشآ  نید و  رما  رب  تماقتـسا  ببـس  اـهنآ ، زا  تعاـطا  يوریپ و 

( ًانـسح ًاضرق  هللا  ضرقی  يذلا  اذ  نم  : ) دـننام دوش  دایز  شقایتشا  بطاخم  هکنیا  يارب  دراوم ، نیا  رد  تسا  ینایب  فطل  نیا  و  تسا ،
[. 6]

ریسفت هک  یئانعم  ره  هب  نیا  نیا ، رب  انب 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


یتایآ اب  يراگزاسان  چیه  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـصربمغیپ  ترتع  تّدوم  نامه  هک  حیحـص  ریـسفت  هب  صوصخ  و  دوش ،
.درادن رجأ » نم  هیلع  مکلأسأ  ام  لق   » لثم

: هلمج زا  سپ  هلصاف  الب  اریز  تسا ، هدش  تیانع  یفانت  مهوت  عفد  هب  زین  اعد  دوخ  رد  هکنیا  لثم  و 

: دیامرف یم  یبرقلا » یف  هدوملا  الا  ًارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  تلقف  کباتک  یف  مهتدوم  هلآو  هیلع  کتاولـص  دـمحم  رجأ  تلعج  مث  »
لیبسلا مه  اوناکف  [، 7  ] الیبس هبر  یلا  ذـختی  نأ  ءاش  نم  ـالا  رجأ  نم  هیلع  مکلأـسأ  اـم  تلقو  مکل ، وهف  رجأ  نم  مکتلأـس  اـم  تلقو  »

وگب یتفگ  نآرق و  رد  وا  تیب  لـها  تّدومار  هلآو  هیلع  کتاولـص  دـمحم  رجا  يداد  رارق  سپ  کـناوضر =  یلا  کلـسملاو  کـیلا 
يارب زا  نآ  منک ، یم  لاؤس  دزم  ناونع  هب  امـش  زا  ار  هچنآ  يدومرف  .ار و  مترتع  یبرق و  تّدوم  رگم  ار ، يرجا  امـش  زا  مهاوخ  یمن 

ار یهار  ادـخ  يوس  هب  دریگب  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  رگم  ار  يدزم  امـش  زا  تلاـسر  غیلبت  رب  منک  یمن  لاؤس  يدومرف  .تسا و  اـمش 
«. وت يدونشوخ  يوس  هب  كولس  لحم  و  وت ، يوس  هب  هار  دنشاب  یم  تیب  لها  سپ  تیب ) لها  تّدوم  تیالو و  هار  )

یم تافانم  لامتحا  کلذ  عم  ایآ  و  دید ؟ یم  هدرک  هک  يداریا  يارب  یئاج  درک  یم  تقد  هبدن  ياعد  نیمه  رد  هدـننک  داریا  رگا  ایآ 
ناشن ار  تایآ  تاریبعت  فطل  تسا و  نمـضتم  ار  یبلاج  یملع و  هتکن  تسا  نآرق  هب  داهـشتسا  هک  اعد  زا  تقیقح  نیا  ًاـفاصنا  داد ؟

ترتع تّدوم  تلاسر ، رجا  هک  دنارورپ  یم  ار  ینعم  نیا  و  دهد ، یم 
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تّدوم هکنآ  رگید  .تسین و  درب  یم  هدـنریگ  دزم  ار  شدوس  هک  یئاهدزم  اـهرجا و  دـننام  .تسا و  مدرم  دوخ  يارب  شدوس  تسا و 
.دنوش ادخ  هار  کلاس  دنهاوخب  هک  دوش  یم  هتساوخ  یناسک  زا  و  تسا ، ادخ  هار  ترتع ،

زا یبرقلا » یف  هدوملا  ـالا  : » دـیوگ یم  دراد  هنیمز  نیا  رد  هک  یبلاـطم  زا  سپ  ص389 و 390 ) ج7 ، ، ) دوخ ریـسفت  رد  يزار » رخف  »
: تسا رعاش  لوق  باب 

: لولف نیع  رادلا  عارق  نم  اهب  مهفویس  ّنأ  ریغ  مهیف  بیع  الو 

«. تسا هدش  درخ  هدروخ ، ناشوپ  هرز  هب  سب  زا  ناشیاهریشمش  هک  نیا  زا  ریغ  ناشیا  رد  تسین  یبیعو  »

.تسین رجا  تقیقح  رد  نیا  و  ار ، نیا  رگم  رجا  زا  منک  یمن  بلط  نم  هک : دوش  یم  نیا  هیآ  ینعم  سپ 

تنس لها  تایاور 

دیناسم و ثیدح و  گرزب  عماوج  رد  هدش ، دراو  تنس  لها  قرط  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هعیش  هدیقع  اب  قفاوم  هک  یثیداحا  تایاور و 
تیب لها  ناتسود  مشچ  ینشور  تریصب و  دیزم  يارب  ثیدح  دنچ  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدش  جیرخت  خیراوت ، ریسافت و  و  مجاعم ،

: مینک یم  لقن  اجنیا  رد 

ص19،  ) حضاولا ریسفت  و  ج4 ) ص219 و 220 ،  ) فاشک و  ص105 ) ج4 ،  ) یفسن ریسفت  و  ج5 ) ص34 ،  ) دوعسلا یبا  ریـسفت  رد   1
يواضیب ریـسفت  و  ج4 ) ص112 ،  ) ریثـک نبا  ریـسفت  و  ج7 ) ص390 ،  ) يزار رخف  ریــسفت  و  ج16 ) ص21 ،  ) یبطرق ریـسفت  و  ج25 )

هب دمحا  مکاح و  متاح و  یبا  نبا  یناربط و  و  ص25 )  ) یبقعلا رئاخذ  و  ص537 )  ) ریدقلا حتف  يروباشین و  ریسفت  و  ج4 ) (ص123 ،
لها لیاضف  هب  تیملا  ءایحا  و  ص103 ) ص168 و ج7 ، ج9 ،  ) دئاوزلا عمجم  رد  یمثیه  و  ص168 )  ) قعاوص لقن 
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ربمغیپ زا  همه  رگید  تعامج  ریبک و  مجعم  رد  یناربط  و  ناشریـسافت ، رد  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  روذـنم و  نبا  زا  ح2 )  ) تیبلا
رب هک  تناکیدزن  هک  دش  لاؤس  ترضح  نآ  زا  دش ، لزان  تّدوم  هیآ  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  مرکا 

«. اهنآ رسپ  ود  همطاف و  یلع و  امهانبأو =  همطافو  یلع  : » دومرف دنتسیک ؟ هدش  بجاو  اهنآ  یتسود  تّدوم و  ام 

نیطبـسلا و یلع و  مامالا  بقانم  یف  ءایفـصالا  یقتلم   » باتک رد  یکم  حاتفلادـبع  دـننام  تنـس  لـها  زا  نیرـصاعم  ار  ثیدـح  نیا  و 
.دنا هدرک  تیاور  ج2 ) ص52 ، « ) هیمالسالا رایدلا  یف  هیدمحملا  راطعالا  رشن   » رد يدرکلا  دیعس  دمحم  خیش  و  ص11 ) « ) ءارهزلا

دنا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  زین  اهنآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نارگید  خیشلاوبا و  زا  ص168 )  ) قعاوص رد  رجح  نبا   2
: دومرف هک 

«. یبرقلا یف  هدوملا  الا  ًارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  أرق : مث  نمؤم  لک  الا  انتدوم  ظفحی  هیآ ال  مح  لآ  انیف  »

، مح لآ  ام  نأش  رد  دیامرف : یم  هک  تسا  نیا  نومـضم  هصالخ  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  ص218 ) ج1 ،  ) لامعلا زنک  رد  یقتم  و 
.دومرف تئارق  ...مکلأسأ » لق ال   » ار هیآ  نیا  سپس  .دشاب  نمؤم  هک  یسک  رگم  ار  ام  تّدوم  دنک  یمن  ظفح  هک  تسا  يا  هیآ 

: تسا هدرک  هراشا  رعش  نیا  رد  تیمک  ینعم  نیا  هب  دیامرف : یم  نایبلا  عمجم  بحاص 

هیآ مح  لآ  یف  مکل  اندجو 

برعمو یقت  انم  اهلوأت 

نب یلع  زا  یبطرق  ریـسفت  و  سابع ، نبا  زا  روثنملاردلا  و  بیعـش ، نب  ورمع  ریبج و  نب  دیعـس  زا  ص16 و 17 ) ج5 ،  ) يربط ریسفت   3
مالسلا و امهیلع  نیسحلا 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


 = یتیب لهأو  یتبارق  یف  اودوت  نا  الا  : » ینعی تسا ، ادخ  لوسر  يابرق  یبرق ، زا  دارم  هک  دنا  هدرک  تیاور  يدـس  بیعـش و  نب  ورمع 
هدرک لقن  ریبج  نبا  زا  روصنم ، نب  دیعـس  ننـس  زا  ح1 )  ) تیملا ءایحا  رد  و  دـیرادب .» تسود  ارم  تیب  لـها  ناـکیدزن و  هکنیا  رگم 

.تسا

هدرک تیاور  يا  هبطخ  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  زا  یناربط  زازب و  زا  ص168 )  ) قـعاوص رد  رجح  نبا   4
: دومرف هک  تسا 

نم ...مکلأسأ =  لق ال  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  دمحم  یلع  لزنأ  انیف  لاقف : مهتالاومو  مهتدوم  هللا  ضرتفا  نیذلا  تیبلا  لهأ  نم  انأو  »
هیلع هللا و  یلص  دمحم  رب  تسا  هدش  لزان  ام  رد  دومرف  سپ  تسا  هدومرف  بجاو  ادخ  ار  ناشتالاوم  تّدوم و  هک  متسه  یتیب  لها  زا 

«. ...مکلأسأ لق ال  ملس : هلآ و  و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  زا  زین  ص172 ) ج3 ،  ) كردتسم رد  مکاح »  » 5

لق ال ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  هیبنل  یلاـعتو  كراـبت  لاـقف  ملـسم  لـک  یلع  مهتدوم  هللا  ضرتفا  نیذـلا  تیبلا  لـهأ  نم  اـنأو  »
لها زا  نم  تیبلا =  لهأ  انتدوم  هنـسحلا  فارتقاف  ًانـسح ، اـهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نمو  یبرقلا ، یف  هدوملا  ـالا  ًارجأ  هیلع  مکلأـسأ 
هنـسح ندروآ  اج  هب  و  ...مکلأسأ » لق ال   » هدومرف شربمغیپ  هب  هداد و  رارق  بجاو  ادـخ  ناملـسم  ره  رب  ار  ناـشتدوم  هک  متـسه  یتیب 

.تسا هدرک  تیاور  رد ص168 )  ) ار ثیدح  نیا  زین  قعاوص  .تسا و  تیب  لها  ام  تّدوم 

يریسا هب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  هب  یلع  هک  هاگنآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  ص25 ) ج25 ،  ) يربط  6
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: تفگ ترضح  نآ  هب  ماش  لها  زا  يدرم  دندروآ ، قشمد  هب 

.دومن عطق  ار  هنتف  نامسیر  درک و  لصأتسم  تشک و  ار  امش  هک  ار  يادخ  ساپس 

؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح 

.يرآ درم :

؟ يا هدناوخ  ار  مح  لآ  ایآ  ماما :

؟ ما هدناوخن  ار  مح  لآ  ما و  هدناوخ  نآرق  بجعت :) يور  زا   ) درم

؟» یبرقلا یف  هدوملا  الا  ًارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  : » يا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  ماما :

