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میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  طیارش 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، : هسانشرس

.ییالم نسح  ششوک  هب  (/ یتئارق نسحم  داتسا  راثآ  ساسا  رب   ) میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  طیارش  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1393 جع ،) دوعوم ( يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : : رشن تاصخشم 

.م 5.21س  × 5.14 .ص ؛ 119: يرهاظ تاصخشم 

8-53-7120-600-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

ینآرق ياه  هبنج  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

ینآرق ياه  هبنج  تیودهم --  : عوضوم

ثیداحا تیودهم -- : عوضوم

راظتنا تیودهم --  : عوضوم

هدنروآدرگ  -، 1356 نسح ، ییالم ، : هدوزفا هسانش 

BP 104/1369 43ق86م: هرگنک يدنب  هدر 

159/297: ییوید يدنب  هدر 

3609591 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  طیارش 

یتئارق نسحم  فلؤم :  

ییالم نسح  ششوک : هب   

هداز لگ  اباب  نیمار  راتساریو :  

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

هرازه دوواد  ارآ : هحفص   

يدیرف سابع  دلج : حارط   

زییاپ 1393 - لوا پاچ : تبون   

7120600978 853 کباش :  

هخسن   رازه  ناگرامش :  

ناموت  4000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهـش / نابایخ  فیرـشلا /  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : * 
(/ شورف  ) 37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نــفلت : / 09109678911 هارمه : / 26 پ : ناـیلع / دــیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131

/88981389 سکاـف : / 88959049 نـفلت : فیرــشلا / هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داــینب  نارهت : * 
15655-355: پ.ص

m www.mahdi313.com

m www.mahdaviat.ir

m info@mahdaviat.ir
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..يرشب 99 ياه  بتکم  زا  یگتسخ  اه و  تموکح  زا  سأی  . 26

.هیقف 100  ّ یلو ماما و  بیان  زا  تعاطا  . 27

102 یناگمه    يا  هفیظو  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  یناگمه  ياعد  . 28

شسرپ دنچ  هب  خساپ  همتاخ :

لطاب شمایق  دـنک ، مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماـیق  زا  شیپ  یـسک  رگا  هدـمآ : ثیداـحا  یخرب  رد  شـسرپ : . 1
106 تسیچ .؟ تیاور  نیا  زا  روظنم  .تسا 

میناوت یم  هنوگچ  تسا ، بیاغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  لاح  رـصع ، ماما  زا  تعاطا  موزل  دوجو  اب  شـسرپ : . 2
108 میا .؟ هدرک  راتفر  ناشیا  هتساوخ  قبط  رب  هک  میوش  نئمطم 

ملظ و زا  رپ  ایند  هک  دـنک  یم  روهظ  ینامز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسا : هدـمآ  یناوارف  ثیداحا  رد  شـسرپ : . 3
110 تسا .؟ روهظ  طیارش  ندرک  هدامآ  هب  يزاین  هچ  تسا  هنوگ  نیا  رگا  .دوش   متس 

111 تسا  ؟ ملظ  ربارب  رد  یتوافت  یب  توکس و  يانعم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  ایآ  شسرپ : . 4

ربـص و تبیغ ، رـصع  ياـه  ناـحتما  اـهالب و  رد  تیقفوـم  یلـصا  لـماوع  هلمج  زا  زین  روـهظ و  یناـسنا  طیارـش  زا  یکی  شـسرپ : . 5
112 دناد .؟ یم  هچ  ار  تالکشم  رب  ربص  هار  میرک ، نآرق  .تسا  تماقتسا 

117 همان : باتک 
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: همدقم

دیاب تسا ، فراعم  نیا  زا  یعطق  یئزج  رظن ، کی  زا  تیودـهم  ثحاـبم  هک  تسا  نآ  ِهاوگ  یبوخ  هب  ینید  فراـعم  یـسررب  هچرگا 
نآ هب  نتخادرپ  رت و  مهم  اه ، نآ  زا  یخرب  دنتـسین و  هبتر  مه  يودـهم  ثحاـبم  ۀـمه  تیولوا ، تیمها و  ثیح  زا  هک  تشاد  ناـعذا 

