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( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  تفرعم 

باتک تاصخشم 

حرش.یبرع یسراف.نامز -  ماما  تبیغ  ياعد  يدادرارق : ناونع 

کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش  ادخ : تجح  تفرعم  ناونع :

1297 یناگیاپاگ ، یفاص  هللا  فطل  : روآدیدپ مان 

نارکمج 1389 سدقم  دجسم  مق : رشن : تاصخشم 

124 ص يرهاظ : تاصخشم 

4 تیودهم ؛ تماما و  ثحابم  هلسلس  تسورف :

 978-964-973-298-5 لایر  12000 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

یبرع یسراف - تشاددای :

ریسفت دقن و  نامز -  ماما  تبیغ  ياعد  عوضوم :

غ90422ص2 1389  / BP270 هرگنک : يدنب  هدر 

 297/774 ییوید : يدنب  هدر 

2193110 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

( کسفن ینفّرع  مهللا  ياعد  حرش  )

«. کلوسر فرعأ  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نا  کناف  کسفن ، ینفرع  مهللا  »

«. کتجح فرعأ  مل  کلوسر  ینفرعت  مل  نا  کناف  کلوسر ، ینفرع  مهللا  »

«. ینید نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح ، ینفرع  مهللا  »
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یل بجتسی  مل  هریغ  توعد  ولو  هریغ  وعدأ  الو  هوعدأ  دمحلاو هللا  ینـضرقتسی  نیح  ًالیخب  تنک  ناو  ینبیجیف  هوعدأ  يذلا  دمحلا هللا 
.نیرهاطلا هلآو  دمحم  مساقلا  یبأ  هلسر  متاخو  هیحو  نیمأ  یلع  مالسلاو  هالصلاو  یئاعد 

انحاورأ يدـهملا  نسحلا  نبا  هجحلا  رـصعلا  یلوو  رهدـلا  سوماـن  ءامـسلاو  ضرـالا  تتبث  هدوجوبو  يرولا  قزر  هنمیب  يذـلا  اـمیس 
.ءادفلا هل  نیملاعلا  حاورأو 

.ءاعدلا بیجم  کنا  هئاقلب  زوفلاب  انفرشو  هراصنأ  نم  انلعجاو  هناوعأ  رثکو  هجرخم  لهسو  هجرف  لجع  مهللا 

و [ » 1 ( ] نودشری مهلعل  یب  اونمؤیلو  یل  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادلا  هوعد  بیُجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلأس  اذاو  : ) یلاعت هللا  لاق 
دیاب سپ  منکیم : تباـجا  ار  هدـننک  اـعد  ياـعد  مکیدزن و  اـهنآ  هب  نم  هک  دـننادب  دـندرک ، لاؤس  وت  زا  نم  هراـب  رد  مناگدـنب  نوچ 

«. دنبای هار  تیاده  دشر و  هب  ات  دنروایب ، نامیا  نم  هب  دنریذیپ و  ارم  توعد 

(: ص  ) یبنلا لاقو 

«. تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  نید و  نوتس  نمؤم ، حالس  ءاعد ، [ 2  ] ضرالاو تاوامسلا  رونو  نیدلا  دومعو  نمؤملا ، حالس  ءاعدلا  »

یقرواپ

، هرقب هروس  [ 1]
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.186 هیآ

.يدنوخآ عبط  ص468 ، ج2 ، یفاک ، [ 2]

همدقم

، دیآیم شیپ  هک  يدیدش  ياهشیامزآ  دایز و  ياه  هنتف  هطساو  هب  ع )  ) رمالا بحاص  ترضح  تبیغ  رصع  رد  رایسب  تایاور  بسح  رب 
دنشاب اج  رب  اپ  راوتـسا و  تیالو  تفرعم و  رد  ابیکـش و  دئادش  رد  هک  يدارفا  زج  ناحتما  هتوب  زا  دوشیم و  راوشد  تخـس  نید  ظفح 

.دمآ دنهاوخن  نوریب  صلاخ  شغ و  ّلَغ و  یب 

اهریحت و دننکیم و  رـشتنم  اه  ههبـش  دزاسیم و  اهتعدب  مالـسا  مسا  هب  یتح  دوشیم و  ناوارف  قح  زا  اهفارحنا  تائاوغ و  اه و  یهارمگ 
دنکیم ماش  تسا و  نمؤم  هک  یلاح  رد  دنکیم ، حبص  صخش  تایاور  یـضعب  بسح  رب  هک  دوش  نانچ  دنیامنیم و  داجیا  اهینادرگرس 

.قافن رفک و  لاح  رد  دنکیم  حبص  نامیا و  مالسا و  لاح  رد  دنکیم  بش  نینچمه  تسا و  رفاک  ای  قفانم  هک  یلاح  رد 

، دـیامنیم هطاحا  ار  دارفا  وس  ره  زا  دادـترا  ینید و  دـیاقع  رد  کش  هدـیقع ، لزلزت  تاـبجوم  تاـناحتما ، تاـئالتبا ، جاوما  هصـالخ ،
یهارمگ داـسف و  بـالجنم  رد  تیرثـکا  .دـشاب  هدینـش  هن  هدـید و  یـسک  هن  ار  نآ  ریظن  هـک  دـیآیم  شیپ  یـصیلخت  زیمت و  ناـنچنآ 

یـسک يارب  و  یناهنپ ، روطب  رگم  دـیوگب  دـناوتن  ار  هللا »  » هلالج مسا  یتح  یمالـسا  دـیاقع  یـسک  هک  دوش  ناـنچ  دـنوش و  روهطوغ 
[. 1 «. ] رحج یلا  رحج  نمو  قهاش  یلا  قهاش  نم  رفی  نم  الا   » .دنامن ملاس  شنامیا 

نیرتدـنت ار  اهنآ  تماقتـسا  تاـبث و  ياـپ  دـندرگ و  قفوم  دوخ  ناـمیا  نید و  ظـفح  رد  دنـشاب و  هاـگآ  یقیقح  ناـنمؤم  هکنیا  يارب 
: دنازغلن هنتف  ياهداب 

هدش تیاور  ینس  هعیش و  قیرط  زا  هک  يرایسب  ثیداحا  رد  نارود ، رصع و  راگزور و  نآ  زا  الّوا 
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.ددرگیم تفرعم  شنیب و  لها  نامیا  توق  بجوم  ثداوح  نآ  دمآ  شیپ  زا  سپ  یلبق  یهاگآ  نیا  هک  دناهداد  ربخ  تسا 

ترـضح زا  هغالبلا  جـهن  رد  هکنانچ  .دـناهدومن  رذـح  رب  دـنهدب  تسد  زا  ار  دوخ  نید  هکنیا  زا  ار  مدرم  دـناهداد و  اهرادـشه  ًایناث 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) یلع یلوم 

كاذ یطعملا  نم  ًارجأ  مظعأ  یطعملا  نوکی  ثیح  كاذ  هّلح  نم  مهردلا  نم  نوهأ  نمؤملا  یلع  فیسلا  هبرـض  نوکت  ثیح  كاذ 
.ءالبلا مکضع  اذا  كاذ  جارحا  ریغ  نم  نوبذکتو  رارطـضا  ریغ  نم  نوفلحتو  میعنلاو  همعنلا  نم  لب  بارـش  ریغ  نم  نورکـست  ثیح 
هراـشا نادـب  هلمج  نیا  زا  شیپ  هک   ) اهدـمآ شیپ  نـیا  [ 2  ] ءاجرلا اذـه  دـعبأو  ءانعلا  اذـه  لوطأ  ام  ریعبلا  براـغ  بتقلا  ّضعی  اـمک 
دوشیم ینامز  نیا  لالح ، هار  زا  مهرد  کی  ندروآ  تسد  هب  زا  تسا  رتناسآ  نمؤم  رب  ریشمش  تبرض  هک  دش  دهاوخ  یتقو  هدومرف )

و میعن ، تمعن و  زا  هکلب  بارش ، نودب  دیدرگ  تسم  هک  دش  دهاوخ  یتقو  رد  نیا  .تسا  رتگرزب  هدننک  اطع  زا  شرجا  هدش  اطع  هک 
هکنانچ دزگب  ار  امش  الب  هک  تسا  ینامز  نیا  دیـشاب ، هدنام  جرح  رد  هکنیا  نودب  دیئوگب  غورد  و  رارطـضا ، نودب  دینک  دای  دنگوس 

«. يراودیما ءاجر و  نیا  تسا  رود  هچ  تمحز و  جنر و  نیا  تدم  تسا  زارد  ینالوط و  هچ  .دزگیم  ار  رتش  ناهوک  نالاپ ،

ریدقت حدم و  دـننامیم  مدـق  تباث  رـصع  نیا  رد  هک  یناسک  زا  نیرهاط : همئا  و  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  تایاور ، بسح  رب  ًاثلاث 
.دناهداد هدعو  دنلب  تاجرد  گرزب و  ياهشاداپ  هب  هدوتس ، ار  اهنآ  نامیا  هدومن ، ناوارف 

تیاکح نآ  رد  هک  یثیدح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هلمج  زا 
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ص)  ) مرکا لوسر  دیسرپ و  ترضح  نآ  يایصوا  زا  لدنج  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدش  رکذ  ریبج » نب  هدانج  نب  لدنج   » ندروآ مالسا 
: دومرف داد و  ربخ  مهدزاود  ماما  تبیغ  زا  ار  وا  دومرف ، نایب  ار  ادخ  هاگرد  نازیزع  نآ  یماسا  دنرفن و  هدزاود  هک  هداد  ربخ  وا  هب 

نونمؤی نیذـلا  نیقتملل  يدـه  لاـقو  هباـتک  یف  هللا  مهفـص  نیذـلا  کـئلُوا  مهتبحم  یلع  نیقتملل  یبوط  هتبیغ  یف  نیرباـصلل  یبوـط  »
هب اشوخ  وا ، تبیغ  رد  ناگدـننک  ربص  لاح  هب  اـشوخ  [ 3  ] نوبلاغلا مه  هللا  بزح  نا  الأ  هللا  بزح  کئلوا  یلاـعت  هللا  لاـق  مث  بیغلاـب 

: تسا هدومرف  هدومن و  فصو  ار  اهنآ  شباتک  رد  ادخ  هکنانآ  دنناشیا  ناشیا ، یتسود  رب  ناگدنیاپ  لاح 

يارب تیادـه  نآرق  (: » نوبلاـغلا مه  هللا  بزح  نا  ـالأ  هللا  بزح  کـئلُوا  : ) یلاـعت لاـق  مث  بیغلاـب » نوـنمؤی  نیذـلا  نـیقتملل  يدـه  »
«. تسا بلاغ  ادخ  بزح  انامه  هک  دیشاب  هاگآ  دنیادخ  بزح  ناشیا  دومرف : سپ  .دنروآیم  نامیا  بیغ  هب  هکنانآ  تسا  ناراکزیهرپ 

: دیامرفیم راوگرزب ، نآ  زا  یلباک  دلاخ  وبا  تیاور  بسح  رب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  و 

لوقعلا نم  مهاطعأ  یلاعتو  كرابت  هللا  نـال  ناـمز  لـک  لـهأ  نم  لـضفأ  هروهظل  نیرظتنملا  هتماـماب  نیلئاـقلا  هتبیغ  ناـمز  لـهأ  نا  »
فیـسلاب هللا  لوسر  يدـی  نیب  نیدـهاجملا  هلزنمب  نامزلا  کلذ  یف  مهلعجو  هدـهاشملا  هلزنمب  مهدـنع  هبیغلا  هب  تراص  ام  ماـهفالاو 

هب لئاق  هک  وا  تبیغ  ناـمز  لـها  هک  قیقحت  هب  [ 4  ] ًارهجو ًارـس  لجوزع  هللا  نید  یلا  هاعدلاو  ًاقدص  انتعیـشو  ًاقح  نوصلخملا  کئلوا 
اهنآ هب  یئاهمهف  اهدرخ و  نانچنآ  ادـخ  هکنیا  يارب  دنرتلـضاف  رگید  نامز  ره  لها  زا  دنترـضح  نآ  روهظ  رظتنم  دنتـسه و  وا  تماما 

هلزنم هب  ناشدزن  تبیغ ، هک  تسا  هدومرف  اطع 
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رارق ص )  ) ادخ لوسر  يور  شیپ  رد  ریـشمش  اب  ناگدننک  داهج  هلزنم  هب  نامز  نیا  رد  ار  ناشیا  تسا و  هدیدرگ  رادـید  هدـهاشم و 
«. دنراکشآ ناهنپ و  رد  ادخ  يوس  هب  ناگدننک  توعد  دنتسه و  ام  هعیش  یتسار  هب  دنصلخم و  ًاقح  ناشیا  تسا  هداد 

: دومرفیم ع )  ) قداص ترضح  هک  مدینش  تفگ : هک  هدناسر  راتخم » نب  ضیف   » هب دنس  یقرب » نساحم   » باتک رد 

: لاق هفیس  هعم  عراق  نمک  لب  ال  لاق : مث  هئینه  ثکم  مث  لاق : هطاطـسف  یف  مئاقلا  عم  وه  نمک  رمالا  اذهل  رظتنم  وهو  مکنم  تام  نم  »
ترـضح مایق  رظتنم  ینعی   ) دشاب رما  نیا  يارب  رظتنم  وا  دریمب و  امـش  زا  سک  ره  [ 5 ( ] ص  ) هللا لوسر  عم  دهـشتسا  نمک  ّالا  هللاو  ال 

لثم هکلب  هن  دومرف : درک و  یگنرد  سپس  .دشاب  ترضح  نآ  همیخ  رد  ع )  ) مئاق ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب ) ع )  ) يدهم
تداهـش هب  ص )  ) ربمغیپ اب  هک  تسا  یـسک  نآ  لثم  دنگوس  ادخ  هب  هن  دومرف : نآ  زا  سپ  .دشاب  هدز  ریـشمش  وا  اب  هک  تسا  یـسک 

«. دشاب هدیسر 

ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  کـلام  نب  سنآ  زا  هلمج  زا  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  رد  ثیداـحا  تاـیاور و  زین  هماـع  قرط  زا  و 
: دومرف (ص )

رجا شنید ، رب  هدـننک  ربص  يارب  زا  هک  دـیآیم  یناـمز  مدرم  رب  [ 6  ] مکنم نیـسمخ  رجأ  هل  هنید  یلع  رباصلا  نامز  سانلا  یلع  یتأـی  »
(«. تسا باحصا  هب  ص )  ) ربمغیپ باطخ   ) دشابیم امش  زا  رفن  هاجنپ 

، تسار هار  زا  ندـشن  فرحنم  مدـق و  تابث  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  تساوخ  رد  ءاعد و  اب  هک  دـنا  هدومرف  هیـصوت  روتـسد و  ًاعبار  و 
رد ار  دوخ  دیاقع  نامیا و 
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وا زا  دنراپسب و  وا  هب  ار  دوخ  دنربب و  هانپ  ادخ  هب  هدیقع  لزلزت  مدق و  شزغل  زا  تاناحتما  نیا  رد  دنهد و  رارق  یهلا  تسارح  ظفح و 
نیرتـهب و دـهدیم  ناـکت  ار  هدیـشک  تضاـیر  دارفا  اـسب  هک  یثداوح  تاـناحتما و  ماـگنه  هب  نوچ  دـنهاوخب  ورین  دـنریگب و  کـمک 

یئابیکـش ربص و  هیحور  هک  تسا  بیغ  ملاع  اب  نتفای  طابترا  ادـخ و  زا  تناعتـسا  ناسنا ، قح  دـیاقع  نامیا و  ناـبهگن  نیرتدـنمورین 
.دیامنیم رادیاپ  مدق و  تباث  تامئالم  ان  ربارب  رد  ار  وا  دزاسیم و  يوق  ار  ناسنا 

هجوت و نیا  اریز  .دـیئوجب  تناعتـسا  تسا ) هدـش  هزور  هب  ریـسفت  هک   ) ربص زاـمن و  هب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  دـیجم  نآرق  رد  اذـل  و 
.دیامنیم ابیکش  روما  نیا  لمحت  رب  ار  هدید  هجنکش  هدیشک و  رجز  صخش  راودیما و  ار  دیماان  سویأم و  حور  تناعتسا ،

( هبدن فیرـش  ياعد  لثم   ) روثأم ياهاعد  ندناوخ  صوصخ  هب  اعد ، ادخ و  هب  هجوت  رب  تموادـم  نامیا ، ظفح  يارب  هکنیا  لصاح  و 
ماما اوشیپ و  یلوم و  دیـس و  تقو و  بحاص  ترـضح  اب  طابترا  ظـفح  رد  نآ  دـیاوف  یلیمکت و  یتیبرت و  تارثا  هدوب و  رثؤم  رایـسب 

نیرترصتخم دیاش  هک  تسا  هدیـسر  تبیغ  رـصع  يارب  یئاهاعد  اعد ، ياهباتک  رد  اذل  .تسا  روصت  دح  زا  شیب  هادف  انحاورأ  رـصع 
.تسا قیرغ  ياعد  هب  موسوم  هک  دشاب  اعد  نیا  اهنآ 

«. کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  بلقمای  میحرای  نامحرای  هللاای  »

تبظاوم نآ  رب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ادـخ  مظعا  یلو  نآ  تبیغ  رـصع  رد  روهظ  نارظتنم  نانمؤم و  هک  یفورعم  ياـهاعد  زا  یکی  و 
تفرعم شربمایپ و  تفرعم  شدوخ و  تفرعم  ادخ  زا  نآ  رد  هتشاد و 
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.تسا کسفن » ینفرع  مهللا   » فورعم ياعد  دنیامنیم  تلئسم  ار  شتجح 

لاس رد  هتسیزیم و  مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  هعبرا  باون  تارضح  اب  نامز  مه  هک  ینیلک » لوقعی  نب  دمحم   » مالـسالا هقث  ار  اعد  نیا 
ماما هللادبع  یبا  ترضح  زا  تسا ، هعیـش  هعبرا  عماوج  مدقا  هک  یفاک  فیرـش  گرزب و  عماج  رد  تسا ، هدومرف  تلحر  ای 329   328

.تسا هدرک  تیاور  تجح  باتک  زا  تبیغ  باب  رد  دنس  ود  هب  ع )  ) قداص رفعج 

بنیز یبا  نبا  ای  بنیز  نبا  هب  روهشم  یفاک  باتک  بتاک  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  هللادبع  وبا  ینیلک  فورعم  درگاش  نآ ، رب  هوالع 
.تسا هدومن  تیاور  زین  رگید  دنس  هب  ار  ثیدح  نیا  تبیغ »  » ربتعم سیفن و  باتک  رد  دشابیم  هعیش  گرزب  نیثدحم  يامدق  زا  هک 

نم ال باـتک  بحاـص  تسا و  هتـشذگ  رد  لاـس 381  رد  هک  قودـص  هب  فورعم  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  لـجا  خیـش  نینچمه 
دامتعا دانتسا و  دروم  هراومه  هک  همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک   » هدنزرا باتک  رد  تسا  هعبرا  بتک  زا  رگید  یکی  هک  هیقفلا  هرـضحی 
تیاور ار  فیرش  ياعد  نیا  ع »)  ) دمحم نب  رفعج  قداصلا  نع  يوُر  ام   » باب رد  رگید  قیرط  هس  هب  تسه  هدوب و  نیققحم  ءاملع و 

.تسا هدش  تیاور  قیرط  شش  هب  ًاعومجم  ربتعم  باتک  هس  نیا  رد  هک  تسا  هدرک 

هـس ینامعن و  تبیغ  تیاور  بسح  رب  هدش و  تیاور  رگید ، ثیدح  رب  مدـقم  یفاک  رد  هک  یتیاور  بسح  رب  فیرـش  ءاعد  نیا  ظفل 
: تسا نیا  نیدلا  لامک  تیاور 

فرعأ مل  کلوسر  ینفرعت  مل  نا  کناف  کلوسر  ینفرع  مهللا  کیبن  فرعأ  مل  کسفن  ینفرعت  نا ل  کـناف  کـسفن  ینفرع  مهللا  »
نا کناف  کتجح  ینفرع  مهللا  کتجح 
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«. ینید نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل 

: تسا نیا  اعد  نتم  تسا  باب  نیا  تیاور 29  هک  یفاک »  » رگید تیاور  رد  و 

مهللا ّطق  هفرعأ  مل  کیبن  فرعت  مل  نا  کناف  کـیبن  ینفرع  مهللا  کـفرعأ  مل  کـسفن  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـسفن  ینفرع  مهللا  »
«. ینید نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح  ینفرع 

تیاور دنس  جنپ  هب  هک  لوا  نتم  اما  تسا  لوبق  لباق  هکلب  لمتحم و  ع )  ) ماما زا  نتم  ود  ره  رودص  تحـص  هچ  رگا  تسا  مولعم  هک 
مکح هب  نتم ، فالتخا  نومـضم و  تدـحو  تیاور و  تدـحو  تروص  رد  تسا  یهیدـب  .تسا  رتابیز  شیاه  هلمج  رتربتعم و  هدـش 

نآ ياه  هشیر  هک  میتسه ، نخـس  ناریما  تلاسر ) نادـناخ   ) ام و  [ 7  ] هنوصغ تلدـهت  انیلعو  هقورع  تبـشنت  انیفو  مالکلا  ءارمُال  اناو  »
.تسناد رداص  ار  رت  غیلب  رت و  حیصف  نتم  دیاب  تسا .» هدش  هدرتسگ  ام  رب  شیاههخاش  هتفر و  ورف  ام  رد 

.میراذگیم ریسفت  ثحب و  رد  ار  لوا  نتم  هلاقم  نیا  رد  مه  ام  اذل 

یقرواپ

قالخالا ص227. مراکم  هیشاح  رد  عوبطم  نیفراعلا  تافص  یف  نیصحتلا  [ 1]

.229 هبطخ هغالبلا ، جهن  [ 2]

ص227. ح4 ، ب20 ، ف2 ، رثالا ، بختنم  [ 3]

ص244. ح1 ، ب4 ، ف2 ، رثالا ، بختنم  [ 4]

ص498. ح13 ، ب2 ، ف10 ، رثالا ، بختنم  [ 5]

ح30977. ص147 ، ، 11 دلج لامعلا ، زنک  [ 6]

.233 هبطخ هغالبلا ، جهن  [ 7]

ءاعد دنس  رابتعا 

نآ رابتعا  زین  رگید  دهاوش  زا  یضعب  و  تسا ، هدش  تیاور  ددعتم  ياهدنـس  هب  ربتعم  باتک  هس  نیا  رد  هکنیا  اب  اعد  نیا  دنـس  رابتعا 
[. 1  ] .دیامنیم دییأت  ار 

هدعاق قبط  دشاب ، فیعض  دنـس  دروم  نیا  لثم  رد  هک  ضرف  رب  نأ  رب  هوالع  تسا ، لصاح  ع )  ) ماما زا  نآ  رودص  هب  نانیمطا  ًافاصنا 
ریقح رظن  هب  اما  .دوشیم  لمع  ننس  هلّدا  رد  حماست 
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.تسا زیاج  نآ  ندناوخ  دورو ، تین  هب  تسا و  یفاک  رابتعا  دجاو  ءاعد  دنس 

نآ ریسفت  حرش و  هب  میبای ، یهاگآ  دوخ  شنیب  دح  رد  اعد  نیا  دافم  هب  هکنیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  تناعتسا  اب  همدقم  نیا  زا  سپ 
یقالخا و ینافرع و  قیاقح  ظـعاوم و  اـعد و  زا  تراـهط : تمـصع و  تیب  لـها  زا  رداـص  تاـملک  هک  مینکیم  فارتعا  میزادرپیم و 

یـضعب رگا  تشاگن و  اهنآ  رب  لـماک  ریـسفت  حرـش  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  نوگاـنوگ  یحاون  رد  ناـشیا  ياـهدومنهر  میلاـعت و 
نیا رد  دنناوتیم  یناگرزب  طقف  تسین و  سک  همه  راک  مه  نآ  دومن ، عماج  ریسفت  حرش و  ناوتب  ار  ناراوگرزب  نآ  نانخـس  ياهزارف 
ادـخ هاگرد  نازیزع  نآ  بتکم  اب  هدرک و  فرـص  ار  يراگزور  ناشیا  نانخـس  ثیداحا و  رد  تقد  روغ و  رد  هک  دـنبای  قیفوت  راـک 

.دنشاب انشآ 

یقرواپ

هیلع خیـش  دـهجتملا  حابـصم  و  نیدـلا » لامک   » رد هک  تسا  نیا  تسا  اـعد  نیا  نمـضتم  هک  یثیدـح  تحـص  دـیؤم  هلمج  زا  و  [ 1]
رمالا بحاص  ترـضح  صاخ  بیان  يورمع  دیعـس  نب  نامثع  ورمع  یبا  خیـش  بانج  زا  تسا  ینـالوط  هک  يرگید  ياـعد  همحرلا ،

فرعا مل   » ياج هب  طقف  تسا  هدش  زاغآ  میئامن  یم  وگتفگ  نآ  زا  ام  هک  یئاعد  نیمه  هب  روکذم  ياعد  و  تسا ، هدومن  تیاور  (ع )
رکذ هچنآ  ماجنا  زا  رگا  هک  تسا  هدومرف  عوبسالا » لامج   » رد دیـس  هک  تسا  یفیرـش  ياعد  زین  ءاعد  نیا  تسا و  هدومرف  کلوسر »

ام هک  یناوخن  نآ  هب  ار  ادـخ  يراذـگ و  لمهم  ار  اعد  نیا  هکنیا  زا  زیهرپ  هب  سپ  دوب  وت  يارب  رذـع  هعمج  رـصع  بیقعت  زا  میدرک ،
زا میتخانش  ار  ءاعد  نیا 
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.نک دامتعا  نآ  رب  سپ  دینادرگ  صوصخم  نآ  هب  ار  ام  هک  هلالج  لج  ادخ  لضف 

هلالج لج  هللا » »

نیثلث بارعا   » رد هیولاخ  نبا  تافص و  زا  یتفص  نییعت  ظاحل و  نودب  هیلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  تاذ  يارب  زا  تسا  مسا  هللا » »
یلاعت يادخ  لوق  رد  و  هؤانث » لج  هللا »  » يارب رگم  تسین  راوازس  هک  تسا  یمـسا  هؤانث : ّلج  الا هللا  یغبنی  مسا ال  : » دیوگ یم  هروس »

یئاج ره  ناـکم و  ره  راومه و  هوک و  اـیرد و  یکـشخ و  برغم  قرـشم و  رد  اـیآ  ینعی ؛ .تسا  هدـش  هتفگ  [ 1 ( ] ًایمـس هل  ملعت  له  )
.تخانش یهاوخن  ینعی  یسانش ؟ یم  وا  زا  ریغ  دشاب  هللا  وا  مسا  هک  ار  يدحا 

گرزب ياملع  رگید  بلاطم  رد  تسین و  قتشم  ای  تسا  قتشم  هکنیا  رد  تسا و  مظعا » مسا   » یضعب حیرـصت  هب  هک  مسا  نیا  نوماریپ 
، هیعدا حرش  ریسفت و  تغل و  ياهباتک  ینسحلا و  ءامسا  حرـش  ياهباتک  رد  یمهم  تاقیقحت  تانایب و  نافرع  هفـسلف و  تغل و  بدا و 

اهباتک ناـمه  ار  قیمع  ياهیـسررب  قیقحت و  لـها  تسا و  نآ  تیفرظ  زا  جراـخ  هلاـسر  نیا  رد  ثحاـبم  نآ  ندروآ  هک  دـنا ، هدومرف 
عیمج عماج  تاذ  رب  دراد  تلالد  دوش  یم  هلالج  مسا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  هللا » : » میئوگ یم  ًالامجا  اجنیا  رد  طقف  .تسا  یفاو  یفاک و 
یمن توافت  تلالد  نیا  رد  تشاد و  دـهاوخن  رتشیب  یّمـسم  کی  نیا  رب  انب  هک  تدـحو  دّرفت و  تردـق و  ملع و  لثم  لامک  تاـفص 

نیا تروص  ره  رد  ینییعت و  ای  دشاب  ینیعت  عضو  هب  تیدحا  تاذ  رب  شتلالد  قتـشم و  ریغ  ای  دشاب  قتـشم  سّدقم  ظفل  نیا  هک  دـنک 
تلالد ظفل 
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رد رگم ، تسین  رظن  رد  دشاب  هتشاد  ار  تلالد  نیا  یقباطم  تلالد  هب  هک  یمسا  ینسح  ءامسا  نیب  یبرع  ناسل  رد  دراد و  تاذ  نآ  رب 
هدش دراو  فیرعت  مال  فلا و  نآ  رب  هدش و  فذح  شا  هزمه  هک  تسا  هلا » « » هللا  » لصا دـیوگ : یم  بغار  دوشب ؛ اعدا  نیا  وه »  » لثم

یضعب زا  هکنانچ  .دشاب  قتشم  هکنآ  رب  انب  تسا و  هدومن  داهشتسا  ًایمس » هل  ملعت  له   » هفیرـش هیآ  هب  هیولاخ  نبا  لثم  سپـس  تسا و 
هب هدـش و  فذـح  نآ  هزمه  هکنیا  رد  دـنچ  ره  .تسین  یفالتخا  تسا  هدوب  هلا » « » هللا  » لصا هکنیا  رد  دوش ؛ یم  هدافتـسا  زین  تایاور 

ترابع هب  .تسا و  هدـش  فذـح  نآ  یلـصا  فلا  هدـش و  لخاد  نأ  رب  مال  فلا و  هکنیا  اـی  تسا  هدـش  هدروآ  مـال  فلا و  نآ  ياـج 
هب نآ  تئارق  رس  رد  هکنانچ  .تسا  فالتخا  تسا ، سایق  ریغ  هب  تسین و  ضیوعت  ای  تسا  یسایق  تسا و  ضیوعت  مال  فلا و  رگید ،
رد ار  اـهنآ  دـنناوت  یم  نادـنمقالع  هک  تسا  هدـش  حرطم  بدا  وحن و  ياـملع  نیب  یفیطل  یبدا  ياـهثحب  رگید ، تاـکن  هزمه و  عطق 

.دنیامرف هعلاطم  بدا  وحن و  ياهباتک 

: دنا هدومرف  هجو  دنچ  زین  هلا »  » قاقتشا لصا  رد  و 

.دوش تدابع  لطاب  اـی  قح  هب  هک  يدوبعم  ره  رب  تسا  یـسنج  مسا  هک  تسا  نیع ) ءاـف و  حـتف  هب  « ) َهلَا  » زا نآ  لـصا  هکنیا  لّوا  هجو 
هب هکنیا  ای  نیکرـشم  زا  يرایـسب  لثم  دـشاب ، دـقتعم  هللا »  » تیبوبر هب  دـنادب و  دوبعم  ار  نآ  طقف  لـطاب  دوبعم  هدنتـسرپ  هکنیا  زا  معا 