؟ دیناشیا هنیآ  ره  امش  درم :

.هلب دومرف : ماما 

.دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  نارگید  و  یناربط ، زا  ص168 )  ) قعاوص رد  رجح  نبا  و 

هلآ و هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  رضحم  هب  یبارعا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  ص201 ) ج3 ،  ) ءایلوالا هیلح   7
.رادب هضرع  نم  رب  ار  مالسا  دمحم ! ای  درک : ضرع  هدش و  بایفرش  ملس 

.تسا وا  هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هکنیا  و  تسین ، ادخ  زا  ریغ  يدوبعم  هکنیا  هب  یهدب  تداهش  دومرف :

؟ یهاوخ یم  نم  زا  يدزم  ایآ  یبارعا :

.ار ناکیدزن  یتسود  تّدوم و  رگم  هن ، ملس : هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ 

؟ وت ای  نم ، ناکیدزن  یبارعا :

.نم ناکیدزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ 

تـسود ار  تناکیدزن  وت و  هک  سک  نآ  رب  هللا =  هنعل  كابرق  بحی  ـالو  کـبحی  ـال  نم  یلعف   » منک تعیب  وت  اـب  هدـب  تسد  یبارعا :
«. داب ادخ  تنعل  دراد  یمن 

.نیمآ ملس : هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ 

هیمالـسالا ص70 و رایدلا  یف  هیدمحملا  راطعالا  رـشن   ) دنا هدرک  تیاور  نارگید ، و  بهاوم » حرـش   » رد یناقرز »  » ار ثیدح  نیا  و 
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(. 71

یلص ادخ  لوسر  يارب  دنتساوخ  راصنا  هک  تسا  هدرک  تیاور  طسوا ، ریبک و  مجعم  رد  یناربط   8
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« ...هیلع مکلأسأ  لق ال  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  .دندرک  ضرع  ترـضح  تمدخ  .دـننک  عمج  یلام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و 
.مینک يرای  ار  اهنآ  و  مینک ، گنج  وا  تیب  لها  هار  رد  ام  هک  دومرف : ار  نیا  دنتفگ  یـضعب  دندمآ ، نوریب  ترـضح  تمدخ  زا  یتقو 

(. ج7 دئاوزلا ص103 ، عمجم  « ... ) هدابع نع  هبوتلا  لبقی  يذلا  وهو   » ات ًابذک » هللا  یلع  يرتفا  نولوقی  مأ  : » دش لزان  هیآ  نیا 

رد زین  يدحاو  هدش و  تیاور  یبلاعث  يوغب و  زا  ص168 )  ) قعاوص رد  و  ص179 )  ) خوسنملا خسانلا و  حرش  رد  تیاور  نیا  ریظن  و 
.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  لوزنلا  بابسا  شماه  رد  ص274 و 275 )  ) خوسنملا خسانلا و  رد  همالس  نبا  و  ص280 )  ) لوزنلا بابسا 

هک تسا  هدرک  تیاور  نومـضم  نیا  هب  بیرق  یثیدـح  نمـض  رد  تباـث  یبا  نب  بیبح  زا  ص367 ) ج5 ،  ) هباغلا دـسا  رد  ریثا  نبا   9
یلص ربمغیپ  تمدخ  هک  دنا  هدرک  ثیدح  ام  يارب  ام  خویش  دندرک : ضرع  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هب  راصنا  خویش 
هچنآ يارب  دننک ، راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  لاوما  هناخ و  هک  دنتساوخ  هزاجا  ترضح  نآ  زا  و  دنتفر ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و 
یمارگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  ببـس  هب  داد و  يرترب  لیـضفت و  ار  اهنآ  دومرف و  اطع  ربمغیپ  ببـس  هب  اهنآ  هب  ادخ  هک 

یلع مکلدـن  نحن  : » دـندرک ضرع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هب  راصنا  خویـش  ...مکلأسأ ،» لق ال   » درک لزان  ار  هیآ  نیا  ادـخ  .تشاد 
.مدرم ربارب  رد  میتسه  امش  يارب  کمک  ام  ینعی  سانلا .»

تیاور سابع  نبا  زا  متاح  یبا  نبا   10
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(. ج4 ّتیملا ، ءایحإ   ) تسا دمحم : لآ  تّدوم  هنسح ، فارتقا  هک  هنسح » فرتقی  نمو   » هیآ ریسفت  رد  تسا  هدرک 

نیز ترضح  زا  یثیدح  نمـض  رد  ص150 )  ) قعاوص رد  تیب  لها  دروم  رد  هدـش  لزاـن  تاـیآ  زا  مجنپ  هیآ  لـیذ  رد  رجح  نبا   11
: دومرف تیب : لها  همئا  فاصوا  هلمج  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

ادـخ هک  یناـسک  ناـنچنآ  باـتکلا =  یف  مهتدوـم  ضرتـفاو  تاـفالا  نم  مهأربو  ًاریهطت  مهرهطو  سجرلا ، مهنع  هللا  بهذأ  نیذـلا  »
هدرک بجاو  باـتک  رد  ار  ناـشیا  یتسود  هتخاـس و  يرب  تاـفآ  زا  و  ینداد ، رارق  كاـپ  هداد  رارق  كاـپ  هدرب و  ناـشیا  زا  ار  سجر 

«. تسا

باتک هب  دـناوت  یم  دـشاب  نیا  رب  هدایز  بلاط  سک  ره  و  تسا ، هدـش  تیاور  تنـس  لها  قرط  زا  هک  تسا  یتاـیاور  زا  یخرب  اـهنیا 
.دیامن عوجر  همهملا » لوصفلا   » و قیرطب ، نبا  هدمع »  » و مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  یف  نیبملا  یحولا  صیاصخ  »

تیب لها  يادـعا  یجراخ و  همرکع  اب  دـناد ، یم  هعیـش  ار  دوخ  هک  یـسک  رگا  تسین  بیجع  تنـس ، لها  زا  تایاور  همه  نیا  اب  ایآ 
مه دـنا ، هدوب  بصعتم  دـناعم و  ای  شناد ، ملع و  دـقاف  هک  اهنآ  نانمـشد  اب  و  دـنک ، كرت  ار  اهنآ  زا  روثأم  ریـسفت  هدومن و  تقفاوم 

؟ دوش زاوآ 

لوزن نأش  نآرق و  ریسفت  هب  ملعا  همئا : رئاس  نیدباعلا و  نیز  ترضح  یبتجم و  ترـضح  و  بلاطیبا ، نب  یلع  ترـضح  زا  یـسک  ایآ 
؟ تسا نآ 

هب هدننک  داریا  ًالقا  هک  دوبن  یفاک  تسا ، یندم  يروش  هروس  هیآ  راهچ  نیا  هکنیا  رد  تایاور ، ریـسافت و  بابرأ  ياهلقن  همه  نیا  ایآ 
؟ دنکن در  ار  تیب  لها  لوقو  درامشن ، یکم  ار  تایآ  نیا  عطق  روط 

یلع هک  لاح 
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فیعـضت ار  هبدن  ياعد  نتم  دهاوخ  یم  هک  یماقم  نینچ  رد  تشاد  اج  تسا ، یکم  تایآ  نیا  دیوگ : یم  هدراو  تایاور  مامت  مغر 
.دنکن نییعت  خرن  اوعد  نایم  دیامن و  يا  هراشا  مه  فلاخم  لوق  هب  دنک 

؟ تسیچ تیب  لها  لیاضف  راکنا  اه و  یشارت  ههبش  نیا  زا  ضرغ  مناد  یمن  نم  ًاعقاو 

اه و هتفگ  نیا  زا  دنشکب و  تلجخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یهلا  لدع  هاگداد  رد  دسرب و  يرواد  زور  ات  دشاب 
.دنوش نامیشپ  ترضح  نآ  تیب  لها  لیاضف  راکنا 

.دندنویپ یم  تیب  لها  يالو  هب  جراخ  زا  نارگید  دنا ، هدرک  دنلب  ار  راجنهان  ياهادص  نیا  عیشت  بلق  رد  يدارفا  رگا 

شناوید دوـش و  یم  یهتنم  باـطخلا  نب  رمع  هب  شبـسن  هک  یفورعم  بیدا  رعاـش و  یقوراـف  يرمع  یقابلادـبع  لـثم  يدرف  یتـح  و 
تایقابلا  » هدیـصق رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بقاـنم  صوصخب  رـشع  ینثا  همئا  لـئاضف  حـیادم و  زا  تسا  رپ  یقوراـفلا » قاـیرتلا  »

: دهد یم  نخس  داد  هنوگنیا  عوضوم  نیا  رد  تاحلاصلا »

ابُسن دیزی  یبأ  یبأ  یلا  يذلا  دایز  نب  یعّدلا  لس 

ًابأو ًاُماو  ًادج  اودغ  نمل  هرهصو  هتنباو  یفطصملا 

ابتحا نم  ابعلاب  یبنلا  عم  تلزن  امل  عدن  اولاعت  لقو 

[. 8  ] ابجو دق  الولا  هب  نمل  رجأ  نم  هیلع  مکلأسأ  دهعو ال 

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  مه  یعفاش  و 

هلزنأ نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف  مکبح  هللا  لوسر  تیب  لهأای 

[. 9  ] هل هالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم  مکنأ  ردقلا  میظع  نم  مکافک 

: دیوگ یم  ینعم  نیا  رد  مه  یبرعلا  نیدلا  سمش  و 

ابرقلا ینثروی  دعبلا  لهأ  مغر  یلع  هضیرف  هط  لآ  یئالو  تیأر 

[. 10  ] یبرقلا یف  هدوملا  ّالا  هغیلبتب  يدهلا  یلع  ًارجأ  ثوعبملا  بلط  امف 

: دیوگ یم  يرگید 

هورعلا مه 
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لازناو یحوب  تئاج  مهبقانم  اهب  مصتعمل  ییقثولا 

یلاتلا اهفرعی  بازحالا  هروس  یفو  یتأ  له  هروسو  يروش  یف  بقانم 

[. 11  ] لاجساو مکحب  ضورفم  سانلا  یلع  مهدادوو  یفطصملا  تیب  لآ  مهو 

یقرواپ

ناوـت یم   ) تسا نتفر  زیزع  یحو  زا  هکو )  ) اـجک هب  سپ  ار  ناـشیا  یتـسود  نآرق )  ) یحو رد  ناـمحر  هدرک  بجاو  هک  یناـمز  [ 1]
؟ تسا تشگزاب  ادخ  ریغ  يوس  هب  اجک  هب  و  اه ) نتفر  لحم  ای  اه  نتفر   ) اه بهذم  زیزع  نآرق  زا  اجک  هب  و  تفر ؟)

هک تسا  يا  هروس  هیآ و  نآ  یکم  هک : تسا  نیا  هس  نآ  زا  یکی  هک  تسا  حالطـصا  هس  هیآ ، هروس و  ندوب  یندـم  ای  یکم  رد  [ 2]
.دشاب ترجه  زا  دعب  هچ  رگا  هدش  لزان  هکم  رد 

.24 هیآ يروش ، هروس  [ 3]