.تسا رت  هتسیاش 

نآ زا  ناشیا ، یناهج  لدع  تموکح  سیـسأت  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ۀلئـسم  تیودهم ، ثحابم  نایم  رد 
ياج هب  یخرب  هنافـسأتم  اما  تسا ، عوضوم  نیرت  مهم  دنک ، یم  افیا  وا  ۀبناج  همه  دشر  رد  رـشب و  یگدـنز  رد  يدـج  لوحت  هک  ور 

مئالع ثحب  هب  یطارفا ، يا  هنوگ  هب  فلتخم و  لیالد  هب  طیارش ، نآ  كرادت  سپس  روهظ و  يارب  مزال  طیارش  تخانش  يارب  شالت 
ام شود  رب  ار  یفیلکت  هتشادن و  يریثأت  روهظ ، دنور  رد  هک  روهظ  ياه  هناشن  و 
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نیا رب  هفیظو ، زا  تلفغ  اب  دـنروآرد  تبرغ  زا  ار  دوخ  بیرغ  بیاـغ و  ماـما  هک  نیا  ياـج  هب  هجیتن  رد  دـنزادرپ ؛ یم  دراذـگ ، یمن 
! دنیازفا یم  تبرغ 

نیا نیودت  رد  تسا  ینتفگ  .تسا  یتئارق  نسحم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ياه  هشیدنا  تارکفت و  نیودت  لصاح  راتـشون ، نیا 
زا ییاه  سرد   » ۀـعومجم رد  ناشیا  ياه  ینارنخـس  ههد  هس  زا  شیب  بوتکم و  راثآ  زا  هک  ناشیا ، راـثآ » هعومجم   » رازفا مرن  زا  رثا ،

.تسا هدش  هدافتسا  هدیدرگ ، مهارف  نآرق »

مهیلع ناموصعم  ینعی  نآ ، یقیقح  نارسفم  کمک  اب  میرک و  نآرق  ینعی  نید ، عبنم  نیرت  نئمطم  هب  هیکت  اب  دراد  یعـس  باتک  نیا 
نآ طیارش  روهظ و  زا  حیحص  تشادرب  روهظ ، ۀلوقم  ةرابرد  یمومع  روصت  شیاریپ  نمض  هناسانش ، بیـسآ  یهاگن  اب  زین  مالـسلا و 

ةدارا قـلعت  ۀـنیمز  هلیـسو ، نیدـب  مهارف و  ار  روـهظ  یمدرم  ياـه  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  شـالت  تامدـقم  هضرع و  ناـگمه  هب  ار 
.دنک ایهم  ار  روهظ  هب  دنوادخ 

ییالم نسح  رگ : نیودت 
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تایلک لوا : شخب 

هراشا
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همدقم

تسا تیودهم  ثحابم  ةزوح  رد  تاعوضوم  نیرت  مهم  زا  یکی  ینآرق ، تایآ  هب  هجوت  اب  مه  نآ  روهظ و  طیارـش  یـسررب  زا  نخس 
، ثحب هب  دورو  زا  شیپ  اـما  .دراد  ترورـض  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  نارظتنم  ۀـمه  يارب  نآ ، هب  نـتخادرپ  هـک 

هراـب نیا  رد  یتاـیلک  هب  شخب  نیا  ور ، نیا  زا  مـینک ؛ ناـیب  ار  دوـخ  ثحاـبم  اـه  نآ  رب  هـیکت  اـب  اـت  میتـسه  یتامدـقم  حرط  دـنمزاین 
.دراد صاصتخا 

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ندوب  یمتح  . 1

قیرط زا  يرایـسب  تایاور  رد  نآرق ، تایآ  رب  هوالع  ناشیا ، یناهج  مایق  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ۀلئـسم 
یم هک  هنوگ  نامه  .تسا  ناناملـسم  يداقتعا  تامّلـسم  زا  هدـش و  حرط  زین  هّماـع  یثیدـح  بتک  بلغا  رد  یتح  تسا ؛ هدـمآ  هعیش 