.دشاب لئاق  ینابر  هیلامک  تافص  هب  شفاصتا  نآ و  تیبوبر 

هک هچنآ  سکع  هب  سپ 
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رد كرـش  یفن  تیهوـلا و  دـیحوت  رب  تلـالد  طـقف  دـیحوت  هملک  هک  دـنا  هدرک  ناـمگ  شناوریپ  هیمیت و  نبا  هیباـهو و  هارمگ  هـقرف 
كرش قلطم  یفن  رب  هبیط  هملک  نیا  .دوش  یمن  هدافتسا  نآ  زا  تیبوبر  رد  دیحوت  تابثا  تیبوبر و  رد  كرـش  یفن  دراد و  تیدوبعم 
ءیـش هکنیا  هب  هدیقع  لثم  یلطاب  داقتعا  هب  هاگ  هکنانچمه  تیدوبعم  تیهولا و  رد  كرـش  اریز  دراد  تلالد  تیدحا  ترـضح  يارب 

قلخ و رما  لثم  رد  ار  یصخش  ای  يزیچ  ًالثم  رگید  لطاب  دیاقع  هب  مه  هاگ  دوش ، یم  لصاح  تسا ، وا  تدابع  رد  ادخ  یلیزنت  دوجو 
یفن هکنانچ  دومن ، ار  دوبعم  ره  یفن  هبیط  هملک  نیا  هدـنیوگ  یتقو  سپ  .دوش  یم  عقاو  نتـسناد  ادـخ  کیرـش  ءایحا  هتاـما و  قزر و 

هب تیبوبر  رد  كرشم  هک  مه  ار  يدوبعم  دیامن  یم  دتسرپ ، یم  ار  نآ  يدساف  داقتعا  هطـساو  هب  تدابع  رد  كرـشم  هک  ار  يدوبعم 
تسا و اهنآ  تیدوبعم  هب  هدیقع  أشنم  لصا و  یفن  دوبعم ، ود  نیا  یفن  دیامن و  یم  یفن  زین  دتسرپ ، یم  مّود  مقر  زا  يداقتعا  هطـساو 

دیاقع ینعی   ) موزلم یفن  مزال  یفن  اب  هدـش و  نآ  یفن  تهج  نیا  زا  دـنک  یم  ادـیپ  روهظ  شتـسرپ  تدابع و  رد  كرـش  ءاـحنَا  نوچ 
.دوش یم  زین  ددرگ ) یم  ادخ  ریغ  تدابع  أشنم  هک  يدساف 

یم تیبوبر  دیحوت  اب  عماجم  دنیوگ و  یم  اهیباهو  هک  یئانعم  هب  ار  تیهولا  رد  كرـش  طقف  دیحوت  هملک  هک  تسین  نانچ  نیا  رب  انب 
هنوـگ ره  یفن  میدرک ، ار  وا  ریغ  دوـبعم  یفن  یتـقو  هکلب  .دـشاب  هتـشادن  طاـبترا  تیبوـبر  رد  كرـش  یفن  هب  دـیامن و  یفن  دـنرامش 

يارب مه  ار  یکیرش 
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تاقاقتـشا بسح  رب  ّالا  دـشاب و  ًانعم  ًاـظفل و  دـبع »  » لـثم نیع ) اـف و  حـتف  هب  « ) هلا  » زا هللا »  » هک تسا  یتروص  رد  نیا  میا و  هدومن  وا 
مولعم شنالطب  تحارص  هب  دنهد  رارق  دوخ  رگید  لطاب  ياهاوعد  هلسلس  کی  أدبم  ار  نآ  دنهاوخ  یم  هک  اهیباهو  مهوت  نیا  رگید ،

.تسا

كرد رد  لوـقع  نوـچ  .تسا  ریحت »  » ياـنعم هب  نیع ) رـسک  ءاـف و  حـتف  هب   ) ملع نزو  رب  « ِهلَا  » زا قتـشم  هللا »  » هک تسا  نیا  مّود  هجو 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  دنناوتان  ریحتم و  وا  تافص  تاذ و  تقیقح 

[. 2 (. ] ًاملع هب  نوطیحی  الو  مهفلخ  امو  مهیدیأ  نیبام  ملعی  )

: دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما زا  و 

« تاغللا فیراصت  كانه  ّلضو  تافصلا  ریبحت  هتافص  نود  ّلک  »

«. هتفرعم هنک  نع  لوقعلاو  هتفص  هیاغ  نع  نسلالا  ّتلک  : » هک تسا  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و 

دسر شتاذ  هنک  رب  كاردا  هن 

دسر شتافص  روغ  هب  ترکف  هن 

مهو غرم  درپ  شتاذ  جوا  رب  هن 

مهف تسد  دسر  شفصو  لیذ  رب  هن 

: تسا ع )  ) یلوم ترضح  هب  بوسنم  ناوید  رد  و 

مدقلا یف  رابجلا  هیفیک  فیکف  اهکردی  ءرملا  سیل  ءرملا  هیفیک  »

« مسنلا ثدحتسم  هکردی  فیکف  ًاعدتبم  ءایشالا  أشنأ  يذلا  وه 

تسا وت  هیامرس  نسح  کلم  همه  متفگ 

تسا وت  هیاس  رد  هرذ  وچ  کلف  دیشروخ 

تفای ناوتن  ناشنامز  یطلغ  اتفگ 

تسا وت  هیاپ  يا  هدید  هچنآ  ره  وت  ام  زا 

.تسا نایب  زا  زاین  یب  رهاظ و  تیبوبر ، رد  كرش  یفن  رب  دیحوت  هملک  تلالد  هجو ، نیا  رب  انب  و 
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لاعتم دنوادخ  .تسا و  هدش  لدب  هزمه  هب  نآ  واو  هک  تسا  هلو »  » مه هلا »  » لصا نیا ، رب  انب  و  تسا ؛ هلو »  » زا قتـشم  هکنیا  مّوس  هجو 
ره هک  دنیوگ  هل »  » تهج نیا  هب  ار 
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: دیامرف یم  هکنانچ  تسا  وا  هب  لیام  رایتخا ، هب  ای  ریخست و  هب  ای  یقولخم 

[. 3 (. ] هحیبستو هتالص  ملع  دق  لک  )

: دیامرف یم  زین  و 

وا ترضح  شیاتـس  حیبست و  شرکذ  هکنآ  زج  تسین  يدوجوم  [ » 4 ( ] مهحیبست نوهقفت  نکلو ال  هدمحب  حبسی  ّالا  ءیـش  نم  ناو  )
«. دیمهف یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  نکیل  تسا و 

: دیامرف یم  زین  و 

«. درک میهاوخ  عوجر  وا  يوس  هب  هدمآ و  ادخ  نامرف  هب  ام  [ » 5 ( ] نوعجار هیلا  اناو  انا هللا  )

: دومرف رگید  هیآ  رد  و 

نامرف عیطم  هاوخ  ان  هاوخ  تسا  نامسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  [ » 6 ( ] نوعجری هیلاو  ًاهرک  ًاعوط و  ضرالاو  تاومسلا  یف  نم  ملسأ  هلو  )
«. درک دنهاوخ  عوجر  وا  يوس  هب  تسا و  ادخ 

«. اهلک ءایشالا  بوبحم  هللا  : » دنا هتفگ  یضعب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 

هب دیاب  هک  ار  دوخ  يرایتخا  ریـس  دنوش و  یم  فرـصنم  وا  زا  رـصاوق  ضعب  ببـس  هب  ناسنا  دارفا  زا  یـضعب  هک  درادن  تافانم  نیا  و 
همه تشگزاب  دنور و  یم  وا  يوس  هب  همه  یلک ، ریس  رد  کلذ  عم  دنیوج ، یم  يرود  وا  زا  هدرک و  لدبم  يرقهق  هب  دشاب ، وا  يوس 

توکلم کلم و  هک  یئادـخ  تسا  كاپ  هزنم و  سپ  [ » 7 ( ] نوعجرت هیلاو  ءیـش  لک  توکلم  هدیب  يذلا  ناحبـسف   ) تسا وا  يوس  هب 
«. درک دیهاوخ  عوجر  وا  يوس  هب  امش  همه  تسا و  وا  تردق  تسد  هب  يدوجوم  ره 

لک یف  هیلا  نوعزفیو  مهبیـصی  اـمیف  هیلا  نوعرـضی  يأ  مهجئاوـح  یف  نوـهلوی  قـلخلا  نا  هـالو  ینعم  : » هک تسا  برعلا  ناـسل  رد  و 
«. مهبونیام

لوقع زا  بجتحم  ناهنپ و  وا  تاذ  تقیقح  نوچ  .دشاب  قتشم  بجتحا »  » يانعم هب  ًاهاِیل » ُهُولی  َهلَا   » زا هک  تسا  نیا  مراهچ  هجو 
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: تسا هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  زین  دیجم  نآرق  رد  .دوش و  یمن  هدید  هدوب و  راصبا  و 

ار ناگدننیب  وا  هکنآ  لاح  و  دیامنن ، كرد  یمـشچ  چـیه  ار  وا  [ » 8 ( ] ریبخلا فیطللا  وهو  راصبالا  كردـی  وهو  راصبالا  هکردـت  (ال 
«. تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  یئرمان و  فیطل و  دنک و  یم  هدهاشم 

یلعالا الملا  ناو  راصبالا  نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا  هللا  نا  : » تسا ثیدـح  رد  دراد و  تلالد  نآ  رب  زین  نطاـبلا »  » مسا و 
تـسا ناهنپ  بوجحم و  اهمـشچ  اهرـصب و  زا  هکنانچ  تسا  ناهنپ  بوجحم و  اه  لقع  زا  لاعتم  دـنوادخ  متنأ : هنوبلطت  امک  هنوبلطی 

.دیئامن یم  بلط  امش  هک  نانچمه  دننک  یم  بلط  ار  وا  الاب  ناگتشرف  یلعا و  الم  هک  یتسرد  هبو 

.تسا رهاظ  تیبوبر  رد  كرش  یفن  رب  دیحوت  هملک  تلالد  زین  موس  هجو  هجو و  نیا  نیا ، رب  انب 

یم شمارآ  وا  هب  لوقع  هک  تهج  نیا  هب  تفرگ ؛ مارآ  نوکس و  وا  هب  ینعی  تسا  قتـشم  نالف » یلا  هلا   » زا هک  تسا  نیا  مجنپ  هجو 
هکنانچ دنک  یم  ادیپ  نانیمطا  وا  دای  هب  اهلد  ددرگ و  یم  دامتعا  بجوم  شخب و  رواب  وا  تخانـش  هب  دیحوت  لها  ینیب  ناهج  دـبای و 

: دیامرف یم 

«. ددرگ یم  مارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  اهنت  هک  شاب  هاگآ  [ » 9 ( ] بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الأ  )

: تسا هفرع  ياعد  رد  و 

هک یسک  درک  ادیپ  ار  يزیچ  هچ  درک و  ادیپ  ار  وت  هک  یـسک  درک  مگ  ار  يزیچ  هچ  كدقف : نم  دجو  اذامو  كدجو  نم  دقف  اذام  »
.»؟ درک مگ  ار  وت 

هانپ يانعم  هب  هک  تسا  نیع ) رسک  ءاف و  حتف  هب  « ) ِهلَا  » زا قتشم  هِلا »  » هکنیا مشش  هجو 

( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


مجنپ هجو  هجو و  نیا  نیا ، رب  انب  .تسا  همه  عزفم  یقیقح و  هانپ  هک  دنیوگ  هِلا »  » تهج نیا  زا  ادخ  هب  .دشاب و  نتفرگ  هانپ  نتسج و 
.دنا هدومرف  هِلا »  » قاقتشا أدبم  رد  هک  یهوجو  یمامت  ای  هوجو  هدمع  دوب  نیا  .دیامن  یم  یفن  ار  کیرش  قلطم  دیحوت  هملک  زین 

فذـح نآ  زا  هلالج  مسا  میظعت  تهج  هب  ای »  » هملک تسا و  هللاای »  » نآ يانعم  دـنا : هدومرف  نآ  بیکرت  یگنوگچ  رد  مهللا ؛»  » اـما و 
صاصتخا نآ  هب  مَسَق  ءات  هکنانچ  تسا ؛ مسا  نیا  صیاـصخ  زا  نیا  تسا و  هدـش  هدروآ  نآ  رخآ  رد  دّدـشم  میم  نآ  ضوع  هدـش و 

.دراد

يوقا حـجرا و  لوا  لوق  یلو  .ریخ  هب  ار  ام  نک  دـصق  ادـخ  يا  ینعی : .تسا  ریخلاب » انما  هللا  ای  « » مهللا  » لـصا هک : تسا  هتفگ  ءاّرف  و 
.تسا

یقرواپ

.65 هیآ میرم ، هروس  [ 1]

(. 110 هیآ هط ، هروس   ) .تسین یهاگآ  هطاحا و  وا  هب  چیه  ار  قلخ  تسه و  هاگآ  قلخ  هتشذگ  هدنیآ و  همه  رب  یلزا  ملع  اب  ادخ  [ 2]

.41 هیآ رون ، هروس  [ 3]

.44 هیآ ءارسا ، هروس  [ 4]

.156 هیآ هرقب ، هروس  [ 5]

.83 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 6]

.83 هیآ سی ، هروس  [ 7]

.103 هیآ ماعنا ، هروس  [ 8]

.28 هیآ دعر ، هروس  [ 9]

تفرعم نافرع و 

كاردا قـلطم  ملع ، اریز  .دـشاب  یم  ملع  زا  ّصخا  هک  زیچ ، نآ  رثا  رد  ریبدـت  هشیدـنا و  هب  تسا  ءیـش  كرادا  ناـفرع ،» تـفرعم و  »
كاردا ملع ، اریز  تسا ؛ معا  تفرعم ، تـفگ : ناوـت  یم  رگید  تراـبع  هـب  .دوـش  یم  لـصاح  زین  ءیـش  دوـخ  رد  رکفت  هـب  تـسا و 

.راثآ رهاظ و  هب  ای  دشاب  تقیقح  هب  هاوخ  تسا  ءیش  كاردا  تفرعم ، تسا و  ءیش  تقیقح 

راثآ و ای  ءیش  تقیقح  تفرعم  زا  معا  تفرعم  نافرع و  هکنیا  رب  انب  و 
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تقیقح تخانـش  سک  ره  هک  دومن  ریـسفت  ناوت  یم  ار  هبر » فرع  دقف  هسفن  فرع  نم   » فورعم فیرـش  ثیدـح  دـشاب ، نآ  هوجو 
، دسانـش یم  تسا ، هزنم  نآ  زا  یلاـعت  يراـب  هـک  تـسا  یتاصخـشم  تافـص و  رئاـس  ياراد  جاـتحم و  بـکرم و  هـک  ار  دوـخ  سفن 
هب ءیـش و  ناـفرع  ناـمه  مود ، ناـفرع  تسا و  سفن  تقیقح  ناـفرع  لوا ، ناـفرع  تروص  تافـص و  نیا  زا  هک  ار  دوخ  راـگدرورپ 

دوخ سفن  تخانش  سک  ره  هک  دومن  ریـسفت  ناوت  یم  تسا و  وا  تاذ  تقیقح  زا  جراخ  دوش و  یم  بلـس  وا  زا  هک  تسا  یئاهزیچ 
عناص هک  ار  ادخ  تسا ، ثداح  لولعم و  تاذلاب و  لقتسم  ریغ  ریغ و  كولمم  قولخم و  عونـصم و  ریغ و  هب  دنمزاین  جاتحم و  هک  ار 
نیا رب  انب  هک  دسانش  یم  لامج  لالج و  تافـص  ریاس  و  لامک ، يزاین و  یب  هب  تسا  وا  شخب  یتسه  هدننیرفآ و  کلام و  قلاخ و  و 

هب هدـش و  لصاح  بر ، سفن و  فاصوا  راـثآ و  رد  رکفت  راـثآ و  ناـفرع  ياـنعم  هب  ثیدـح  ءزج  ود  ره  رد  تفرعم  ناـفرع و  هجو ،
.درادن تلالد  طابترا و  اهنآ  تقیقح  هب  تفرعم 

، تسین رّـسیم  نآ  كرد  تخانـش و  ناوت  یمن  ار  نآ  تقیقح  هکنیا  هب  دسانـشب  ار  دوخ  سفن  سک  ره  هک  دومن  ریـسفت  ناوـت  یم  و 
زین هجو  نیا  رب  اـنب  تـسا و  نوریب  كاردا  سرتـسد  زا  شتاذ  هـُنک  دوـجو و  تـقیقح  هـکنیا  هـب  دسانـش  یم  زین  ار  دوـخ  راـگدرورپ 

: دیوگ یم  رعاش  ینعم  نیا  رد  و  تسا ؛ هدش  لصاح  راثآ ، رد  ّربدت  اب  هتفرگن و  قلعت  تاذ  تقیقح  هب  تفرعم ،

ملع رد  هک  وت 

( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


یشاب نوبز  دوخ 

یشاب نوچ  راگدرک  فراع 

هناگی حور  مسج و  زا  تسا  وا  هب  طوبرم  هک  يروما  ماـمت  هرادا  رد  هک  دسانـشب  ار  دوخ  سفن  سک  ره  هک  دومن  ریـسفت  ناوت  یم  و 
نآ روما  تشاد ، ریدـم  ود  هدـنامرف و  رد  سفن ، هرادا  ماـظن  رگا  و  دـنراد ، رارق  دـحاو  یهدـنامرف  تحت  اوق  ءاـضعا و  ماـمت  تسا و 

ملاع ماظن  دـشاب ، ددـعتم  تیریدـم  یهدـنامرف و  رگا  زین  ناکما  ملاع  مامت  ناهج و  لک  رد  هک  دـمهف  یم  تشگ ، یم  هابت  لـتخم و 
ریغ هب  نافرع  زین  هجو  نیا  رب  انب  .دسانـش  یم  یکیرـش  یب  تدحو و  یگناگی و  هب  ار  ادخ  اذل  .دـنوش  یم  هابت  همه  لتخم و  تانیاک 

.تسا هدش  لصاح  راثآ  رد  ّربدت  هب  هتفرگ و  قلعت  تاذ  هنک  تقیقح و 

یم دودـحم  دـنچ  ره  تسا  كاردا  ملع و  یئاـناوت و  ياراد  هکنیا  هب  دسانـشب  ار  دوـخ  سفن  سک  ره  هک  تسا  نیا  رگید  ریـسفت  و 
یهیدب اریز  تسا  هیلامک  تافـص  مامت  ياراد  دوخ  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  ار  تافـص  نیا  هدـیرفآ و  ار  وا  هک  یـسک  نآ  هک  دـسانش 

.درک دهاوخن  زاین  یب  ار  یسک  دنمزاین  و  دوب » دهاوخن  نآ  یطعُم  ءیش  دقاف   » هک تسا 

شخب یتسه  زا  هتفای  ان  تاذ 

شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 

یم سپ  تسا ، هدیرفاین  شدوخ  ار  شدوخ  هکنانچ  هدادن  شدوخ  هب  شدوخ  ار  تافـص  نیا  هک  دسانـش  یم  هشیدنا  ّربدت و  هب  زین  و 
اطع وا  هب  ار  تافص  نیا  یتسه و  نیا  هک  دشاب  یم  شدوخ  زا  دراد  لالج  لامج و  تافـص  یتسه و  زا  هچ  ره  هدنـشخب ، هک  دسانش 

.تسا هدرک 

رد نافرع  زین  هجو  نیا  رب  انب  و 
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.دوش یم  مهارف  راثآ  رد  ربدت  هب  ءزج  ود  ره 

تقیقح و هب  سفن  تفرعم  ای  هک  [ 1  ] .تسین جراخ  مسق  ود  نیا  زا  زین  درک  نایب  ناوت  یم  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  هک  یهوجو  ریاس 
یم لصاح  راثآ  رد  ّربدت  هب  هوجو  مامت  رب  انب  ب »  » تفرعم اما  نآ و  راثآ  هشیدنا  رد  ّربدت  هب  ای  هدـش و  لصاح  نآ  تاذ  رد  ّربدـت  هب 

.دوش

وا راثآ  رد  ّربدت  هب  ادخ  هب  رشب  تفرعم  نوچ  .دناد  یم  ار  ادخ  دوش  یمن  هتفگ  دسانش و  یم  ار  ادخ  سک  نالف  دوش  یم  هتفگ  اذل  و 
.وا تاذ  رد  هشیدنا  هب  هن  تسا 

یملع رب  تفرعم  اریز  .دسانـش  یم  ار  زیچ  نـالف  هک  دوش  یمن  هتفگ  دـناد و  یم  ار  زیچ  نـالف  ادـخ  دوش  یم  هتفگ  رگید  يوس  زا  و 
هشیدنا و رکفت و  هقباس  نودب  يروضح و  ادخ  ملع  هکلب  .تسا  هزنم  نآ  زا  ادخ  دـشاب و  رکفت  هب  نآ  هب  لوصو  هک  دوش  یم  قالطا 

یم هتفگ  هکنیا  سپ  دشاب  ءیش  راثآ  رد  ّربدت  رکفت و  هب  قوبسم  دیاب  تفرعم  رگا  هک  دوشن  هتفگ  .تسا  مدع  لهج و  هب  قوبسم  ریغ 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  تسا و  يرطف  هللا  تفرعم  دوش 

يارب هیآ  رد  هزمه  «. ) تسین یکـش  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رطاـف  هک  ادـخ  دوجو  رد  [ » 2 ( ] ضرالاو تاومـسلا  رطاف  کش  هللا  یفأ  )
(. تسا يراکنا  ماهفتسا 

: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و 

قلخ ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  هـک  ینک  لاؤـس  ناـشیا  زا  رگا  و  [ » 3 ( ] هللا نلوقیل  ضرـالاو  تاومـسلا  قلخ  نم  مهتلأـس  نئلو  )
«. ادخ دنیوگ  یم  هنیآ  ره  تسا ، هدرک 

يرگید تایآ  تایآ و  نیا  رد  هلمجلاب  و 
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: هیآ لثم  دیجم  نآرق  زا 

تطف هک  ادخ  نید  زا  هتـسویپ  روآ و  مالـسا  نیئآ  بناج  هب  يور  [ » 4 ( ] اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  ًافینح  نیدـلل  کهجو  مقأـف  )
«. نک يوریپ  تسا  هدیرفآ  نآ  رب  ار  قلخ 

.درادن ّربدت  هب  زاین  تسا و  يرطف  ماما  لوسر و  ادخ و  تفرعم  هک  دوش  یم  هدافتسا  هفیرش  ثیداحا  زا  و 

ترطف اب  هکلب  هدشن  لیمحت  رـشب  رب  نید  هکنیا  یکی  تسا : ینعم  ود  زا  یکی  هب  تسا ؛ يرطف  نید  دوش ، یم  هتفگ  هکنیا  زا  دوصقم 
نآ زا  دنرادب  هضرع  وا  رب  ار  نآ  یتقو  دشاب و  هتـشاد  دـیاب  ترطف  هب  عبطلاب و  ناسنا  هک  يریـسم  رد  تسا  تکرح  تسا و  قفاوم  وا 

.دروآ یم  رب  ار  وا  يرطف  تجاح  نید  دیامن و  یمن  رفنت  زاربا  هدزن و  زابرس 

هب ار  وا  دنهدب و  وا  هب  شخب  تلادع  داهنشیپ  هچ  ره  تهج  نیا  زا  .تسا  ناسحا  ریخ و  هب  قیاش  تلادع و  ناهاوخ  رـشب  ترطف  ًالثم 
یعناوم لماوع و  رگا  .دیامن و  یمن  درط  ار  نآ  دنیامن ، توعد  فاصنا  محر و  و  دـهع ، ظفح  افو و  یتسار ، تناما و  ناسحا ، ریخ و 

.دنک یم  لابقتسا  اهداهنشیپ  هنوگنیا  زا  دشاب  هدشن  باجح  شترطف  وا و  نیب 

هک يا  هطقن  کی  هب  دیاب  تسا ، جاتحم  ریقف و  هک  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  تسا و  رشب  ترطف  رد  یتسرپ  ادخ  هب  زاین  نوچ  نینچمه 
دهاوخ یم  ار  یـسک  وا  .دیامن  یکتم  لصتم و  ار  دوخ  دشاب ، یهانتم  ریغ  ملع  دودحمان و  تردـق  ضحم و  يزاین  یب  قلطم و  يانغ 

دای دهد و  يرای  اهیتخس  دئادش و  رد  ار  وا  دروآرب و  ار  وا  جئاوح  دناوتب  هک 
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.دشاب شناور  حور و  شخب  مارآ  وا 

یم تارطخ  عاونا  ضرعم  رد  هیناث  هقیقد و  ره  تعاس و  ره  ار  دوخ  تاـیثیح  ماـمت  یتسه و  دـنیب و  یم  هارمگ  ار  دوخ  تاّذـلاب  رـشب 
ءاکتا و دـشاب  تارطخ  نیا  زا  وا  هاگهانپ  هدوب و  طیحم  طلـسم و  اـمرف و  مکح  تاـنیاک  ماـمت  رب  هک  يزکرم  هب  دـهاوخ  یم  دـنیب و 
ار نآ  هرطفلاب  دنیامنب ، هضرع  وا  هب  تسا  يرطف  تالیامت  نیا  هدـنروآرب  هک  شحیحـص  موهفم  هب  ار  نید  یتقو  اذـل  .دـنک و  دامتعا 

هـشیدنا هب  ادخ  تفرعم  میئوگ  یم  هکنیا  اب  نید  ندوب  يرطف  زا  انعم  نیا  .دـهاوخ  یم  وا  هک  تسا  يزیچ  نامه  اریز  دـنک ، یم  لوبق 
.درادن تافانم  دوش  یم  لصاح  تاذ  رد  رکفت  نودب  راثآ  رد 

هب جاتحم  هچ  رگا  هک  تسا  یئایاضق  زا  دیامن و  یم  قیدصت  دییأت و  ار  نآ  رشب  ترطف  هک  تسا  نیا  نید ، ندوب  يرطف  رگید  يانعم 
دنا هتفگ  هکنانچ  .تسا  يوطم  اهنآ  رد  هارمه و  اهنآ  اب  تسین و  ادـج  ناـشدوخ  زا  اـهنآ  ناـهرب  ساـیق و  اـما  تسا  ناـهرب  ساـیق و 

اب نآ  لیلد  اریز  تسا ؛ يرطف  تسا  جوز  راهچ  ددع  هک  هیـضق  نیا  تسا : هدش  هتفگ  نآ  يارب  لاثم  نایب  رد  و  اهعم » اهتاسایق  ایاضق  »
، يواستم ددع  ود  هب  ماسقنا  لباق  ددـع  ره  تسا و  يواستم  ددـع  ود  هب  ماسقنا  لباق  راهچ  ددـع  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هارمه  نآ 

.تسا جوز  راهچ  ددع  سپ  تسا ، جوز 

تسا هارمه  نآ  اب  نآ  لیلد  اریز  تسا  يرطف  دراد  هدننیرفآ  ادخ و  ملاع ، هک  هیـضق  نیا  میئوگ : یم  هللا » تفرعم   » هلأسم نیمه  رد  ای 
ملاع هک  تسا  نیا  نآ  و 

( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد هدننیرفآ  ملاع  سپ  دراد ، هدنروآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هدیدپ ، ثداح و  ره  تسا و  هدیدپ  ثداح و 

تـسا ناهرب  سایق و  نیا  لثم  نآ  تسین و  ادج  نآ  زا  نآ  لیلد  اریز  .تسا  يرطف  دراد ، یئرم  ریغ  یبیغ و  مظان  ملاع  میئوگ : یم  ای 
ملاع سپ  دراد  مظان  یباسح  مظن و  ره  ای  .دراد  هدنهد  مظن  دشاب  هتشاد  باسح  مظن و  هک  يزیچ  ره  دراد و  باسح  مظن و  ملاع  هک 

.دراد مظان  زین  ملاع  باسح  مظن و  سپ  ای  .دراد  مظان 

رارق قیدصت  دروم  هک  يا  هیـضق  کی  لئالد  هک  تسا  نیا  قطنم ، لوقعم و  لها  تاحالطـصا  بسح  هب  نید  ندوب  يرطف  نیا ، رب  انب 
تخانـش هب  دریگ و  یمن  قلعت  ءایـشا  تقیقح  هب  هک  تفرعم  نافرع و  يوغل  يانعم  اب  زین  حالطـصا  نیا  دـشاب و  وا  دوخ  اـب  دریگ  یم 

اب هک  يراثآ  اب  هاگره  يرطف  هیـضق  اریز  .درادن  تافانم  دنوش ، یم  هتخانـش  اهنآ  راثآ  رد  هشیدنا  رکفت و  اب  هک  تسا  طوبرم  يروما 
دهاوخ تفرعم  نافرع و  هیـضق ، نآ  تخانـش  دشاب ، نآ  لیلد  راثآ  نآ  دشاب و  هارمه  دشاب ، هتـشاد  طابترا  يرطف  هیـضق  نآ  عوضوم 

.دوب

یلبق تین  دـصق و  هکنیا  نودـب  هاـگآ و  دوخاـن  دوخ و  هب  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نید  ندوب  يرطف  يارب  اـنعم  نیموس  هرخـالاب  و 
ررکم یتح  دتفا ، یم  وا  دای  هب  هدـش و  هدیـشک  ادـخ  يوس  هب  شلد  یئاه  تصرف  رد  دوش و  یم  هجوتم  ادـخ  يوس  هب  دـشاب  هتـشاد 

رد دندوب ، راوتـسا  تخـس  دیحوت  لها  اب  جاجل  دانع و  رد  بصعتم و  رایـسب  هقدنز  داحلا و  رد  هک  يدارفا  تسا  هدش  هدید  هدـینش و 
اهنایرج یط 
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نآ أشنم  هک  دز  رـس  اهنآ  زا  یئاهراک  تایلمع و  ای  دندش  هجوتم  ادخ  يوس  هب  هاگآوخان  داد ، يور  اهنآ  یگدنز  رد  هک  یثداوح  و 
.تسین يرگید  زیچ  رگید ، ناهج  بیغ و  ملاع  هب  نامیا  زج 

دوش یم  هجوتم  وا  يوس  هب  شلد  دوـش  عـطق  هدـیرب و  اـج  همه  زا  شدـیما  ناـسنا  هک  یتـقو  اـهیراتفرگ  ـالتبا و  ماـگنه  رد  هلمج  زا 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ 

رگا دـینیب ، یم  ایآ  وگب  [ » 5 ( ] نوعدـت هایا  لب  نیقداص  متنک  نا  نوعدـت  هللا  ریغأ  هعاسلا  مکتتأ  وأ  هللا  باذـع  مکیتأ  نا  متیأرأ  لـق  )
«. دیناوخ یم  ار  وا  هکلب  دیشاب ، وگتسار  امش  رگا  دیناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  ایآ  دمآ  امش  يارب  تمایق ، زور  ای  ادخ  باذع 

هدش نایب  ینعم  نیمه  هدش ، تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  هب  بوسنم  ریسفت  رد  هک  یثیدح  رد  و 
.تسا