هب دروم  نیا  رد  یتقو  هئاقب  لوطب  نیملسملا  هللا  عتم  یناگیاپلگ  اضر  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  باطتسم  ترضح  [ 4]
ضارما و هب  فراع  قذاح  رایـسب  بیبط  تسا : نیا  لـثم  هیآ ، موهفم  هک : تسا  نیا  نآ  هصـالخ  هک  دـندومرف  یفیطل  ناـیب  یتبـسانم 
هب امش  هک  تسا  نیا  نم  تیزیو  نم و  دزم  مهاوخ ، یمن  تیزیو )  ) هبابطلا قح  دزم و  امش  زا  نم  دیوگب ، دوخ  نارامیب  هب  تاجلاعم ،

.دینک لمع  مهد  یم  هک  يروتسد  هخسن و 

.47 هیآ أبس ، هروس  [ 5]

.245 هیآ هرقب ، هروس  [ 6]

.59 هیآ ناقرف ، هروس  [ 7]

رتـخد و هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  یفطـصم  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  دـیزی  ردـپ  ردـپ  يوس  هب  هک  داـیز  نبا  هداز  اـنز  زا  سرپـب  [ 8]
هچ ابع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  اب  دش ، لزان  یتقو  عدن » اولاعت   » هیآ وگب  و  دنتـسیک ؟ ردـپ  ردام و  ّدـج و  شداماد ،

یسک
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(. ص95 یقورافلا ، قایرتلا   ) .داد رارق  بجاو  ار  تیالو  یسک  هچ  يارب  زا  رجأ » نم  هیلع  مکلأسأ  ال   » دهع .دوب و 

رد دنک  یم  تیافک  .تسا  هدرک  لزان  نآ  نآرق  رد  هک  ادـخ  زا  تسا  یـضرف  بجاو و  امـش  یتسود  ادـخ ، لوسر  تیب  لها  يا  [ 9]
(. ص146 قعاوصلا ،  ) .تسین وا  يارب  زامن  دتسرفن ، تاولص  امش  رب  سک  ره  هکنیا  امش  یگرزب 

بلط سپ  .ددرگ  یم  ادخ  هب  برق  بجوم  يرود ، لها  مغر  یلع  هک  تسا ، يا  هضیرف  هط  لآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیالو  مدید  [ 10]
(. ص168 قعاوصلا ،  ) .ار تیب ) لها   ) یبرق تّدوم  رگم  تیاده ، غیلبت  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  درکن 

رد یبقانم  .تسا  هدـمآ  یحو  هب  ناشیا  بقانم  .دـنز  گـنچ  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  دنراوتـسا  هریگتـسد  یقثولا و  هورع  ناـشیا  [ 11]
یتسود دنیافطـصم و  تیب  لـها  ناـشیا  .دسانـش و  یم  ار  اـهنآ  هدـننک  توـالت  هک  بازحا ، هروس  یتأ و  لـه  هروس  يروش و  هروس 

(. ص11 یکلاملا ، غابص  نبا  همهملا  لوصفلا   ) .تسا هدش  بجاو  ادخ  مکح  هب  مدرم  رب  زین  ناشیا 

لقع هبدن و  ياعد 

ماما ایآ  .دـنناوخ  یم  هناخ  دجـسم و  ناکم و  رازه  رد  ار  اعد  نیا  اریز  تسا ؛ فلاخم  لقع  اب  هبدـن  ياعد  هک : تسا  نیا  رگید  داریا 
، درادن ار  ادخ  تافص  ماما  اریز  ریخ ، هتبلا  ادخ ؟ دننام  تسا  ناکم  لک  یف  رضاح  و  تسا ، ناکمال  و  اونـش ، رـضاح و  اج  همه  نامز 

ادص ار  وا  اعد  نیا  رد  ارچ  سپ  تسین  رضاح  اج  همه  رگا  و  نیقولخملا » تافص  نع  هللا  ناحبس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و 
تاداس رسپ  يا  نیمرکالا =  ءابجنلا  نبای  نیبرقملا  هداسلا  نبای  : » دنیوگ یم  دننز و  یم 
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«. نیمرکا يابجن  دنزرف  يا  نیبرقم ،

؟ دهاوخ یمن  يدانم  بطاخم و  ندومن ، باطخ  ندرک و  ادن  ایآ 

هغلبف : » دـیوگ یم  رخاوا  رد  اریز  تسین ، اج  همه  ماما  دـیوگ  یم  هک  اعد  نیا  دوخ  ریخ ؟ ای  تسه  اج  همه  دونـشب ، هک  یبطاخم  اـیآ 
یمن ناسرب  وا  هب  ار  ام  مالس  ایادخ  رگید ، تسه  اج  همه  ماما  رگا  ناسرب .» ماما  هب  ار  ام  تیحت  مالـس و  ادخ  يا  ًامالـسو =  هیحت  انم 

؟ هچ ینعی  دناسر  یم  وا  هب  ار  نایعیش  مالس  کلم » سرطف   » رگید تسا  رضاح  اج  همه  نیسح  ماما  رگا  دونـش ؟ یم  شدوخ  دهاوخ ،
نم : » دومرف ادخ  لوسر  دیعب ) نم  یبنلا  هرایز  باب   ) هعیشلا لئاسو  یفاک و  باتک  رد  هچنانچ  سپ  تسه ، اج  همه  مالسا  ربمغیپ  رگا 

تاقولخم مامت  زا  فرشا  هک  ادخ  ربمغیپ  هک  یئاج  سپ  دنناسر » یم  نم  هب  یهلا  هکئالم  هکلب  مونـش ، یمن  رود  هار  زا  ار  متما  مالس 
ياملع ارچ  تسا ، رضاح  اج  همه  ماما  رگا  تسا ؟ اونـش  رـضاح و  اج  همه  وا  نیـشناج  هنوگچ  تسین ، اونـش  رـضاح و  اج  همه  تسا 

.دهاوخ یمن  ناسر  همان  رگید  تسا ، رضاح  وا  دوخ  رگا  دنرب ؟ یم  وا  تمدخ  ار  لامعا  همان  هکئالم  هک  دنا  هدرک  تیاور  هعیش 

رفن کی  دش  رفن  تشه  رگا  .دشاب  ناکم  تشه  رد  دحاو ، نآ  رد  دوشب و  رفن  تشه  ای  رفن  ود  رفن ، کی  تسا  لاحم  هک  نادب ، سپ 
؟ دشاب اج  نارازه  هکنیا  هب  دسرب  هچ  تسین ،

زا ام  ناکم ! دص  هب  دسرب  هچ  دشاب ، ناکم  ود  رد  نآ  کی  رد  يدـحاو  ءیـش  تسا  لاحم  دـیوگ  یم  لقع  تسین ؟ تجح  لقع  ایآ 
اج همه  نینمؤملاریما  رگا  ایآ  میسرپ ، یم  ماوع  مدرم  نیا 
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دوب هکم  رد  مه  زاب  تفر ، هنیدم  هب  هدومن و  رارف  هکم  زا  نوچ  مالسا  ربمغیپ  ایآ  دندرک ؟ دیهـش  هفوک  دجـسم  رد  ار  وا  هنوگچ  دوب ،
ّهمه هب  سپ  تسه  رگا  ریخ ؟ ای  تسه  اج  همه  داسف ، هنکما  رد  هناخیم و  رد  هنانز ، مامح  رد  تسه ، اج  همه  هک  یماما  ایآ  ریخ ؟ اـی 
ادـخ دـننام  ماما  ایآ  دومن ؟ یم  مرحم  دوخ  هب  ار  ینز  دـقع  ندـناوخ  اب  ارچ  سپ  دوب ، مرحم  ینز  ره  هب  رگا  تسا ! مرحم  مدرم  نانز 

، دنک یمن  رکنم  زا  یهن  تسه  اج  همه  رد  هک  وا  ارچ  سپ  تسا  فّلکم  رگا  تسین ؟ وا  يارب  یمارح  لالح و  تسا و  فیلکت  نودب 
؟ دریگ یمن  ولج  داسف  هنکما  زا  و 

: باوج

اعد نیا  اریز  تسین ؛ دراو  هبدن  ياعد  هب  تبسن  رگید ، دراوم  رد  نآ  تحص  ضرف  اب  اه  شـسرپ  تالاکـشا و  نیا  زا  کی  چیه  ًالّوا ،
نیا لثم  رد  ...و و  قح ، تموکح  روهظ  هب  هقالع  زاربا  عاضوا و  يدـب  زا  ینارگن  و  ماما ، تبیغ  زا  فسأت  راهظا  و  تسا ، هبدـن  يارب 

ره بطاخم  دیامن ؛ یم  رثأت  راهظا  دنک و  یم  ضرف  هدـنز  ار  هدرم  یهاگ  هکلب  رـضاح و  ار  بئاغ  و  بیرق ، ار  دـیعب  هدـنیوگ ، دروم 
راعشا رد  و  دنناوخ ، یم  ار  وا  اج  دص  رد  و  دوش ، یم  باطخ  وا  هب  هک  ّتیم  رب  هیثرم  هحون و  دننام  .دونشن  ای  دونـشب  هاوخ  دشاب ، هک 

.تسا رایسب  اه  باطخ  هنوگ  نیا  زا 

رد ترـضح  هکنیا  اب  دراد  همزالم  ترـضح ، نآ  هب  نایعیـش  مالـس  ادن و  ندیـسر  ماما و  ندوب  ربخ  اب  هک  دیئوگ  یم  اجک  زا  ًایناث ، و 
؟! دشاب هتشاد  ینامسج  یقیقح  روضح  اج  همه 

یسک
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ملع زا  عنام  ناکم  نامز و  هلصاف  و  دراد ، عالطا  اج  همه  زا  هک  تسا  نیا  شضرغ  تسا ، اج  همه  رد  ادخ  نذا  هب  ماما  دیوگ  یم  هک 
نودـب هاوخ  و  رگید ، هکئالم  اـی  سرطف  طـسوت  هب  هاوخ  دـسر ، یم  وا  هب  مدرم  باـطخ  مالـس و  و  دوش ، یمن  ترـضح  نآ  تیؤر  و 

.هطساو

نیا عقاو  و  تسین ، حرطم  بیرق  دیعب و  مالس  نیب  قرف  و  ام ، باطخ  مالس و  هب  ماما  عالطا  ملع و  هوحن  ّتیفیک و  زا  نخـس  اجنیا  رد 
هیلع و هللا و  یلص  یبنلا  هرایز  بابحتسا  باب   » هب امش  هک  دنز  یمن  ررـض  رگید  قح  بلاطم  هبدن و  ياعد  هب  دشاب ، وحن  ره  عوضوم 

نم : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  دیئوگ  یم  هدرک و  داهـشتسا  هریغ  و  هعیـشلا » لیاسو   » زا دیعب » نم  ولو  ملـس  هلآ و 
دومرف دنناسر ، یم  ار  باطخ  مالـس و  هکئالم  هک  لاح  رگم  دنناسر » یم  نم  هب  یهلا  هکئالم  هکلب  مونـش  یمن  رود  زا  ار  متما  مالس 

؟ دینکن مالس 

یمن علطم  امـش  مالـس  زا  ترـضح  نآ  هک  دیئامنن  نامگ  دـینکن و  كرت  ار  ربمغیپ  هب  مالـس  هک  تسا  نیمه  ثیداحا  نیا  زا  دـصقم 
ام رب  ادـن  مالـس و  ندیـسر  ندینـش و  نیا  هوحن  تقیقح و  یهگنا  و  تسا ، مالـس  ادـن و  باطخ و  دـیؤم  همه  تایاور  هنوگنیا  .دوش 