مدرم ناگدید  زا  یلیالد  هب  سپس  هدمآ و  ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 255  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  میناد ،
تسخن ۀلحرم  رد  يربک .)  ) ینالوط تبیغ  و  يرغص )  ) هاتوک تبیغ  تسا : هدوب  هلحرم  ود  رد  ترضح  تبیغ  هتبلا  تسا ؛ هدش  بیاغ 

هب ار  دوخ  ینید  روما  هتـشاد و  طابترا  ترـضح  اب  صاخ ، بیان  راهچ  ۀطـساو  هب  نایعیـش  دـیماجنا ، لوط  هب  لاـس  داـتفه  دودـح  هک 
دمحم نب  یلع  دوخ ، بیان  نیمراهچ  هب  ترـضح  هک  نآ  ات  دـنداد ، یم  ماـجنا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ناـمرف 
هکارچ تسین ، هطـساو  مدرم  نم و  نایم  یـصاخ  صخـش  وا  زا  سپ  رگید  دور و  یم  ایند  زا  رگید  زور  دـنچ  هک  دـنداد  ربخ  يرمس 

.تسا هدش  زاغآ  يربک  تبیغ 
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: دننک عوجر  ینید  نادنمشناد  هب  درک  فظوم  ار  اه  نآ  صخشم و  نایعیش  يارب  ار  فیلاکت  فیاظو و  تخانش  هار  نینچ  مه  ناشیا 

مدرم رب  نم  تجح  اـه  نآ  اریز  دـینک ، هعجارم  اـم  نانخـس  نارگ  تیاور  ناـهیقف و  هـب  دـیآ ، یم  شیپ  امـش  يارب  هـک  یثداوـح  رد 
(1) .متسه نانآ  رب  ادخ  تجح  نم  هک  هنوگ  نامه  دنتسه ،

تموکح لیکشت  يارب  ربتعم  ثیدح  هیآ و  اهدص  قبط  ناشیا  .دراد  همادا  زونه  هتـشگ و  زاغآ  ترـضح  ینالوط  تبیغ  نامز ، نآ  زا 
.درک دهاوخ  روهظ  یناهج  لدع 

: زا دنترابع  يودهم ، تموکح  تیمتح  رگ  تیاکح  ِتایآ  زا  یخرب 

: لوا ۀیآ 

اب ار  دوخ  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  نوُکِرْـشُْملا ؛)) َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْـهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ))
(2) .دنشاب تحاران  ناکرشم  دنچره  دنادرگ ، زوریپ  اه  نید  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، ّقح  نید  تیاده و 

ص484. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
هیآ 33. هبوت ، - 2
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هچرگ ۀیآ 9 . فص ، ةروس  ۀیآ 28 و  حتف ، ةروس  تسا : هدـمآ  زین  رگید  ةروس  ود  رد  هروس  نیا  رب  هوالع  تروص ، نیمه  هب  هیآ  نیا 
یم نایب  ار  ناهج  رب  مالـسا  تیمکاح  ةدـعو  يرهاظ و  ۀـبلغ  هیآ ، نیا  اما  تسا ، هدوب  زوریپ  هشیمه  لالدتـسا  قطنم و  رظن  زا  مالـسا 

رب رگا   (1) ؛)) ْمُکوُمُجْرَی ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  : )) لثم تسا ؛ هدـمآ  نتفای  الیتسا  يانعم  هب  َرَهَظ »  » زین يرگید  تایآ  رد  هک  ناـنچ  دـنک ؛
رب رگا   (2) ؛)) ًهَّمِذ الِإ َو ال  ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  ْمُْکیَلَع ال  اوُرَهْظَی  ْنِإ  : )) تسا هدمآ  رافک  ةرابرد  .دننک و  یم  ناتراسگنـس  دـنوش ، بلاغ  امش 