: دومرف وا  خساپ  رد  ترضح  .دومن  لاؤس  ادخ  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یصخش  ثیدح  نیا  بسح  رب 

.»؟ يا هدش  یتشک  راوس  زگره  ایآ  طق : هنیفس  تبکر  له  »

.هلب درک : ضرع 

یب ار  وت  هک  ینادن  يرگانـش  دهد و  تاجن  ار  وت  هک  دـشابن  يرگید  یتشک  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هتـسکش  وت  یتشک  ایآ  دومرف :
؟ دنک زاین 

.هلب درک : ضرع 

؟ دهد تاجن  يا  هداتفا  نآ  رد  هک  يا  هطرو  زا  ار  وت  دناوتب  هک  تسه  ءایشا  زا  يا  یش  هکنیا  هب  دش  هجوتم  وت  لد  ایآ  دومرف :

.هلب درک : ضرع 

رب اناوت  هک  تسا  یئادخ  نآ  ءیش  نیا  ثیغم : ثیح ال  هثاغالا  یلعو  یجنم  نیح ال  ءاجنالا  یلع  رداقلا  هللا  وه  ءیشلا  کلذ  : » دومرف
هب اناوت  و  تسین ، يا  هدنهد  تاجن  هک  یماگنه  تسا ، نداد  تاجن 
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.تسین يا  هدنسر  دایرف  هک  یماگنه  تسا  ندیسر  دایرف 

: شناد جنگ  رد  دلاو  هللا  تیآ  موحرم  ینعم  نیا  رد  تسا  هدورس  وکین  هچ  و 

تسا يزیرغ  يرما  قح  یئاسانش 

تسا یعیبط  لقع  مکح  هتکن  نیا  رد 

یئالتبا ماد  هب  یتفا  رگا 

یئاهر یئوج  یم  هک  زا  وا  زجب 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  تسا  راکنا  تفرعم  دض  دنا  هدومرف  هک  تسا  نیا  ملع  تفرعم و  ياهقرف  هلمج  زا  يراب 

«. دننک یم  راکنا  سپس  هتخانش  ار  ادخ  تمعن  [ » 6 ( ] اهنورکنی مث  هللا  همعن  نوفرعی  )

نآ هب  هک  هچنآ  هب  قلطم  لـهج  تسا  ناـسنا  ترطف  رد  هک  تسا  يروما  زا  تفرعم  هکنیا  رب  دراد  راعـشإ  مه  نیا  تفگ  ناوـت  یم  و 
.تسا ملع  دض  طقف  ای  تسا  ملع  مدع  تفرعم و  مدع  زا  معا  ای  لهج  .تسا و  راکنا  درک  یفن  ار  نآ  رگا  اذل  .درادن  دریگ  یم  قلعت 

( تفرعم ملع و   ) ظفل ود  نیا  رد  بلطم  لک  هک  تسین  نانچ  دنوش و  یم  لامعتسا  رگید  ياه  هنوگ  هب  ظفل  ود  نیا  هک  تسا  یهیدب 
.میسر یم  رتشیب  تاکن  هب  رت  قیقد  ياهیسررب  تالامعتسا و  دراوم  تغل و  بتک  هب  هعجارم  اب  هکلب  میدرمشرب  ام  هک  دشاب  نیا 

یم فوشکم  هللااب » هللا  اوفرعا   » فورعم ثیدح  لثم  ثیداحا  زا  یضعب  ریـسفت  ینعم و  میدومن  اجنیا  رد  هک  یتانایب  نیمه  زا  هکنانچ 
.ددرگ

: تفگ یتخانش ؟ هچ  هب  ار  ادخ  دندیسرپ  وا  زا  هک  ینز  هریپ  نآ  هب  تسا  کیکشت  هب  لوقم  هچ  رگا  فراع  هک  دش  مولعم  نینچمه  و 
خرچ هنوـگچ  سپ  ددرگ ، یمن  منادرگن  ار  وا  اـت  هک  تشاد ) ور  شیپ  رد  هک  یخرچ  هب  دوـمن  هراـشا   ) خرچ نیا  ندرک  شدرگ  هـب 

، كرحم هدننادرگ و  نودب  نودرگ 
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«. زئاجعلا نیدب  مکیلع   » دنا هتفگ  اذل  .دوش و  یم  قالطا  زین  تسا ، تکرح  رد 

تسه يا  هدنناد  ره  عبط  رد  یلب 

تسه يا  هدننادرگ  هدندرگ  اب  هک 

ریپ نآ  دنادرگ  یم  هک  کخرچ  نآ  زا 

ریگ یمه  ار  نودرگ  خرچ  سایق 

شتسرد یبای  لزا  زا  هچ  رگا 

شتسخن ینادرگن  ات  ددرگن 

لک هک  یتاکرح  فشک  لیـصفت و  اـب  ار  تکرح  ناـهرب  نیمه  هک  یفوسلیف  نآ  رب  مه  دوش و  یم  هتفگ  فراـع  هزوجع ، نیا  رب  مه 
نیرت يوق  اب  يرهوج  تکرح  رتالاب و  یناهـشکهک و  ات  یمتا  تاکرح  زا  هدروآ ، رد  لکـش  نیا  هب  ار  نآ  يازجا  اـضعا و  ناـهج و 

زا دـنیب و  یمن  غراف  نوگانوگ  تاـکرح  هکلب  تکرح  زا  ملاـع  نیا  رد  ار  دوجوم  چـیه  زیچ و  چـیه  دـیامن و  یم  ناـیب  یملع  ریرقت 
، دوش یم  ینافرع  يونعم و  تذـل  زا  راشرـس  تفرعم و  تسمرـس  اهنآ  كرد  تارک و  دامج ، تابن ، ناویح ، ملاع  تاکرح  ياـشامت 

.دنیوا هلاو  هتفیش و  هدیروش و  دنبلط و  یم  ار  وا  همه  دنفراع و  همه 

دیوگ وت  دمح  تفص  ینابز  هب  سک  ره 

هنارت هب  يرمق  یناوخلزغ و  هب  لبلب 

«. مدید نآ  زا  لبق  ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  هلبق : هللا  تیأرو  ّالإ  ًائیش  تیأر  ام  : » دیوگ یم  هک  یفراع  نآ  مه  يرآ 

«. مدید نآ  زا  دعب  ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  هدعب : هللا  تیأرو  ّالا  ًائیش  تیأر  ام  : » دیوگ یم  هکنآ  مه  و 

.دشاب یم  رعش  نیا  قادصم  هک  یسانشاتکی  دحوم و  فراع  نآ  مه  و 

يا هدینش  بیاغ  رضاح  ثیدح  زگره 

تسا رگید  ياج  ملد  عمج و  نایم  رد  نم 

ار يزیچ  هللا : يوس  ًائیش  تیأرام   » دنز یم  دایرف  دنک و  یم  شومارف  مه  ار  دوخ  هکلب 
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«. ادخ زجب  مدیدن 

راکذا و داروا و  هب  هدرک و  كرت  ار  یعرـش  هّقح و  تاضایر  هک  يزاجم  ناتروص  فراع  یقیقح ، يافرع  نافرع و  حالطـصا  رد  اما 
لها میلاعت  ياج  هب  ار  فرحنم  دارفا  میلاعت  هدننک و  مرگرـس  تایلزغ  راعـشا و  ندناوخ  یحو و  أدبم  زا  هدراو  ریغ  عدتبم و  تابیترت 
روما رد  نتـشادن  هلخادـم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هب  ار  ایند  كرت  هداد و  رارق  دوخ  همانرب  تراـهط : تمـصع و  تیب 

تفرعم رد  هک  تسا  یسک  فراع  هکلب  .دنیوگ  یمن  فراع  دنشاب  لک  حلـص  کلـسم  رد  همه  اب  دنهاوخ  یم  دنناد و  یم  یعامتجا 
هب فراعتم  ّدـح  زا  شیب  اهنآ  هار  كولـس  وا و  ماکحا  تعیرـش و  تفرعم  دـنیوا و  مّلـسم  يایلوا  هک  ایـصوا  ءاـیبنا و  تفرعم  ادـخ و 

.دشاب هدش  لیان  یتاجرد  هب  هدیسر و  یتاماقم 

یقرواپ

زا ود  ره  هک  نافرعلا » سیاـفن   » اـی حـالفلا » حابـصم   » باـتک رد  دـیناوت  یم  دـنا ، هدومرف  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  هک  ار  یهوجو  [ 1]
.دیئامرف هعلاطم  تسا  هلاسر  نیا  هدنراگن  ردپ  هللا  هیآ  موحرم  تافیلأت 

.10 هیآ میهاربا ، هروس  [ 2]

.25 هیآ نامقل ، هروس  [ 3]

.30 هیآ مور ، هروس  [ 4]

.40 هیآ ماعنا ، هروس  [ 5]

.83 هیآ لحن ، هروس  [ 6]

سفن

هب هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  لامعتـسا  ددـعتم  یناعم  رد  یبرع ، یـسراف و  تانایب  راعـشا و  تنـس و  باتک و  برع و  ناسل  رد  سفن » »
.دوش یم  هراشا  نآ  دراوم  زا  یضعب 

لقع دوشن و  لرتنک  رگا  هک  دوش  یم  دـصق  ناسنا  دوجو  هیحان  تیثیح و  نآ  نآ ، زا  دوش و  یم  هتفگ  سفن  هک  تسا  نیا  لوا  ینعم 
ببس درادن ، هاگن  طیرفت  طارفا و  نیب  لادتعا  دح  رد  ار  نآ  نامیا  هدنرادزاب  يورین  کمک  اب 
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یگدنام و بقع  فوقو و  یتسس و  هک  ار  یسوفن  نامیا ، هدننار  هدنرادزاب و  يورین  اب  لقع  دیاب  ددرگ ؛ یم  ناسنا  طوقس  تواقش و 
.دراد زاب  نایغط  زا  ار  یطارفا  شکرس و  ّداح و  سوفن  دنارب و  شیپ  هب  دنراد  یلبنت 

هک تسا  زئارغ  اهلیم و  ریاس  هاج و  بح  سفن ، بح  بضغ ، توهـش ، هزیرغ  لثم  وا  نوگانوگ  زئارغ  ناـمه  ناـسنا ، دوجو  دـُعب  نیا 
تسا اهنآ  عزانت  زئارغ و  نیا  تایلمع  نادیم  ناسنا  دوجو  دنرامش ، یم  همهاو »  » و هیبضغ »  » و هیوهش »  » هوق هس  تحت  ار  همه  هچ  رگا 

.دوش یم  هتفگ  لقع  ربارب  رد  سفن  هظحالم  نیا  هب  و 

یهاگتسیا زا  سک  ره  [ » 1 ( ] يوأملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهنو  هبر  ماقم  فاخ  نم  اـمأو  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد 
«. تسا وا  هاگیاج  تشهب  هک  قیقحت  هب  دراد  زاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن  دسرتب و  بر ) ماقم   ) دراد شراگدرورپ  ربارب  رد  هک 

ياه یئوج  هدایز  .تسا  رگید  زئارغ  رد  رـشب  یبلط  هدایز  هزیرغ  ریثات  سفن و  ياوه  نامه  ًارهاـظ  هدـش ، رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  یئاوه 
زا ار  سفن  دیاب  هک  تسا  سفن  ياوه  رد  طارفا  يراکیب و  يرورپ و  نت  شیع و  ینراذگـشوخ و  هب  وا  لیم  زئارغ و  لامعا  رد  سفن 

دناریمب و دوخ  رد  ار  زئارغ  نیا  لامعا  رد  یناسفن  یعاود  هک  دنک  یقرت  دورب و  ولج  اجنآ  ات  ناسنا  دیاب  هار  نیا  رد  تشاد و  زاب  نآ 
.دزاس لصاح  دوخ  رد  ار  اوتومت » نأ  لبق  اوتوم   » ینعم

: دومرف دندوب  هتشگرب  ادخ  نمشد  اب  داهج  زا  هک  یمدرم  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  يربکا  داهج  درک ؛ هدهاجم  دیاب  سفن  نیا  اب 

داهجلا نم  متعجر  »
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«. تسا یقاب  امش  يارب  رتگرزب  داهج  هکنآ  لاح  دیتشگرب و  کچوک  داهج  گنج و  زا  [ 2  ] ربکالا داهجلا  مکیلع  یقبو  رغصالا 

لقادـح ای  دـنناسنا  راک  ددـم  ای و  رافک  اب  داهج  رد  هک  یلماوع  زا  یـضعب  یتح  تسا و  راوشد  رایـسب  هک  تسا  سفن  اب  داهج  نیمه 
.دنزیتس رد  دهاجم  صخش  اب  سفن ، رانک  رد  اجنیا  رد  دنتسین ، عنام 

تائاوغا تالیوست و  زا  نامگ ، نیمه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  طلـسم  نآ  رب  هدرک و  مار  ار  سفن  دـنک  نامگ  ناسنا  هک  اسب  هچ  و 
.ددرگن نکمم  يدوز  هب  اسب  تسکش  نآ  ناربج  هک  دیامن  یم  بولغم  فلتخم  ياه  هکرعم  رد  ار  وا  سفن  نانچ  تسا و  سفن 

تساهدژا خزودو  سفن  نیا  تسا  خزود 

تساک مک و  ددرگن  اهایرد  هبوک 

يرس ره  تسا و  رس  دصتفه  ار  سفن 

يرثلا تحت  ات  هتشذگب  يرث  زا 

يوس زا  دـش و  دـهاوخ  هللا  یلا  ریـس  لامک و  قیرط  كولـس  رد  وا  راک  ددـم  رای و  سفن  دریگب ، رایتخا  رد  ار  سفن  مامز  ناسنا  رگا 
هب رتـشیب  هچ  ره  دـیامن و  یم  وا  زا  كانتـشحو  کـلهم و  بیرغ و  بیجع و  ياـهاضاقت  دراذـگاو ، دوـخ  لاـح  هب  ار  نآ  رگا  رگید 

.دوش یم  رتشیب  وا  كانرطخ  ياهاضاقت  دنک  هجوت  وا  ياضاقت 

اهتبغر اذا  هبغار  سفنلا 

عنقی لیلق  یلا  درت  اذاو 

.دنشاب یم  لیلذ  راوخ و  فیعض ، یکشجنگ  دننام  سفن  اب  دربن  نادیم  رد  هک  دربن  ياهنادیم  نادنمروز  نانامرهق و  رایسب  هچ  يراب 

فتک روز  تسا و  هجنپ  هب  هک  ربم  نامگ  يدرم 

يرطاش هک  مناد  یئآرب  رگا  سفناب 

درک دیص  سیلبا  گس  تیدرم  ریش  اب 

يرتمک هبرگ  زا  هک  ریمب  رنه  یب  يا 

رد يریگ  عضوم  یگنوگچ  سفن و  عضو  هک  يراعشا  نیرتهب  زا  و 
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.تسا هدُرب »  » هب فورعم  هدیصق  رد  يریصوب »  » راعشا نیا  دنک  یم  حیرشت  ار  نآ  ربارب 

بش هلمهت  نا  لفطلاک  سفنلا 

مطفنی همطفت  ناو  عاضرلا ، بح  یلع 

هلتاق ءرملل  هذل  تنسح  مک 

مسدلا یف  مسلا  نا  ردی  مل  ثیح  نم 

[. 3  ] هتاف حصنلا  كاضحم  امه  ناو  اهمصعاو  ناطیشلاو  سفنلا  فلاخو 

«. ینک یم  گنج  تنمشد  اب  هکنیا  امک  گنجب  تسقن  ياوه  اب  [ 4  ] كودع دهاجت  امک  كاوه  دهاج  : » تسا ثیدح  رد 

تحت وا و  ياوه  تعباـتم  هکلب  درادـن  یتمذـم  دوخ  يدوخ  هب  سفن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  ثیداـحا  یـضعب  ثیدـح و  نیا  زا 
.تسا كانرطخ  مومذم و  وا ، ندادن  رارق  یعرش  یلقع و  طباوض 

: هغالبلا جهن  رد  تسا  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  زا  هکنانچ 

انامه [ 5  ] هرخالا یـسنیف  لمالا  لوط  امأو  قحلا  نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  اـمأف  لـمالا  لوطو  يوهلا  عاـبتا  ناـنثا  مکیلع  فاـخأام  ّنإ  »
اوه و تیعبت  هک  اهوزرآ ؛ ندرک  ینالوط  و  سوه ، يوه و  تیعبت  تسا : زیچ  ود  مسرت ، یم  امش  يارب  نم  هک  يزیچ  نیرت  كانسرت 

«. دراپس یم  یشومارف  داب  هب  ار  ترخآ  اهوزرآ ، ندرک  ینالوط  و  دنک ، یم  يریگولج  قح  زا  سفن ،

سفن  » دـننام دوش ، یم  دـصق  نآ  فلتخم  نوؤـش  تـالاح و  زا  یکی  نآ  زا  دوـش و  یم  هتفگ  سفن  یهاـگ  هک  تسا  نیا  مود  ینعم 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  .دنک  یم  رما  يدب  هب  ار  دوخ  بحاص  هک  هراّما »

رما رایـسب  هنیآ  ره  سفن  هک  قیقحت  هب  ار  دوخ  سفن  منک  یمن  هئربت  [ » 6 ( ] یبر محر  ام  ّالا  ءوسلاب  هرامال  سفنلا  نا  یـسفن  ءربُا  امو  )
«. دنک محر  ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  تسا ، يدب  هب  هدننک 

رهاظ دشاب  قارغتسا  ای  سنج  يارب  رگا  سفنلا »  » هملک رد  مال  فلا و  هک 
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رشب ترطف  هکنیا  تایاور و  ثیداحا و  رگید و  تایآ  هب  هجوت  اب  اما  .تسا  ءوس  هب  هراما  یـسفن  ره  ای  سفن  سنج  هک  تسا  نیا  نآ 
.تسا دودرم  لامتحا  نیا  تسا  باوص  ار  ریسم  تیاده و  رب 

فیک اجن  نمل  تبجع  : » تفگ هک  يرـصب  نسح  نخـس  نیا  ربارب  رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  ثیدح  رد  هکنانچ 
«. تفای تاجن  هنوگچ  تفای ، تاجن  هکنآ  لاح  زا  مدراد  بجعت  اجن :

: دومرف

رب يرصب  نسح  نخس  دیدرگ .» كاله  ارچ ) و   ) هنوگچ دیدرگ  كاله  هک  یسک  زا  مراد  بجعت  کله : فیک  کله  نمل  تبجع  »
ماما دومنهر  یلو  .تسا  یتفگش  ياج  تفای  تاجن  یسک  رگا  اذل  .تسا  تکاله  يوس  هب  یـسک  ره  يداع  ریـس  هک  تسا  ینبم  نیا 
یسک رگا  اذل  تسا  يونعم  لاصو  یهلا و  برق  هب  ندیسر  لامک و  يراگتـسر و  يوس  هب  یـسک  ره  يداع  ریـسم  هک  تسا  نیا  (ع )

رد همه  زا  دـناوت  یم  دراد و  رایتخا  رد  هک  یئاه  تمعن  لیاسو و  اب  دراد و  ناسنا  هک  یترطف  اب  هک  تسین  بجعت  ياج  تفای  تاجن 
، ددرگ كاله  یعرـش  یلقع و  يرطف و  ياه  تیادـه  همه  نیا  اب  دزاس و  راکمه  دوخ  اب  ار  همه  دریگب و  يراـی  یلاـعت  هللا  یلا  ریس 

.تسا بجعت  ياج  تکاله  نیا 

هراّما سفن  زا  دارم  تسا و  هراّما  سفن  نامه  دوصقم  تسا و  دهع  يارب  سفنلا »  » هملک رد  مال  فلا و  هک  تسا  نیا  رهاظ  اذـه  یلع 
تسا سفن  نیمه  دارم  تسا  هدیسر  سفن  تمذم  رد  هک  یتایاور  رد  تسا و  وا  یناویح  ياهریس  طوقـس و  لاح  رد  ناسنا  سفن  مه 

داهج سفن و  هیکزت  بیذهت و  يارب  هک  یتاروتسد  و 
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نیا هب  لیامتم  ناسنا  سفن  هک  دنیامن  یم  داهنـشیپ  ار  یئاه  يریگـشیپ  ای  دـنراد  رظن  سفن  نیا  اب  داهج  هب  ًامیقتـسم  ای  هدیـسر  نآ  اب 
.دوش رت  لاعف  دوخ  یلامک  ریس  رد  ددرگن و  لاح 

هدومن هیـصوت  ار  تاماقم  نآ  یط  تیب : لها  دـیجم و  نآرق  ياه  یئامنهر  زا  هدافتـسا  اب  قالخا  ياـملع  هک  يا  هناـگراهچ  تاـماقم 
« هبقاعم  » و هبتاعم »  » و هطراشم »  » و هبـساحم »  » زا دـنترابع  تاماقم  نیا  سفن  لیمکت  هب  طوبرم  ای  تسا و  سفن  اب  داهج  طـخ  اـی  دـنا ،

: تسا هدش  دراو  زین  ثیداحا  رد  هکنانچ 

رد هکنیا  زا  شیپ  ار  دوخ  دـیئامن  هبـساحم  [ 7  ] ربکالا ضرعلل  اوزهجتو  اونزوت  نأ  لبق  اهونزو  اوبـساحت  نأ  لـبق  مکـسفنأ  اوبـساح  »
«. دیدرگ هدامآ  تمایق  زور  باسح  يارب  دیوش و  هدیجنس  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  دیجنسب  و  دیریگب ؛ رارق  تمایق  زور  باسح  ضرعم 

ار دوخ  سفن  دشن ؛ لوبقم  وا  ینابرق  دومن ، ینابرق  سپس  درک و  تدابع  لاس  لهچ  لیئارسا  ینب  زا  یـصخش  هک  تسا  تایاور  رد  و 
وت و زا  رگم  دش ) دراو  هچنآ   ) دـشن دراو  نم  هب  کل : الا  بنذـلا  امو  کنم  ّالا  تیتُوا  ام  : » تفگ داد و  رارق  شنزرـس  باتع و  دروم 

.تسا رتهب  تا  هلاس  لهچ  تدابع  زا  يدرک  دوخ  سفن  هب  هک  یخیبوت  دش  باطخ  وا  هب  وت » يارب  رگم  تسین  هانگ 

.دومن داهشتسا  تارافک  هب  ناوت  یم  زین  هبقاعم »  » رد هکنانچ  .دروآ  لاثم  ار  هانگ  زا  رجز  رذن  ناوت  یم  هطراشم »  » رد و 

.تسا هّنئمطم » سفن   » يرگید و  هماّول » سفن   » یکی دراد ، رگید  تالاح  نوؤش و  تبسانم  هب  سفن  هک  يرگید  ياه  مان  زا  يراب 

یقرواپ

.40 هیآ تاعزان ، هروس  [ 1]

.سفن داهج  باب  هعیشلا ، لیاسو  یفاک و  [ 2]

دننام سفن  [ 3]
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.دوش یم  هتفرگ  زاب  يریگزاب ، ریش  زا  ار  وا  رگا  هک  تسا  كدوک 

نک تفلاخم  .تسا و  یبرچ  رد  ّمس  دناد  یمن  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، وا  هدنـشک  هک  یتذـل  مدآ  يارب  دـنک  یم  هولج  کین  اسب  هچ 
.رامشب مهتم  ار  اهنآ  دنیامن ، مهاوخ  ریخ  هناصلاخ  ار  وت  رگا  ار و  اهنآ  نک  ینامرفان  ار و  ناطیش  سفن و 

.سفن اب  داهج  باب  لیاسو ، یفاک و  [ 4]

.42 هبطخ حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  [ 5]

.53 هیآ فسوی ، هروس  [ 6]

.ربکا داهج  باب  لیاسو ، یفاک و  [ 7]

هماول سفن 

تالامک یقیقح و  عفاـنم  زا  هچنآ  رب  هدـش و  رداـص  وا  زا  هک  یهاـنگ  رب  ار  دوخ  بحاـص  هک  یـسفن  زا  تسا  تراـبع  هماّول » سفن  »
.دیامن یم  تمالم  دوش  یم  توف  وا  زا  يورخا  تاجرد  یناسنا و 

سیلف هبکترا  بنذ  یلع  مدنی  مل  نم   » مکح هب  ددرگن ، نامیشپ  دوش و  رداص  یهانگ  صخش  زا  رگا  هک  تسا  نامیا  مئالع  زا  نیا  و 
شنزرـس تمالم و  نآ ، مزال  دوش  نامیـشپ  رگا  و  تسین .» نمؤم  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  زا  دوشن  نامیـشپ  هک  یـسک  [ 1  ] نمؤمب

.تسا هدش  رداص  وا  زا  هک  یهانگ  رب  تسا  سفن 

ار هانگ  قفانم  و  دیآ ، دورف  وا  رب  دسرت  یم  هک  دنیب  یم  یگرزب  گنس  هرخـص و  دننام  ار  دوخ  هانگ  نمؤم  هک  تسا  تیاور  رد  زین  و 
.دشاب هتسشن  وا  ینیب  رب  هک  دنیب  یم  یسگم  لثم 

[. 2 «. ] هفنأ یلع  ّرم  بابذک  هنأک  هبنذ  يریل  رفاکلا  ّناو  هیلع ، عقت  نأ  فاخی  هرخص  امنأک  هبنذ  يری  نمؤملا  ّنا  »

رایـسب هک  یـسفن  هب  دـنگوس  هن  (: » هماّوللا سفنلاب  مسُقا  ـال  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یـسفن  ناـمه  هماّول  سفن  نیا  و 
«. تسا هدننک  تمالم 

ره هب 
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نادـجو و يرادـیب  تمالع  هک  ار  نآ  دـیاب  یـسفن  نینچ  بحاص  دوش و  یم  هدافتـسا  هماول  سفن  حدـم  تاـیآ ، تاـیاور و  زا  لاـح 
.دنک شالت  رتالاب  بتارم  هب  لین  رد  دنادب و  تمینغ  تسا ، ریمض  نطاب و  یهاگآ 

یقرواپ

.هبوت باب  لیاسو ، یفاک و  [ 1]

.رذابا هب  ص )  ) ربمغیپ تیصو  ، 5 لصف ص257 ، میدق ، پاچ  قالخالا  مراکم  [ 2]

هنئمطم سفن 

لها تفـص  رد  هکنانچ  .دراد  شمارآ  هتفای و  نانیمطا  باقع  باوث و  هّقح و  دیاقع  هب  نآ  بحاص  هک  تسا  یـسفن  هنئمطم ،» سفن  »
: دیامرف یم  ع )  ) نینمؤملاریما يوقت ،

دننام تشهب  هب  تبسن  ناراکزیهرپ ، [ 1  ] نوبذعم اهیف  مهو  اهآر  دق  نمک  رانلاو  مهو  نومعنم  اهیف  مهو  اهآر  دـق  نمک  هنجلاو  مهف  »
نآ رد  هدید و  ار  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  شتآ ، هب  تبـسن  دنـشاب و  هدش  لیان  نآ  تمعن  هب  هدـید و  ار  نآ  هک  دنتـسه  یناسک 

«. دنشاب هدش  بذعم 

ریظن زین  تشاد ) مان  يراصنا » کـلام  نب  هثراـح   » تاـیاور یـضعب  بسح  رب  هک   ) تسا راـصنا  زا  یناوج  هب  طوبرم  هک  یتیاور  رد  و 
.تسه هلمج  نیمه 

نانیمطا نیا  تاجرد  هب  یگتـسب  تداعـس  تاجرد  تسا و  سفن  زاـتمم  نوؤش  زا  تسا ، نیقی  راـثآ  زا  هک  سفن  ناـنیمطا  لاـح  نیا 
.دوش یم  هدرمش  ماقم  رب  دیاز  مالک و  هلاطا  اجنیا  رد  نآ  حرش  هک  تسا  ضیوفت  لکوت و  میلست و  اضر و  نآ  نوؤش  زا  دراد و 

: باطخ هب  شبحاص  نآرق  بجوم  هب  هک  تسا  ماقم  نیا 

.دوش یم  زارفارس  [ 2 ( ] یتنج یلخداو  يدابع  یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیأای  )

هارکا شحور  ضبق  رب  نمؤم  ایآ  هحور : ضبق  یلع  نمؤملا  هرکی  له   » دش لاؤس  ع )  ) قداص ترضح  زا  هک  تسا  یفاک  رد  هکنانچ 
.دوش یم 

: دومرف
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توملا کلم  .دنک  نم  یبات  یب  عزج و  دیآ ، یم  وا  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  هک  یتقو  قیقحت  هب  دنگوس ؛» ادخ  هب  هن  هللاو : «ال 
هاگن نک ، هاگن  دیوگ : یم  سپس  .دوب  رـضاح  رگا  متـسه  تردپ  زا  رت  نابرهم  وت  هب  نم  دنگوس  ادخ  هب  نکن  عزج  دیوگ : یم  وا  هب 
اهنیا دـیوگ : یم  وا  هب  توملا  کلم  .دـنیب  یم  ار  همئا : ریاس  نیـسح و  نسح و  ارهز و  همطاـف  یلع و  و  ص )  ) دـمحم راونا  دـنک  یم 

.تسین رتدنیآ  شوخ  شحور  ضبق  زا  وا  يارب  يزیچ  چیه  تلاح  نیا  رد  تشهب  رد  وت  ياقفر  دنتسه ،

دنلب هبترم  هب  دـسرب  اـت  تسا  یتاـجرد  بتارم و  ياراد  زین  نیقی  هکناـنچ  دراد ، يددـعتم  بتارم  زین  هنئمطم  سفن  نیا  تسا  یهیدـب 
عضوم رس  رب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  البرک  یخیرات  تکرح  رد  دوب و  اراد  ار  سفن  نانیمطا  بتارم  نیرتالاب  هک  ع )  ) نیـسح ءادهـشلا  دیس 

زاب فده  بیقعت  میمصت و  ماجنا  زا  دیامن و  یم  تسس  ار  دارفا  نیرتروالد  نیرت و  عاجـش  هک  هاکناج  بئاصم  داتـسیا و  دوخ  یهلا 
( ...هنئمطملا سفنلا  اـهتیأای   ) هیآ نیا  هک  رجف  هروس  اذـل  .تشادـن  زاـب  شـسدقم  فدـه  بیقعت  میمـصت و  ماـجنا  زا  ار  وا  دراد ، یم 

: تسا تیاور  رد  تسا و  هدش  يراذگمان  ترضح  نآ  مان  هب  تسا ، نآ  هیآ  نیرخآ 

، نآ اریز  ناتیاه  هلفان  اه و  هضیرف  رد  ار  رجف  هروس  دیناوخب  [ » 3 ( ] ع  ) نیسحلا هروس  اهناف  مکلفاونو  مکضئارف  یف  رجفلا  هروس  اؤرقا  »
«. تسا ع )  ) نیسح هروس 