لقن هب  هک  بلاطم  نیا  رد  .مینک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  تسا ، مالـس  ادـن و  هب  ماـما  ربمغیپ و  ملع  هک  ار  ود  ره  مزـال  اـّما  تسین ، مولعم 
لامتحا زاجعا  روط  هب  یتح  و  دنکن ، نآ  عانتما  هب  مکح  لقع  هک  ردق  نیمه  دوش ، یم  تباث 
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.میتسه میلست  مینک و  یم  لوبق  دهدب  ار  نآ 

رد هک  دنارورپ  یم  ار  نیا  تایاور  نیا  دزاس ؟ یم  لقع  فالخ  ای  فیعـض  ار  هبدن  ياعد  نتم  تایاور  هنوگنیا  دیئوگ  یم  امـش  ارچ 
زا دـیداد  یم  ماجنا  تایح  لاح  رد  هک  ار  فیاظو  نیا  لثم  ناشیا ، هب  تبـسن  مه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  تامم  لاح 

.دوش یم  علطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  دیهدب ، ماجنا  ترضح  نآ  هب  لسوت  هثاغتسا و  لیبق 

، تسین ندیـسر  ندینـش و  دیعب و  بیرق و  زا  عالطا  ّتیفیک  هوحن و  نیب  قرف  هدننک  نایب  رابخا ، نیا  رهاظ  هک  تفگ  ناوت  یم  هوالعب 
ار دـیعب  زا  مالـس  ادـن و  هک  یناسک  مهوت  عفد  يارب  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دونـش ، یمن  رود  زا  دـیوگب  دریگب و  موهفم  یـسک  اـت 
، دیامرف یم  دنتسناد  یم  عومسم  ار  نآ  هدوب و  فراعتم  هرّونم  هضور  سفن  رد  رهطم و  ربق  لباقم  رد  مالس  نوچ  دنیامن  یم  داعبتـسا 

تایاور رثکا  یـضتقم  هکنانچ  دسر ، یم  شدوخ  ای  .دسر  یم  ترـضح  نآ  هب  مه  دـیعب  زا  مالـس  دونـش و  یم  هک  ار  بیرق  زا  مالس 
هن دونـش ، یم  مه  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ضرغ  .دراد  تلالد  نآ  رب  یفیعـض  تیاور  هکناـنچ  هکئـالم ، هلیـسو  هب  اـیو  تسا ، باـب  نیا 

.دونش یم  کیدزن  زا  یلو  دونش  یمن  رود  زا  هک  دشاب  نیا  دارم  هکنیا 

ياه هلصاف  نیا  تسین  مولعم  هک  خزرب  ملاع  هب  تسین  .تسا  هدش  یلمع  ام  يایند  رد  هک  تسا  یعوضوم  رود  زا  ندینش  لاح  ره  هب 
تیؤر ندینش و  زا  عنام  اجنآ  رد  ناکم  نامز و 
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چیه هب  زاجعا ، روطب  ًاصوصخم  تسا  هتـشرف  زا  رت  لماک  رت و  فیطل  بتارم  هب  هک  ماـما  ربمغیپ و  سدـقم  حور  هب  تبـسن  اـی  دـشاب ،
.درادن داعبتسا  هجو 

یم ترضح  نآ  تمدخ  ار  لامعا  همان  هکئالم  نوچ  هکنیا  هب  یهاگ  و  ًامالسو ،» هیحت  انم  هغّلبف   » اعد ترابع  هب  یهاگ  هکنیا  ًاثلاث ، و 
مالس سرطف »  » نوچ دیئوگ  یم  یهاگ  و  تسین ، رضاح  اج  همه  ماما  هکنیا  رب  دینک  یم  داهـشتسا  دنراد ، یم  هضرع  ناشیا  هب  دنرب و 

.دنتسین رضاح  اج  همه  ماما  دوش  یم  مولعم  سپ  دناسر ، یم  نیسح  ماما  هب  ار  هعیش 

حیحـص دوش و  یم  هتفگ  دروم  نیا  رد  هچنآ  دـنراد ؟ روضح  ناکم  سلجم و  ره  رد  ماما  میئوگ  یم  ام  رگم  هک : تسا  نیا  شباوج 
هچنآ دوخ و  نایعیش  ایاعر و  لاوحا  هب  و  دورب ، دناوت  یم  یلاعت  هللا  نذاب  دنک  هدارا  ناکم  ره  اجک و  ره  هب  ماما  هک  تسا  نیا  تسا ،

.تسا هاگآ  رظان و  هتفرگ ، رارق  وا  تیالو  رظن  تحت 

هاگآ ام  بدا  ضرع  مالـس و  زا  شدوخ  ماما  تسا  نکمم  رایز  درادـن ؛ یتافانم  چـیه  ینعم  نیا  اب  ًامالـسو » هیحت  اـنم  هغلبف   » هلمج و 
رـضحم رد  هک  نانآ  لثم  مینک ، یم  ار  نآ  غالبا  تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  لوبق ، عناوم  عفر  مالـس و  ندـش  لباق  يارب  اـم  یلو  دـشاب ،

.دیامرف غالبا  ربمغیپ  هب  ار  اهنآ  تیحت  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  ربمغیپ  مرح  رد  ای  ربمغیپ 

نیا شباوج  دـناسر ، یم  ار  نایعیـش  مالـس  هک  سرطف  دـنراد و  یم  هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  لاـمعا  هک  يا  هکئـالم  عوضوم  رد  و 
لیلد هظفح ، هکئالم  هچنانچ  تسین ، ماما  ملع  مدع  رب  لیلد  مه  نیا  هک  تسا 
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.تسین مدرم  لامعا  هب  ادخ  ملع  مدع  رب 

بناج زا  تسا  یفاطلا  عقاو  رد  و  مدرم ، هیبنت  تیبرت و  يارب  تسا  یئاه  هماـنرب  روما  نیا  .میئوگ  یم  مه  اـجنیا  میئوگب  اـجنآ  هچ  ره 
.دوش یمن  ماما  ربمغیپ و  ادخ و  ملع  مدع  رب  لیلد  کی  چیه  ادخ و 

، دشاب رتشیب  رفن و  رازه  دنچ  هکلب  رفن  دنچ  رفن ، کی  هک  دوش  یم  مزال  دشاب  رـضاح  اج  همه  رد  ماما  رگا  دـیوگ  یم  هکنیا  ًاعبار ، و 
هک دراد  ناکما  میئوگ  یم  یلو  دنتسه ، رضاح  دیئوگ  یم  امـش  هک  یئانعم  هب  اج  همه  رد  ماما  میئوگ  یمن  ام  هک  تسا  نیا  شباوج 

.دوش هتشادرب  ناشیا  هب  تبسن  ناکم  نامز و  هلصاف  و  دنشاب ، رضاح  روضح  زا  يوحن  هب  ددعتم  نکاما  رد 

یلو دناسر ؟ یم  ترضح  نآ  ضرع  هب  سلجم  رهش و  ره  زا  ار  نایعیش  مالس  و  دوش ، یم  رـضاح  اج  همه  سرطف  دیئوگ  یم  روطچ 
؟ دیناد یمن  ریذپ  ناکما  ار  ینعم  نیا  ماما  يارب 

ملاع دراو  هک  ام  دوش ؟ یم  رـضاح  ناکم  دـص  ناکم و  ود  رد  نآ ، کی  رد  روطچ  تسین ، رتشیب  رفن  کی  توملا  کلم  زیزع ! ياقآ 
اب هک  میناد  یم  ردـقنیا  اما  مینک ، حیرـشت  میناوتب  عطاق  روط  هب  ار  روما  نیا  قیاقح  ات  میتسین ، خزرب  ناـهج  حاورا و  ملاوع  هکئـالم و 

ناکم نامز و  هلصاف  دُعب و  هک  دراد  ناکما  ردقنیا  .درک  راکنا  ار  روما  نیا  ناوت  یمن  تاداعبتسا ، ارچ و  نوچ و  ظافلا و  تشم  کی 
نرق هدراهچ  بیرق  هچنانچ  دـشابن و  هدرپ  هکئـالم ، يارب  و  حاورا ، زا  يرایـسب  ماـما و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  يارب 

هلصاف نیا  اب  شیپ ،
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.دننیب دنتساوخ ، رگا  ار  دارفا  مه  دیعب  تفاسم  زا  دراد  ناکما  دندید ، یم  ار  ینونک  عاضوا  ینالوط ، ینامز 

؟ دیونش یم  ار  اج  همه  ياهادص  ویدار  اب  نآ  کی  رد  و  دینیب ، یم  ار  اپورا  دینیب ، یم  ار  اکیرمآ  نویزیولت  اب  امش  روطچ 

، دینکب ار  اه  شیامرف  نیا  دعب  دیمهفب ، فلتخم  نکاما  رد  ار  ماما  روضح  ینعم  لّوا  دـینک ، یم  تسا  یتالاکـشا  هچ  اهنیا  نم ! ياقآ 
.دراد ینعم  هچ  هنایماع  ياه  لاکشا  نیا  دیمهف  یمن  رگا 

اج همه  رد  و  دـننیب ، یم  ار  رگید  مه  رود  تفاـسم  زا  هـمه  اـهناسنا  رگید  نرق  کـی  اـت  دـنتفگ ، یم  امـش  يارب  شیپ  نرق  کـی  رگا 
یم الاح  اما  .تسین  راگزاس  لقع  اب  تسا  هناسفا  اهنیا  تسیچ ؟ تافارخ  نیا  دیتفگ  یم  دنیوگ ، یم  نخس  مه  اب  دنوش و  یم  رـضاح 

.تسا هدوب  یعالطا  یب  یملع و  یب  شأشنم  امش  تواضق  نآ  دیمهف 

هحفـص رد  هک  ار  صخـش  نالف  یتقو  منیبب  دـیئامرفب  دوش ، رـضاح  اج  همه  رد  نامز  کـی  رد  ماـما  دوش  یمن  دـیئوگ : یم  هک  اـمش 
؟ تسا هدش  رفن  نویلیم  دنچ  رفن  کی  دننیب ، یم  اج  همه  رد  دننیب ، یم  همه  نارگید  دینیب ، یم  امش  نویزیولت 

دجـسم رد  هک  لاح  نیع  رد  دـشاب ، امن  ناهج  ماج  نامه  لثم  ماما  یتوکلم  نطاب  هک  دراد  یعنام  هچ  دـیا ، هدینـش  ار  امن  ناهج  ماج 
.دشاب علطم  مه  ناهج  طاقن  یصقا  زا  دوش  دیهش  اجنآ  و  دشاب ، هفوک 

و اه ، هراباک  هللااب  ذایعلا  يوت  و  اه ، هنانز  مامح  يوت  دیاب  ینعی  تسا  رـضاح  اج  همه  رد  ماما  میئوگ : یم  هکنیا  دینک  یم  نامگ  امش 
یم ماجنا  دهد  ماجنا  دناوتب  ار  يراک  ره  سک  ره  رگم  دنربب ، فیرشت  مه  داسف  زکارم 
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؟ تسا هدش  فیلکت  عفر  ماما  زا  میئوگ  یم  ای  دهد ؟

یم شا  هدنخ  رایتخا  یب  دیا ، هتفگ  قیمع  دنلب و  قیاقح  نینچ  کی  نوماریپ  هدیجنسن ، هدیمهفن و  هک  امش  نانخس  نیا  زا  ناسنا  ًاعقاو 
.دنک یم  بجعت  هنالهاج  ياه  يزاورپ  دنلب  زا  و  دریگ ،