.دننک یمن  تاعارم  ار  ینامیپ  دهع و  چیه  دنوش ، بلاغ  امش 

غورد شا  هدـعو  هداد و  ار  مالـسا  یّلک  تیمکاـح  ةدـعو  دـنوادخ  رگید ، يوس  زا  تسا و  هتفاـین  ققحت  نونکاـت  هیآ  نیا  ییوس ، زا 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  هیآ  نیا  تسا ، هدمآ  يرایسب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  هجیتن ، رد  تسین ؛

.دراد هراشا 

: دومرف ینخس  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

و هَّللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا   » يادـص اج  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دـنام ، یمن  یقاب  نیمز  يور  رد  ییاـج  درک ، ماـیق  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه 
(3) .دوش یم  دنلب  هَّللا » لوسر  ًادمحم  نا  دهشا  »

هیآ 20. فهک ، - 1
هیآ 8. هبوت ، - 2

ص 183. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ، یشایع دوعسم  نب  دمحم  - 3
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: دومرف و 

یم نما  اه  هار  دوش و  یم  فرط  رب  وا  ناـمز  رد  متـس  روج و  دزاـس و  یم  رارقرب  مدرم  ناـیم  رد  ار  لدـع  دـنک ، روهظ  مئاـق  هاـگره 
مدرم مامت  وا  روهظ  رد  .دـنادرگ  یم  رب  شباحـصا  هب  ار  قح  ره  مئاق ، دـنک و  یم  نوریب  ار  دوخ  تاـکرب  نیمز  وا ، ناـمز  رد  .ددرگ 

ِْهَیلِإ ًاـهْرَک َو  ًاـعْوَط َو  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ْنَـم  َمَلْـسَأ  ُهـَل  َو  : )) هفیرــش هـیآ  تفریذـپ و  دـنهاوخ  ار  مالــسا  نـید  نـیمز ، يور 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  دواد  ترـضح  دننام  مدرم ، نایم  رد  مئاق  .درک  دهاوخ  ادیپ  قادصم   (1) (( َنوُعَجُْری

دش دنهاوخ  دنم  تورث  مدرم  همه  دوش ، یم  راکشآ  شیاه  تنیز  رهاظ و  نیمز  ياه  جنگ  نامز ، نآ  رد  .دنک  یم  مکح  ملس  هلآ و 
(2) .دش دهاوخن  ادیپ  تاقدص  فرصم  يارب  ییاج  رگید  و 

: مود ۀیآ 

باتک  ) رد انامه  و  (3) ؛ (( َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  ))

هیآ 83. نارمع ، لآ  - 1
ص465. ج 2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 2

.105 هیآ : ءایبنا ، - 3

میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  www.Ghaemiyeh.comطیارش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_16_3
http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

.دش دنهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حلاص  ناگدنب  ًاعطق  هک  میتشون  هدش ) لزان  تاروت ،  ) رکذ زا  دعب  هک )  ) روبز ینامسآ )

َو : )) ۀیآ ۀـنیرق  هب  یلو   (1) ((، ُِربُّزلا ِیف  ُهُولَعَف  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َو  : )) تسا باتک  هتـشون و  عون  ره  ياـنعم  هب  برع ، تغل  رد  روبز »  » ۀـملک
هعوـمجم ةدـنریگربرد  هک  دـشاب  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  یـصاصتخا  باـتک  دارم ، هک  دـسر  یم  رظن  هب   (2) (( ًارُوبَز َدُواد  اـْنیَتآ 

نامه زین  هیآ  نیا  رد  رکذ »  » زا دارم  هدش و  لزان  تاروت  زا  دـعب  باتک  نیا  .تسا  ترـضح  نآ  ياهزردـنا  اه و  شیاین  اه ، تاجانم 
.تسا رکذ  تاروت ، هک  تشذگ  مه  هروس  نیمه  ۀیآ 48  رد  هک  نانچ  تسا ؛ تاروت 