مهسفنأ یفو  قافالا  یف  انتایآ  مهیرنس  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنیا  لثم  تسا  ءیش  دوخ  ءیش و  تاذ  سفن ، يانعم  نیموس  و 
هنا مهل  نیبتی  یتح 
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«. تسا قح  نآ  هک  دوش  راکشآ  ات  مینادرگ  یم  نشور  ًالماک  ناگدنب  سوفن  ناهج و  قافآ  رد  ار  دوخ  تردق  تایآ  ام  [ » 4 ( ] قحلا

: دیامرف یم  نینچمه  و 

«. دیرگن یمن  تریصب  مشچ  هب  ناتدوخ  رد  ایآ  [ » 5 ( ] نورصبت الفأ  مکسفنأ  یفو  )

.اعد نیمه  رد  کسفن »  » لثم و 

.دراد تافانم  دشاب ، اهنآ  ینعم  هب  هک  يرهاظ  ای  سفن  ریمض  ای  بیاغم  ای  بطاخم  ریمض  هب  نآ  هفاضا  اب  ینعم  نیا  هک  دوشن  هتفگ 

هدـننک نییعت  هفاضا ، نیا  عقاو  رد  تسا و  دوصقم  هیلا  فاـضم  سفن  هک  تسا  نیا  هفاـضا  هدـیاف  اـجنیا  رد  هک  تسا  نیا  شتلع  اریز 
لثم .تسا  لصاح  هیلا  فاضم  فاضم و  نیب  تیئود  رابتعا  نیا  هب  دـیامن و  یم  جراـخ  دراد  هک  یقـالطا  زا  ار  نآ  دوش و  یم  سفن 

.امش صخش  و  امش ، دوخ  میئوگ  یم  هکنیا 

: تسا هیآ  نیا  رد  هکنانچ  تسا  ناج  حور و  سفن ، يانعم  نیمراهچ 

ارف شگرم  زوـنه  هک  ار  نآ  دریگ و  یم  ار  حاورا  گرم ، تقو  ادـخ  [ » 6 ( ] اهمانم یف  تمت  مل  یتلاواهتوم  نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  )
«. دریگ یم  ار  شحور  باوخ  رد  هدیسرن 

: تسا ع )  ) نینمؤملاریما هب  بوسنم  رعش  رد  و 

هسوبحم اهتارفز  یلع  یسفن 

تارفزلا عم  تجرخ  اهتیلای 

«. تسا وا  تسد  رد  مناج  هک  یئادخ  هب  مسق  هدیب : یسفن  يذلاو  : » دیوگ یم  هک  یسک  لوق  دشاب  مسق  نیا  زا  دیاش  و 

یقرواپ

هبطخ 193. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 1]

وا و  وا ) يدـبا  ياهتمعن  هب   ) دونـشخ وت  هک  يآ  زاـب  تراـگدرورپ  روضح  هب  زورما  ادـخ ) داـی  هب   ) مارآ لد  یـسدق و  سفن  يا  [ » 2]
هروس «. ) وش لخاد  نم  ناوضر )  ) تشهب رد  يآ و  رد  نم  صاخ  ناگدنب  فصو  رد  يآ و  زاب  تسا  وت  کین ) لامعا   ) زا یضار 
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(. 30 27 هیآ رجف ،

(. روسلا هءارق  باوث   ) قودص خیش  لامعالا  باقعو  لامعالا  باوث  [ 3]

.53 هیآ تلصف ، هروس  [ 4]

.21 هیآ تایراذ ، هروس  [ 5]

.42 هیآ رمز ، هروس  [ 6]

توبن یبن و 

داعم شاعم و  رما  رد  نانآ  تلع  ندرک  فرطرب  يارب  وا  ناگدنب  زا  نادنمدرخ  نیب  ادخ و  نیب  ترافـس  توبن » : » دـیوگ یم  بغار » »
تـسا حیحـص  دنیوگ و  یم  یبن  دنریگ  یم  مارآ  نآ  يوس  هب  كاپ  ياه  لقع  هچنآ  هب  تسا  هدـنهد  ربخ  هکنیا  يارب  ار  یبن  تسا و 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  هدنهد ، ربخ  ینعی  دشاب  لعاف  ینعم  هب  لیعف  هک 

«. داد ربخ  ملاع ) رارسا  همه  زا   ) هاگآ ياناد  يادخ  ارم  تفگ ): ربمایپ  [ ») 1 ( ] میحرلا روفغلا  انأ  ینأ  يدابع  ءیبن  )

یقرواپ

.3 هیآ میرحت ، هروس  [ 1]

لوسر

لوسر دوش ، یم  هدرب  هک  یمایپ  نخـس و  هب  هاگ  دـیوگ  یم  بغار  هکنانچ  تسا و  روآ  مایپ  رب و  مایپ  هداتـسرف و  ياـنعم  هب  لوسر » »
هکئالم ءایبنا و  رب  لُـسُر  لوسر و  .دوش و  یم  هتفگ  لوسر  زین  دـنک  یم  لـمحت  ار  تلاـسر  هک  یـصخش  رب  هکناـنچ  .دوش  یم  هتفگ 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  .دوش  یم  هتفگ  لوسر  زین  دشاب  هدش  هداتسرف  يراک  ماجنا  يارب  هک  یسک  رب  دوش و  یم  قالطا 

«. درک دنهاوخن  يریصقت  چیه  اهنآ  حور  ضبق  رد  دنناریم و  یم  ار  وا  ام  نالوسر  [ » 1 ( ] نوطرفی مهو ال  انلسر  هتّفوت  )

هداتـسرف اهنآ  يوس  هب  هک  دـشاب  یناـسک  بوبحم  هدـش  اـسرا  نآ  يارب  لوسر  هک  يرما  هک  تسا  نیا  زا  معا  نآ  تاـقالطا  دراوم  و 
.دشاب اهنآ  هورکم  ای  هدش 

ینعم نیا  هب  هن  تسین  يروآ  مایپ  تلاسر و  یبن ، موهفم  رد  هک  تسا  نیا  لوسر  یبن و  قرف  تفگ  ناوت  یم  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  اـنب 
هک ظاحل  نیا  زا  دنیوگ  یم  یبن  لوسر و  هک  ار  یصخش  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  .دشابن  لوسر  یبن ، هک 
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زا .دـنیوگ و  یم  یبن  وا  هب  دوش  یم  یحو  وا  هب  هک  تسا  يروما  ماـکحا و  یبیغ و  قیاـقح  ادـخ و  زا  هدـش  هداد  ربخ  هدـنهد و  ربخ 
زا یتمـسق  رد  تسا  نکمم  نیا  رب  اـنب  .دوش  یم  هتفگ  لوسر  وا  هب  تسا  غیلبت  هب  رومأـم  تلاـسر و  لـصاح  هداتـسرف و  هکنیا  ظاـحل 

نآرق ریغ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یئاهربخ  زا  يرایـسب  لثم  .دـشاب  یبن  هدـنهد و  ربخ  دـشابن و  روآ  ماـیپ  دـهد  یم  هک  یئاـهربخ 
ناونع هب  اهربخ  نیا  هک  دنا  هداد  نآ  لاثما  ناگتـشرف و  فونـص  منهج و  تشهب و  عاضوا  یبیغ و  روما  هدنیآ و  هتـشذگ و  زا  دـیجم 

طابترا و بیغ  ملاع  اب  هک  یـصخش  ادـخ و  يوس  زا  روآ  مایپ  هک  تسا  یئاـهربخ  هکلب  هدـشن ، ناـیب  مدرم  يارب  ادـخ  يوس  زا  ماـیپ 
.دهد یم  ربخ  نآ  زا  دراد  لاصتا 

تحـص هجو  ددرگ و  یم  قالطا  مه  توبن  دوش  یم  قالطا  تلاسر  هک  یتیثیح  نامه  هب  تسا و  مأوت  توبن  اب  اج  همه  تلاـسر  اـما 
اما تسا  تلاسر  لوسر و  زا  معا  توبن  یبن و  موهفم  نیا  رب  انب  .دـشاب  یم  تلاسر  بحاص  رب  یبن  لمح  تحـص  هجو  لوسر ، لمح 
یبن دندحاو و  ًاقادصم  لوسر  یبن و  تفگ  ناوت  یم  هکلب  .دشاب  هتـشاد  قادصم  ود  معا  قلطم ، صخا  معا و  لثم  هک  درادـن  یموزل 

.تسا تلاسر  زا  معا  هک  تسا  یتهج  ظاحل  هب  لوسر  رب  نآ  قالطا  دنچ  ره  دوش  یمن  قالطا  لوسر  ریغ  رب 

هکنیا اـب  لیئارـسا  ینب  ياـیبنا  زا  یـضعب  رب  نوچ  دوش  هتفگ  مینکن و  لوـبق  دـندحاو  ًاقادـصم  لوـسر  یبـن و  هک  ار  تهج  نیا  رگا  و 
تلاسر
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.تسین لوسر  يا  یبن  ره  تسا و  یبن  یلوسر  ره  نیا  رب  انب  تسا ، هدش  قالطا  یبن  دنتشادن  موق  يارب  یمایپ  و 

.دوش یم  قالطا  لسرم  ریغ  یبن  رب  هک  تسا  یتیثیح  ناـمه  ظاـحل  هب  لوسر  رب  یبن  قـالطا  تروص ، ره  هب  هک : تسا  نیا  شخـساپ 
هک تسا  نیا  دوش  هدافتسا  [ 2 (. ] نیرذنمو نیرـشبم  نییبنلا  هللا  ثعبف  : ) هفیرـش هیآ  زا  تسا  لمتحم  هک  يرگید  هتکن  نیا ، رب  هوالع 

یلوعفم مسا  هدـش و  هداد  ربـخ  ياـنعم  هب  دـنچ  ره   ) توبن بصنم  ماـقم و  ياراد  هکنآ  زا  سپ  ینعی  دومرف ، ثوـعبم  ار  ءاـیبنا  ادـخ 
زا لبق  ناربمغیپ  هک  دـشاب  هدـش  عقاو  وحن  نیا  هب  هک  دراد  ناکما  نیا  رب  انب  داتـسرف  تلاـسر  هب  تخیگنارب و  ار  اـهنآ  دـندش  دـشاب )

نیب تسین  یقرف  دش  هتفگ  هچنآ  رد  دشاب و  هدش  رگید  وحن  هب  حیرصت  هک  يدراوم  رد  رگم  دنـشاب  هدش  لیان  توبن  ماقم  هب  تلاسر 
دش و هتفگ  هک  یهوجو  مامت  رب  انب  دشاب و  نأشولُع  هبتر و  يدنلب  يانعم  هب  توبن »  » زا قتشم  هکنیا  ای  دشاب  أبن »  » زا قتـشم  یبن  هکنیا 

تحارـص هک  نیلـسرملا » متاخ   » فالخ هب  دـشاب  یم  لسر  ءایبنا و  ماـمت  متاـخ  ياـنعم  هب  نییبنلا » متاـخ   » رگید تـالامتحا  هوجو و 
.درادن ار  نییبنلا » متاخ  »

تلاـسر و متخ  رب  تلـالد  طـقف  تسا  هدـش  هتفگ  هملک  ود  نیا  قرف  رد  هک  یهوجو  زا  یـضعب  بسح  رب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  و 
هک دوش  هتفگ  دنچ  ره  دراد  تلاسر  توبن و  نایاپ  رب  تلالد  تحارـص  هب  نییبنلا » متاخ   » اذل دراد و  قلخ  ادـخ و  نیب  ترافـس  نایاپ 

زین دهد  یم  ادخ  زا  ربخ  باوخ  طسوت  هب  هک  یسک  رب  یبن 
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دوش یم  قـالطا  دـهد  یم  ربخ  باوخ  زا  هک  یـسک  رب  طـقف  یبن  هک  تسین  نیا  دوصقم  هک  تسا  حـضاو  رپ  نوچ  دوش  یم  قـالطا 
، نکمم طئاسو  همه  ای  یحو ، میقتسم  یقلت  ای  هتشرف ، هدهاشم  هطساو  هب  هک  یسک  رب  یبن  قالطا  هکنانچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب 

یم ربخ  باوخ  زا  طقف  هک  یسک  رب  تسا  رایسب  برع  ناسل  لک  رعش و  ثیدح و  نآرق و  رد  تسا و  حیحص  دهد ، یم  ربخ  ادخ  زا 
تغل و فلاـخم  دوـب  ینعم  نـیا  صوـصخ  هدارا  رب  يا  هـنیرق  هـک  دـش  لامعتـسا  يدروـم  رد  رگا  دراد و  لامعتـسا  زّوـجم  زین  دـهد 

.دشاب یمن  حالطصا 

یقرواپ

.61 هیآ ماعنا ، هروس  [ 1]

(. 213 هیآ هرقب ، هروس   ) .دنناسرتب ار  نادب  دنهد و  تراشب  ار  ناراکوکین  ات  داتسرف  ار  نالوسر  ادخ  [ 2]

تجح

.دوـش یم  جاـجتحا  لالدتـسا و  نآ  هب  يزیچ  مدـع  دوـجو و  لـثم  ضیقن ، فرط  ود  زا  یکی  تحـص  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تجح 
دوخ ناگدنب  رب  نآ  هب  ادخ  هک  تسا  يزیچ  ره  ادخ ) ياهتجح   ) یهلا جـجح  دـشاب و  میقتـسم  هار  رگنایب  هک  تسا  یتلالد  نینچمه 

.دشاب هدرک  تیاده  دوخ  يوس  هب  نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  ناگدنب  ای  دیامن ، جاجتحا 

ره هدـیدپ و  ره  یهانتم ، ریغ  ياـهتمعن  یهلا و  تاـیآ  ماـمت  تسا ، تجح  ملاـع  لـک  تسا ، تّجح  همه  ءاـیبنا  تازجعم  نیا ، رب  اـنب 
، اهلگ ناهایگ و  اوه ، ارحـص و  ایرد و  ناگدـنبنج  دـنتجح ، همه  تسا  رارقرب  اهنآ  رد  هک  یتاماظن  اهنآ و  يازجا  ءاضعا و  قولخم و 

ملق اهتخرد  مامت  رگا  هک  دـنیادخ  ياهتجح  همه  تسا ، اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  و  اهنآ ، ياه  هفوکـش  اـهگرب و  ناـتخرد و 
دنشاب و
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.دش دهاوخن  مامت  یهلا  تاملک  دنسیونب  ار  یلاعت  قح  ياهتجح  تایآ و  تاملک و  دنهاوخب  دندرگ و  دادم  ایرد  تفه 

[. 1 (. ] هللا تاملک  تدفنام  رحبأ  هعبس  هدعب  نم  هدمی  رحبلاو  مالقأ  هرجش  نم  ضرالا  یفام  نأ  ولو  )

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  شتقرو  ره 

اهلولـس و شنطاب و  رهاظ و  ياضعا  تسوپ و  ناوختـسا و  نوخ و  زغم و  نابز و  شوگ و  مشچ و  شدوخ و  ناـسنا ، دارفا  زا  درف  ره 
عاضوا و همه  زیچ و  همه  هصالخ  یتسردـنت و  یگدـنز و  رمع و  .تسا  تجح  نارگید  رب  شدوخ و  رب  شزمرق  دیفـس و  ياهلوبلگ 

هدیدن ار  تایآ  همه  نیا  هدیسرن و  یهاگآ  هب  ناسنا  رگا  هک  دنتجح  همه  همه و  فلتخم ، رظانم  شخب و  یهاگآ  ياه  بیشن  زارف و 
نآرق دندنب ، یم  وا  رب  ار  رذـع  هار  دـنیامن و  یم  موکحم  ار  وا  هدـش و  هماقا  وا  هیلع  اهتجح  نیا  همه  دـشاب ، هدـش  فرحنم  طخ  زا  و 

ره زین  نآ  تایآ  تسا و  تجح  تیرشب  همه  رب  شیاهتیاده  ماکحا و  و  ص )  ) ایبنالا متاخ  ترضح  یقاب  هزجعم  ادخ و  باتک  دیجم 
ياهتجح نیرتگرزب  دشاب ، هدش  ینید  دیاقع  فراعم و  رب  تجح  هماقا  جاجتحا و  تایآ  دوخ  رد  هکنآ  رب  هوالع  .تسا  تجح  مادک 

.دشاب یم  ناربمغیپ  تیاده  رارمتسا  هک  تسا  ءایصوا  تماما  ءایبنا و  توبن  یحو و  تمعن  رگید  تسا و  لقع  یکی  یهلا 

هب دهد و  یم  زیمت  ار  دب  کین و  رش و  ریخ و  دزاس و  یم  نشور  ار  ناسنا  ناج  نورد  هک  تسا  یـشبات  رپ  دنمورین و  نکفارون  لقع ،
نیا هدنز  تادوجوم  ریاس  رب  ار  ناسنا  ادخ  نآ  هلیسو 
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.تسا هداد  يرترب  یکاخ  هرک 

ياه همانرب  نیبم  هدـنناسر و  و  لادـتعا ، نابهگن  رایعم و  و  نازیم ، لـقع و  ياـمنهار  و  يداـهلا ،»  » مسا روهظ  زین  تماـما »  » و توبن » »
.دنناسنا یلمع  يرکف و  تداعس  ياه  هخسن  یهلا و 

دوش یم  تیاده  ینیقی  فراعم  و  ترخآ ، ایند و  و  مسج ، حور و  تداعس  ياه  همانرب  هب  ءایصوا ، تماما  ءایبنا و  توبن  قیرط  زا  رشب 
.دشون یم  نآ  ياهیهاگآ  مولع و  لالز  همشچ  زا  و 

همه نآ  اب  ءامکح  هفسالف و  .تفرگ  یمن  رارق  رشب  رایتخا  رد  ینیقی  یعطق و  ار  چیه  دوب ، هداتـسرفن  ار  اهنآ  ادخ  دندوبن و  ءایبنا  رگا 
، دنهدب رظن  عطق  روطب  دننزب و  فرح  نابز  کی  هب  هدومن  لوغشم  دوخ  هب  ار  رشب  رکف  هک  یلئاسم  رد  دنا  هتسناوتن  قارطمط ، دایرف و 

لئاـسم نیا  رد  ار  دوخ  ینادرگرـس  هدومن و  راـهظا  فلتخم  تارظن  لـئاسم  نیا  رد  شیگدـنز ، هرود  رد  فوـسلیف  کـی  اـسب  یتـح 
.دنک یم  راکشآ 

وگزاب رـشب  يارب  ار  لئاسم  نیا  نیقی  نامیا و  زا  راشرـس  تیعطاق و  لامک  اـب  ناـبز و  کـی  همه  هک  دـندوب  ءایـصوا  ءاـیبنا و  نیا  اـما 
.دندرب نایم  زا  ار  اه  تلالض  اهریحت و  اهیکیرات و  دندرک و 

سّدقم صخش  اهنآ ، مّتا  مظعا و  دنتسه و  یهلا  ججح  اهنیا  اذل  .درادن  قح  تیرشب  رب  فنص  نیا  ردقب  رشب  فانصا  زا  یفنـص  چیه 
یم راوگرزب : نآ  دـنزرف  هدزای  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح ، نآ  نانیـشناج  ءافلخ و  و  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  ءایبنالا  متاخ 

.دنشاب

نت هدراـهچ  نیا  تیجح  روهظ  اـما  دـنتجح  تسه  هچ  ره  همه و  تسا و  رامـشیب  یهلا  ياـهتجح  دـش  هتفگ  هک  روـط  نآ  هچ  رگا  و 
هک تسا  نانچ 
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.دوش یم  هدیمهف  هسدقم  تاوذ  نیا  نآ  زا  دوش  هتفگ  ججح  تجح و  تقو  ره  هتفرگ و  رارق  اهنآ  عاعشلا  تحت  ججح ، همه 

هفیرش تاوذ  نیا  هب  تجح  مسا  نانچ  دشاب و  یم  ع )  ) رظتنم يدهم  نامزلا  بحاص  ترـضح  مظعا ، هللا  یلو  قلطم ، تجح  زورما  و 
دننام دـنا  هداهن  مان  همامالا »  » ای تجح  باتک  ار  اهنآ  فیرـش  تالاح  تماما و  هب  طوبرم  ياـهباتک  زا  يرایـسب  هک  هتفاـی  صاـصتخا 

رد ع )  ) نینمؤملاریما زا  يورم  فیرش  ثیدح  زا  هکلب  ینیلک  مدقا  لجا  خیش  فیلأت  یفاک ، فیرـش  باتک  باوبا  زا  هجحلا »  » باتک
ادخ و ياهتجح  دنامب ، یقاب  تجح  نودب  رگا  نیمز  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هعیـش  ینـس و  زا  رگید  ياهباتک  و  ح147 )  ) هغالبلا جهن 

تجح ماما و  رگا  ددرگ و  یم  ماـمت  تجح ، ماـما و  دوجو  هب  زین  جـجح  ریاـس  تیجح  هک  ینعم  نیا  هب  .ددرگ  یم  لـطاب  وا  تاـنیب 
مالک باب  نیا  رد  شخب  دـیما  فیطل و  یناعم  زا  ددرگ و  یمن  اهنآ  رذـع  عطق  بجوم  مدرم  رب  رگید  ياـهتجح  هب  جاـجتحا  دـشابن ،

تمایق زور  رد  امـش و  يارب  مدـهاش  نم  [ 2  ] مکنع همایقلا  موی  جـیجحو  مکل  دـهاش  امأ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  ع )  ) یلوم ترـضح 
(«. تجح هب  میامش  زا  عفادم  و   ) میامش زا  تجح  هدننک  هماقا 

یقرواپ

.26 هیآ نامقل ، هروس  [ 1]

.174 هبطخ هغالبلا ، جهن  [ 2]

تلالض لالض و 

نآ دـض  تسا و  تلالـض » ، » يرهق ای  دـشاب  يدـمع  هاوخ  دایز و  اـی  دـشاب  مک  هاوخ  نآ ، زا  ندـش  فرحنم  تسار و  هار  زا  لودـع 
: تسا مسق  ود  رب  تیاده  تلالض و  زا  کی  ره  دشاب و  یم  تیاده » »

ریاس تینادحو و  ادخ و  تفرعم  لثم  يداقتعا ، فراعم  مولع و  رد  تیاده  لالض و  لوا ؛
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تلالـض اهنآ  رد  قح  زا  لودـع  اهنآ و  راکنا  هک  هریغ  داعم و  تماـما و  توبن و  تفرعم  هتمظع و  ّتلج  وا  لاـمج  لـالج و  تاـفص 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  .تسا 

ینامسآ و ياهباتک  ناگتشرف و  ادخ و  هب  هک  ره  [ » 1 ( ] ًادیعب ًالالض  ّلض  دقف  رخالا  مویلاو  هلـسرو  هبتکو  هتکئالمو  هللااب  رفکی  نمو  )
«. تسا هداتفا  رود  تداعس ) تاجن و  هار  زا  و   ) هدنام ورف  یهارمگ  هب  تخس  دوش ، رفاک  تمایق  زور  نالوسر و 

: دیامرف یم  هکنانچ  تسا ، تیاده  اهنآ  هب  فارتعا  نامیا و  و 

حرـشنم نشور و  مالـسا  رون  هب  ار  شبلق  دهاوخ ، ار  وا  تیاده  ادخ  ار  هک  ره  [ » 2 ( ] مالسالل هردص  حرـشی  هیدهی  نأ  هللا  دری  نمف  )
«. دنادرگ

بتارم و مسق ، ود  ره  رد  تیاده  تلالض و  هک  تسا  یهیدب  .تسا  یعرـش  ماکحا  هب  هقف  یلمع و  مولع  رد  تیاده  لالـض و  مود ؛
یتهارک اـی  یبابحتـسا  مکح  کـی  هب  تبـسن  یتـح  يدروم  رد  یـصخش  تسا  نکمم  ینعی  .تسا  دراوم  بسح  هب  دراد و  یتاـجرد 

.دشاب هتفای  تیاده  رگید  دراوم  رد  دشاب و  هارمگ 

اذا ضعب  قوف  اهـضعب  تاملظ   ) لماک قادصم  هک  تسا  رـشب  طوقـس  ياه  هیواه  نیرتدب  قلطم  تلالـض  لالـض و  هک  تسا  حضاو 
تسا و دید » دناوتن  چیه  درآ  نوریب  ار  دوخ  تسد  یسک )  ) رگا هک  دریگ  رارق  مه  يور  نانچ  اهتملظ  [ » 3 ( ] اهاری دکی  مل  هدی  جرخ 

نآ فرـشا  لمکأ و  قادـصم  هک  تسا  ظوفحم  حول  مولع  هب  شلاصتا  وا و  حور  زاورپ  رـشب و  جوا  هبترم  نیرتالاب  قلطم » تیادـه  »
[. 4  ] .دنشاب یم  قلطم  تیاده  رهظم  یهلا  ياهتجح  ءایصوا و  ءایبنا و  ریاس  ناشیا  زا  سپ  دنشاب و  یم  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ترضح 

و
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.دنتیاده رهاظم  زا  دنراد  هک  یتاجرد  قبط  ینابر  ياملع  ناراوگرزب و  نآ  بتکم  ناگتفای  شرورپ  صاخ و  باحصا  نینچمه 

رثؤم دح  هچ  ات  شدوخ  تیاده  تلالض و  رد  رشب  رایتخا  تسا  ثحبم  نیا  تسا ، حرطم  تیاده  تلالـض و  رد  هک  یثحابم  زا  یکی 
رب دراد  تلالد  هک  یتایآ  ینعم  تسا  يرایتخا  ياراد  رگا  تسین و  راـتخم  اـی  تسا  راـیتخا  ياراد  عوضوم  نیا  رد  ًالـصا  اـیآ  تسا ،

؟ تسیچ دیامن  یم  هارمگ  دهاوخب  ار  سک  ره  دنک و  یم  تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  سک  ره  هکنیا  رب  هکلب  نیملاظ و  لالضا 

ره ادخ  [ » 6 ( ] ءاشی نم  هللا  ّلضی  کلذـک   ) و دـنادرگ .» یم  هارمگ  ار  نارگمتـس  ادـخ  [ » 5 ( ] نیملاظلا هللا  لضیو  : ) تاـیآ نیا  لاـثم 
رد هک  ار  يرگمتـس  مدرم  ادـخ  [ » 7 ( ] باترم فرـسم  وه  نم  هللا  ّلـضی  کلذـک   ) و دـنک .» یم  هارمگ  نینچ  نیا  دـهاوخب ، ار  سک 

.؟» دنادرگ یم  هارمگ  نینچ  نیا  دنبیر  کش و 

دریذپ و یم  تساوخ  هک  يا  هدیقع  ره  هک  تسا  رـشب  نیا  تسا و  راتخم  ایند  نیا  رد  دوخ  هار  باختنا  رد  رـشب  هک  تسا  نیا  باوج 
هداد تبـسن  وا  لعف  هب  ریغ  لالـضا  شدوخ و  تلالـض  ددـعتم  تایآ  رد  هکنانچ  .دـنیزگ  یم  رب  دوخ  راـیتخا  هب  ار  دوخ  شور  هار و 

هار رب  سک  ره  [ » 9 ( ] اهیلع لضی  امناف  ّلض  نمو   ) لـثم و  درک .» هارمگ  ار  ناـنآ  يرماـس  [ » 8 ( ] يرماسلا مهّلـضأو  : ) لثم تسا  هدش 
ادـخ و ینامرفان  سک  ره  [ » 10 ( ] ًانیبم ًالالـض  ّلـض  دـقف  هلوسرو  هللا  صعی  نمو   ) لـثم و  تسا .» وا  دوخ  رب  شناـیز  تفر  یهارمگ 

( هلیبس نع  ّلض  نمب  ملعأ  وه   ) لثم و  تسا .» هداتفا  یتخس  یهارمگ  رد  قیقحت  هب  دنکب  ار  شلوسر 
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( لیبسلا ءاوس  نع  اّولـضو  ًاریثک  اولـضأو   ) لثم و  دناد .» یم  رتهب  هتفای  تیاده  هکنآ  هدش و  هارمگ  وا  هار  زا  هک  ار  یـسک  ادخ  [ » 11]
«. دنداتفا رود  هب  تسار  هار  زا  دندرک و  هارمگ  ار  يرایسب  [ » 12]

قح و زا  لودـع  رب  رابجا   » ینعم هب  لالـضا  رب  تلالد  نآرق  رگید  رایـسب  تایآ  هب  هجوت  اب  هللا » هّلـضأ   » و هللا » لضی   » لثم یتایآ  اما  و 
یتلالض دنرادن و  ینعم  نیا  رب  یتلالد  هجو  چیه  هب  دنا ، هدرک  رایتخا  بلس  ربج و  مهوت  اهنآ  زا  یضعب  هک  یتایآ  درادن و  فارحنا »
لالضا ار و  رگید  یضعب  رشب  دارفا  زا  یضعب  لالضا  رد  هکنانچ  .درادن  دوجو  دیامن  رایتخا  بلس  هک  یلالـضا  دشابن و  يرایتخا  هک 
تلالـض دوـش  يوریپ  رگا  هک  یتاـئاوغا  نآ و  نییزت  تلالـض و  هب  توـعد  زا  ریغ  تسین و  نیب  رد  راـیتخا  بلـس  هلأـسم  زین  ناـطیش 

هک ره  دروایب و  ناـمیا  دـهاوخ  یم  هک  ره  [ » 13 ( ] رفکیلف ءاش  نمو  نمؤیلف  ءاش  نمف  ( ؛ تسین يراـیتخا  فـالخ  ربج و  دوب ، دـهاوخ 
«. دوش رفاک  دهاوخ  یم 

یبیغ و ياهکمک  عطق  دوخ و  هب  هدـنب  ندـش  راذـگاو  نالذـخ و  زا  تسا  ترابع  دوش ، یم  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هک  یلالـضا  اـما  و 
اهددم ندیـسر  تایانع و  نیا  لوبق  يارب  ار  دوخ  تیلها  هدنب  هک  یمادام  دوش ، یم  کلاهم  زا  تاجن  بجوم  هک  یتایانع  تاماهلا و 

هب دندرک ، ششوک  ام  هار  رد  هک  نانآ  [ » 14 ( ] انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو   ) یـضتقم هب  دشاب  هدهاجم  هار  رد  دیامن و  ظفح 
یشکرس نایغط و  یتقو  یلو  ددرگ ، یم  یئامنهار  وا  ياههار  هب  دسر و  یم  وا  هب  یهلا  ياهتیاده  مینک .» یم  ناشتیاده  شیوخ  هار 
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مهیلع ءاوس   ) قادصم دوش و  یم  هدراذگاو  دوخ  هب  درمش ، کبـس  ار  ادخ  رما  دومن و  لمع  دشاب  ادخ  زا  زاین  یب  هکنآ  دننام  درک و 
مه اجنیا  رد  .دـندرگ  یم  دروآ » دـنهاوخن  نامیا  یناـسرتن  هچ  یناـسرتب و  ار  اـهنآ  هچ  [ » 15 ( ] نونمؤی مهرذـنت ال  مل  مأ  مهترذـنأء 