تسا یک  زا  غاب  نیا  هک  دناد  نوچ  هشپ 

تسا يدرد  شگرم  داز و  ناراهب  رد 

یشاب نوبز  دوخ  ملع  رد  هک  وت 

؟ یشاب نوچ  مولع  نیا  فراع 

تایداعلاو روطلا  نبای  هلمج  یسررب 

نبای  » و تایراذلاو » سی  نبای  : » تسا هلمج  نیا  دنا  هدرمش  لقع  فالخ  ار  نآ  یضعب  هبدن ، ياعد  رد  هک  ار  يدراوم  زا  رگید  یکی 
یلاع ماما  هب  نیهوت  نیا  هتفگ : سپـس  هدنود  نابـسا  روط و  هوک  رـسپ  يا  و  هدـنزو ، ياهداب  سی و  رـسپ  يا  ینعی  تایداعلاو » روطلا 

تالمج نیا  و  دننک ، یمن  ایح  نایعیش  هنوگچ  .تسین  هدنود  نابسا  روط و  هوک  دنزرف  ماما  اریز  تسا ؛ لقع  فلاخم  هوالعب  و  ماقم ،
زین هبدن  ياعد  هلمج  افصو » مزمز  نبا  انأ  ینمو  هکم  نبا  انأ  : » هدومرف داجـس  ترـضح  هنوگچ  دیوگ  یم  یـسک  رگا  .دنناوخ  یم  ار 

.تسا مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  راتفگ  دننام 

هچب دنیوگ  یم  هدش  گرزب  هدرک و  یگدـنز  يا  هبـصق  ای  رهـش و  ره  رد  سک  ره  اریز  تسین ، نآ  دـننام  ریخ  هک  تسا  نیا  باوج 
ردـپ و ای  داجـس و  ترـضح  نوچ  و  تسا ؛ ناشاک  هچب  دـنیوگ  یم  یناشاک  هب  تسا و  مق  هچب  دـنیوگ  یم  یمق  هب  ًالثم  تسا ؛ اجنآ 

روط هوک  رد  شدوخ  هن  نامز ، ماما  اما  افـصو » هکم  نبا  انأ  : » دیامرف یم  دنا ، هدش  گرزب  افـص  مزمز و  هکم و  هنیدـم و  رد  شّدـج 
اب هفاضا  هب  .شدج  ردپ و  هن  هدش و  گرزب 
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رطاخ يارب  میئامنب  نامز  ماما  هب  ینیهوت  نینچ  مینک  یمن  تأرج  هک  اـم  لاـح  ره  هب  دـننک ؟ یم  هچ  تایراذـلاو » تاـیداعلاو   » هلمج
.كردم یب  ياعد  کی 

: باوج

ایح یب  ار  نایعیـش  دیـسیون و  یم  ار  تالمج  نیا  هک  دینک  یمن  ایح  امـش  ایآ  مداد : یم  خساپ  مدوب ، هتفرگ  دای  مانـشد  شحف و  رگا 
: منک یم  ضرع  طقف  دیرامش  یم 

عضاخ نآ  ربارب  رد  سانش  نخس  ره  هک  ار ، تغالب  تحاصف و  نیا  هب  نخس  یقوذ ! یب  يراک  هطلغم  بجع  ای  یبیرغ ، هابتشا  بجع 
!؟ دینک یم  یفرعم  هنوگچ  دنک ، یم  كرد  ار  نآ  ینعم  لها  ره  و  دوش ، یم 

ءانبأای : » میئوگ یم  ام  هچنانچ  تسا ، نآرق  ياه  هروس  زا  یکی  مسا  کی  ره  هط ،»  » و تایراذـلا » «، » سی «، » تایداعلا «، » روطلا ! » اـقآ
، دیحوت هروس  نادنزرف  يا  مالـسا ، نادنزرف  يا  نآرق ، نادنزرف  يا  هالـصلا =  ءانبأای  دیحوتلا ، هروس  ءانبأای  مالـسالا ، ءانبأای  نآرقلا ،

.زامن مالسا و  دیحوت و  هروس  نآرق و  بتکم  ناگدش  تیبرت  يا  ینعی  .تسا  قوذاب  قفاوم  حیحص و  همه  و  زامن » نادنزرف  يا 

رـسپ يا  و  تاـیداع ، هروس  روط و  هروس  رـسپ  يا  و  تاـیراذ ، هروس  سی و  هروس  رـسپ  يا  : » مینک یم  ضرع  روـط  نیمه  مه  اـجنیا 
«. تامکحم تایآ  هط و  هروس 

طلغ هب  روطنیا  ار  ناور  ياه  هلمج  نیا  دـشاب  هدینـشن  ار  اه  هروس  مسا  و  دـشاب ، هدـناوخن  ار  دـیجم  نآرق  ًالـصا  هک  یـسک  لثم  امش 
.دینک یم  ینعم 

ینعم دهدب ؟ لامتحا  دیا ، هدرک  اه  هلمج  نیا  زا  امـش  هک  ار  یئانعم  یتح  و  دـشاب ؟ هتـشاد  کش  اه  هلمج  نیا  یناعم  رد  هک  تسیک 
زا رتراوازس  تسیک  دراد و  ار  تقفاوم  لامک  هکلب  تسین ، فلاخم  نآرق  اب  طقف  هن  اه  هلمج  نیا 
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، دشاب قوذ  مک  مه  هچ  ره  رفن ، کی  منک  یمن  رواب  هک  نم  تاباطخ ؟ نیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  نادنزرف  و  همئا :
.دنک ینعم  امش  لثم  ار  اه  هلمج  نیا  هک  دشاب  رکف  جک  ردق  نیا 

و میئوگ ، یم  دنلب  يادص  اب  نارگید  ام و  دیئوگب ، ار  نآ  دینک  یمن  تأرج  دیمهف و  یمن  ار  اه  هلمج  نیا  ینعم  امش  رگا  لاح  ره  هب 
.میئامن یم  شیاتس  حدم و  ضایف ، ینعم و  رپ  ياه  هلمج  نیا  اب  ار  ماما 

كرش رفک و  هبدن و  ياعد 

دیناوخ و یم  ار  ماما  امـش  اعد  نیا  رد  و  تسا ، كرـش  ادخ  ریغ  ندناوخ  نوچ  تسا ، كرـش  رفک و  هبدن  ياعد  دـیوگب  یـسک  رگا 
...و دینک  یم  ادن  ار  وا  دوخ  جئاوح  يارب 

تـسا لاس  اهدص  درذگ ، یم  لاس  راهچ  تصـش و  دصـشش و  ياـفوتم 728ق )  ) هّیمیت نبا  گرم  زا  نوـنکا  هک : تسا  نیا  باوـج 
سوفن لتق  همه  نآ  هدرک و  اپ  رب  اـه  هنتف  هک  شناوریپ ، وا و  تاهبـش  هب  یناـهرب ، لدتـسم و  ياـه  خـساپ  هدـش و  حرطم  وا  تاـهبش 
نالطب هعیـش  تنـس و  لها  زا  باتک  اهدص  و  تسا ، هدش  هداد  دندش ، رامعتـسا  تسد  تلآ  و  دندرک ، داجیا  هقرفت  دندش و  بکترم 

یم هجوتم  و  هدرک ، لادتعا  هب  ور  باهولادبع  نب  دـمحم  هیمیت و  نبا  ناوریپ  زا  یخرب  هک  نونکا  و  دـنا ؛ هتخاس  راکـشآ  ار  هقرف  نیا 
، دندز یم  ناناملسم  هب  هک  یئاه  تمهت  هک  دنمهف  یم  و  دندرک ، دراو  مالسا  هب  ریذپان  ناربج  ياه  تراسخ  اهنآ  ناگتـشذگ  دنوش 

سیاسد کیرحت و  ای  يا  هقرف  لطاب  بصعت  دومج و  رب  ینبم  دندرمش ، یم  كرشم  رفاک و  ار  اهنآ  و 
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هب مازتلا  اب  و  دنریگ ، یم  ماهلا  بلط ، رامعتـسا  عبنم  مادـک  اجک و  زا  و  هدـش ، زاغآ  ون  زا  اه  همزمز  نیا  ارچ  مناد  یمن  هدوب ، یـسایس 
!؟ تسیچ ناشدصقم  هدرک و  زاغآ  هچ  يارب  ار  اه  همغن  نیا  عیشت  دیاقع 

.دنا هتفرگ  دای  ار  ههبش  نیا  باوج  زین  فیطق  زاجح و  نایعیش  ياه  هچب  هک  دنناد  یم  همه  هک  تسا ، يروهظ  ون  هفحت  میئوگب  رگا 

هداد باوج  تاهبش  نیا  هب  نامدوخ  رصع  رد  دنشاب ، یم  مالـسا  ملاع  راختفا  هک  نیما  نسحم  دیـس  و  ءاطغلا » فشاک   » دننام یئاملع 
.دنا

.تسا هدش  نشور  شیاهزرم  روغث و  دودح و  همه  اعد ، لسوت و  تعافش و  هلأسم 

نود نم  نوعدت  نیذلا  ّنا   ) و [ 2 ( ] ًادحأ هب  كرُشا  الو  یبر ، وعدأ  امنا  لق   ) و [ 1 ( ] ًادحأ هللا  عم  اوعدت  الف  : ) تایآ نیا  دیئوگب  امش 
هچ [ 4 ( ] نولفاغ مهئاعد  نع  مهو  همایقلا ، موی  یلا  هل  بیجتـسی  نم ال  هللا  نود  نم  اوعدی  نمم  لضأ  نمو   ) و [ 3 ( ] مکلاثمأ دابع  هللا 

رجه و زا  ّملأت  هقالع و  راهظا  ماقم  رد  بئاغ  نداد  رارق  بطاخم  متفگ  ًالوا ، هک  دراد ، رـصع  ماما  هب  باطخ  هبدـن و  ياعد  اب  طابترا 
نیا فسأـت  هودـنا و  راـهظا  یعاد  هب  هکلب  تسین  یقیقح  باـطخ  ضرغ  هک  تسا  یقوذ  یفرع و  رما  کـی  روما ، هنوگ  نیا  و  قارف ،

ای رگید ، یعاد  هب  باطخ  اریز  دوب ، دهاوخن  كرش  رفک و  مه  هدننک  داریا  باسح  هب  هبدن  ياعد  نیا  رب  انب  .دوش  یم  تاباطخ  هنوگ 
.دوش یم  لامعتسا  رگید ، ینعم 

لوق هب  یتح  ریغ ، ندناوخ  اعد و  قلطم  اریز  تسا ؛ یـصاخ  ياعد  هدش ، عقاو  یهن  دروم  هفیرـش  تایآ  رد  هک  یئاعد  ًاملـسم  ًایناث ، و 
ياهاعد امش 
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رابخا و تاـیآ و  زا  رایـسب  دـهاوش  و  دوش ، یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا  هچنآ  میئوگ  یم  نیا  رب  اـنب  .تسین  دارم  هرم  زور  فراـعتم و 
ناونع هب  ار  ادخ  ریغ  هک  تسا  نیا  تسا ، كرـش  هنع و  ٌیهنم  هک  ریغ ، ندناوخ  اعد و  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  دییأت  ار  نآ  تایاکح 

وا ای  دنناوخب ، ادخ  ضرع  رد  تسا ، ترخآ  ایند و  روما  کلام  تانیاک و  تابّبسم  بابسا و  رد  رمالا  ذفان  لقتـسم و  فرـصتم  هکنیا 
.دنرامش تاجاحلا  یضاق  قزار و  قلاخ و  هداد و  رارق  کیرش  و  زاسراک ، ادخ  اب  ار 