هب زین  ِدَْعب » ْنِم   » ترابع تسا و  دیجم  نآرق  رکذ ،»  » زا دارم  ینامسآ و  بتک  مامت  هیآ ، نیا  رد  روبز »  » زا روظنم  هک  دنا  هتفگ  یضعب 
هک میتشون  ینامـسآ  بتک  ماـمت  رد  نآرق ، رب  هوـالع  اـم  دوش : یم  نینچ  هیآ  ياـنعم  تروص ، نیا  رد  دـیآ ؛ یم  رب » هوـالع   » ياـنعم

نیمز ثراو  هک  یحلاص  ناگدـنب  نآ  هک  تسا  هدـمآ  ددـعتم  تایاور  رد  .دوب  دـنهاوخ  نم  حـلاص  ناگدـنب  هنیآ ، ره  نیمز  ناـثراو 
(3) .دنتسه شنارای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دش ، دنهاوخ 

هیآ 52. رمق ، - 1
هیآ 55. ءارسا ، هیآ 63 و  ءاسن ، - 2

ص77. ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 3
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ِّيِدـْهَم یَلَع  ُماَلَّسلا  : » میراد يودـهم  تارایز  رد  اذـل  دـمآ ؛ دـهاوخ  يا  هدـنهد  تاـجن  دـندقتعم  ناـیدا  ۀـمه  هک  تسا  نآ  تقیقح 
مهم تاعوضوم  زا  یکی  يو ، روهظ  عوضوم  تهج ، نیمه  هب  دنتـسه ! وت  رظتنم  اه  تما  ۀـمه  هک  یماـما  يا  وت  رب  مالـس   (1) ؛» مَمُْألا

.تسا تیودهم  ثحابم  رد 

روهظ ۀلئسم  اب  تبیغ  تلع  ۀطبار  . 2

دوخ هک  نآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  نایب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رـضحم  كرد  مدـع  تلع  نوگانوگ ، ثیداحا  رد 
امش زا  ار  ام   (2) ؛» ُهُهَرْکَن اَّمِم  اَِنب  ُلِصَّتَی  اَم  اَّلِإ  ْمُْهنَع  اَنُِـسبْحَی  اَمَف  : » دـنا هدومرف  هدرک و  یفرعم  رما  نیا  ببـس  ار  هانگ  باکترا  ناـشیا 

یتشز لامعا  ببس  هب  هک  دیوگ  یم  تحارص  اب  نخس  نیا  .دسر  یم  ام  هب  امش  ۀیحان  زا  هک  يدنـسپان  لامعا  رگم  دنک ، یمن  سبح 
.مینک یمن  ادیپ  ار  روهظ  كرد  قیفوت  میا ، هداد  ماجنا  هک 

هدمآ دوش ، یم  بیاغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ارچ  هک  دننک  یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتقو  نینچ  مه 
.دوش یم  هتـشک  دـیایب ، رگا  هک  نیا  زا  هیاـنک  دـندرک ؛ یم  هراـشا  دوـخ  ندرگ  هب  ناـشیا  ینعی   (3) ؛» ِهُِقنُع َیلِإ  ِهِدَِـیب  َراَـشَأ  َو  : » تسا

زا نیاربانب ،

ص101. ج99 ، راونالاراحب ، - 1
ص176. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2

ص435. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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هللا لجع  نامز  ماما  يربهر  شریذپ  يارب  مدرم  یگدامآ  مدع  مهدزاود ، ماما  تبیغ  تلع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  نیا  عومجم 
هب مدرم  گنهرف  دشر و  هک  ینامز  ات  تسا ، هدومرف  هریخذ  بسانم  نامز  يارب  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

.دننک يریگ  هرهب  نآ  زا  كرد و  ار  تماما  رون  دنناوتب  هک  دسرب  ییاج 

ندز اب  هچوک  ياـه  هچب  یلو  دز ، نآ  هب  یپمـال  درک و  بصن  یقرب  غارچ  ریت  يا ، هچوک  ییانـشور  يارب  رهـش  کـی  قرب  ةرادا  رگا 
يارب قرب ، ةرادا  زاب  دننکـشب ، مه  ار  پمال  اه  هچب  ًاددجم  هچنانچ  .دـنز  یم  يرگید  پمال  هرادا ، رومأم  دنتـسکش ، ار  پمال  گنس 