هتشاذگاو دوخ  هب  هکنآ  زا  سپ  اذل  هدومن و  طقاس  یبیغ  ضویف  كرد  تیحالـص  زا  ار  دوخ  رایتخا ، هب  راکهانگ  یـصاع و  صخش 
يونعم تاجرد  بسک  زا  شندش  مورحم  دوخ و  لاح  هب  وا  ندش  راذگاو  تسا و  هدش  راتفرگ  تلالـض  هیت  رد  دوخ  رایتخا  هب  دـش ،
هکنانچ دـیامن  یم  مهارف  دوخ  يارب  دوخ  هک  تسا  یتبقاع  تسا و  وا  دوخ  لامعا  یعـضو  یعیبط و  هجیتن  زین  یبوبر  هاـگرد  برق  و 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد 

تـشز لامعا  هب  هک  نانآ  راک  ماجنارـس  [ » 16 ( ] نوئزهتـسی اهب  اوناکو  هللا  تایآب  اوبذـک  نأ  يأوسلا  اوءاسأ  نیذـلا  هبقاـع  ناـک  مث  )
«. دندرک رخسمت  بیذکت و  ار  ادخ  تایآ  هدش و  رفاک  هک  دش  نیا  دنتخادرپ ،

یئانتعا یب  یشکرس و  يور  زا  رگا  صوصخلاب   ) نایغط هانگ و  هچ  ره  دوش و  یم  کیرات  وا  بلق  دنیوج و  یم  يرود  وا  زا  هکئالم 
یم رت  کیرات  شبلق  هدش و  رتشیب  یصاعم  نیا  بحاص  زا  هکئالم  يرود  دوش  دایز  دشاب ) تفلاخم  رب  رارـصا  یقیقح و  معنم  رما  هب 

.دوش یم  مهارف  وا  اب  یسنا  ینج و  نیطایش  تبحاصم  هنیمز  ددرگ و 

هب کمک  رومأم  یهلا و  دونج  هک  هکئالم  دـبای ، شیازفا  صخـش  رد  ینیب  ادـخ  ینیبن و  دوخ  يربنامرف و  تعاـطا و  هچ  ره  هکناـنچ 
هک دنوش  یم  کیدزن  يدح  ات  وا  هب  دنتسه و  حلاص  ناگدنب 
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.دندنب یم  نیطایش  رب  ار  هار  دنریگ و  یم  ارف  ار  وا  وس  همه  زا 

مه یتقو  سکعب ، هعامج » هدحو  نمؤملا   » .دـننک یم  ادـتقا  وا  هب  هکئالم  دتـسیا ، یم  زامن  هب  یتقو  نمؤم  هک  تسا  ثیداحا  رد  اذـل 
.ددرگ یم  فیعض  ای  بلس  وا  زا  یبیغ  تاکرب  لوزن  تیحالص  دنوش و  یم  رود  وا  زا  هکئالم  دنک  تیصعم  يا  هدنب  هک 

هکنانآ ریغ  يارب  نآ  لیصافت  هب  یهاگآ  هک  تسا  یهلا  ردق  اضق و  لئاسم  ءزج  مه  تالالضا  نیا  هلأسم  هک  تسا  نیا  رگید  باوج 
دشاب و نیرما » نیب  رما   » عورف زا  هک  دیاش  دوش و  یمن  مهارف  نیموصعم : ریاس  و  ص )  ) مرکا لوسر  ینعی  دنـشاب ، هللا  دـنع  نم  دـیؤم 
هب ملاـع  دوـخ  ادـخ  تسا و  لـئاسم  نیمه  زا  زین  دوـش  یم  بوـلطم  هب  لوـصو  هـب  یهتنم  هـک  هصاـخ  ياهتیادـه  تاـقیفوت و  هلأـسم 

.تسا نآ  یگنوگچ 

دوش یم  هدافتـسا  ناربمغیپ  نداتـسرف  تاّوبن و  تمکح  نآ و  لک  لوزن  تمکح و  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  تسا و  ملـسم  هک  هچنآ 
بلس هلحرم  رگا  تسا و  موقرم  ياه  تمکح  مامت  یفان  وا  ندوب  راتخم  ریغ  تسا و  راتخم  تلالض  تیاده و  رد  رـشب  هک  تسا  نیا 

.دنک یم  مهارف  ار  نآ  تامدقم  هکنیا  تسا و  وا  دوخ  رایتخا  ءوس  هب  دیآ ، یم  ولج  رایتخا 

ای هیآ  تسا ، ءاکتا  دروم  شمالک  زا  ملکتم  ره  دارم  راهظتـسا و  رد  هک  یماقم  یلاح و  نئارق  رگید و  تایآ  زا  رظن  عطق  اب  نیا  رب  انب 
ناوت یمن  دومن و  تفایرد  ار  نآ  روهظ  ماقم ، لاح و  نئارق  رگید و  تایآ  هب  هجوت  اب  دیاب  دـیامن ، رایتخا  یفن  رب  تلالد  هک  یثیدـح 

هلمج کی 
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نآ دنک  یم  دامتعا  نآ  هب  هک  ینئارق  دراد و  شراتفگ  زا  هک  يدصاقم  وا و  فده  هدـنیوگ و  قطنم  رب  هجوت  نودـب  تفرگ و  ار  يا 
تاریدـقت تاماظن و  تمکح و  بسح  رب  اما  تسا  ادـخ  بناـج  زا  ود  ره  لالـضا  تیادـه و  میئوگ : یم  اذـه  یلع  دومن و  ینعم  ار 

.تشاد دهاوخ  نایرج  دشابن  یفانم  یلاعت  يراب  رگید  ياه  تمکح  اب  هک  يروطب  هیلا ؛

ترابع هب  .دـننک  یم  ادـیپ  دوجو  فیلکت ، تعیبط و  ملاع  نیا  رد  ود  ره  داـشرا  لالـضا و  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نیا  هب  موس  خـساپ 
قولخم ملاع  لک  نوچ  دندرگ و  یم  میـسقت  هقرف  ود  هورگ و  ود  هب  مدرم  مامت  دنوش و  یم  دوجوم  ود  ره  تیاده  تلالـض و  رگید 

وا هب  اذل  دوشب ، مه  دیاب  دوش و  یم  مهارف  تاببـسم  بابـسا و  نایرج  ساسا  رب  تسه و  ملاع  رد  هک  يداشرا  لالـضا و  تسا ، ادـخ 
هک نآ  لولعم  دش  مهارف  تیاده  ای  تلالض  تلع  بابسا و  یتقو  هک  تسا  یهلا  تنـس  نوناق و  هدعاق و  ینعی  دوش  یم  هداد  تبـسن 

لعف و  دـشابن ، وا  هطـساو  هب  لعف  دـنچ  ره  تسا  زیاج  وا  هب  داـشرا  لالـضا و  تبـسن  اذـل  .دوش  مهارف  زین  تسا  تیادـه  اـی  تلـالض 
یئوکین شور  تسار و  هار  یتقو  هک  تسا  هدیرفآ  یعون  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  وا  تسا و  وا  لعف  ملاع  لک  نوچ  .دـشاب  ریغ  یقیقح 

ار نآ  هچ  ره  درک  ادیپ  سنا  نآ  هب  تفرگ و  ار  لطاب  هار  رگا  دوش و  یم  هدوزفا  شتیاده  رب  دـبای و  یم  سنا  نآ  هب  تفرگ  شیپ  ار 
ددرگ و یم  نوزفا  شتلالض  داد  همادا 
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ماجنا تسا  روظنم  هک  یـشیامزآ  فیلکت و  تسا و  صقاـن  ملاـع  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دوش و  یم  رتشیب  وا  بلق  یگریت  یکیراـت و 
.دنهد یم  رارق  اهنآ  ریثأت  تیاده و  ای  لالضا  ضرعم  رد  ار  دوخ  دوخ ، رایتخا  هب  زین  ناگدنب  .دریگ  یمن 

یمن قلعت  داجیا  رورش  مادعا و  هب  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  یمدع  روما  زا  یهارمگ  تلالض و  ًالـصا  هک : تسا  نیا  مراهچ  خساپ 
عطق تّجح و  مامتا  ای  تیاده و  بتارم  لیمکت  تهج  هب  هک  تسا  یتایانع  اه و  تصرف  تاقیفوت و  مدع  یهارمگ  تلالض و  دریگ ،

هللا ال نا  : ) دیامرف یم  اذل  میئوگ  یم  لالضا  اهتیاعر  نیا  زا  تیمورحم  اه و  ضیف  نیا  بلـس  هب  دوش و  یم  ناگدنب  لاح  لماش  رذع 
: دیامرف یم  هکنانچ  درک .» دهاوخن  تیاده  ار  قساف  موق  ادخ  انامه  [ » 17 ( ] نیقسافلا موقلا  يدهی 

[. 19 (. ] نیملاظلا هللا  ّلضیو   ) و دنادرگ .» یم  هارمگ  ار  نارفاک  دنوادخ  [ » 18 ( ] نیرفاکلا هللا  لضی  )

تسا و هدش  ماجنا  یهلا  ججح  ریاس  ءایبنا و  لقع و  هلیسو  هب  یلقاع  ره  ناگمه و  هب  تبـسن  هک  تسا  یتیاده  زا  ریغ  تیاده ، نیا  و 
.تسین روصتم  لالضا  نآ  ربارب  رد 

لثم دوش ، یهارمگ  لالـض و  ببـس  لالـضا »  » هک تسا  نیا  نآ  عون  کـی  تسا : عوـن  ود  رب  لالـضا »  » هک تسا  نیا  مجنپ  خـساپ  و 
ادخ هک  تسا  یلالـضا  نآ  نیا  دنهدب و  بیرف  ار  وا  ات  دنهد  هولج  قح  تروص  هب  ار  نآ  دنهدب و  تنیز  ار  لطاب  یـسک  يارب  هکنیا 

هارمگ یسک  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ددرگ و  لالضا  ببس  لالض »  » هک تسا  نیا  رگید  عون  .دنشاب  یم  هزنم  نآ  زا  ادخ  ءایلوا  و 
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هب مکح  نیمه  لالـضا  زا  دارم  هک  تسا  لـمتحم  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  .دـنک و  مکح  یهارمگ  هب  وا  رب  ادـخ  ریغ  اـی  ادـخ  ددرگ و 
.دشاب یهارمگ  لالض و 

یقرواپ

.136 هیآ ءاسن ، هروس  [ 1]

.125 هیآ ماعنا ، هروس  [ 2]

.40 هیآ رون ، هروس  [ 3]

زا دوخ  دنـس  هب  میقتـسملا » طارـصلا  اندها   » ریـسفت رد  رـصم ) ط  ص28 ، دـمح ، هروس  « ) نیثـلث بارعا   » باـتک رد  هیولاـخ  نبا  [ 4]
ینعی داه » موق  لکل   » هدومرف شنأش  رد  ادـخ  هکنآ  منم  ینعی  وه » انأ  : » دومرف داه » موق  لکل   » رد هک  هدرک  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما
ًالماک رذنم » تنأ  امنا  : » دیامرف یم  ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  هک  هیآ  ردص  اب  ریـسفت  نیا  .تسه و  يا  هدـننک  تیادـه  یموق  ره  يارب 

صخش هب  راصحنا  .میوا  نم  دومرف : هکنیا  زا  ترضح  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  .تسین و  رتراوتـسا  نیا  زا  يریـسفت  تسا و  بسانتم 
دیاب هک  تسا  رصع  نآ  ماما  رـصع ، ره  موق و  ره  يداه  اذل  منم و  رـصع  نیا  موق  يداه  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین  ناشدوخ 

يدتهی یلعای  کب  : » دومرف هک  دراد  ثیدح  لیذ  رد  ددعتم  تایاور  رد  دشاب و  فصتم  تلالـض ، زا  تمـصع  تیادـه و  تفـص  هب 
نینمؤملاریما و هب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تایاور  هک  دنامن  یفخم  و  دنبای .» یم  تیاده  ناگدش ، تیاده  وت  هلیسو  هب  یلع  ای  نودتهملا :
رد يربط  تسا و  هدرک  لقن  تیاور   19 لیزنتلا » دهاوش   » رد یناکسح  مکاح  اهنت  تسا و  رتاوتم  هماع  قرط  زا  نیموصعم : همئا  ریاس 

نیا تنس  لها  گرزب  ياملع  زا  رگید  یعمج  لبنح و  نب  دمحا  رکاسع و  نبا  هیدودرم و  نبا  و  روثنملاردلا »  » رد یطویس  و  ریسفت » »
تیاده بصنم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  ار  ثیدح 

( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدرک  تیاور  دراد  صاصتخا  ترضح  نآ  هب  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  تما  تماما  قلخ و 

.27 هیآ میهاربا ، هروس  [ 5]

.31 هیآ رثدم ، هروس  [ 6]

.34 هیآ نمؤم ، هروس  [ 7]

.85 هیآ هط ، هروس  [ 8]

.108 هیآ سنوی ، هروس  [ 9]

.36 هیآ بازحا ، هروس  [ 10]

.125 هیآ لحن ، هروس  [ 11]

.82 هیآ هدئام ، هروس  [ 12]

.29 هیآ فهک ، هروس  [ 13]

.69 هیآ توبکنع ، هروس  [ 14]

.6 هیآ هرقب ، هروس  [ 15]

.9 هیآ مور ، هروس  [ 16]

.6 هیآ نوقفانم ، هروس  [ 17]

.74 هیآ رفاغ ، هروس  [ 18]

.27 هیآ میهاربا ، هروس  [ 19]

نید

هک یلمع  یقالخا و  يداقتعا و  میلاعت  عومجم  رب  هکنانچ  تعاط ،»  » و شاداپ » «، » ءازج  » دننام دوش  یم  هتفگ  ددعتم  یناعم  رد  نید » »
ادـخ بناج  زا  هچ  رگا  میلاعت  هنوگنیا  قلطم  رب  هاگ  هکلب  دـنیوگ  یم  نید » ، » دوش یم  غالبا  مدرم  هب  ربمغیپ  هلیـسو  هب  ادـخ  يوس  زا 

.دوش یم  قالطا  نید  دشابن 

موی کلام  : ) دیامرف یم  باتکلا  هحتاف  هروس  رد  ءازج »  » و شاداپ »  » ینعم هب  ًالثم  تسا ، هدـمآ  یناعم  نیا  رد  نید »  » دـیجم نآرق  رد 
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( نیدلا هل  نیصلخم  هللا  اودبعیل  الا  اورُما  امو  : ) دیامرف یم  تعاط  ینعم  رد  هنیبلا  هروس  مجنپ  هیآ  رد  ءازج و  زور  کلام  [ 1 (، ] نیدلا
«. دننک صلاخ  وا  يارب  ار  تعاط  هک  یلاح  رد  دننک  تدابع  ار  ادخ  هکنیا  رگم  دنا  هدشن  رما  [ » 2]

ار دوخ  يور  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  یـسک  هچ  تعاـط  [ » 3 ( ] نسحم وـهو  ههجو هللا  ملـسأ  نمم  ًاـنید  نسحأ  نمو   ) هیآ نینچمه  و 
.تسا تعاط  نید ، زا  دوصقم  دنا : هدومرف  نیرسفم  زا  یضعب  هک  دشاب » راکوکین  وا  دنک و  میلست  ادخ  يارب 

انامه [ » 4 ( ] مالسالا هللا  دنع  نیدلا  نا   ) تسا هدش  هدروآ  تایآ  نیا  لثم  رد  یلمع  یقالخا و  يداقتعا و  میلاعت  عومجم  يانعم  رد  و 
نلف ًانید  مالسالا  ریغ  غتبی  نمو  «. ) تسا مالسا  ادخ  دزن  رد  نید 
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«. دش دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک  باختنا  ار  ینید  مالسا  زا  ریغ  هک  سک  ره  [ » 5 ( ] هنم لبقی 

لزان ءایبنالا  متاخ  ترضح  رب  هک  ینید  يارب  تسا  مسا  هک  یحالطـصا  یملع و  ینعم  نامه  هیآ  ود  نیا  رد  مالـسا »  » زا هکنیا  رب  انب 
.تسا نیمه  مه  هیآ  رهاظ  هکنانچ  دشاب ، هدش  دصق  تسا  هدش 

نید تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  [ » 6 ( ] نیدلا یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرأ  يذـلا  وه   ) هیآ لثم  و 
«. دنادرگ بلاغ  نایدا  مامت  رب  ات  داتسرف  قح 

( دشابن ادـخ  بناج  زا  هچ  رگا  یلمع  يداقتعا و  ياه  همانرب  قلطم  هدـش و  لزان  ادـخ  بناج  زا  هچنآ  ینعی   ) ریخا ینعم  ود  ره  رد  و 
هب ص )  ) ادخ لوسر  باطخ  هک  نم .» نآ  زا  نم  نید  امـش و  نآ  زا  امـش  نید  [ » 7 ( ] نید یلو  مکنید  مکل   ) تسا هدـمآ  هیآ  نیا  رد 

.تسا رافک 

.تسا يروش  هروس  زا  هیآ  نیا  تسا ، هدش  دصق  دوش  یم  لزان  ربمایپ  رب  هچنآ  لک  نید ،»  » زا نآ  رد  هک  یتایآ  زا  و 

( هیف اوقرفتت  الو  نیدلا  اومیقأ  نأ  یسیعو  یسومو  میهاربا  هب  انیّصو  امو  کیلا  انیحوأ  يذلاو  احون  هب  یّصو  ام  نیدلا  نم  مکل  حرش  )
زین وت  رب  درک و  شرافـس  نآ  هب  مه  ار  حون  هک  تسا  یماـکحا  قیاـقح و  داد  رارق  نیملـسم  امـش  يارب  هک  ینیئآ  عرـش و  ادـخ  [ » 8]

هقرفت و زگره  دـیراد و  اـپ  رب  ار  ادـخ  نید  هک  میدوـمن  شرافـس  ار  نآ  مه  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو  ار  ناـمه 
«. دینکن نید  رد  فالتخا 

یقرواپ

.3 هیآ دمح ، هروس  [ 1]

.5 هیآ هنیب ، هروس  [ 2]

.125 هیآ ءاسن ، هروس  [ 3]

.19 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 4]

[5]
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.85 هیآ نارمع ، لآ  هروس 

.9 هیآ فص ، هروس  33 و  هیآ هبوت ، هروس  [ 6]

.6 هیآ نورفاک ، هروس  [ 7]

.13 هیآ يروش ، هروس  [ 8]

ءاعد ریسفت 

.مسانش یمن  ار  تربمغیپ  یناسانشن ، نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ناسانشب ، نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ 

.مسانش یمن  ار  تّجح  یناسانشن ، نم  هب  ار  تربمغیپ  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تربمغیپ  ایادخ 

.مدرگ یم  هارمگ  منید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  تجح  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تدوخ  تجح  ایادخ 

.میئامن یم  ریسفت  هناگادج  ار  هلمج  هس  نیا  زا  کی  ره  تسا ، هلمج  هس  نمضتم  فیرش  ياعد  نوچ  و 

کیبن فرعأ  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نا  کناف  کسفن  ینفرع  مهللا 

.5 ثیدح هبیغلا ، باب  هجحلا  باتک  یفاک  لوصا 

توافتم تاجرد  بتارم و  تسا و  کیکـشت  هب  لوقم  هک  تسا  وا  لامج  لالج و  تافـص  یتسه و  هب  ادـخ  نتخانـش  ادـخ ، تفرعم 
.دراد توافت  زین  فراع  صخش  راتفر  رادرک و  قالخا و  رد  نآ  راثآ  بتارم  بسح  دراد و ب 

: دومرف هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تسا  ثیدح  رد 

، دنک میظعت  دسانـشب و  ار  ادخ  سک  ره  [ 1  ] مایقلاو مایـصلاب  هسفن  انعو  ماعطلا  نم  هنطبو  مالکلا  نم  هاـف  عنم  همظعو  هللا  فرع  نم  »
دـیامن و یم  عنم  مزال ) رادـقم  زا  رتدایز  مارح و   ) ماعط زا  ار  دوخ  مکـش  و  وا ) تعاطا  رکذ و  ریغ  هدوهیب و   ) مالک زا  ار  دوخ  ناهد 

«. دزادنا یم  تمحز  هب  تدابع  زامن و  هب  نداتسیا  هزور و  اب  ار  دوخ 

ادخ تفرعم و  تخرد  هویم  هدیمح ، تافـص  همه  هصالخ  تعاجـش و  ربص و  تماقتـسا ، لکوت و  میلـست ، اضر و  تیـشخ ، فوخ و 
مظعا زا  هک  ادـخ  یتـسود  تبحم و  .دوـش  یم  رت  لـماک  ناـسنا  رد  زین  تافـص  نیا  دـشاب  رت  لـماک  تفرعم  هچ  ره  .تـسا  یـسانش 

دراد یم  تسود  هک  ار  يزیچ  ره  سک و  ره  ناسنا  اریز  .تسا  تفرعم  لوصحم  تسا  تاماقم  نیرت  یلاعتم  تاجرد و 
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ار ابیز  لیمج و  شـشخب ، يارب  ار  هدنـشخب  شملع ، يارب  ار  ملاع  دـناد ؛ یم  فصتم  تالامک  زا  یلامک  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  يارب 
هک ار  سک  ره  هصالخ  شینابرهم و  تمحر و  يارب  ار  میحر  شیئاناوت و  تردـق و  يارب  ار  اـناوت  رداـق و  شیئاـبیز ، لاـمج و  يارب 
رب تسا و  رـشب  يرطف  لامک ، لماک و  هب  بح  نوچ  .درامـش  یم  لامک  زا  یفـصو  ياراد  ار  وا  هک  تسا  نیا  يارب  دراد  یم  تسود 

لامک بحاص  ره  هب  لامک  ره  هدنشخب  تالامک و  عیمج  عماج  قلطم و  لامک  هک  درک  ادیپ  ادخ  هب  تفرعم  یتقو  ترطف  نیا  بسح 
نیا شیاعد  دراد و  یم  تسود  تسا ، وا  هب  هتسباو  هک  تهج  نآ  زا  دراد  قلعت  وا  هب  ار  هچ  ره  تشاد و  دهاوخ  تسود  ار  وا  تسا ،

.دوش یم  اعد 

ره یتسود  تدوخ و  یتسود  امرف  نم  يزور  ایادـخ  کبح : یلا  ینلـصوی  لمع  لک  بحو  کبحی  نم  بحو  کـبح  ینقزرا  مهللا  »
«. دناسر یم  وت  یتسود  هب  ارم  هک  یلمع  ره  یتسود  دراد و  یم  تسود  ار  وت  هک  سک 

: دیامن یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  وا  ادخ  اب  شتاجانم  رد  و 

ياـهلد زا  ار  ناـگناگیب  هکنآ  یئوت  كریغ : یلا  اوئجلی  ملو  كاوس  اوبحی  مل  یتـح  کـئابحأ  بولق  نع  راـیغالا  تلزأ  يذـلا  تنأ  »
«. دنربن هانپ  وت  ریغ  هب  دنشاب و  هتشادن  تسود  ار  یسک  وت  زا  ریغ  ات  يرب  یم  تناتسود 

یم رثؤم  مدع  هب  یپ  رثا  مدع  زا  دـشابن  نآ  راثآ  رگا  نوچ  .دـشاب  رهاظ  ناسنا  راتفر  لامعا و  رد  دـیاب  تفرعم ، راثآ  هکنآ  لصاح  و 
تاجانم اعد و  تدابع و  هب  قوش  تفرعم ، مئالع  هلمج  زا  میرب و 
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اعد و تاکرب  راثآ و  هب  فراع  ادـخ و  هب  فراع  رد  هک  تسا  ضئارف  فیلاـکت و  ماـجنا  تاـجاحلا و  یـضاق  ترـضح  اـب  تولخ  و 
.دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  تعاطا  تدابع و 

نابحاص تفرعم  قیرط  دنچ  ره  .دوش  یم  مولعم  دارفا  یمالـسا  تامازتلا  ینید و  تادـهعت  توافت  زا  تفرعم  بتارم  توافت  هلمجلاب 
رد هکنانچ  يداع  دارفا  ات  ءایبنا  زا  دنراد  تکرـش  نآ  رد  نادنمدرخ  عیمج  هک  دشاب  تاقولخم  تاعونـصم و  راثآ و  هدـهاشم  بتارم 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق 

ار نیمز  اهنامسآ و  توکلم  میهاربا  هب  ام  نینچمه  و  [ » 2 ( ] نینقوملا نم  نوکیلو  ضرالاو  تاومسلا  توکلم  میهاربا  يرن  کلذکو  )
«. دسر نیقی  لها  ماقم  هب  ات  میداد  هئارا 

بتارم و اهنآ  نطاب  يافص  لوقع و  بتارم  بسح  رب  دوصقم  هب  ناشلوصو  كولس و  اما  دنشاب  یم  هار  نیا  کلاس  همه  هچ  رگا  اذل 
رب لالدتـسا  بکاوک  بورغ  عولط و  و  نیمز ، اه و  نامـسآ  توکلم  هب  ع )  ) نمحرلا لیلخ  ترـضح  هک  روط  نامه  دراد و  تاجرد 
رب هک  يراشف  التبا و  نیرتمک  رد  هک  تسا  فیعـض  نانچ  ناشتفرعم  یـضعب  اما  دنیامن  یم  لالدتـسا  مه  نارگید  دومن ، ادـخ  دوجو 

جوا رد  نانچ  لـیلخ  میهاربا  یلو  دـنیامن ؛ یم  للذـت  عّرـضت و  سک  ره  ربارب  رد  دـنوش و  یم  یجتلم  یـسک  ره  هب  دوش ، دراو  اـهنآ 
دندوب هتخادـنا  شتآ  يوـس  هب  ار  وا  قـینجنم  طـسوت  هک  یماـگنه  رد  هک  تشاد  مزاـج  نیقی  تباـث و  ملع  دوـب و  هتفرگ  رارق  ناـمیا 

: تفگ وا  هب  نیما  لیئربج 

»؟ يراد یتجاح  ایآ  هجاح : کلأ  »

«. مرادن یتجاح  وت  هب  الف : کیلا  امأ  دومرف :

شتفرعم يارب  ادخ  هب  وا  ءاجتلا  نیمالا و  حور  لثم  زا  نمحرلا  لیلخ  ترضح  يزاین  یب  راهظا  نیا 
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رد ادخ  ریغ  هب  زاین  راهظا  اذل  تسناد  یم  وا  روهقم  بولغم و  دنمزاین و  ادخ  هب  ار  ادخ  ياوس  ام  وا  .دوب  وا  یلامک  تافص  ادخ و  هب 
.دیدرگن رهاظ  وا  زا  كانرطخ  ساسح و  رایسب  تلاح  نآ 

هک تسا  مّلـسم  تسا ، تجاح  تلئـسم  قح و  هب  هجوت  اعد و  ماقم  ماقم ، نوچ  اعد  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تانایب  نیا  زا  دـعب 
نآ يرادهگن  رد  قیفوت  تساوخ  رد  نآ و  رب  ءاقب  تابث و  بلط  ای  تفرعم  بلط  زا  دوصقم  نیا  رب  انب  .تسین  تفرعم  یب  هدـننک  اعد 

«. میقتسملا طارصلا  یلع  انتبث  يأ  : » دنا هدومرف  [ 3 ( ] میقتسملا طارصلا  اندها   ) همیرک هیآ  ریسفت  رد  هچنآ  ریظن  تسا 

ار تفرعم  بتارم  زا  يا  هبترم  ره  نوچ  دـشاب ؛ رتالاب  لزانم  تاـجرد و  لاـمک و  شیازفا  بلط  تفرعم ، بلط  زا  دارم  تسا  نکمم  و 
.دهد رارق  تمه  ههجو  دیاب  ار  نآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  ءاقترا  دیامن ، لصاح  ناسنا  هک 

دنچ ره  اریز  دناسانـشب  هدنب  هب  ار  دوخ  شدوخ ، ادخ  هک  دشاب  نیا  دوش  یم  تفرعم  بلط  ادـخ  زا  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  لمتحم  و 
دوخ تسا و  هدیرفآ  وا  ار  هدننک  تلالد  ءیـش  نامه  نوچ  دشاب  یم  ادـخ  تلالد  هب  مه  تفرعم  نآ  دسانـشب ، ار  وا  هچ  ره  هب  ناسنا 

مه ناـسنا ، و  تسا ؛ هدـیرفآ  وا  تسا  وا  رامـشیب  لـئالد  ياـه  هعوـمجم  زا  یکی  هک  زین  ار  ناـسنا  دوـخ  تسا و  هدناسانـش  نآ  هب  ار 
یم نآ  ببـس  یهلا  میقتـسم  تیاـنع  هک  تسا  تفرعم  بتارم  زا  یبتارم  کـلذ  عم  تسا  فرعم  تفرعم و  لـیلد  مه  تسا و  فراـع 

عوضخ و تدابع و  اعد و  رثا  رد  دوش و 
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.دیامن یم  قوذ  ار  یقارشا  نافرع  عون  نیا  فراع  صخش  ددرگ و  یم  لصاح  عوشخ 

وت هک  تسا  نیا  شدوصقم  هکلب  ما ، هتخانـشن  لئالد  راثآ و  اب  ار  وت  ای  مرادـن  تفرعم  هک  تسین  نیا  هدـننک  اعد  دوصقم  نیا ، رب  اـنب 
اراد ار  نآ  هک  سک  ره  تسا و  هدومرف  هضافا  ادخ  هک  تسا  لقع  تینارون  دـننام  تفرعم  نیا  ناسانـشب و  نم  هب  ار  تدوخ  تدوخ ،

.دیامن یم  تبقارم  نآ  يرادهگن  رد  تخس  دش 

ادخ رگا  میا ، میتخانش  سک  همه  زیچ و  همه  و  ناسنا ، ناویح و  ایرد و  هوک و  نامسآ و  نیمز و  میا ، هتخانش  ادخ  هب  ار  زیچ  همه  ام 
تابثا يارب  ار  لئالد  همه  نیا  دوب و  هدیرفاین  ار  تاقولخم  وا  را  میتخانش و  یمن  ار  زیچ  چیه  ام  دوب ، هدادن  دشر  زیمت و  لقع و  ام  هب 

.دش یمن  هتخانش  هدناسانش و  دوب ، هدادن  رارق  شدوخ  دوجو 

هب ءایشالا : تفرع  هللااب   » میئوگب هک  تسا  حیحص  ءایشا .» هب  ار  ادخ  متخانش  ءایـشالاب : هللا  تفرع   » میئوگب تسا  حیحـص  هکنانچ  سپ 
يرای و تناعا و  هب  ادخ و  يوس  زا  اریز  دشاب  [ 4 ( ] نوعجار هیلا  اناو  انا هللا   ) زا یئانعم  تسا  نکمم  مه  نیا  و  ار .» ءایشا  متخانش  ادخ 