ادـخ هاگرد  رد  وا  هک  یلاح  رد  میناوخب ، ار  وا  میـسانشب و  طلـسم  ادـخ  بناج  زا  بابـسا  ماظن  رب  مینادـب و  برقم  ار  یـسک  رگا  اما 
یلو تسا ، حیحص  ًازاجم  هچ  رگا  نآ ، رب  كرـش  قالطا  دشاب ، هدشن  اطع  وا  هب  یتردق  طلـست و  نینچ  و  دشابن ، یبرقت  نینچ  ياراد 

.دشابن حیحص  دیاش  تقیقح  روطب 

« ناطلس نم  هب  هللا  لزنأ  ام   » هک يزیچ  لاخدا  یلو  تسا  ناطلـس » نم  اهب  هللا  لزنأ  ام   » رد لخاد  هدوب و  عارتخا  ءارتفا و  لمع ، نیا  هلب 
نم هب  هللا  لزنی  ال   » یلو تسا ، مارح  دنچ  ره  تسا » هدرک  لزان  تجح  نآ  رب  ادخ  هک  يزیچ  ناطلـس =  نم  هب  هللا  لزنأ  ام   » رد تسا ،

تـسا یتروص  رد  مه  نآ  ندوب  رفک  .دشاب و  یمن  یقیقح  كرـش  تسین و  دنک » یمن  لزان  تّجح  نآ  رب  ادـخ  هک  يزیچ  ناطلس = 
.تسا مارح  تعدب و  الا  و  دنک ، تشگرب  يرورض  راکنا  هب  هک 

یم دنراد و  یهلا  هاگرد  هب  صاخ  برقت  هک  ار ، ایلوا  ایبنا و  لثم  رگا  نیا ، رب  انب 
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، دنراد بابـسا  ماظن  رب  طلـست  هللا  نذاب  هک  دوش  مولعم  تامارک  تازجعم و  رودص  هطـساو  هب  و  دوش ، یم  باجتـسم  ناشیاعد  میناد 
ار یغرم  رکیپ  لـگ ، زا  نم  اـنامه  [ = » 5 ( ] ...ریطلا هئیهک  نیطلا  نم  مکل  قلخأ  ینأ  : ) دـیامرف یم  میرم  نب  یـسیع  هراـب  رد  هچناـنچ 
هب دسر  هچ  ات  .مارح  هن  تسا و  رفک  هن  دنک ، لح  ار  وا  لکـشم  و  دیاشگب ، وا  راک  هللا  نذاب  هک  دناوخب  یـسک  مزاس » یم  امـش  يارب 

مالـسلا هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  یـسیع  زا  نییراوح »  » هچنانچ دروآرب  ار  وا  تجاح  دـنک  تساوخرد  ادـخ  زا  هک  دـهاوخب  وا  زا  هکنیا 
لزان هدئام  درک و  اعد  یـسیع  و  دندرک ، ضرع  [ 6 ( ] ...کبر عیطتـسی  له   ) هلمج نیا  تروص  هب  ار  دوخ  لاؤس  و  دنتـساوخ ، هدئام 

.دش

عیفش هطساو و  ادخ  زا  تساوخرد  رگم  و  دنیامن ، تلئـسم  ادخ  زا  دنتـسناوت  یمن  ناشدوخ  نییراوح  رگم  دیئوگ : یم  امـش  ایآ  لاح 
؟ دراد مزال 

تـسا مولعم  بابـسا  ماظن  رب  ادـخ  رما  هب  ناشطلـست  یهلا و  هاگرد  هب  ناشبّرقت  هک  ءایلوا  ءایبنا و  هب  لسوت  عافـشتسا و  هکنیا  لصاح 
.رفک هن  تسا و  كرش  هن  ایند ، نیا  زا  ناشلاحترا  زا  سپ  هاوخ  ناشتایح و  لاح  رد  هاوخ 

تحارص نآ  ناحجر  رب  [ 7 ( ] ًامیحر ًاباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتساو  هللا  اورفغتساف  كؤاج  مهسفنأ  اوملظ  ذا  مهنأ  ولو   ) هیآ و 
.دراد

ادخ طقف  هدنهد  تبسن  هک  یلاح  رد  ضارما  يافـش  لثم  اهنآ ، هب  تسا  یهلا  هصاخ  لاعفا  زا  هک  اهراک  یـضعب  نداد  تبـسن  یتح  و 
رب تسا  هیلاح  هنیرق  وا  مولعم  داقتعا  نیا  اریز  تسین ؛ رفک  دناد  یم  قزار  قلاخ و  یفاش و  ار 
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درف کی  رگا  هک  لقبلا » عیبرلا  تبنأ  : » لثم تسا ؛ دایز  مجع  برع و  مالک  رد  نآ  ریاظن  هک  تسا ، زاجم  وحن  هب  تاقالطا  نیا  هکنیا 
نینچ دوش و  یم  لمح  يزاجم  ینعم  رب  دـیوگب  دـحوم  رگا  و  تسا ، رفک  دوش و  یم  لـمح  یقیقح  ینعم  رب  دـیوگب ، ار  نآ  يداـم 
خفنأف ریطلا  هئیهک  نیطلا  نم  مکل  قلخأ  ینأ  : ) لثم دناد  یم  لعاف  هللا  نذاب  ار  لعاف  ای  دناد ، یمن  لاعفا  نیا  لعاف  ار  ادخ  ریغ  یسک ،

[. 8 ( ] هللا نذاب  یتوملا  یُحاو  صربالاو  همکالا  ئربُاو  هللا  نذاب  ًاریط  نوکیف  هیف 

هچ ، ) ایصوا ایبنا و  هب  دنناد و  یم  زیاج  ار  تاقالطا  نیا  هک  یلاح  نیع  رد  نیدحوم  و  تسا ، حیحص  تاقالطا  هنوگ  نیا  تسا  مولعم 
رد فّرـصت  رد  لقتـسم  ار  ایلوا  ایبنا و  دـنوش ، یم  لسوتم  رگید ) ملاـع  هب  ناـشتلحر  زا  سپ  هچ  اـیند و  نیا  رد  ناـشدوجو  لاـح  رد 

.دنسانش یم  هللا  لاّمُع  و  هللا ، هدارا  لماع  ار  اهنآ  هکلب  دنناد  یمن  ادخ  راک  رد  کیرش  و  ادخ ، ضرع 

تایح زا  سپ  ای  دشاب  ایند  نیا  رد  ناشتایح  رد  هاوخ  ، ) دحوم صخـش  زا  دـصاقم ، يارب  ایلوا  ایبنا و  ندـناوخ  هکنیا ، نخـس  هصالخ 
.درادن كرش  رفک و  اب  یطابترا  دشاب ) ایند  نیا 

هللا انبـسح  اولاقو  هلوسرو  هللا  مهاتآ  اـم  اوضر  مهنأ  ولو   ) و [ 9 ( ] هنم مهوقزراف  : ) دـشاب تایآ  نیا  لثم  دـیجم  نآرق  رد  هک  یئاج  رد 
فراعتم تاریبعت  یضعب  اعد و  دناوت  یم  هنوگچ  [ 11 ( ] هلوسرو هللا  مهانغأ  نأ  ّالا  اومقن  اـم   ) و [ 10 ( ] هلوسرو هلضف  نم  هللا  انیتؤیس 

.درمش كرش  رفک و  ایلوا  ایبنا و  هب  تبسن  ار  نیدحوم  نیب 

رب درادن  تلالد  هدابعلا » خم  ءاعدلا   » ربخ اما  و 

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دارم  ًانیقی  دشاب  نآ  دارفا  قلطم  اعد ، زا  دارم  رگا  اریز  دشاب ، كرـش  رفک و  شـسرپ و  تدابع و  ندناوخ ، اعد و  دارفا  قلطم  هکنیا 
شتـسرپ رکب ) ورمع و  دیز و  ، ) صاخـشا ندناوخ  ءاعد و  لثم  اعد ، دارفا  یـضعب  اریز  دشاب ، یمن  صاخ  شتـسرپ  اجنیا  رد  تدابع 

.تفرگ تسا  عوضخ  تلذ و  هک  نآ  يوغل  ینعم  هب  ار  اعد  اجنیا  رد  دیاب  راچان  و  تسین ، اهنآ 

تـساوخرد و  عوضخ ، ّللذـت و  تیاهن  رد  تسا  وعدـم  ندـناوخ  اعد و  نآ ، نقیتم  ردـق  دـشابن ، نآ  دارفا  قلطم  اـعد  زا  دارم  رگا  و 
جئاوح یقیقح  یـضاق  کلام و  و  تاذلاب ، قلطم و  رداق  لقتـسم و  لعاف  وا  هک  تهج  نیا  زا  وا ، زا  جئاوح  ياضق  تامهم و  تیافک 

.تسا

.تسا كرشم  رفاک و  و  هدرک ، ار  وا  تدابع  دناوخب ، وحن  نیا  هب  ار  یقولخم  سک  ره  سپ 

، تسا طلسم  يراک  رب  ادخ  بناج  زا  هک  دناوخب  ار  وا  تهج  نیا  زا  ای  دوش ، عیفش  ای  هطـساو  ات  دناوخب ، ار  وا  هک  وحن  نیا  ریغ  هب  اما 
.تسین كرش  رفک و  تدابع و  دوب  ّطلسم  هللا  نذاب  یسیپ  ضرم  بحاص  داز و  ردام  روک  ياربا  ءافش و  رب  هک  یسیع  لثم 

یماما لوسر و  چیه  و  تسا ، بویعلا  راتـس  ادخ  و  دـینکن ، علطم  دوخ  هانگ  زا  ار  نارگید  هک  تسا  نیا  رتهب  دـیا : هتـشون  هکنیا  اما  و 
اولأساو : ) دیوگب ایو  [ 12 ( ] مکل بجتـسأ  ینوعُدا  : ) دیوگب ادخ  هک  تسا  یتخبدـب  تلاهج و  زا  و  تسین ، میحر  نابرهم و  وا  دـننام 

.مناوخب ار  وت  هدنب  دیاب  نم  ریخ ، دیوگب : دنکن و  انتعا  هدنب  و  [ 13 ( ] هلضف نم  هللا 

هیآ نیا  ایوگ  هک : تسا  نیا  شباوج 
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كؤاج مهـسفنأ  اوملظ  ذا  مهنأ  ولو  : ) دیامرف یم  مکل ) بجتـسأ  ینوعدا  : ) دیامرف یم  هک  یئادـخ  نامه  هک  دـیا  هدـناوخن  ار  نآرق 
هب دنیایب  دـندرک ، متـس  ناشدوخ  رب  هک  یماگنه  ناشیا  رگا  و  [ = » 14 ( ] ًامیحر ًاباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتساو  هللا  اورفغتـساف 

«. دنبای یم  نابرهم  باوت و  ار  ادخ  هنیآ  ره  دهاوخب ، شزرمآ  ناشیا  رب  ربمایپ  دننک و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  سپ  وت ، دزن 

، دنشاب هدش  بکترم  یهانگ  ناهنپ  رد  هاوخ  دشاب و  هدش  راکـشآ  ناشهانگ  هاوخ  ناراکهانگ ، هک  ینعم  نیا  رد  دراد  روهظ  هیآ  نیا 
.دنک رافغتسا  ناشیا  رب  ترضح  نآ  ات  دنوش ، بایفرش  ربمغیپ  رضحم  هب  مه  دننک و  رافغتسا  دوخ  مه  هک  تسا  راوازس 