لامتحا هب  دنتـسکش ، ار  پمال  بدا  یب  ياه  هچب  موس  راب  يارب  رگا  لاح  .دـنک  یم  يرگید  پمال  بصن  هب  مادـقا  لـحم  ییانـشور 
نکمم هچوک ، نآ  یلاها  لاح  هافر  اهرت و  گرزب  شهاوخ  رطاخ  هب  اـما  درادـن ، پمـال  ددـجم  بصن  هب  یلیاـمت  قرب  ةرادا  ناوارف ،

، زین اـم  ثحب  دروـم  رد  دـهد ؟ ماـجنا  ار  راـک  نیا  دادـعت  هچ  اـت  قرب  ةرادا  دـینک  یم  رکف  اـما  .دـنک  بصن  ار  يرگید  پمـال  تـسا 
یگدامآ تقایل و  مدرم  هک  ینامز  ات  تشاد  هگن  ار  مهدزاود  غارچ  زین  دنوادخ  دنتسکش ! ار  تیاده  غارچ  هدزای  رگ ، متس  نامکاح 

، نآ طیارـش  ندـش  مهارف  اب  يودـهم  تموکح  روهظ و  ياه  هنیمز  دـیاب  نیارباـنب ، دـننک ؛ ادـیپ  ار  تیادـه  غارچ  نیا  زا  يریگ  هرهب 
.دوش هدامآ 
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نآرق رد  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  . 3

ياـه تمحر  تاـکرب و  يریگارف  روـهظ و  لوزن و  يارب  یناـسنا  ياـه  یگتـسیاش  اـه و  هـنیمز  دوـجو  تـیمتح  رب  نآرق  رد  یتاـیآ 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  دراد ؛ دوجو  راگدرورپ 

و (1) ؛ (( َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  ))
یم ناـنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  ياـهرد )  ) ًاـعطق دـندوب ، هدرک  هـشیپ  اوـقت  هدروآ و  ناـمیا  اـه  يداـبآ  اهرهـش و  مدرم  رگا 

.میتفرگ دوخ ) رهق  اب   ) ار نانآ  ناشدرک  لمع  رطاخ  هب  مه  ام  سپ  دندرک ؛ بیذکت  ار ) ام  تایآ   ) نانآ یلو  میدوشگ ،

نامز نآ  رد  تایاور ، ۀـتفگ  هب  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نارود  هیآ ، نیا  زراـب  قیداـصم  زا 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دوش  یم  ریزارس  نیمز  نامسآ و  زا  تاکرب 

نما اه  هار  دوش ، هتشادرب  متس  وا  نارود  رد  دیامرف و  مکح  تلادع  هب  دنک ، مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  نوچ 
(2) .دسر شلها  هب  یقح  ره  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  ياه  تکرب  نیمز  ددرگ ،

هیآ 196. فارعا ، - 1
ص465. ج 2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 2
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: دندومرف زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ار دوخ  تاکرب  نامـسآ  دهد ، یم  نوریب  ار  دوخ  ناهایگ  دیاب  هک  نانچ  نیمز  دـننک ، یم  یگدـنز  هنادازآ  ناگدـنرد  وا ، تلود  رد 
(1) .دوش یم  راکشآ  وا  يارب  نیمز  نداعم ) و   ) اه جنگ  دتسرف و  یم  ورف 

: دنک یم  دیکأت  راگدرورپ  تمحر  بلج  رد  ام  شالت  رب  هک  دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  یتاکن 

«. اْوَقَّتا اُونَمآ َو  : » تسا مزال  اوقت  هکلب  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  نامیا  . 1

.تسام درک  لمع  زا  یباتزاب  اما  انْحَتََفل ،)  ) تسادخ رایتخا  رد  شیاشگ ، نتسب و  . 2

«. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  : » تسام دوخ  درک  لمع  تالکشم ، اه و  تیمورحم  لماع  . 3

.دوش ایهم  نآ  طیارش  دیاب  درابب ، تیرشب  رب  یهلا  ياه  تمعن  دریگب و  ار  ایند  مالسا  هک  نیا  يارب  ساسا ، نیا  رب 

ص291. ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 1
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اهوزرآ هب  ندیسر  رد  شالت  هاگیاج  نآرق و  . 4

تـسد يارب  ار  ییاه  هار  درب و  یم  رـس  هب  شیاهوزرآ  هب  ندیـسر  قوش  هب  یـسک  ره  تسوا و  یگدنز  ةزیگنا  ناسنا ، ره  ياهوزرآ 
، دراد عفانم  اهوزرآ و  ندروآ  تسد  هب  رد  يدایز  مهس  شـشوک ، شالت و  میرک ، نآرق  قطنم  رد  .دنک  یم  وجو  تسج  نآ  هب  یبای 

: تسا هدمآ  یگدنز  باتک  نیا  رد  هک  يروط  هب 

تسین و يرگید ) هرهب  ، ) هدرک شالت  هچنآ  زج  ناـسنا  يارب  هک  نیا  (1) و  ؛)) يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  یعَـس  ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  ))
.دننکب يو  هب  يدوز  هب  ار  وا  یعس  شالت و  هک  نیا 

: هک دنک  یم  نایب  ینشور  هب  تایآ  نیا 

((. یعَس ام  َّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  : )) تسا يریگ  هجیتن  راک و  شالت و  نادیم  یتسه ، ًالوا :

«. یعَس ام  اَّلِإ  : » تسام ۀفیظو  شالت ، یعس و  .هجیتن  لوصح  هن  میا ، هفیظو  ماجنا  هب  فلکم  ام  ًایناث ؛

طاتحم و مه  قیوشت و  مرگ و  لد  مه  دوخ ، راـتفر  ربارب  رد  ار  ناـسنا  شاداـپ ، رفیک و  ۀـنالداع  ماـظن  لـمع و  ياـقب  هب  ناـمیا  ًاـثلاث ؛
«. يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  : » دنک یم  لوئسم 

تایآ 3940. مجن ، - 1
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«. يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  : » دوش یمن  وحم  یتسه  رد  یلمع  چیه  ًاعبار ؛

«. يُری َفْوَس  : » دننکن هلجع  دوخ ، راک  شاداپ  تفایرد  رد  ناراکوکین  ًاسماخ ؛

: دنیوگب یناسک  دیاش  اما  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  نایعیـش ، ام  ۀمه  سدقم  دنلب و  ياهوزرآ  زا  یکی 
لوبق هناهب  نیا  اب  ار  شالت  زا  ندیشک  تسد  میرک  نآرق  میرادن ! ییانـشآ  روما  زا  يرایـسب  اب  ناشیا ، روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  رد  ام 

هک دناد  یم  ییاه  هار  نداد  ناشن  ادخ و  ةژیو  فطل  تفایرد  ۀنیمز  ار  ادـخ  هار  رد  شـشوک  یطلغ ، رکفت  نینچ  عفد  يارب  درادـن و 
: دیامرف یم  هک  نانچ  میتشادن ؛ یهاگآ  نآ  هب  هدوب و  یفخم  ام  يارب  نونکات 

نانآ هب  ار  دوخ  هب ) برق   ) ياه هار  دـندرک ، داهج  شالت و )  ) ام هار  رد  هک  یناـسک  و  (1) ؛ (( انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  ))
.داد میهاوخ  ناشن 