هجوت رفـس  أدـبم  هب  یخرب  دـنچ  ره  میـشاب  هدرک  رفـس  قلخ  يوس  هب  ادـخ  زا  لوا ، رد  هکنیا  لثم  میـسانش  یم  ار  ءایـشا  ادـخ  هضافا 
.میئامن یم  رفس  قلاخ  يوس  هب  قلخ  زا  سپس  دنرادن و 

دبای و یم  یقیقح  قلطم و  رهاظ  طقف  ار  وا  هکلب  دـناد  یم  ءایـشا  رهظا  ار  ادـخ  فراع ، دـش ، لماک  یتقو  تفرعم  زا  هبترم  نیا  يراب 
: تسا هفرع  ياعد  رد  اذل 

لدتسی فیک  »
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جاتحت یتح  تبغ  یتم  کل  رهظملا  وه  نوکی  یتح  کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیأ  کیلا  رقتفم  هدوجو  یف  وه  امب  کـیلع 
دبع هقفـص  ترـسخو  ًابیقر  اهیلع  كارت  نیع ال  تیمع  کیلا  لصوت  یتلا  یه  راثالا  نوکت  یتح  تدعب  یتمو  کیلع  ّلدی  لیلد  یلا 

ایآ تسا ؟ وت  يوس  هب  جاتحم  یتسه  دوجو و  رد  نآ  هک  يزیچ  هب  وت  رب  دوش  یم  لالدتسا  هنوگچ  [ 5  ] ًابیصن کبح  نم  هل  لعجت  مل 
و دـنک ؟ تلالد  وت  رب  هک  یلیلد  هب  یـشاب  دـنمزاین  ات  وت  یناـهنپ  ماـگنه  هچ  وت ؟ يارب  تسین  هک  يزیچ  روهظ ، زا  وت  ریغ  يارب  تسه 
ار و وت  تسا  هدـیدن  هک  یمـشچ  تسا ) هدـیدرگ  روک  ای   ) داب روک  وت ؟ وس  هب  دـنناسرب  هک  دنـشاب  هدوب  راثآ  ات  وت  يرود  ناـمز  هچ 

رارق یبیـصن  هرهب و  تدوخ  یتسود  زا  وا  يارب  هک  يا  هدـنب  يالاک  تسا  هدرک  نایز  و  یناـبهگن ، بیقر و  وا  رب  هراومه  هکنآ  لاـح 
«. يدادن

وت زا  زیچ  هچ  یقلطم ، لامک  وت  یقح ، تقیقح  یقیقح و  قح  وت  یتاذ ، وت  یلصا و  وت  يرتراکـشآ ، رترهاظ و  زیچ  همه  زا  وت  ایادخ 
.یئوت مه  ناهنپ  نطاب و  یئوت ، راکشآ  رهاظ و  میسانشب ، نآ  هب  ار  وت  هک  دشاب  یم  رترهاظ 

تسا رون  هب  ءایشا  هلمج  روهظ 

تسا روهظ  رد  اهنآ  زا  رون  هنوگچ 

نابات دیشروخ  یک  عمش  رون  هب 

نابایب ردنا  یسک  ادیپ  دنک 

راثآ هب  یپ  رثؤم  زا  نم  مرب 

راک نیا  تسا  سکع  رب  هچ  رگ  رهاظ  هب 

دش رگ  هولج  یِمل  ناهرب  رگا 

دش رگج  نوخ  ینآ  ار  هب  دیابن 

[. 6  ] تسیچ رگید  یِمل  ّینا و  ظفل  زجب  تسین  رذگ  نوچ  اجنیا  رد  ار  رّوصت 

اب دوش ، هتفگ  رگا 
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؟ تسا ناهنپ  یفخم و  يرایسب  رب  هنوگچ  تسا ، وا  تاّذل  ابو  یقیقح  رهاظ  هکلب  تسا  ءایشا  رهظا  ادخ  هکنیا 

لامک رثا  رد  يرود  دُعب و  نیا  و  ینایامن ، يراکشآ و  طرف  زا  یناهنپ  نیا  تسا و  روهظ  لمعلا  سکع  افخ  نیا  هک : تسا  نیا  خساپ 
.تسا یکیدزن  برق و 

تسا نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  تسود 

مرود يو  زا  نم  هک  رت  بجع  نیو 

تسود هک  تفگ  ناوت  هک  اب  منکچ 

مروجهم نم  نم و  رانک  رد 

بآ زا  امش  تایح  دنیوگ ؛ یم  ام  هب  هک  میونـش  یم  هشیمه  دنتفگ  وا  هب  دنتفر و  یئاناد  یهام  دزن  ایرد  نایهام  دنا : هتفگ  لاثم  روطب 
.مهد ناشن  امش  هب  ار  بآ  نم  ات  دیهد  ناشن  نم  هب  بآ  زا  ریغ  يزیچ  امش  داد  باوج  یهام  نآ  .نایامنب  ام  هب  ار  بآ  تسا ،

.ددرگ یم  هتخانـش  فورعم و  دوـخ  دـض  هب  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  بجوـم  ار  یناـهن  اـفخ و  هنوـگنیا  هک  رگید  تهجو 
یم هتخانـش  يرامیب ، هب  یتسردنت  تحـص و  و  لهج ، هب  ملع  یکیرات ، تملظ و  هب  رون  یئانـشور و  ًالثم  اهدادضأب » ءایـشالا  فرعت  »
ادخ یب  ناهج  هاگچیه  تسین و  يدض  ار  ادخ  نوچ  دنام و  یم  ناهنپ  يرایـسب  رب  وا  یئاسانـش  دـشابن  دـض  ار  يزیچ  رگا  اما  دـنوش 
افخ بجوم  روهظ  لامک  دنام و  یم  هتخانـشان  نآ  يرادیاپ  اقب و  ناهج و  نیا  شیادیپ  رد  ادـخ  ضیف  رثا  اذـل  دوب  دـهاوخن  هدوبن و 

.ددرگ یم 

درک یم  ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاس 

درک یم  انمت  هناگیبز  تشاد  دوخ  هچنآ 

دوب نوریب  ناکمو  نوک  فدصزک  يرهوگ 

درک یم  ایرد  بل  ناگدش  مگ  زا  بلط 

دوب وا  اب  ادخ  لاوحا  همه  رد  یلدیب 

وا
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درک یم  ایادخ  رود  زا  شدید و  یمن 

يواح دوخ  هک  يا  هبترم  رد  هللا  تفرعم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  نایب  هدرشف  روطب  هک  هللا  تفرعم  بتارم  رد  رگید  حیـضوت  نیرخآ  و 
تیمـسج و زجع و  لهج و  لثم  تسا  هّزنم  نآ  زا  یلاعت  ياـب  یتاذ  هک  یتافـص  توعن و  بلـس  زا  تسا  تراـبع  تسا ، داـیز  بتارم 

.تسا هّزنم  اهنآ  زا  یلاعت  يراب  هک  هریغ  بیکرت و 

عیمـس و یّح و  رداق و  ملاع و  مّویق و  بوجو و  دوجو و  لثم  هیلاـمک  تافـص  تفرعم  دراد ، رایـسب  بتارم  زین  نآ  هک  رگید  هبترم  و 
هک دسانش  یم  فراع  هبترم  نیا  رد  .دراد  فاصتا  اهنآ  هب  همسا  زع  قح  تسا و  يدوجو  تافص  زا  همه  تافص  نیا  هک  تسا  ریصب 
هب قح  هک  يدوجو  تافص  هب  دیاب  هکلب  .دوش  افتکا  دیابن  یلاعت  يراب  زا  هبولسم  روما  هب  تفرعم  رد  ادخ  زا  صیاقن  بلس  هبترم  اهنت 

لهج مدع  ءایشا  هب  وا  ملع  ینعم  دراد و  فاصتا  نآ  هب  هک  تسا  ادخ  تافـص  زا  یکی  ملع  ًالثم  .دوش  فراع  زین  دراد  فاصتا  اهنآ 
مامت يانعم  هکلب  دشاب ، یمن  وا  زا  زجع  یفن  بوجو و  ای  تیدوجوم  مدع  بلس  وا  تردقو  وا  دوجو  بوجو  ای  تیدوجوم  ای  تسین 
دوجو هب  دوجوم  همه  یلاعت  يراب  يدوجو  تافـص  هکنآ  هصالخ  تسا و  اـهنآ  هب  یلاـعت  يراـب  سدـقم  تاذ  فاـصتا  تافـص  نیا 

ملاع دوجوم و  وا  تسا و  تایح  تردق و  تسا و  ملع  تسا و  دوجو  وا  تاذ  دندوجوم و  وا  سدقم  تاذ  دوجو  نیع  هب  دـندحاو و 
نینمؤملاریما نیفراعلا  یلوم  ترضح  شیامرف  اب  نایب  نیا  تسا و  یح  رداق و  و 

( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 7 «. ] هنع تافصلا  یفن  هل  صالخالا  لامکو  : » دیامرف یم  هک  (ع )

یتافـص یفن  ماظن  زجعم  مالک  نیا  رد  تافـص  یفن  زا  دارم  اریز  درادـن  تافانم  تسا » وا  زا  تافـص  یفن  ادـخ  يارب  صالخا  لامک 
تافـص هکنیا  ناسنا و  رب  قالطا  ماـقم  رد  رداـق  ملاـع و  لـثم  ددرگ  یم  فصتم  اـهنآ  هب  فوصوم  تاذ  رب  دـیاز  دوجو  هب  هک  تسا 

، دشاب رگید  ءیش  تفص  دشاب و  يا  یش  تاذ  هکنیا  هن  تسا  وا  تاذ  وا  تافص  وا و  تافص  وا  تاذ  وا و  تاذ  نیع  ناحبس  دنوادخ 
«. ًاریبک ًاولع  هّلک  کلذ  نع  هللا  یلاعت   » .ناکما جایتحا و  بیکرت و  دوش  مزال  ات 

یقرواپ

.مّود ثیدح  ص10 ، یئاهب ، خیش  نیعبرا  [ 1]

.75 هیآ ماعنا ، هروس  [ 2]

.5 هیآ باتکلا ، هحتاف  هروس  [ 3]

.156 هیآ هرقب ، هروس  [ 4]

.دمحم رشن  پاچ  ص569 ، هفرع ، ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 5]

دلاو 1. موحرم  شناد  جنگ  باتک  زا  [ 6]

.مکی هبطخ  هغالبلا ، جهن  [ 7]

هجیتن

تاـبث و بلط  اـی  فیرـش  ياـعد  نیا  رد  ادـخ  زا  تفرعم  تلئـسم  تساوخرد و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
زا دعب  اراگدرورپ  [ » 1 ( ] انتیده ذإ  دعب  انبولق  غزت  انبر ال   ) دافم نایب  هک  تسا  قح  زا  فارحنا  غیز و  مدع  تفرعم و  ياقب  تماقتسا و 

: هیآ رد  ادخ  هک  تسا  یتابث  بلط  و  نکن .» فرحنم  لطاب  هب  ار  ام  بولق  يدرک  تیاده  ار  ام  هکنآ 

رادیاپ ترخآ  ایند و  رد  تباث  هدیقع  اب  ار  نامیا  لها  ادـخ  [ » 2 ( ] هرخالا یفو  ایندلا  هایحلا  یف  تباثلا  لوقلاب  اونمآ  نیذـلا  هللا  تبّثی  )
نآ ماقم  رد  کلاس  فراع  دیاب  راومه  هک  تسا  رتالاب  تاجرد  رت و  لماک  تفرعم  تلئسم  اب  تسا  هداد  هدعو  نینمؤم  هب  دراد .» یم 

دشاب و
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صاخ تیانع  تساوخرد  اب  دزیهرپب و  دوش  فوقو  كانرطخ  لاح  راتفرگ  دـنکن و  یقرت  تفرعم  رد  درذـگب و  وا  رب  يزور  هکنیا  زا 
تیب لها  و  ص )  ) ربمغیپ سدـقم  تاوذ  هب  لسوت  اعد و  تداـبع و  هّجوت و  ترثک  صولخ و  تّدـش  رثا  رد  هک  تسا  [ 3  ] تایلجت و 

.دوش یم  لصاح  ترضح : نآ  نیموصعم 

يارب ار  شلمع  زور  لـهچ  سک  ره  [ 4  ] هناسل یلع  هبلق  نم  همکحلا  عیبانی  هللا  رّجف  ًاـموی  نیعبرأ  صلخأ هللا  نم   » ثیدـح زا  هکناـنچ 
زور لهچ  ات  صالخا  دوش  یم  هدافتـسا  دـنک .» یم  يراج  شنابز  رب  شبلق  زا  ار  تمکح  ياه  همـشچ  دـنوادخ  دـنک ، صلاخ  ادـخ 

.دوش يراج  شنابز  رب  صلخم  صخش  لد  زا  تمکح  ياه  همشچ  هک  دوش  یم  بجوم 

حودـمم یهلا و  یعاود  هب  ناـسنا  راـتفر  لاـمعا و  هک  وحن  نیا  هب  صوصخ  هب  زور ، لـهچ  فرظ  رد  صـالخا  ظـفح  تسا  یهیدـب 
هجو چـیه  هب  وا  يارب  هجرد  نیا  لوصح  دوش ، قفوم  نآ  هب  یـسک  رگا  یلو  تسا  راوشد  رایـسب  هدوبن و  سک  همه  راک  دوش ، رداص 

.دوب دهاوخن  باجعتسا  داعبتسا و  دروم 

طاـبترا نآ  لاـمک  شیازفا و  نآ و  رب  تاـبث  نیعمجأ و  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  ربـمغیپ و  تفرعم  اـب  هللا  تفرعم  هک  دـنامن  یفخم  و 
نودب تسا  قلخ  ادـخ و  نیب  هطـساو  هک  وا  تخانـش  دوش و  یمن  لصاح  ادـخ  تفرعم  نودـب  ربمغیپ  تفرعم  هک  تسا  یهیدـب  دراد 

قرغتـسم یهلا  تمظع  رد  فراع  صخـش  دبای و  شیازفا  ادـخ  تفرعم  هچ  ره  رگید  يوس  زا  درادـن و  لوصح  ناکما  ادـخ  تفرعم 
دنک یم  كرد  رتشیب  ار  یهلا  تفالخ  تیهولا و  ماقم  بناج  زا  ترافس  توبن و  ماقم  تمظع  ددرگ ،
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هک تفگ  ناوت  یم  عطق  روطب  اذـل  .دـیامن  یم  راـتفر  رت  هناعـضاوتم  هدومن ، تراـقح  ساـسحا  رتـشیب  هللا »  » تفـالخ ماـقم  ربارب  رد  و 
میلست و عضاوتم و  ترضح  نآ  ربارب  رد  دومن و  یم  كاردا  ار  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  تمظع  ع )  ) یلع مظعا  هللا  یلو  هکنانچ 

.درک یمن  كاردا  هباحص  زا  يدحا  دوب ، ربنامرف 

اذـل درک  یم  ارجا  داد  یم  ادـخ  لوسر  هک  ار  یناـمرف  ره  ارچ  نوـچ و  یب  دـید و  یم  یناـف  ار  دوـخ  هللا  لوـسر  بنج  رد  یلع  يرآ 
ناـمیا رگید ، هفک  رد  یلع  ناـمیا  دوش و  هتـشاذگ  وزارت  زا  يا  هفک  رد  نیمز  نامـسآ و  رگا  دومرف : یتیاور  بسح  رب  ص )  ) ربمغیپ

.تشاد دهاوخ  ناحجر  یلع 

راهظا يرـسدوخ  عتمت  جـح  لثم  یهلا  ماکحا  لوبق  رد  دـندرک  رب  رد  قح  ریغ  هب  ار  تفالخ  نهاریپ  هک  اهنآ  صوصخلاب  نارگید  اما 
رگید دراوم  هیبیدُح و  حلص  نایرج  رد  دش ، یم  ماجنا  ادخ  رما  هب  همه  هک  ص )  ) ادخ لوسر  تامادقا  تامیمصت و  اب  دندومن و  یم 
یتقو ادخ  مظعا  ربمایپ  توم  ضرم  رد  هک  دنتخاس  الم  رب  ار  دوخ  قافن  اجنآ  ات  دنداد و  یم  ناشن  ییأر  دوخ  دندرک و  یم  تفلاخم 

هب یئوگ  نایذه  تبسن  هدرک و  تراسج  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هنامرـش  یب  دندش و  عنام  دیامرف ، تیـصو  ًابتک  تساوخ  ترـضح  نآ 
.دنداد ترضح  نآ 

راونا رد  ندوب  یناـف  لـماک و  میلـست  زا  ریغ  مینک  یم  هعلاـطم  هچ  ره  میئاـمن و  یم  یـسررب  هچ  ره  ع )  ) یلع یگدـنز  رد  سکع  هب 
: دوب نیا  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ترضح  نآ  لاح  نابز  مینیب و  یمن  يزیچ  يدمحم ، توبن 

.منم هک  دیاین  زاوآ  نم  تدوجو ز  اب 

یکی
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اب هک  تسا  نیا  دـنراد  تلفغ  نآ  زا  يرایـسب  هک  ص )  ) هللا لوسر  دوجو  بنج  رد  عضاوت  میلـست و  مارتحا و  نیا  هتـسجرب  رهاظم  زا 
ناروف وا  زا  فراعم  مولع و  ياه  همـشچ  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  دوب و  یقیقح  مولع  یهلا و  فراـعم  زا  راشرـس  ع )  ) یلع دوجو  هکنیا 

، دومرف نایب  ار  اه  همانرب  يدابم و  نیرت  لماک  نیرت و  یلاع  یتموکح  یسایس و  میلاعت  قالخا و  هقف و  نافرع و  تایهلا و  رد  تفای و 
تفرعم یملع و  لامک  هتـسجرب  هنومن  هک  یتیـصخش  نینچ  زا  دوب ، ایرد  لباقم  رد  يا  هرطق  لثم  وا  ملع  ربارب  رد  باحـصا  مامت  ملع 

نخـس و ربمغیپ  رـصع  رد  دوب ، زاـجعا  قحلا  تمکح ، فراـعم و  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  شتاـنایب  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  دوب و  رـشب 
دوجو اب  هک  تسناد  یم  بدا  زا  رود  دیاش  دید و  یمن  راوازس  وا  دش  یم  هدینش  رتمک  ای  هدشن و  هدینـش  ای  اه  هتـشر  نیا  رد  یمالک 

.دیامن هضرع  ار  دوخ  یهانتم  ریغ  دنلب و  فراعم  دقن  دنک و  راهظا  یملع  تسا ، ملع  هنیدم  هک  مرکا  ربمغیپ 

فراعم هب  سک  ره  زا  وا  دـنهد ، ارف  شوگ  وا  راتفگ  هب  دـیاب  همه  تسا ، زاب  ادـخ  لوسر  ناـبز  ینعی  یحو  ناـبز  هک  طـیحم  نآ  رد 
شوگ و همه  دیاب  دیوگ  نخس  وا  هک  اجنآ  دیوگب و  نخس  وا  دیاب  دشاب  وا  هک  اجنآ  تسا  رت  لصتم  بیغ  يدابم  هب  رتاناد و  یقیقح 

.دنشاب شوماخ 

ار وت  تخانـشن  وت و  ادخ و  رگم  ارم  تخانـشن  وت و  نم و  رگم  ار  ادخ  تخانـشن  : » دومرف یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  ثیدـح  رد 
ادخ و رگم 
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«. نم

یقرواپ

.8 هیآ نارمع ، لآ  هروس  [ 1]

.33 هیآ میهاربا ، هروس  [ 2]

املف  ) لثم تسا  لعف  رما و  هب  هاگ  و  ( 32 هیآ سمش ، هروس  ( ) اهیلج اذا  راهنلاو   ) لثم تسا  تاذ  هب  هاگ  یلجت ، دیوگ : یم  بغار  [ 3]
دوش یّلج  فشکنم و  وا  تاذ  هک  وـحن  نیا  هب  ادـخ  هب  تبـسن  تاذ  هب  یلجت  نیا  رب  اـنب  ( 140 هیآ ، فارعا هروس  ( ) لـبجلل هبر  یلجت 

.تسا حیحص  دوش  رهاظ  یلج و  وا  رما  لعف و  هک  لعف  رما و  هب  اما  تسا  لاحم 

ص408. ج1 ، راحبلا ، هنیفس  [ 4]

کتجح فرعأ  مل  کلوسر  ینفرعت  مل  نا  کناف  کلوسر  ینفرع  مهللا 

رب  ) تسا مزال  ادـخ  رب  هکنیا  تخانـش  ینعی  تسا ، هماع  تماما  رب  مدـقم  هماع  تلاـسر  توبن و  تفرعم  هک  تسین  کـش  یلک  روطب 
ضرغ ضقن  هکنیا  ناگدنب و  رب  تجح  مامتا  يارب  تیـضایف و  تیوداه و  تینامحر و  تینابر و  ياضتقم  هب  فطل و  هدـعاق  بسح 

لمع رکف و  رد  ار  ناگدـنب  ات  دتـسرفب  ربمغیپ  دـیاین ) شیپ  دـسرب  یلمع  یملع و  لاـمک  دـنلب  بتارم  هب  دـیاب  هک  ناـسنا  شنیرفآ  زا 
شلاوقا لاعفا و  دـشاب و  موصعم  هک  یـصخش  دـیاب  زین  ربمغیپ  زا  سپ  هکنیا  تخانـش  رب  دـنهدب ، هماـنرب  اـهنآ  هب  دـننک و  یئاـمنهار 

رب زین  هصاخ  تلاسر  توبن و  تفرعم  هکنانچ  دشاب  یم  مدقم  ددرگ ، نیعم  بوصنم و  ربمغیپ  هلیـسو  هب  ادـخ  بناج  زا  دـشاب  تجح 
ربمغیپ و ص )  ) ءایبنالا متاخ  ترضح  میظع  قلُخ  بحاص  صیخش  صخـش  هکنیا  تخانـش  ینعی  تسا ، مدقم  هصاخ  تماما  تفرعم 

هماع توبن  هب  تفرعم  یـسک  هچنانچ  تسا و  مدقم  ترـضح  نآ  زا  دعب  رما  يایلوا  ناماما و  صخـش  تخانـش  رب  تسا  ادـخ  لوسر 
.دش دهاوخن  لصاح  تسا ، نآ  رب  بترتم  هک  هماع  تماما  هب  تفرعم  دشاب  هتشادن 

هصاخ توبن  هب  تفرعم  رگا  نینچمه 

( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  دـعب  روما  يایلوا  ءایـصوا و  ءافلخ و  تفرعم  دـشاب ، هدرکن  ادـیپ  تسا  ربمغیپ  ص )  ) ءاـیبنالا متاـخ  ترـضح  صخـش  هکنیا  و 
.تسا روصت  لباق  ریغ  موهفم و  یب  ترضح 

ص)  ) یفطـصم دـمحم  مرکا  لوسر  ترـضح  صخـش  هلمج  نیا  رد  لوسر  لّوا و  هلمج  رد  یبن  زا  دوصقم  اعد  نیا  رد  همه ، نیا  اب 
.تسا هادف  انحاورأ  رصع  ماما  ءایصوالا  متاخ  ترضح  صخش  زین  تجح  زا  دوصقم  هکنانچ  تسا ،

نسحلا نبا  هجح  ترضح  تیالو  و  ص )  ) مظعا لوسر  تلاسر  توبن  هب  هدننک  اعد  دش ، هداد  حیضوت  لّوا  هلمج  حرش  رد  هکنانچ  و 
هب لین  تفرعم و  لامک  ای  نآ ، رب  ءاقب  تابث و  تلئـسم  ای  تفرعم  بلط  اعد و  نیا  زا  شدوصقم  دراد ، تفرعم  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 

اهفرصی نامحرلا  عباصأ  نم  نیعبصا  نیب  مدآ  ینب  بولق  ّنا   » ياضتقم هب  شدوخ  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هکنیا  ای  تسا و  رتالاب  تاجرد 
.دیامرف اقلا  تفرعم  وا  بلق  رد  ص )  ) مرکا لوسر  تاماقم  هب  تبسن  ءاشی » نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا   » و [ 1 « ] ءاشی فیک 

غالبا رد  قلخ ، قلاخ و  نیب  ار  وا  هک  تسا  نیا  نآ  بتارم  نیرتمک  هک  تسا  توافتم  زین  ربمغیپ  هب  تفرعم  تاجرد  هک  تسا  حضاو 
.دنادب موصعم  هزجعم و  بحاص  هداتسرف و  ریفس و  هطساو و  ادخ  یهاون  رماوا و  فیلاکت و  میلاعت و 

مظعا و قلُخ  و  نارگید ، ءایبنا و  هکئالم و  زا  تاـنکمم  ماـمت  لـضفا  فرـشا و  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  تفرعم  يدـعب  بتارم 
هلیل رد  زین  لیئربج  هک  يدحب  دنادب  ادخ  هب  یقولخم  ره  زا  رت  کیدزن  برقا و  ناکما و  ملاع  رب  تیالو  ماقم  حاص  قلَخ و  مظعا 
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شیپ و   ) نتـشذگ نم  يارب  [ 2  ] ماقملا اذـه  زوجأ  نأ  یل  سیل  : » تفگ دـنامزاب  ترـضح  نآ  اب  یهارمه  دوعـص و  همادا  زا  جارعملا 
«. تسین ماقم  نیا  زا  نتفر )

«. لسرم یبن  الو  برقم  کلم  هعسی  تقو ال  هللا  عم  یل  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ترضح  نآ  زا  و 

شدصرم هردس  دمحا ز  تشذگ  نوچ 

شدح زا  لیئربج و  ماقم  زا  و 

میپ ردنا  ایب  نیه  ار  وا  تفگ 

مین وت  فیرح  هک  ور  ور  تفگ 

تسیاَم يآ و  میپ  زک  اتفگ  زاب 

تسین روتسد  ارم  سپ  نیزور  تفگ 

نمرف شوخ  يا  دح  نیز  نوریب  تفگ 

نم رپ  دزوسب  يرپ  منز  رگ 

لیلج رپ  نآ  دیاشگب  را  دمحا 

لیئربج دنام  شوهدم  دبا  ات 

قلُخ یفو  قلخ  یف  نییبنلا  قاف 

مرک الو  ملع  یف  هونادی  ملو 

سمتلم هللا  لوسر  نم  مهلکو 

میدلا نم  ًافشر  وأ  میلا  نم  ًافرغ 

مهیبن یف  يراصنلا  هتعدا  ام  عد 

مکتحا هیف و  ًاحدم  تئش  امب  مکحاو 

تسه هچ  ره  دبا  ات  لزا  زاک  دمحم 
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تسب شقن  وا  مان  شیارآ  هب 

تسا وا  زا  شنیب  راونا  هک  یغارچ 

تسا وا  زا  شنیرفآ  همه  غورف 

اریز تشاد  دهاوخ  ار  ریثأت  لامک  وا  يافلخ  نانیشناج و  تجح و  ماقم  تخانـش و  رد  يربمغیپ  نینچ  تخانـش  نافرع و  نیا  رب  انب  و 
وا راتفر  وا و  لامعا  وا و  هنومن  دشاب و  دیامن  یم  تفالخ  وا  زا  هک  یـسک  تاماقم  فاصوا و  هدننک  سکعنم  دیاب  هفیلخ  نیـشناج و 

رادـقم نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  فوقو  ای  روصق  وا  تفرعم  رد  اـی  دسانـشن  ار  ربمغیپ  رگا  دـشاب و  وا  تکرح  توعد و  شخب  رارمتـسا 
.تسا هتخانشن  ار  ربمغیپ  هفیلخ  ادخ و  تجح 

ترضح نآ  فقاوم  تاماقم و  نوؤش و  تالاح و  رد  رکفت  لمأت و  و  ص )  ) ربمغیپ یگدنز  خیرات  هعلاطم  اذل 
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يویند و تاداعـس  هب  اهدومنهر  عیمج  عماج  ینامـسآ و  تالاسر  متاـخ  مظعا و  هک  ترـضح  نآ  تلاـسر  تفاـیرد  يارب  شـالت  و 
لـیمکت و يارب  هکلب  وا و  ياـفلخ  ترـضح و  نآ  تفرعم  ماکحتـسا  شرتـسگ و  شیازفا و  يارب  تـسا ، يوـنعم  يّداـم و  يورخا و 

.دنامب لفاغ  نآ  زا  دیابن  ینافرع  تاماقم  بلاط  هللا و  یلا  کلاس  هک  تسا  یبلطم  مزال و  هللا  تفرعم  تیوقت 

یقرواپ

.77 ثیدح ص424 ، ج1 ، ربش ، راونالا  حیباصم  [ 1]

ح106. ص403 ، ج18 ، راونالا ، راحب  [ 2]

ینید نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح  ینفرع  مهللا 

قالطا ددرگ ، یم  وا  رب  هبلغ  ببـس  دوش و  یم  جاجتحا  لباقم  فرط  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یلیلد  رب  تجح ،»  » دـش نایب  ًـالبق  هکناـنچ 
دوش و یم  هدروآ  يا  هدنب  تمایق  زور  هک  تسا  هدـش  تیاور  [ 1 (. ] هغلابلا هجحلا  هللف  لق  : ) هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هکنانچ  .دوش  یم 

: دوش یم  هتفگ  وا  هب 

.»؟ یتخوماین ارچ  تملعت : اله   » دوش یم  هتفگ  وا  هب  متسناد ، یمن  دیوگب  رگا  يدرکن »؟ لمع  ارچ  تلمع : اله  »

ياهمـشچ اب  طقف  هک  یتاقولخم  هکئالم و  نج و  لثم  یئرماـن  تادوجوم  زا  تاـقولخم  همه  هب  نینچمه  تسا و  هغلاـب  تجح  نیا  و 
، دنوش یم  هدـید  مشچ  اب  هک  یگرزب  کچوک و  تادوجوم  دـنوش و  یم  هدـید  پوکـسلت  پوکـسورکیم و  لثم  یلئاسو  هب  حلـسم 

ملاع نیا  تقلخ  رد  فدـه  دوجو  ادـخ و  دوجو  رب  دـنراد ، هک  یتاماظن  تاکرح و  اهنآ و  همه  هب  ًالوا  نوچ  دوش ، یم  هتفگ  تجح 
.دوش یم  لالدتسا 

هل ءیش  لک  یفف 

دحاو هنأ  یلع  لدت  هیآ 

هکیرحت لک  یف  هللاو 

دهاش هنیکست  لک  یفو 

هلیسو هب  دیامن و  یم  جاجتحا  نآ  يازجا  ملاع و  نیا  لک  هب  دشاب ، مزال  تمکح  بسح  رب  هک  شناگدنب  زا  مادک  ره  رب  ادخ  ًایناثو 
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[. 2 «. ] هقلخ یلع  هللا  ججح  ربکأ  یه  هیناسنالا  هروصلا   » تسا ثیدح  رد  هکنانچ  دیامرف  یم  جاجتحا  ناسنا  دوخ  رب  مه  ناسنا 