یم ماجنا  هطـساو  اب  یهاگ  و  هطـساو ، نودب  یهاگ  اعد  نیا  تیاهن  رد  تسا ، ادخ  لضف  زا  لاؤس  ادـخ و  ندـناوخ  اعد و  نامه  نیا 
.تسا عقوم  هب  اجب و  ود  ره  و  دریگ ،

دنک رافغتسا  ناشیارب  هک  دندناوخ  ار  وا  بوقعی  نادنزرف  یتقو  دوب ، كرش  رفک و  اعد  هنوگ  نیا  دوب و  تسرد  امش  نخـس  نیا  رگا 
( میحرلا روفغلا  وه  هنا  یبر  مکل  رفغتـسأ  فوس  : ) دومرف یمن  اهنآ  باوج  رد  نیئطاخ ) انک  انإ  اـنبونذ  اـنل  رفغتـسا  اـنابأای  : ) دـنتفگ و 

«. نابرهم هدنزرمآ و  تسا  وا  هک  یتسردب  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  منک  رافغتسا  هک  دشاب  دوز  [ = » 15]

تلاهج و هچ  نیا  دیناوخب ، ار  ادخ  ناتدوخ  امش  تفگ : یم  اهنآ  هب  ربمغیپ  بوقعی  ترضح  دوب ، حیحـص  امـش  لطاب  قطنم  نیا  رگا 
ایآ دیئوگ ؟ یم  كرش  رفک و  دیهد و  یم  رارق  هطـساو  دیناوخ و  یم  ارم  امـش  دیناوخب و  ارم  هدومرف  شدوخ  ادخ  هک  تسا  یتخبدب 

یم رتهب  ادخ  ربمغیپ 
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؟ امش ای  تسناد 

.دیزاس یم  تحاران  شَّوشم و  ار  ناهذا  بوشم و  ار  راکفا  تهج  یب  ارچ  زیزع ! ياقآ 

.دیرب یم  اه  يراک  هابتشا  اه و  هطلغم  نیا  زا  يا  هدیاف  هرهب و  هچ 

شدییأت هب  هدوب و  نآ  تشپ  هراومه  مه  رامعتسا  تسد  هک  دراد ، هنیرید  هدولآ  ضرغ  ياه  هشیر  اه  ههبـش  نیا  مرتحم ! ناگدنناوخ 
یگنر بآ و  دارفا  هنوگ  نیا  يانح  دریذـپ و  یمن  ار  اه  يراک  هابتـشا  نیا  ناناملـسم  راکفا  رگید  اـم  رـصع  رد  کـلذ  عم  هتـساخرب ،

.درادن

هب یلو  دننک ، یم  هضرع  ون  ياه  هشیدنا  تروص  هب  دیدج و  تاحالطـصا  ریز  رد  هزات و  ياهـسابل  هب  ار  اه  فرح  نامه  یهاگ  هلب ،
ًءام نآمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک   ) قادـصم ناشیاه  توعد  ددرگ و  یم  رهاظ  نانآ  یبیرخت  دـصاقم  راکـشآ و  اهنآ  نطاـب  يدوز 

.دوش یم  [ 16 ( ] ًائیش هدجی  مل  هئاج  اذا  یتح 

یئاهباتک هب  دیوش  هاگآ  کلسم ، یباهو  ای  یباهو  ياه  هورگ  نیا  نانخس  هب  خساپ  اه و  همزمز  نیا  قباوس  زا  دیهاوخب  رگا  کلذ  عم 
هعجارم هّرـس  سدق  نیما » نسحم  دیـس   » ردقیلاع دـهاجم  همالع  بایترالا » فشک   » لثم هدـش ، فیلأت  عوضوم  نیا  رد  صوصخب  هک 

.دیئامرف

یقرواپ

(. 18 هیآ نج ، هروس   ) .ار يدحا  ادخ  اب  دیناوخن  سپ  [ 1]

، نج هروـس   ) .ار يدـحأ  وا  يارب  مریگ  یمن  کیرـش  ار و  مراـگدرورپ  مناوـخ  یم  هـک  تـسین  نـیا  زا  ریغ  تـسا و  نـیا  وـگب  و  [ 2]
(. 20 هیآ

(. 194 هیآ فارعا ، هروس   ) .دنتسه امش  لثم  یناگدنب  دیناوخ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هک  یناسک  نآ  هک  یتسرد  هب  [ 3]

هدـناوخ  ) ناـشیا و  تماـیق ، زور  اـت  دـهد  یمن  وا  هب  خـساپ  هـک  ار  یـسک  ادـخ  زا  ریغ  دـناوخ  یم  هـکنآ  زا  رت  هارمگ  تـسیک  و  [ 4]
اهنآ ندناوخ  زا  ناگدش )

هبدن ياعد  رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


(. 5 هیآ فاقحا ، هروس   ) .دنلفاغ ناگدنناوخ ) )

.49 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 5]

.112 هیآ هدئام ، هروس  [ 6]

ربمایپ درک  شزرمآ  بلط  و  دـندرک ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  سپ  وت ، دزن  دـندمآ  دـندرک ، ناشدوخ  هب  ملظ  یتقو  ناـشیا ، رگا  و  [ 7]
(. 64 هیآ ءاسن ، هروس   ) .میحر ریذپ و  هبوت  رایسب  ار  ادخ  دنبای  یم  هنیآ  ره  اهنآ ، يارب 

داز ردام  روک  ددرگ و  یغرم  ادخ  رما  هب  ات  ممد  یم  یسدق  سفن  نآ  رب  مزاس و  یم  امش  يارب  ار  یغرم  رکیپ  لگ ، زا  نم  انامه  [ 8]
(. 49 هیآ نارمع ، لآ  هروس   ) .منک یم  هدنز  ار  ناگدرم  هداد و  افش  ادخ  رما  هب  ار  یسیپ  هب  يالتبم  و 

(. 8 هیآ ءاسن ، هروس   ) .نآ زا  ار  ناشیا  دیهد  يزور  سپ  [ 9]

دروآ یم  يدوزب  ار ، ام  ادخ  تسا  سب  دنتفگ ، یم  دنا و  هداد  ار  ناشیا  وا  لوسر  ادـخ و  ار  هچنآ  دندیدنـسپ  یم  ناشیا  رگا  و  [ 10]
(. 59 هیآ هبوت ، هروس   ) .ادخ لوسر  شدوخ و  لضف  زا  ادخ  ار  ام 

(. 74 هیآ هبوت ، هروس   ) .ادخ لوسر  ادخ و  ار  ناشیا  هدرک  زاین  یب  هکنیا  رگم  دننک  یمن  راکنا  و  [ 11]

.60 هیآ رفاغ ، هروس  [ 12]

.32 هیآ ءاسن ، هروس  [ 13]

.64 هیآ ءاسن ، هروس  [ 14]

97 و 98. هیآ فسوی ، هروس  [ 15]

چیه دسر  اجنادـب  نوچ  دباتـش ، نآ  بناج  هب  درادـنپ و  بآ  بآ ، یب  راومه و  نابایب  رد  ار  نآ  هنـشت  صخـش  هک  یبارـس  لثم  [ 16]
(. 39 هیآ رون ، هروس   ) .دباین بآ 

یمالسا ياهتیلاعف  دوکر  هبدن و  ياعد 

زا فارـصنا  راکفا و  ریدـخت  دومخ و  یمالـسا و  ياهتیلاعف  دوکر  ببـس  اهاعد ، هنوگنیا  ندـناوخ  هک : تسا  نیا  مهدراهچ  شـسرپ 
عناق ار  دوخ  هبدـن  ياعد  ندـناوخ  اب  هدـنناوخ ، دوش و  یم  مالـسا  تلاسر  غیلبت  و  یحالـصا ، دـصاقم  دربشیپ  يارب  شـالت  هزراـبم و 

تکرح و ياج  هب  هتخاس و 
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.دهد یم  لیوحت  هلان  هیرگ و  هزرابم ، مادقا و 

دیاب و  دنزاسب ، یفنم  یبلس و  ياه  هبنج  اه  همانرب  هنوگ  نیا  يارب  دیابن  هک  میقفاوم  تهج  نیا  رد  امش  اب  مه  ام  هک : تسا  نیا  خساپ 
، تسا رامعتسا  نئاخ  تسد  لهج و  همه  زا  رت  مهم  هک  یللع  هب  هنافسأتم  .تفرگ  رظن  رد  ار  نآ  تبثم  یباجیا و  یقیقح و  ياه  هبنج 

هبنج زا  يرایسب  و  تبثم ، ياه  هبنج  هک  یلاح  رد  و  هدش ، سوبحم  صاخ  یسایس  یبلـس  یفنم و  ياه  هدافتـسا  بوچ  راهچ  رد  نید 
دنزاس و یم  نادیم  دراو  یسایس  دیلپ  ضارغأ  يارب  ار  نآ  یبلس  ياه  هبنج  زا  یضعب  دنبوک ، یم  ار  نآ  ساسح  هدمع و  یبلس  ياه 

هداس یفنم  بتکم  کی  ار  نارگید  ياهبتکم  ءارآ و  ربارب  رد  دـنک ، یم  مک  راظنا  رد  ار  نید  شزرا  جرا و  هکنیا  رب  هوالع  راـک  نیا 
.دهد یم  ناشن 

تّوق اعد  هکلب  درک ، هدافتـسا  اـه  فدـه  نیا  يارب  نآ  زا  دـیابن  و  تسین ، تیناـبهر  يریگ و  هراـنک  دومخ و  دوکر و  عبنم  مه  اـعد 
.تسا ّتیلاعف  شالت و  دیما و  طاشن و  همشچرس  و  باصعا ، حور و  شخب 

هلحرم کـی  رد  ندـنام  فوقو و  لاـح  هدـش ، عقاو  شهوکن  دروم  قـالخا  ملع و  نید و  میلاـعت  رد  هک  كاـنرطخ  تـالاح  زا  یکی 
.تسا

هکنانچ .دنک  یم  یط  ار  لحارم  لزانم و  و  تسا ، راپـسهر  نیعم  دـصقم  کی  يوس  هب  هک  تسا  يرفاسم  دـننام  ناهج ، نیا  رد  رـشب 
، قالخا ملع ، لامک ، ياه  هبعـش  مامت  رد  .دسر  یمن  دصقم  هب  دزاس ، فقوتم  ار  تکرح  ریـس و  دـنامب و  لحارم  نیا  زا  کی  ره  رد 

رد رشب  هک  يدح  ...و ، عنص  نامیا ،
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.دشاب شیپ  هب  یمدق  دناوت  یم  هراومه  هدشن و  نیعم  دنک ، فقوت  نآ 

ریخ لمع  کین و  راک  ادخ و  تدابع  شتسرپ و  و  دیامن ، یم  داهنشیپ  ار  رتشیب  لامک  تفرشیپ و  مالسا ، ياه  همانرب  تامیلعت و  همه 
.دزاس یمن  فقوتم  يا  هبترم  چیه  رد  ار 

.دشاب هتشاد  یقرت  دیاب  و  دنک ، لامک  لیصحت  دیاب  و  دورب ، شیپ  دیاب  تسا  هدنز  رشب  ات 

.تسا بقع  هب  تشگ  زاب  عاجترا و  یئارقهق و  ریس  زاغآ  هرخالاب  یقرت ، لحارم  زا  هلحرم  کی  رد  ندنام  فوقو و 