راعـشا املع و  تاملک  تارایز و  هیعدا و  تایاور و  ثیداحا و  رد  نیموصعم : همئا  رب  قلطم  روطب  ماما  لثم  تجح ، قالطا  کلذ  عم 
ددرگ یم  ردابتم  نهذ  هب  نآ  زا  نیموصعم : همئا  دوش  یم  هتفگ  ماما  تجح و  قلطم  روطب  یتقو  هک  تسا  هدش  يدحب  هعیـش  يارعش 

هدوبن و تجح  زا  یلاخ  نیمز  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  یثیداـحا  رد  هکناـنچ  .دوش  یم  هدارا  یبن  ماـما و  زا  معا  نآ  زا  مه  هاـگ  و 
.تسا دارم  ینعم  نیمه  دنام  دهاوخن  تجح  زا  یلاخ 

: تسا هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  مالسالا  هقث  هک  ثیدح  نیا  لثم 

رگم دنام  دهاوخن  هاگچیه  نیمز  [ 3  ] هللا لیبس  یلا  سانلا  اوعدـیو  مارحلاو  لالحلا  فرعی  هجح  اهیف  هللاو  الا  ضرالا  تلاز  اـم  : » لاـق
«. ادخ هار  يوس  هب  ار  مدرم  دناوخ  یم  ار و  مارح  لالح و  دسانش  یم  هک  تسا  یتجح  ادخ  يارب  زا  نآ  رد  هکنآ 

: دیامرف یم  رگید  ثیدح  رد  و 

نودب ار  نیمز  هکنیا  زا  تسا  رت  میظع  رت و  لیلج  ادخ  هک  قیقحت  هب  [ 4  ] لداع ماما  ریغب  ضرالا  كرتی  نأ  نم  مظعأو  لجأ  هللا  نا  »
: دومرف هک  تسا  تیاور  نینمؤملاریما 7  ترضح  زا  یفاک  رد  زین  و  دراذگب .» لداع  ماما 

زا یتجح  زا  ار  تنیمز  يراذگ  یمن  یلاخ  وت  هک  قیقحت  هب  ایادخ  [ 5  ] کقلخ ام  یلع  کل  هجح  نم  کضرأ  یلخت  کنا ال  مهللا  »
«. تقلخ رب  وت  فرط 

: دومرف هک  تسا  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  زین  و 

ماما اهیفو  ّالا  ولخت  ضرالا ال  نا  »
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دشاب یماما  نآ  رد  هکنآ  رگم  دنام  دهاوخن  یلاخ  ینمز  هک  قیقحت  هب  مهل : اومتأ  ًائیش  اوصقن  ناو  مهّدر  ًائیش  نونمؤملا  داز  نا  امیک 
ربتعم رابخا  و  ناشیا .» يارب  زا  دنک  مامت  دننک  مک  ار  يزیچ  رگا  دنادرگرب و  ار  ناشیا  دنیامن  دایز  نید  رد  ار  يزیچ  نینمؤم  رگا  هک 

ماما تجح و  اهنآ  زا  یکی  رفن ، ود  رگم  دـنامن  یقاب  نیمز  يور  رد  رگا  هک  تسا  ثیداـحا  نیا  رد  یتح  تسا ، رایـسب  ینعم  نیا  رد 
نیا تسین  ماما  تجح و  دوجو  زا  یلاخ  یناـمز  چـیه  نیمز  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  یـصوصن  هلمج  زا  .دوب و  دـهاوخ  يرگید  رب 

.تسا هیداجس  هفیحص  ياعد 47  زا  هرقف 

یلا هعیرذـلاو  کلبحب  هلبح  تلـصو  نأ  دـعب  كدالب  یف  ًارانمو  كدابعل  ًاملع  هتمقأ  ماماب  ناوأ  لک  یف  کنید  تدـیأ  کـنا  مهللا  »
وهف رخأتم  هنع  رخأتی  الو  مدقتم  همدقتی  ّالاو  هیهن  دنع  ءاهتنالاو  هرماوأ  لاثتماب  ترمأو  هتیـصعم  ترذحو  هتعاط  تضرتفاو  کناوضر 

«. نیملاعلا ءاهبو  نیکسمتملا  هورعو  نینمؤملا  فهکو  نیذئاللا  همصع 

بـصن اپ و  رب  تناگدـنب  يارب  یتمالع  ار  وا  هک  يدرک  دـییأت  یماـما  هب  ناـمز  ره  رد  ار  تدوخ  نید  وت  هک  قیقحت  هب  ایادـخ  ینعی :
لطاب و قح و  هابتـشا  ماگنه  رد  مدرم  ات   ) وت ياهرهـش  رد  دشاب  یناشن  و  دنبای ) هار  نآ  هب  ناگدشمگ  و  دندرگن ، هارمگ  هک   ) يدرک
هب ندیسر  لوصو و  ببـس  ینعی   ) يدرک لصّتم  تدوخ  نامـسیر  هب  ار  وا  نامـسیر  هکنآ  زا  دعب  دنیامن ) عوجر  وا  هب  قح  زا  شواک 

.تدوخ و يدونشوخ  ناوضر و  يوس  هب  يا  هلیسو  ار  وا  يداد  رارق  و  يداد ) رارق  تدوخ  تیالو  ار  وا  تیالو  ای  يداد  رارق  تدوخ 
وا تعاط 
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شیپ مدقتم و  چیه  هکنیا  يداد و  نامرف  وا  یهن  نتفریذپ  وا و  رماوا  لاثتما  هب  يدرک و  ریذحت  وا  تیـصعم  زا  يدینادرگ و  بجاو  ار 
زا هک  تسین  يدحا  يارب  ینعی   ) .ددرگن رخاتم  دنامن و  بقع  وا  زا  يا  هدنام  بقع  رخأتم و  چیه  دریگن و  یـشیپ  مدـقت و  وا  رب  يور 

( ماما ینعی   ) وا سپ  دنک ) مک  يزیچ  نآ  زا  ای  دیازفیب  يزیچ  دـیامن  یم  تیادـه  دـنک و  یم  رما  وا  هچنآ  رب  دـنک و  فلخت  وا  نامرف 
و دوش ) یم  عنام  طیرفت  طارفا و  رد  نداتفا  فارحنا و  زا  تسا ، هار  يوس  هب  تیاده  ببـس  هب  ار  اهنآ  ینعی   ) ناگدنهانپ کسمتـسم 

ینعی  ) تسا نیکسمتم  هریگتسد  و  دنوش ) یم  یجتلم  وا  هب  اه  ههبـش  زورب  ماگنه  ثداوح و  رد  نانمؤم  ینعی   ) تسا نانمؤم  هاگهانپ 
لامج ملاع و  ماظن  ینعی   ) تسا نایناهج  لامج  اهب و  و  دهد ) یم  تاجن  دـیامنب  وا  هب  ءادـتقا  دـیوجب و  کسمت  وا  هب  هک  ار  سکره 

(. تسا مئاق  وا  دوجو  هب  روما  ماظتنا  ناهج و 

نآ هب  ءاـیبنا  ماـمت  هک  دـشاب  یتوعد  کـنید »  » هملک رد  نید »  » زا دوصقم  رگا  دراد  ماـما  نأـش  تمظع  رب  تلـالد  هک  اـعد  هرقف  نیا 
ادخ يوس  زا  تسا  وا  نیشناج  یصو و  ای  ربمغیپ  صخش  ای  هک  یماما  ینامز  رصع و  ره  رد  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  دنتـشاد ، تلاسر 

رصع و ره  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  دشاب  نیمه  رد  رهاظ  دیاش  هکنانچ  دشاب  مالـسا  نید  نید ، زا  دوصقم  رگا  .تسا و  هدش  بصن 
.دشاب یم  دیؤم  تسا ، ادخ  يوس  زا  بوصنم  ربمغیپ و  هفیلخ  هک  یماما  هب  مالسا  نید  نامز 

هک دنامن  یفخم  و 
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، دوش یم  مولعم  نامز  رـصع و  ره  رد  تجح  ماما و  دوجو  هب  مدرم  زاـین  تسا ، هیعدا  ثیداـحا و  رد  هک  یتاداـشرا  تاـنایب و  نیا  زا 
ماع و صاخ و  هباشتم و  مکحم و  لصفم و  لمجم و  ریسفت  مالـسا و  نید  لثم  ینید  مه  نآ  نید  فلتخم  یحاون  نایب  حرـش و  اریز 

دیاب سپ  دشاب  فوشکم  هللا  دنع  دیؤم  رشب  ریغ  رب  هک  تسین  يروما  ماکحا ، دیاقع و  لئاسم  قیاقد  تنس و  باتک و  خوسنم  خسان و 
یهارمگ زا  ناما  فالتخا و  هنوگ  ره  عطاق  تجح و  شلوق  دشاب و  روما  مامت  رد  عجرم  هک  دشاب  یصخش  رصع  ره  رد  تما  نیب  رد 

.دشاب لالض  و 

دنراد ینالوط  ینایب  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  دراد و  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  نیلقث  رتاوتم  ثیداحا  لثم  رتاوتم  ثیداحا  هکناـنچ 
ربمغیپ هک  : ) تیب لـها  رگا  هک  دـیامرف  یم  هراـشا  فیطل  هتکن  نیا  هب  نآ  نمـض  رد  دـیامن و  یم  لـقن  ترـضح  نأ  زا  رجح  نبا  هک 

رد یماقم  هچ  سک و  هچ  تیادـه  سپ  دـشابن ، تجح  اهنآ  تاداشرا  اه و  تیادـه  دنـشابن و  دومرف ) عاجرا  اـهنآ  هب  ار  مدرم  (ص )
؟ دوب دهاوخ  تجح  دوش ، یم  ادیپ  یمالسا  لئاسم  رد  تما  نیب  هک  یتافالتخا 

ام اوعبتاو   ) هیآ لثم  رد  یتح  تسا  يدایز  فالتخا  نیرـسفم  نیب  تاـیآ ، ریـسفت  رد  هک  مینک  یم  لاؤس  نآرق  ریـسفت  رد  لاـثم  روطب 
رد هک  یتالامتحا  یـضعب  شرامـش  بسح  رب  هرقب  هروس  رد  دـنتفگ .» یم  نیطایـش  هک  ار  هچنآ  دـندرک  يوریپ  [ » 6 ( ] نیطایشلا اولتت 

باصم و هک  یلامتحا  نآ  نییعت  رد  ایآ  تسا  لامتحا  رازه  تصش  تسیود و  نویلیم و  کی  دوش  یم  هداد  نآ  ریسفت 
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نویلیم کی  زا  لامتحا  مادک  دشابن  تجح  دنتسه ، هابتـشا  زا  موصعم  لوسر و  ادخ و  ملع  زا  ناشلمع  هک  نانآ  لوق  رگا  تسا ، دارم 
ربمغیپ ادخ و  بناج  زا  هدـش  دـییأت  هناوتـشپ  هک  یتاحیجرت  رب  هنوگچ  داد و  حـیجرت  ناوت  یم  ار  لامتحا  رازه  تصـش  تسیود و  و 

.درک دامتعا  ناوت  یم  دشاب  هتشادن 

نیمه دیامن  یم  دنـسپدرخ  لوبق و  لباق  ار  عرـش  ياه  همانرب  دراد و  هعیـش  بهذم  هک  یگرزب  تازایتما  زا  یکی  هک  دنامن  هتفگان  و 
هک دـناد  یم  یلقاع  ره  ّالا  دـشاب و  تجح  ناشفیرعت  دـننک و  فیرعت  مدرم  يارب  ار  نید  هک  دنتـسه  يدارفا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  تسا 

همه نآ  اـب  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  يارب  لاـس  هس  تـسیب و  فرظ  رد  لیـصفت  روـطب  اـهنآ  حیـضوت  حرـش و  نـید و  لـئاسم  هـیلک  ناـیب 
اّما تسا ، هدش  غیلبت  زیچ  همه  هدـش و  لامکا  نید  هچ  رگا  و  هدوبن ، مهارف  هریغ  تاوزغ و  هب  لاغتـشا  اهیریگرد و  عناوم ، تامحازم ،

.تسا هدش  هدراذگ  همئا : هدهع  رب  نآ  نایب  حرش و 

مدرم هب  راوگرزب  نآ  زا  دعب  يایـصوا  ترـضح و  نآ  ات  دـشاب  هدـش  افتکا  ع )  ) نینمؤملاریما هب  اهنآ  غیلبت  رد  هک  یماکحا  اسب  هچ  و 
دیاب هچنآ  لک  هک  دوب  تهج  نآ  هب  هن  لامکا  نیا  دیدرگ ، لزان  نید » لامکا   » هیآ ریدغ  یخیرات  نایرج  رد  تهج  نیا  زا  دنناسرب و 
یحو ربمغیپ  رب  هچنآ  لک  هب  هک  یـصخش  هک  تهج  نیا  هب  هکلب  دـشاب  هدـش  غالبا  اهنآ  قئاقد  تالیـصفت و  ددرگ و  غـالبا  مدرم  هب 

.دشاب تجح  شمالک  اج  همه  ات  دوش  یفرعم  مدرم  هب  تسا ، ملاع  هدش 

هک تسین  نایب  نیا  زا  ام  دوصقم  دوشن  هابتشا 
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ربمغیپ رب  هک  نید  غالبا  لیمکت  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  ّالک ، اشاح و  تسا  هدـیدرگ  لماک  ناماما : هلیـسو  هب  هدوب و  صقاـن  نید 
نید زا  هک  ار  هچنآ  دیاب  یلـسن  ره  هکنانچ  دنناسرب ، مدرم  هب  هک  دش  هدراذگ  ناماما  هدهع  هب  ربمغیپ  يوس  زا  ادخ  رما  هب  دـش ، لزان 

تثعب رـصع  مدرم  مامت  هدـنیآ و  ياهرـصع  مدرم  مامت  هب  نید  غالبا  هک  روطنامه  دـیامن  غالبا  دزاس و  لقتنم  دـعب  لسن  هب  دـناد  یم 
باتک و زا  هدافتـسا  فالتخا و  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  لیـصافت و  ماکحا و  لک  غالبا  روط  نیمه  دوبن ، رّـسیم  ءایبنالا  متاخ  ترـضح 
زا دعب  دیاب  فطل ، هدعاق  یهلا و  هغلاب  تمکح  بسح  رب  اذـل  دوبن ، رـسیم  تثعب  رـصع  نامه  رد  دـیآ  یم  شیپ  نامز  رورم  هب  تنس 

.دنهدب تاجن  ینادرگرس  ریحت و  زا  ار  مدرم  دننک و  لماک  ار  تجح  مامتا  نید و  غالبا  هک  دنشاب  يدارفا  ربمغیپ 

.دیدرگ لماک  نید  تیالو ، غالبا  اب  اذل  دوب  مامتان  صقان و  نید  دوبن ، تماما  ماظن  نیا  رگا  و 

لوصا لثم  دـیناسر  تما  هب  ًامیقتـسم  ای  دـش  لمحتم  ادـخ  یحو  زا  ار  هچ  ره  دومرفن و  یهاتوک  تلاسر  غیلبت  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
یضتقم و تابسانم  رد  وا  زا  دعب  ناماما  وا و  ات  درک ، غالبا  ع )  ) یلع هب  ای  نید و  عورف  زا  يرایـسب  یلک و  ماکحا  فراعم و  دیاقع و 

دنیادخ ملع  نزاخ  ناراوگرزب  نآ  هکنیا  یناعم  زا  یکی  دـنیامن و  ریـسفت  حرـش و  هدرک و  نایب  اهنآ ، زاین  ای  تما و  هعجارم  عقوم  رد 
ذالم عجرم و  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  نیمه  زین  دنیادخ ، تجح  هکنیا  یناعم  زا  یکی  هکنانچ  تسا ؛ نیمه 
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.دندالب راید و  شخب  ینشور  دابع و  يارب  تمالع  هار و  هدننک  نشور  امنهار و  هلیسو و  أجلم و  و 

، تسا تجح  ینعم  نایب  نمضتم  نوچ  هک  دراد  یتانایب  هفرع  ياعد  حرش  رد  هفیحص ) حرـش   ) نیکلاسلا ضایر  بحاص  لیلج ، ملاع 
زا زین  اعد  هرقف  نیا  .میئامن  یم  سکعنم  اجنیا  رد  هدرشف  لامجا و  روطب  ناشیا  حرـش  لقن  اب  تسا  نآ  نمـضتم  هک  ار  يا  هرقف  لصا 

: تسا هفرع  ياعد  تارقف 

کججحو کضرأ  یف  کئافلخو  کنید  هظفحو  کملع  هنزخ  مهتلعجو  كرمال  مهترتخا  نیذـلا  هتیب  لهأ  بئاطأ  یلع  لص  بر  »
«. کتنج یلا  کلسملاو  کیلا  هلیسولا  مهتلعجو  کتداراب  سندلاو  سجرلا  نم  مهترهطو  كدابع  یلع 

دنا و هدرک  فیلأت  مالـسا  ياملع  هک  تسا  یئاهباتک  نیرتهب  زا  یکی  شا  هفیحـص  حرـش  باتک  هعیـش و  رخافم  زا  هک  هدش  دای  ملاع 
« بئاطا  » زا دارم  تسا : هدومرف  هکنیا  زا  سپ  هفرع  ياعد  زا  دنب  نیا  حرش  نیا  رد  دننک ، راختفا  نآ  هب  ناناملـسم  مومع  تسا  راوازس 

هفاضا ای  تیب :» لها   » هب بیاطا »  » هفاضا هک  یبدا  هتکن  نیا  نایب  زا  سپ  دنـشاب و  یم  نیموصعم » همئا  ریاس  ءاـسک و  لـها   » تیب لـها 
: دیامرف یم  تسا  هنایب  ای  تسا  فوصوم  هب  تفص 

يادخ زا  تاولص  قاقحتسا  للع  تاهج و  تافص  نیا  هک  تسا  هدومرف  نایب  تفص  تفه  تیب ، لها  بیاطا  يارب  اجنیا  رد  ع )  ) ماما
دنچ هفاضا  گرزب و  تیـصخش  نآ  تانایب  زا  سابتقا  روطب  زین  ام  هک  هدرمـشرب  ار  تفـص  تفه  نیا  سپـس  .تسا  ناـشیارب  ناـحبس 

.میئامن یم  نایب  ار  تفص  تفه  نیا  نآ  رب  هتکن 

شتشگرب هک  دیزگرب  قلخ  تیاده  رد  ملاع و  رد  شنید  دوخ و  رما  يارب  ار  ناشیا  ادخ  هک : تسا  نیا  یلوا  تفص 
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دراد تلالد  تسا ، قلطم  رما »  » هملک نوچ  زیچان  نیا  ریبعت  هب  تسا و  هدومرف  هضافا  ناشیا  هب  ار  هّماع  هلماک  تسایر  هک  تسا  نیا  هب 
.ایند ای  دشاب ، نید  رما  هاوخ  تسا ، هدیزگرب  دریگ  یم  قلعت  نآ  رب  هللا  تیشم  هک  یلمع  یئادخ و  راک  ره  يارب  ار  اهنآ  هکنیا  رب 

هـشیدنا لطاب و  راکفا  هب  یگدولآ  و  ندـش ، عیاـض  زا  ار  نآ  هک  هداد  رارق  دوخ  ملع  ناـظفاح  ناـنزاخ و  ار  اـهنآ  هک : تسا  نیا  مود 
.دنیامن میلعت  ادخ  ناگدنب  هب  تسیاب  تسه و  هکنانچ  و  دنیامن ، ظفح  تسردان  یناطیش و  ياه 

.دنرادب نوصم  ار  نآ  فیرحت ، لیدبت و  زا  ات  تسا  هداد  رارق  دوخ  نید  نانابهگن  ناظفاح و  ار  ناشیا  هکنیا : موس 

مدرم و تسایـس  ملاع و  رد  وا  رماوا  يارجا  ذافنا و  هب  هک  تسا  هداد  رارق  نیمز  رد  دوخ  يافلخ  نانیـشناج و  ار  اـهنآ  هکنیا : مراـهچ 
.دنیامن مایق  ناصقان  لیمکت  وا و  يوس  هب  هقطان  سوفن  بذج 

رد .تسا  ام  هدافتسا  دانتسا و  دروم  اجنیا  رد  ینعم  نیا  هک  تسا ، هداد  رارق  شناگدنب  رب  دوخ  ياهتجح  ار  اهنآ  هک : تسا  نیا  مچنپ 
: دیامرف یم  دیس  اجنیا 

فرع ثیداحا و  رد  تسا و  هدیدرگ  عیاش  ناهُرب  رد  نآ  لامعتـسا  یفرع  تقیقح  ای  زاجم  روطب  تسا و  هبلغ  تغل  بسح  رب  تجح 
هدومرف بوصنم  وا  هب  جاـجتحا  يارب  وا و  يوس  هب  ناـسنا  توعد  قلخ و  توعد  يارب  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  رب  نآ  قـالطا  هعرـشتم 

.دراد عویش  تسا ،

.تسا هداد  رارق  كاپ  یگدولآ  سجر و  ره  زا  ار  ناشیا  هک : تسا  نیا  مشش 

.تسا هدرک  ررقم  دوخ  يوس  هب  يا  هلیسو  ار  اهنآ  هک : تسا  نیا  متفه 

متشه و 
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ناما هنیفس و  ثیداحا  لثم  هکنانچ  دبای  یم  تاجن  تفر  اهنآ  هار  هب  سک  ره  سپ  دنشاب  یم  تشهب  يوس  هب  هار  اهنآ  هک : تسا  نیا 
[. 7  ] .دراد تلالد  نآ  رب 

رد دراد و  عویـش  ثیداـحا  رد  ماـما ، هللا و  تجح  قـالطا  قلطم  روطب  نیموصعم : همئا  رب  هک  دـش  مولعم  تاحیـضوت  نیا  عومجم  زا 
.دوش یم  ردابتم  نهذ  هب  نیموصعم : همئا  دنوش  هتفگ  هنیرق  نودب  هک  یماگنه 

هب نامیا  نودـب  هک  تسا  تاجرد  تاماقم و  مظعا  تماما ، تیالو و  یهللا و  هفیلخ  یهللا و  تجح  ماـقم  هک  دـش  مولعم  نینچمه  و 
.تسین رسیم  تاجن  نآ ،

هب اـیند  یگدـنز  رد  يا و  هتفرگ  شتآ ) زا   ) ار تدوخ  تئارب  يدازآ و  اـیآ  دوش : یم  لاؤس  نمؤـم  زا  هک  تسا  ثیدـح  رد  هکناـنچ 
؟ يا هدش  کسمتم  يربک  تمصع 

یم باوج  تسیچ ؟ يربـک  تمـصع  ناـما و  يدازآ و  هک  دـسرپ  یم  تفرگ ، رارق  لاؤس  دروـم  هک  سک  نآ  .هلب  دـهد : یم  خـساپ 
ار وا  هک  هچنآ  هب  دهد  یم  تراشب  دهدیم و  ناما  ار  وا  سپ  .یتفگ  تسار  دیوگ : یم  وا  هب  سپ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  دـهد :

.دزاس رورسم 

ادـخ شتآ  باذـع و  مشخ و  هب  ار  وا  سپ  .هن  دـهد : یم  باوج  وا  دـش و  لاؤس  نمؤـم  زا  هکناـنچ  مه  دوـش ، یم  لاؤـس  رفاـک  زا  و 
[. 8  ] .دهد یم  تراشب 

: دنا هدومن  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  ترضح  زا  ینس  هعیش و  هک  یثیدح  تسا ، تیاور  نیا  دیؤم  و 

روبع زاوج  وا  يارب  ع )  ) یلع هک  یسک  رگم  درذگ  یمن  طارـص  زا  يدحا  [ 9  ] زاوجلا یلع  هل  بتک  نم  ّالا  طارـصلا  دحأ  زوجی  «ال 
«. دشاب هتشون 

یقرواپ

.149 هیآ ماعنا ، هروس  [ 1]

ادخ تّجح  نیرتگرزب  ناسنا ، تروص  [ 2]
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.دمح هروس  ریسفت  تمسق  یفاص ، ریسفت  .دشاب  یم  شقلخ  رب 

.م ح ، ص178 ، لوا ، دلج  یفاک ، [ 3]

ص178. ج1 ، یفاک ، [ 4]

ص178. ج1 ، یفاک ، [ 5]

.102 هیآ هرقب ، هروس  [ 6]

تـسا هدـیناسر  تشه  هب  لیـصفت  حرـش و  ماقم  رد  اما  تسا ، هدومرف  ات  تفه  ار  فاـصوا  ءادـتبا ، رد  هچ  رگا  هک  دـنامن  یفخم  [ 7]
 . هرس هللا  سدق 

.42 هضور نیکلاسلا ، ضایر  [ 8]

هضور 42. نیکلاسلا ، ضایر  [ 9]

هجیتن

.دشاب یم  هراشا  هدرشف و  روطب  نیموصعم : همئا  ینعی  یهلا  ياهتجح  تاماقم  نوؤش و  زا  يا  همش  دش  نایب  اجنیا  ات  هچنآ 

نـسحلا نبا  هجح  مـهدزاود  ماـما  ترـضح  نارود  یلو  ناـمز و  بـطق  سدـقا  صخـش  اـعد  نـیا  رد  تـجح »  » هـملک زا  دارم  اـما  و 
هدننک ءاعد  دـش ، هداد  رکذـت  ررکم  هکنانچ  تسا و  تبیغ  نامز  هب  طوبرم  اعد  اریز  دـشاب  یم  ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورأ  يرکـسعلا 

ینافرع و ياهددم  رت و  لماک  تفرعم  تلئـسم  ای  ياعد  نیا  رد  دشاب و  یم  ادـخ  ياهتجح  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هب  فراع  نمؤم و 
يرکف و لزلزت  میب  اریز  .دنک  یم  بلط  ار  ع )  ) يدهم ترـضح  تیالو  رب  ياقب  تابث و  لاعتم  دنوادخ  زا  ای  دیامن و  یم  رتشیب  یبیغ 
ناحتما و نامیا  هب  ار  اهنآ  لد  ادـخ  هک  یناسک  زج  تایاور  یـضعب  بسح  رب  تسا و  رایـسب  رـصع  نیا  رد  یتدـیقع  تافارحنا  رطخ 

.دننام یمن  تباث  ترضح  نآ  تماما  هب  هدیقع  رب  دشاب  هدرک  شیامزآ 

اب هک  تسا  ماما  تجح و  نتخانـشن  ان  نید  زا  تلالـض  طابترا  دـسر ، یم  ضرع  هب  فیرـش  ياعد  حرـش  رد  هک  يا  هتکن  نیرخآ  و 
گرزب دئاوف  زا  یکی  هک  دوش  یم  مولعم  ًالماک  دش  نایب  رگید  ياه  هلمج  حرض  نمض  رد  هک  یبلاطم 
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ار وا  سک  ره  ینیقی ، تمالع  یهلا و  یعجرم  نینچ  دوجو  اـب  هک  تسا  تسار  هار  زا  ناـنمؤم  ندـشن  فرحنم  ماـما ، تجح و  بصن 
دش و دهاوخن  هارمگ  شنید  زا  دیامنن ، یطخت  وا  ياه  تیاده  تاداشرا و  زا  دریگن و  یـشیپ  دـنکن و  فلخت  زا  دـهد و  رارق  ادـتقم 

.دوش یم  هارمگ  نید  زا  دنامن  تباث  دنک و  ادیپ  یشزغل  تّجح  تفرعم  تماما و  هب  نامیا  رد  رگا 

هب رایسب  رگید  ثیداحا  رد  و  نیلقث »  » ثیدح رد  هک  تسا  يا  هصیصخ  ع )  ) ماما هب  کّسمت  هلیسو  هب  تلالض  زا  نمیا  هصیصخ  نیا 
یگدنز و نامز و  تشذگ  دنراد و  زایتما  تما  ریاس  رب  نآ  هب  دوخ  رـصع  رد  نیموصعم : همئا  زا  کی  ره  تسا و  هدـش  حیرـصت  نآ 

زین دـندش  تیبرت  تیب : لها  هسردـم  بتکم و  رد  هک  یئاملع  باحـصا و  هدـش و  رداص  اهنآ  زا  هک  یفراـعم  مولع و  ناـماما و  هریس 
صاـخ و تاـیانع  تیلها  دـنزایتما و  نیا  ياراد  دـنراد ، هک  یلمع  یقـالخا و  لـیاضف  موـلع و  هب  ناراوـگرزب  نیا  هـک ، دوـمن  تباـث 

.دنراد تسا  هدش  اطع  اهنآ  هب  هک  ار  یلاعتم  تاجرد 

دننام دیئامرف ، هعلاطم  هغالبلا  جهن  رد  ار  يا  همش  دیناوت  یم  دنراد  تحارص  عوضوم  نیا  رد  هک  تیاور  ثیدح و  اهدص  هلمج  زا  و 
: دیامرف یم   2 هبطخ رد  هکنیا 

دنتـسه نیقی  نوتـس  نید و  ساسا  هک  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  یلاتلا : قحلی  مهبو  یلاغلا  ءیفی  مهیلا  نیقیلا  دامعو  نیدلا  ساسأ  مه  »
«. یلات دوش  یم  تسویپ  قحلم و  ناشیا  هب  و  هدش ) نورب  دح  زا  طرفم و   ) یلاغ دوش  یم  هدنادرگزاب  ناشیا  يوس  هب 

: دیامرف یم  رگید  هبطخ  رد  و 

لثمک ص )  ) دمحم لثم  ّنا  الأ  »
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يا هراتس  هاگره  هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  لثم  ص )  ) دمحم لآ  لثم  هک  دیـشاب  هاگآ  [ 1  ] مجن علط  مجن  يوخ  اذا  ءامـسلا  موجن 
«. دنک یم  عولط  يرگید  هراتس  دیامن  بورغ 

: دیامرف یم  رگید  هبطخ  رد  و 

انـضغبمو انودـعو  همحرلا  رظتنی  انبحمو  انرـصان  مکحلا  عیبانیو  ملعلا  نداعمو  هکئالملا  فلتخمو  هلاسرلا  طحمو  هوبنلا  هرجـش  نحن  »
، میتمکح ياه  همـشچ  ملع و  ياه  ندـعم  ناگتـشرف و  دـش  دـمآ و  لحم  تلاسر و  هاگدورف  توبن و  تخرد  اـم  [ 2  ] هوطسلا رظتنی 

«. تسا طخس  رظتنم  ام  نمشد  تمحر و  رظتنم  ام  تسود  هدننک و  يرای 

: دیامرف یم  رگید  هبطخ  رد  و 

ینـشور مکح و  ياهرد  تسا  تیب  لها  ام  دزن  ار و  مامت  اه و  هدع  مامتا و  تالاسر و  غیلبت  مدش  میلعت  قیقحت  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  »
(«. دنراد صاصتخا  اهنآ  هب  تیب  لها  هک  تسا  ینوؤش  اهنیا  ینعی   ) رما

لها ياهباتک  یـسررب  اب  اهنآ  تاجرد  تاماقم و  نوؤش و  ریاس  دراد ، صاصتخا  نیرهاط : همئا  هب  هک  تسا  ینوؤش  زا  یـضعب  اـهنیا 
نآ یگدـنز  خـیراوت  هعلاـطم  راونـالا و  راـحب  همغلا و  فـشک  بوـشآ و  رهـش  نـبا  بقاـنم  دـننام : هعیـش  ياـملع  تاـفلؤم  تـنس و 
هللاو .دوش  یم  تخانـش  مولعم و  تسا  هدـش  رداص  قالخا  هقف و  تایهلا و  ریـسفت و  رد  ناـشیا  زا  هک  یفراـعم  مولع و  ناراوگرزب و 

.قیفوتلا یلو 

یقرواپ

.100 هبطخ هغالبلا ، جهن  [ 1]

.109 هبطخ حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  [ 2]

ءاعد نوماریپ  یلک  ثحب 

ارم هک  دومرف  امـش  يادخ  و  [ » 1 ( ] نیرخاد منهج  نولخدیـس  یتدابع  نع  نوربکتـسی  نیذلا  نا  مکل  بجتـسأ  ینوعدا  مکبر  لاقو  )
دراو تلذ  يراوخ و  اب  يدوزب  دننک  یـشکرس  ضارعا و  نم  تدابع  اعد و  زا  هک  نانآ  و  منک ، باجتـسم  ار  امـش  ياعد  ات  دـیناوخب 

«. دنوش خزود 

یکی
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.تسا ءاعد  دراد  ار  طابترا  لامک  قالخا ، تیبرت و  هدیقع و  اب  هک  مهم  ياهشخب  زا 

ادخ يوس  هب  هجوت  حالطـصا  فرع و  بسح  رب  تسا و  ادن »  » ینعم هب  تغل  بسح  رب  دنا : هدومرف  نیققحم  زا  یـضعب  هکنانچ  اعد » »
، دوش یم  قالطا  زین  یلاعت  يراب  هیزنت  حیبست و  شیاتس و  ساپس و  رب  و  تسا ؛ عوضخ  تنکـسم و  رقف و  روطب  وا  زا  تمحر  بلط  و 

ربخ نیا  ریسفت  زا  رظن ، بدا و  لها  زا  یکی  زا  هکنانچ  تسا ، تبهوم  اطع و  تلئسم  تساوخرد و  یعون  زین  شیاتـس  ساپـس و  اریز 
: دومرف هک  دش  لاؤس  تسا  هدش  تیاور  ادخ  لوسر  زا  هک 

یح ال وهو  تیمیو  ییحی  دـمحلا  هلو  کلملا  هل  هل  کیرـش  هدـحو ال  هللا  هلا  ـال  وهو  یلبق  نم  ءاـیبنالا  ءاـعدو  یئاـعد  ءاعدـلا  ریخ  »
ات هللا  الا  هلا  اعد ال  نآ  تسا و  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  ياعد  نم و  ياعد  اعد ، نیرتهب  [ 2  ] ریدق ءیش  لک  یلع  وهو  ریخلا  هدیب  تومی 

«. دشاب یم  دش  لقن  هک  یئاه  هلمج  رخآ 

اما تسا ، تیهوـلا  سدـقم  تاذ  سیدـقت  دـیجمت و  حـیبست و  لـیلهت و  هچ  رگا  هلمج  نیا  رد  هـک  دوـب  نـیا  هدـننک  لاؤـس  دوـصقم 
ثیدـح نیا  بسح  رب  نآ  رب  ص )  ) مرکا لوـسر  هنوـگچ  سپ  تسا  هدـشن  ضرع  نآ  رد  یتجاـح  تـسین و  یتلئـسم  تساوـخرد و 

؟ تسا هدومرف  اعد  قالطا  فیرش ،

وت رب  يدرم  هک  یتقو  ءانثلا : هضرعت  نم  هافک  ًاموی  ءرملا  کیلع  ینثأ  اذا  : » دیوگ یم  ناعذج  نبا  دروم  رد  تلص  نب  هیما  داد : خساپ 
زا هک  دناد  یم  ناعذج  نبا  ایآ  دیامن .» یم  تیافک  تجاح  نایب  زا  ار  وا  وا ، يانث  حدم و  تفگ ، انث 
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ساپـس و دمح و  حدم و  انث و  زا  هک  دناد  یمن  نایناهج  راگدرورپ  نیملاعلا  بر  دهاوخ و  یم  هچ  حادم  ناوخ و  انث  وا  حدـم  ءانث و 
.تسا هاگآ  ءاعد  حیبست و  دیمحت و  لیلهت و  زا  شا  هدنب  دوصقم  هب  ادخ  یلوا ، قیرط  هب  ینعی  تسا ،!؟ هدش  هتساوخ  هچ  شیاتس 

شیاتس و شیاین و  يّدام و  يرهاظ و  تابّبـسم  بابـسا و  ياروام  یئرم و  ریغ  لازی و  تردق ال  بیغ و  ملاع  هب  هجوت  ءاعد و  هب  زاین 
.دوش هدروآرب  زاین  نیا  دیاب  دراد و  دوجو  ناسنا  رد  هک  تسا  يرطف  لیصا  زاین  کی  وا ، زا  تاجاح  تلئسم  وا و  دیجمت  سیدقت و 

هب یهتنم  هک  ار  حیحـص  تسرد و  هار  ناوت  یم  هکنانچ  يرطف ، ياه  لیم  ریاس  لـثم  يرطف  لـیم  نیا  زا  هدافتـسا  رد  هک  تسا  مّلـسم 
، یناطیش تائاوغا  لهج و  رثا  رد  تسا  نکمم  دومن ، باختنا  ددرگ ، سفن  هب  دامتعا  طاشن و  حور و  توق  يدوعص و  ریـس  لامک و 

ءوس رثا  رد  دوشن ، لامعا  حیحـص  روطب  رگا  اذـغ  هب  لیم  هزیرغ  هک  روطنامه  دروآ ؛ شیپ  ناسنا  يارب  ار  یکلهم  تاکرد  رد  طوقس 
.دش دهاوخ  مسج  فلت  ررض و  نایز و  بجوم  هکلب  دوش  یمن  لصاح  هزیرغ  نیا  هدیاف  طقف  هن  هیذغت 

دنمورین راگزور  ياهیتخس  اهراشف و  ربارب  رد  ار  صخـش  دزاس و  یم  هزات  ار  لمع  راک و  هب  طاشن  يراودیما و  هدنز و  ار  حور  اعد ،
.دوش یم  وا  تسکش  زا  عنام  هدومن و 

لیاسو و ردق و  اضق و  هب  نامیا  زا  ثعبنم  وا و  مکح  هب  میلـست  نیع  هکلب  درادـن ، تافانم  راگدرورپ  ياضق  هب  اضر  میلـست و  اب  اعد ،
بابسا و
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دادـس حالـص و  يوس  هب  ار  ناگدـنب  روما ، نیا  لک  اب  هدومرف و  ررقم  دوخ  تمکح  هب  وا  هک  تسا  ییرهاظ  ریغ  يرهاظ و  تابّبـسم 
.تسا هداد  رارق  ءاجر  فوخ و  نیب  ار  اهنآ  هداد و  قوس 

اـسب دوش و  یم  رهاظ  رتشیب  ناسنا  زا  تایلب ، لوزن  بئاصم و  دورو  ماگنه  رد  ادـخ  هب  هجوت  ءاعد و  نتـساوخ و  کـمک  تناعتـسا و 
التبم یتقو  یلو  دـنیامن ، یم  يراد  دوخ  وا  هب  رارقا  زا  هکلب  دـنروآ  داـی  هب  ار  ادـخ  تمعن  زاـن و  شیاـسآ و  لاـح  رد  هک  یـصاخشا 

.دنروآ یم  ادخ  هاگرد  هب  ور  دش  هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسد  دندش و 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ 

يور میدرک  اطع  یتمعن  ناسنا  هب  هاـگ  ره  اـم  [ » 3 ( ] ضیرع ءاعد  وذـف  رـشلا  هسم  اذا  هبناجبآن و  ضرعأ و  ناسنالا  یلع  اـنمعنأ  اذاو  )
«. درک زجع  راهظا  دوشگ و  اعد  هب  هابز  دروآ  يور  وا  هب  یئالبو  رش  هاگ  ره  تسج و  يرود  دینادرگ و 

یم ار  ادـخ  دـندرک و  یم  اعد  موق ، ياهرازآ  اه و  تلاهج  اب  ندـش  وربور  اه و  یتخـس  ماگنه  زین  نانآ  تسا ، ناربمایپ  حالـس  اعد ،
.دندناوخ

زا ترـضح  نآ  ندش  جراخ  لقن  نمـض  رد  ثیدـح  خـیرات و  لها  هک  تسا  یئاعد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  روهـشم  ياهاعد  زا  یکی 
.دنا هدرک  تیاور  فئاط  لها  رازآ  تهافس و  اب  دروخرب  فیاط و  هب  هکم 

دندش و [ 4  ] خاتـسگ ص )  ) ادـخ لوسر  رب  شیرق  بلاطوبا ، ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تیاکح  نیا  لاـمجا 
رد .تفر  فئاط  هب  هکم  زا  ص )  ) ربمغیپ اذل  دنداد  رارق  تشادن  هقباس  بلاطوبا  تایح  رد  هک  یئاه  تیذا  دروم  ار  ترضح  نآ 
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شخب دیون  ياعد  نیا  هب  ار  ادخ  ص )  ) ربمغیپ عقوم  نیا  رد  .دـندومن  لابقتـسا  يراتفردـب  رازآ و  تیذا و  اب  ادـخ  لوسر  زا  زین  اجنآ 
: دناوخ دوب  ترضح  نآ  دیما  نامیا و  زا  راشرس و  حور  زا  یکاح  هک 

نم یلا  یبر  تنأو  نیفعـضتسملا  بر  تنأ  نیمحارلا  محرأاـی  ساـنلا  یلع  یناوهو  یتـلیح  هّلقو  یتوق  فعـض  وکـشأ  کـیلا  مهللا  »
رونب ذوعأ  یل  عسوأ  یه  کتیفاع  نکلو  یلابُا  الف  بضغ  یلع  کب  نکی  مل  نا  يرمأ  هتکّلم  ودع  یلا  مأ  ینمهجتی  دـیعب  یلا  ینلکت 

یبتعلا کل  کطخـس  یلع  لحت  وأ  کبـضغ  یب  لزنت  نأ  نم  هرخالاو  ایندلا  رمأ  اهیلع  حلـصو  تاملظلا ، هب  تقرـشأ  يذـلا  کهجو 
رب ار  مندوب  ناسآ  ما و  هراچ  یمک  میورین و  فعض  میامن  یم  تیاکش  وت  يوس  هب  ایادخ  [ 5  ] کب الا  هوق  الو  لوح  الو  یضرت  یتح 

يرود هب  ایآ  يراذگ ؟ یم  او  ارم  یک  هب  ینم  راگدرورپ  وت  ینافعضتسم و  راگدرورپ  وت  ناگدننک  محر  نیرت  هدننک  محر  يا  مدرم 
مرادن و كاب  سپ  یشاب  هتشادن  مشخ  نم  هب  رگا  ینادرگ ؟ نم  رما  کلام  ار  وا  هک  ینمـشد  هب  ای  دوش ؟ وربور  یتشرد  هب  نم  اب  هک 

رما نآ  رب  تفای و  ینشور  نآ  رون  هب  اهیکیرات  هک  وت  هجو  رون  هب  مرب  یم  هانپ  نم ، يارب  زا  تسا  رت  هدنراد  تعـسو  وت  تیفاع  نکیل 
یهاوخ و رذع  تسا  وت  يوس  هب  یئامن  دراو  نم  رب  ار  تمشخ  ای  ینک  لزان  نم  رب  ار  تبضغ  هکنیا  زا  .دیدرگ  حلاص  ترخآ  ایند و 

«. وت يارب  رگم  تسین  يا  هوق  لوح و  يوش و  یضار  ات  هبوت 

هک ار  ءاروشاع  زور  ع )  ) نیسح ءادهشلادیس  ترضح  نینچمه 
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يارب اهنآ  زا  کی  ره  هک  يدئادش  هاکناج و  بئاصم  نیرتگرزب  زا  تداهش ، هب  قوش  روش و  هکلب  تماقتسا  تابث و  لامک  اب  نآ  رد 
ار ادخ  زور  نآ  دادماب  دومرف و  حاتتفا  اعد ، اب  درک  لابقتسا  دزاس ، راداو  نمشد  ربارب  رد  عوضخ  میلست و  هب  ار  خیرات  نانتمهت  هکنیا 

: دناوخ اعد  نیا  هب 

قیدـصلا هیف  لذـخیو  هلیحلا  هیف  لقتو  داؤفلا  هیف  فعـضی  مه  نم  مک  هدـش  لک  یف  یئاـجر  تنأو  برک  لـک  یف  یتقث  تنأ  مهللا  »
همعن لک  یلو  تنأف  هینتیفکو  هتفـشکو  ینع  هتجرفف  كاوس  نمع  کیلا  ینم  هبغر  کیلا  هتوکـشو  کـب  هتلزنأ  ودـعلا  هیف  تمـشیو 

ّمه اسب ، ینم ، دیما  تدش  ره  رد  و  ینم ، نانیمطا  قوثو و  دروم  هودنا  ره  رد  وت  ایادـخ ، [ 6  ] هبغر لک  یهتنمو  هنسح  لک  بحاصو 
رد نمشد  دراذگ و  یم  او  ار  صخـش  نآ  رد  تسود  دوش و  یم  كدنا  نآ  رد  هراچ  ددرگ و  یم  فیعـض  نآ  زا  لد  هک  یهودنا  و 

لیم فرص  وت و  يوس  هب  نم  تبغر  يارب  وت ، يوس  هب  ار  نآ  مدرک  تیاکش  وت و  هب  ار  نآ  مدرک  ضرع  هک  دیامن  یم  تتامـش  نآ 
هنـسح و ره  بحاـص  تمعن و  ره  یلو  وت  سپ  يدومن ، تیاـفک  يدرک و  فرطرب  نم  زا  ار  نآ  سپ  وـت ، ياوـس  اـم  زا  نم  هجوـت  و 

«. یتبغر ره  ياهتنم  یکین و 

رقف هب  هدننک  اعد  تافتلا  وا و  لامج  لالج و  تافص  هناگی و  يادخ  هب  هجوت  تافتلا و  روعـش و  نیع  هک  تسا  نیا  اعد  رگید  تیزم 
ناسنا تالاح  نیرت  فیرش  زا  یکی  دوخ  نیا  دشاب و  یم  دوخ ، یتاذ  صقن  فعض و  یناکما و  تیوه  و 
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رقف و هک  ار  شدوخ  تیوه  دسانـشب و  تسا  قلطم  ياناد  اـناوت و  زاـین و  یب  قلاـخ و  دوجولا و  بجاو  هک  ار  دوخ  يادـخ  هک  تسا 
: دشاب نیا  شلاقم  لاح و  نابز  دسانشب و  زین  تسا ، جایتحا  یناوتان و  نتشادن و  زاین و 

هتوسک يذلا  ِراعلا  انأو  هتعبـشأ  يذلا  عئاجلا  انأو  هتیده  يذلا  لاضلا  انأو  هتملع  يذـلا  لهاجلا  انأو  هتیبر  يذـلا  ریغـصلا  انأ  يدیـس  »
نم و  يداد ، میلعت  ار  وا  وت  هک  ملهاج  نآ  نم  و  يدرورپ ، ار  وا  وت  هک  مکچوک  ریغـص و  نآ  نم  نم ، ياقآ  هتینغأ : يذلا  ریقفلا  انأو 

وا وت  هک  ما  هنهرب  نآ  نم  و  يدنادرگ ، ریس  ار  وا  وت  هک  ما  هنسرگ  نآ  نم  و  يدرک ، ییامنهار  تیاده و  ار  وا  وت  هک  ما  هدشمگ  نآ 
«. يدرک زاین  یب  ار  وا  وت  هک  مریقف  نآ  نم  و  يدناشوپ ، ار 

دوب هاتوک  رگید  عبانم  زا  ام  تسد  تسا ، تیبرت  میلعت و  تایقالخا و  نید و  لوصا  دیاقع و  تمسق  رد  هک  اهاعد  نیا  زا  ریغ  رگا  هک 
.دوب زاسراک  یفاک و  ترخآ  ایند و  تداعس  ادخ و  يوس  هب  تیناسنا  تیاده  يارب  اهاعد  نیمه 

، هثلاث هفیحـص  هیناث و  هفیحـص  یلوا ، هفیحـص  هیداجـس ؛ ياه  هفیحـص  ياهاعد  یلامث ، هزمحوبا  ياعد  حابـص ، ياعد  لیمک ، ياعد 
نبا دیس  ياهباتک  یمعفک و  حابصم  خیش و  دجهتملا  حابصم  لثم  اعد  ياهباتک  رد  هک  هیعدا  ریاس  هیولع و  هفحیص  و  هعبار ، هفیحص 

.تسا قالخا  تفرعم و  ملع و  باتک  هکلب  تسا  اعد  باتک  طقف  هن  مادک  ره  راونالا  راحب  یفاک و  رد  ءاعد  باتک  سوواط و 

یکانبات دنلب و  قیاقح  هدنزاس و  هدنزرا و  تاکن  ینافرع و  قیاقد  ناوت  یمن 

( کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  حرش   ) ادخ تجح  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


نایب اهنآ  نومضم  هب  هجوت  اهاعد و  نیا  ندناوخ  ماگنه  رد  ار  حور  زاورپ  جوا  ناوت  یمن  دومن و  حیرـشت  تسا  اهاعد  نیا  رد  هک  ار 
.دومن

رامیب يافش  هناخ و  لوپ و  نان و  بآ و  تلئسم  يویند و  یصخش  جئاوح  نتساوخ  نامه  رد  اعد  دننک ، یم  نامگ  مدرم  زا  يرایـسب 
روم و ياعد  ربمغیپ و  نامیلس  ءاقستسا »  » ناتـساد رد  هکنانچ  لاقم  ای  لاح  نابز  هب  مه  تاناویح  هک  دننآ  زا  لفاغ  دوش ، یم  هصالخ 

تکرب زا  ادخ  هک  اسب  هچ  دنراد و  ار  اه  تلئسم  اهتساوخ و  نیا  تسا ، هدش  لقن  روم  ياعد  هب  افتکا  ءاقستسا و  زا  نامیلس  فارـصنا 
.دیامرف دوخ  فاطلا  زا  یضعب  لومشم  زین  ار  راک  تیصعم  ناگدنب  اهنآ ، زا  زاین  عفر 

هزات و ار  حور  اعد  دننام  يزیچ  چـیه  تفای و  دـهاوخن  اعد  زا  رتذـیذل  یلاح  یتذـل و  دـنک ، روصت  هچ  ره  دـشیدنیب و  ناسنا  هچ  ره 
.دراد یمن  هگن  هدنز 

قفوم زوریپ و  نآ  زا  دزاس و  یم  كاپ  میب  سرت و  زا  ار  دوخ  دوش و  یم  هرطاخم  رپ  ياهراک  دراو  ناسنا  ادـخ ، مان  ندرب  اب  اعد و  اب 
.دیآ یم  نوریب 

.دزاس یم  لیاز  ار  اه  یگتسخ  اه و  یتسس  دشک و  یم  نالطب  طخ  اه  يدیما  ان  هحفص  رب  اعد ،

یناعم زا  یکی  و  تسا .» ادخ  شتـسرپ  تدابع و  زغم  ءاعد  [ 7  ] هدابعلا خم  ءاعدلا   » تسا ثیدـح  رد  هک  سب  نیمه  اعد  تلیـضف  رد 
انب .دوب  دهاوخ  نآ  زغم  خم و  هلزنم  هب  اعد  دشاب و  حراوج  ءاضعا و  زا  بکرم  هک  تسا  یندب  هب  هیبش  تدابع  هک : تسا  نیا  ثیدح 

ار يرهاظ  بابسا  هکنیا  نیع  رد  هدنب  نیا  رب 
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رد دـهاوخ و  یم  ادـخ  زا  ار  زیچ  همه  دـنک ، یم  يروآ  عمج  ار  اـهنآ  تقد  هب  هکلب  دراذـگ  یمن  راـنک  ار  اـهنآ  دـیامن و  یم  مهارف 
.دبلط یم  يرای  ادخ  زا  بلاطم  بتارم و  مامت  لوصح 

یلاعت یقرت و  يرکف و  دشر  تابجوم  قالخا و  فراعم و  زا  راشرس  ینغ و  اعد  رد  یعیـش ، تورث  صوصخلاب  ام و  یمالـسا  تورث 
.تسا يونعم 

.دشاب یم  خم  یب  زغم و  یب  رکیپ  لثم  دشابن  نآ  رد  اعد  دوش و  ماجنا  زامن  لثم  یتدابع  رگا 

اعد و نوماریپ  نوچ  تسا و  وا  زا  تلئـسم  ادـخ و  ندـناوخ  اعد و  نآ  زغم  دـیئامنب ، یتدابع  ره  هک  دـشاب  نیا  ینعم  تسا  لمتحم  و 
دمح انث و  هب  هکنیا  تسا و  رتشیب  اعد  تباجتـسا  هب  دـیما  نآ  رد  هک  یئاهتـصرف  تالاح و  تاقوا و  نآ و  عناوم  تباجتـسا و  طـیارش 

اههام و ياهاعد  دوش و  هداتسرف  نیعمجأ  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  نآ  نایاپ  زاغآ و  رد  دوش و  حاتتفا  ادخ 
هدنزومآ و ياه  لمعلا  روتـسد  نآ  رگید  ياه  همانرب  صاخ و  جئاوح  ياضق  يارب  ماش و  حبـص و  هتفه و  مایا  هکربتم و  یلایل  مایا و 

میدقت اب  ار  نخـس  زا  شخب  نیا  اجنیا  رد  دومن ، هعلاطم  اعد  ثیدح و  ياهباتک  رد  ار  نآ  لیـصفت  دیاب  تسا و  رایـسب  شخب  تفرعم 
نیماضملا هیلاع  ءاعد  هب  نایب ، نیا  يادـتبا  رد  هک  يا  هراشا  تبـسانم و  هب  طقف  میناسر ، یم  نایاپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  رکش 

دومرف الما  مامه  نب  دمحم  یلع  وبا  هب  ع )  ) رمالا بحاص  ترضح  لوا  بیان  دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  لجا  خیش  هک  دش 
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هعمج و رـصع  زامن  زا  دعب  هدراو  ياهاعد  رکذ  زا  دعب  عوبـسالا » لامج   » رد همحرلا  هیلع  سوواط  نب  دیـس  دـناوخب و  نآ  درک  رما  و 
هکنآ زا  نک  رذـح  سپ  میدرک ، رکذ  هچنآ  عیمج  زا  دـشاب  يرذـع  وت  يارب  رگا  تسا : هدومرف  هدرک و  رکذ  ار  نآ  هریبـک ، تاوـلص 

ار ام  هدومرف  صوصخم  هک  هلالج  لج  دنوادخ  لضف  زا  ار  نآ  میتخانـش  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  ار  ءاعد  نیا  ندناوخ  يراذگ  لمهم 
بطق نآ  رورـسلا  روفوم  روهظ  نارظتنم  نانمؤم و  هکنآ  دیما  میهد ، یم  همتاخ  ءاعد  نیا  هب  ار  هلاسر  نآ ؛ هب  نک  دامتعا  سپ  نآ ، هب 

.دنیامرفن شومارف  اعد  زا  ار  منیدلاو  هایس و  ور  راک  هنگ  هدنب  نیا  دنیامن و  تموادم  نآ  رب  نارود  یلو  نامز و 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و 

.کلوسر فرعأ  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نا  کناف  کسفن  ینفرع  مهللا 

.کتجح فرعأ  مل  کلوسر  ینفرعت  مل  نا  کناف  کلوسر  ینفرع  مهللا 

.ینتیده ذا  دعب  یبلق  غزت  الو  هیلهاج  هتیم  ینتمت  مهللا ال  ینید  نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح  ینفرع  مهللا 

كرمأ هالو  تیلاو  یتح  هلآو  هیلع  کتاولص  کلوسر  دعب  كرمأ  هالو  هتالو  نم  هتعاط  یلع  تضرف  نم  هتالول  ینتیده  امکف  مهللا 
مئاقلا هجحلاو  نسحلاو  ًایلعو  ًادـمحمو  ًایلعو  سومو  ًارفعجو  ًادـمحمو  ًاـیلعو  نیـسحلاو  نسحلاو  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ 

[. 8  ] ...نیعمجأ مهیلع  کتاولص  يدهملا 

یقرواپ

.60 هیآ نمؤم ، هروس  [ 1]

(. یلوالا هضورلا  ، ) ص30 هفیحصلا ) حرش   ) نیکلاسلا ضایر  [ 2]

.51 هیآ تلصف ، هروس  [ 3]

ادـخ ربمغیپ  زا  دوب  هدـنز  وا  ات  دوب و  ربمایپ  یماح  هناگی  وا  دوب ، لـیلجت  مارتحا و  دروم  مظعم و  رایـسب  شیرق و  خیـش  بلاـطوبا  [ 4]
زا عنام  درک و  یم  تیامح 
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رمع رکبوبا و  لـثم  يدارفا  مالـسا  هک  دـننک  یم  دومناو  یـضعب  هک  هچنآ  فـالخ  رب  دوـب و  ترـضح  نآ  هب  شیرق  تیذا  ضرعت و 
هک یـسک  هناگی  درکن و  زاـب  یباـسح  یـسک  مالـسا ، باـسح  هب  دارفا  نیا  يارب  دیـشخب ، تیوقت  شیرق  ربارب  رد  ار  نیملـسم  عضوم 

رامـش رد  دارفا  نیا  هکنیا  اب  بلاطوبا  تافو  زا  دعب  اذلو  دوب  بلاطوبا  دوب ، ص )  ) ربمغیپ ياذیا  زا  شیرق  يراددوخ  ببـس  شدوجو 
هب ربمغیپ  تیذا  رد  شیرق  تشادن و  ترـضح  نآ  زا  شیرق  تیذا  عضو  رد  يرثا  نیرتمک  ناشدوجو  دندش ، یم  بوسحم  نیملـسم 
نآ كرابم  رـس  رب  كاخ  شیرق  ياهفُـس  زا  یهیفـس  هکنیا  یتح  دـندیزای  تسد  دنتـشادن  عمط  بلاطوبا  تایح  رد  هک  یئاـهتراسج 

، تشگزاب هناخ  هب  ربمغیپ  تخیر ، ص )  ) ادخ لوسر  سدقم  رس  رب  كاخ  هیفس  نیا  یتقو  دیوگ : یم  قاحـسا  نبا  دیـشاپ ، ترـضح 
نکم هیرگ  دومرف : یم  وا  هب  ربمغیپ  تسیرگ ، یم  تسـش و  یم  وا  سدـقم  رـس  زا  كاخ  تساـخرب و  ترـضح  نآ  نارتخد  زا  یکی 
يزیچ نم  هب  شیرق  بلاط : وبأ  تام  یتح  ههرکأ  ًائیـش  شیرق  ینم  تلان  ام  دومرف : یم  دنک ، یم  تیامح  تردـپ  زا  ادـخ  مکرتخد ،

(. ص26 ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  «. ) تشذگ رد  بلاطوبا  ات  دناسرن ، دشاب  مشوخان  هورکم و  هک  ار 

یماگنه رد  داد و  یم  حیجرت  ع )  ) یلع شزیزع  دنزرف  ناج  رب  ار  وا  ناج  یتح  هک  دوب  ربمغیپ  نابیتشپ  یماح و  نیلوا  بلاطوبا  يرآ 
نآ ياـج  هب  ار  یلع  شدـنبلد  دـنزرف  داد و  یم  رییغت  ار  ربمغیپ  هاـگباوخ  اهبـش  دـندوب ، روصحم  بلاـط  یبا  بعـش  رد  نیملـسم  هک 

تیامح مالعا  ربمغیپ و  حدم  رد  يا  هدیصق  هک  تسا  بلاطوبا  نیا  .دیناباوخ  یم  ترضح 
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اسر و ًادج  هک  گرزب  تسا  يا  هدیصق  نیا  دیوگ : یم  ص57 ) ج3 ،  ) دوخ خیرات  رد  یقـشمد  ریثک  نبا  لثم  هک  دراد  وا ، زا  عافد  و 
زا هدیـصق  نیا  درادـن ، ار  نآ  نتفگ  یئاـناوت  رگید  یـسک  بلاـطوبا ) ینعی   ) هدـش هداد  تبـسن  وا  هب  هک  یـسک  زا  ریغ  تـسا و  غـیلب 

.تسا رت  غیلب  ینعم  يادا  رد  رت و  يوق  عبس » تاقلعم  »

زا يرـصتخم  هک  سک  ره  رب  تسا ، هدـشن  هتفگ  هدیـصق  نیا  ریظن  زین  اذـه  اننامز  ات  بلاطوبا  زا  سپ  هک : میامن  یم  هفاضا  ریقح  نیا 
تامدخ نوهرم  تمایق  زور  ات  نیملسم  مامت  مالسا و  هک  دنام  دهاوخن  یفخم  نیا  دنامب ، یفخم  هچ  ره  رگا  دنادب ، ار  مالـسا  خیرات 

لوسر و سفن  مالـسا و  ملاع  مالـسا و  لطب  شزیزع  دنزرف  برع و  شیرق و  تیـصخش  گرزب  خـیرات و  درمربا  نیا  ياهیراکادـف  و 
سپ هک  یناسک  هیما و  ینب  بزح  تسایس و  بابرا  ناقفانم و  اما  تسا ؛ ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  هیلو  هللا و  هفیلخ  لولسملا و  هللا  فیس 

يراکادف و مسجت  ود  نیا  زا  ینادردق  ياج  هب  اهنآ ، رودزم  ناگدنیوگ  ناگدنـسیون و  دندش و  یلوتـسم  مالـسا  ناهج  رب  ربمغیپ  زا 
تما مامت  تادابع  تاعاط و  زا  رت  جرا  اب  رتهب و  ناشتاعاط  تایلمع و  تسین و  رتراد  هقباس  اـهنآ  زا  مالـسا  رد  هک  یهاـگآ  ناـمیا و 

هدش اپ  رب  وا  ياهیراکادف  اب  هک  يربانم  رـس  رب  لاس  ياهلاس  ار  یلع  شدنزرف  تفر و  ایند  زا  هتفریذپن  مالـسا  بلاطوبا  دنتفگ : تسا ،
لیوأت فیعـضت و  تسا  ترـضح  نآ  تلیـضف  رد  هک  ار  یتایاور  دنتـسناوت  ات  دندش و  رکنم  ار  شلیاضف  دنتفگ و  ازـسان  ّبس و  دوب 

دندومن و
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.دندومن لعج  تایاور  نارگید  حدم  رد 

ص29. ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 5]

ص127. مومهلا ، سفن  [ 6]

ص446. ج1 ، راحبلا ، هنیفس  [ 7]

ص522. عوبسالا ، لامج  [ 8]
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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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