.تسا هدیسرن  شیاهفده  هب  زونه  مالسا  نوچ  دنکن ، یمادقا  راک و  مالسا  دصاقم  هار  رد  و  دنیشنب ، دناوت  یمن  ناملسم 

يروشک و يداژن و  يرـصنع و  یتاقبط و  تافالتخا  زونه  هدـشن ، رارقرب  یعاـمتجا  تلادـع  زونه  دـنا ، هدـشن  دازآ  اـه  ناـسنا  زونه 
دادـیب ملظ و  زا  ناهج  قفا  زونه  .دنتـسه  افعـض  رایتخا  بحاص  مکاح و  نادـنم ، روز  ایوقا و  زونه  .دـهد  یم  راشف  ار  رـشب  یمیژر ،

هزات و ياه  تراسا  رد  دنتسه و  اهدرم  ینارسوه  تسپ و  لایما  هچیزاب  نز  زونه  .دراد  جاور  تارکنم  ءاشحف و  زونه  .تسا  کیرات 
دوخ هدشن و  دازآ  هتفاین و  دوخ  یئاهناسنا  زونه  .دراد  جاور  نوگانوگ  ياهتروص  هب  یتسرپ  رـشب  كرـش و  زونه  دـنا  هداتفا  روهظون 

ملظ و ربکت و  هب  ار  اـهنآ  و  دـنیامن ، یم  عوضخ  عوکر ، دـح  اـت  رت  قیـالان  رتداوس و  یب  اـی  ناـشدوخ  نوچ  يدارفا  ربارب  رد  هتخاـب ،
.تسا نوزفا  زور  بیاعم  و  دسافم ، نیا  هکلب  تسا ، هتفاین  تموکح  يرـشب  عماوج  رد  ادـخ  ماکحا  زونه  .دـننک  یم  قیوشت  دادبتـسا 

اعد ندناوخ  هب  دریگ و  دوخ  هب  توکس  فوقو و  لاح  یلاوحا ، عاضوا و  نینچ  رد  دناوت  یمن  ناملسم 
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.دنیشنب تکرح  یب  شوماخ و  هدومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هتخاس و  عناق  ار  دوخ  هیرگ  هبدن و  و 

زا ناملـسم  هک  درادـن  ار  هجیتن  نیا  تاجانم ، رکذ و  اعد و  هزور و  زامن و  اه و  شتـسرپ  اه و  تدابع  تسین و  نیا  يارب  نید  زگره 
.دشکب تسد  تسا ، رثؤم  نیملسم  تکوش  شیازفا  مالسا و  تمظع  ینابهاگن  ظفح و  رد  هچنآ  یسایس و  یعامتجا و  ياهراک 

، نوؤش روما و  مامت  هرادا  عامتجا و  تسایس و  ایند و  زا  مالسا  ندرک  ادج  و  تسا ، ّتیونعم  تسایـس و  ترخآ و  ایند و  نید  مالـسا 
میلعت و تراجت و  تسایـس و  داصتقا و  همانرب  ایند و  نوؤش  رب  نید  ماـکحا  قیبطت  یعاـمتجا و  فیاـظو  ماـجنا  .تسین  ریذـپ  ناـکما 

.تسا دیجم  نآرق  تامیلعت  مالسا و  هب  تنایخ  اعد  تدابع و  طیحم  رد  مالسا  سبح  تسا و  نید  رهوج  ءزج  تیبرت ،

هب لین  دـصقم و  هب  لوصو  هطقن  ار  اجنآ  دـناوت  یمن  دـهد  یم  ماجنا  هک  ار  يا  هماـنرب  ره  دـشاب و  هک  يا  هیاـپ  ره  رد  ناملـسم  سپ 
هراومه دنک و  یط  ار  رتشیب  لزانم  لحارم و  دهد و  همادا  ار  دوخ  ریس  دیاب  .دنادب  دوخ  ریسم  هیلا  یهتنم  هتخانـش و  یمالـسا  فادها 

.دنک دوعص  رتالاب  هجرد  هب  يا  هجرد  زا  ادخ ، شتسرپ  اعد و  ینید و  ضئارف  رارکت  نیمه  اب  دشاب و  تکرح  ریس و  رد 

.تسا هدهاجم  یقرت و  تکرح و  ریس و  همانرب  همانرب ،

تسا اهنرق  هتساوخ ، كرحت  اهنآ  زا  مالسا  هک  روطنآ  هدش و  مک  اهناملـسم  رد  كّرحت  زورما  هک  مینک  یم  قیدصت  مه  ام  هنافـسأتم 
نیا تایح  نادیم  رد  اذل  دنهد  یمن  ناشن  تکرح 
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.تسا هدیدرگ  حور  یب  مسج  لثم  ینید  ياه  همانرب  زا  يرایسب  و  میا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یمالسا  تاراختفا  و  هدنام ، بقع  همه 

تضهن كرحت و  زکارم  دیاب  همه  اعد ، ینارنخس و  هظعوم و  هضور و  سلاجم  اه و  تعامج  زامن  دجاسم و  یمالـسا و  ياه  همانرب 
.دشاب یناسنا  ياهورین  جیسب  و 

كاـنرطخ هک  دوـش ، ادـیپ  تسا  نکمم  سک  ره  يارب  راـک و  ره  رد  دـینک ، یم  ضرف  هبدـن  ياـعد  رد  هک  یفنم  یبلـس و  هبنج  نیا 
زا عناـم  شدوجوم ، یقرت  عضو  هب  شهجوت  تسا  نکمم  دریگ ، یم  بوـخ  ياـه  هرمن  هک  قـفوم  دعتـسم و  يوجـشناد  کـی  .تسا 

كانرطخ لاـح  نیمه  هب  تسا ، یقرت  دـشر و  ریـسم  رد  هک  يا  هعماـج  کـی  .دزاـس  فقوتم  ار  وا  دوش و  وا  رتشیب  یقرت  تفرـشیپ و 
هب صاصتخا  .دوش  هجوتم  تسا  نکمم  تکلمم  هعماج و  ره  صخـش و  ره  هب  هک  تسا  يرطخ  کی  نیا  .دوش  راتفرگ  تسا  نکمم 

ضارقنا زاغآرس  تقیقح  رد  هک  لاح  نیا  اب  تسا ، یقرتم  ياه  شبنج  كرحت و  نید  هک  مالـسا  تسا  لاحم  درادن و  تدابع  اعد و 
.دنکن هزرابم  تسا ، لاوز  و 

ياه هشیدنا  يدیماان و  فعـض و  طلـست  زا  دننک و  جیـسب  ار  ام  یناسنا  ياهورین  دـیاب  مه  تامِـس  ياعد  لیمک ، ياعد  هبدـن ، ياعد 
.دنوش حاورا  شخب  ناوت  هدش و  عنام  برخم ، هدننک و  سویأم 

.دشاب یم  ناناوج  ًاصوصخ  ناناملسم  یمالسا  راکفا  دشر  هلیسو  و  يوق ، زرابم و  دارفا  تیبرت  ساسح  زکارم  اهاعد  نیا  سلاجم 

کی هب  ار  هدنناوخ  تسا ، جردنم  شدـنلب  ياه  هلمج  رد  هک  یبلاطم  تبـسانم  هب  اعد ، یمومع  راثآ  تارمث و  رب  هوالع  هبدـن ، ياعد 
ققحت ياهفده  زا  هلسلس  کی  تمسق و 
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.درامش یم  رب  ار  عامتجا  دسافم  دزاس و  یم  هجوتم  دبای  ققحت  دیاب  هک  مالسا  هتفاین 

و اهدوبمک ، اهیژکرب و  هنارگمتـس ، ياهـشور  رب  یعاـمتجا ، دـساف  عضو  رب  هک  یـسک  هبدـن  نمـض  رد  یلو  تسا ، هبدـن  اـعد و  نیا 
توکـس دسافم  نیا  ربارب  رد  دراذگب و  تسد  يور  تسد  دناوت  یمن  دروخ  یم  هصغ  دنک و  یم  هبدـن  اه ، یهارمگ  اه و  یناماسبان 

.دنکن یمادقا  راک و  رت ، یمالسا  ًاتبسن  یعامتجا  شور  کی  ندروآ  راک  يور  يارب  دوخ و  مهس  هب  و  دنک ، رایتخا 

متـس ملظ و  زواجت و  كرـش و  رفک و  زا  دـهد و  یم  ناکت  ار  هدـنناوخ  دروآ و  یم  ناجیه  هب  ار  تاساسحا  هبدـن  ياعد  ياه  هلمج 
.تسا تبثم  یباجیا و  راثآ  همه  اهنیا  و  دزاس ؛ یم  رفنتم 

تلفغ لهج و  هب  طوبرم  تسین ، اعد  هب  طوبرم  دـشاب ، یفنم  یبلـس و  راثآ  میراد  هک  یئاه  همانرب  زا  اعد و  نیا  زا  ام  هرهب  رگا  لاـح 
.درک رمع  ندنارذگ  تقو و  فالتا  هلیسو  دوش  یم  ار  ادخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  ره  .تسا 

.تسا مادقا  تکرح و  اهورین و  جیسب  يرکف و  دشر  ببس  هکلب  دوکر  فوقو و  ثعاب  هن  تسا و  ریدخت  هلیسو  هن  هبدن ، ياعد  سپ 

قالخا داسف  زکارم  هب  نتفر  زا  ار  اهناوج  هک  تسا  نیا  شا  هدیاف  هبدن  ياعد  سلاجم  نیا  دیوگب  یـسک  هک  تسا  مک  یلیخ  مه  نیا 
.دراد یم  زاب  ملاس ، ان  رایسب  عقاو  رد  و  ملاس ، حالطصا  هب  تاحیرفت  هب  لاغتشا  و 

دحتم رکف و  مه  فورعم و  هب  رمآ  زرابم و  يدارفا  دندنبب و  مه  ار  تاسـسؤم  نآ  ياهرد  ناناوج  هک  تسا  نیا  يارب  هبدن  ياعد  هن ؛
زا عفادم  لکشتم و  و 
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.دنوش تیبرت  مالسا 

زا ار  اهنآ  تلفغ  لهج و  و  دینکن ، سایق  اهنآ  هب  ار  همه  دینیب  یم  ار  تفرعم  مک  عالطا و  مک  دارفا  زا  یضعب  رهاوظ  یهاگ  رگا  امش 
رتهب یناسنا  ياهورین  زیهجت  يارب  لیاسو  همه  نیا  زا  هک  دینک  یئامنهار  .دسیونن  هبدن  ياعد  باسح  ياپ  دنراد ، هک  یمهم  فیاظو 

ياهضرغ هب  ار  اعد  و  دننک ، رادیب  ار  مدرم  سلاجم  نیا  رد  یعامتجا  عاضوا  یمالسا و  فادها  هب  هاگآ  ِملاع و  دارفا  دوش و  هدافتسا 
تیادـه نیدـناعم و  اـب  هزراـبم  مالـسا و  ماـکحا  ندـش  یلمع  يارب  همه  و  دـیامنن ، هدولآ  هقرفت ، هیزجت و  یـصوصخ و  یـصخش و 

، یمالسا ننس  يایحإ  هادف  انحاورأ  رصع  یلو  ترضح  هاگرد  هب  برقت  هلیسو  تمدخ و  نیرتهب  .دنشوکب  هنازوسلد  ًادج و  نیفرحنم 
.دیامن خسم  یلک  هب  ار  ناناملسم  تاعامتجا  تسا  کیدزن  هک  تسا ، رافک  ياه  شور  اب  هزرابم  رفک و  ياهتنس  ندناریم  و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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