هب ار  تیقفوم  ینیریش  هک  تسا  یشوک  تخس  لمع و  راک ، نیا  تفای و  تسد  يزیچ  هب  ناوت  یمن  وزرآ  راعش و  اب  هک ، نآ  لصاح 
فیرـشلا و هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روهظ  نارود  هک  دـنهاوخ  یم  ًاـعقاو  یناـسک  رگا  نیارباـنب ، .دـناشن  یم  ناـسنا  ماـک 
هک ییاناوت  ةزادنا  هب  یتموکح  نینچ  ققحت  يارب  دـیاب  زین  ناشدوخ  دـننک ، هدافتـسا  نآ  تاکرب  زا  كرد و  ار  وا  ۀـنالداع  تموکح 

.دننک شالت  دراد 

هیآ 69. توبکنع ، - 1
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نآرق رد  اعد  شالت و  ۀطبار  . 5

اعد ثحب  دنهد ، ماجنا  شکرابم  مودق  نارظتنم  دیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تبیغ  رـصع  رد  هک  یلامعا  زا  یکی 
َّنِإَف ِجَرَْفلا  ِلیِْجعَِتب  َءاَعُّدلا  اوُِرثْکَأ  َو  : » دنا هتساوخ  ام  زا  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دوخ  .تسا  روهظ  جرف و  يارب 
اعد ناـمز  ماـما  روهظ  يارب  تسا  رارق  یتقو  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  یخرب  يارب  هک  هدـش  ثعاـب  عوضوم  نیا   (1) «. ْمُکُجَرَف َِکلَذ 

؟ تسا روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  يارب  شالت  هب  يزاین  هچ  رگید  مینک ،

رپس هنیـس  هک  یناگدنمزر  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  .نآ  ياج  هب  هن  تسا ، شـشوک  شالت و  رانک  رد  اعد  هک  تسا  نآ  خساپ 
: دننک یم  اعد  هنوگ  نیا  دنتسه ، عافد  ةدامآ  هدرک و 

ام ياه  مدق  زیر و  ورف  ام  رب  ییابیکش  ربص و  اراگدرورپ !  (2) ؛)) نیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  انَماْدقَأ َو  ْتِّبَث  ًاْربَص َو  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  ))
.امرف زوریپ  نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  رادب و  راوتسا  تباث و  ار 

ص485. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
هیآ 250. هرقب ، - 2
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ادتبا رد  تلع  نیمه  هب  تسادخ و  تسد  هب  يزوریپ  تسا ، شالت  تکرح و  ناسنا ، ۀـفیظو  هچرگا  هک  تسا  نآ  مه  بلطم  نیا  زار 
«. انْرُْصنا ...انَّبَر َو  : » دنک زوریپ  ار  اه  نآ  هک  دنهاوخ  یم  راگدرورپ  زا 

ةرادا زا  اما  دـینزب ، ار  اه  قرب  ۀـمه  امـش  تسا  نکمم  هک  نیا  لثم  دوش ؛ تسرد  ام  تسد  هب  اـهراک  ۀـمه  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی 
ادخ رگا  .تسا  عطق  قرب  ةرادا  زا  دوش ؛ یمن  نشور  دـینزب  مه  ار  اهدـیلک  ۀـمه  امـش  دـشاب ، عطق  قرب  ةرادا  زا  رگا  .دـشاب  عطق  قرب 

شالت هک  دـنا  هتفگ  مه  نیمه  رطاخ  هب  تسا ؛ طسو  دـح  نیا  دـینیبب  سپ  .تسا  هدـیاف  یب  دـینک ، شـالت  مه  هچره  امـش  دـهاوخن ،
.مهد یم  ماجنا  راک  نیا  نم  دهاوخب ، ادخ  رگا  ینعی  هَّللا ؛» َءاش  ْنِإ  : » دییوگب نآ  عورش  ماگنه  اما  دینک ،

شالت و لاح  رد  زور ، هنابش  اما  دندوب ، اعد  رهظم  هک  نیا  دوجو  اب  دهد ، یم  ناشن  زین  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  یناگدنز  رب  يرورم 
یم كاپ  فلع  مه  .دوب  راک  درم  مه ، شا  هناخ  هعماج و  رد  هک  ههبج ، رد  طـقف  هن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .دـندوب  زین  شـشوک 
هیلع رقاب  ماما  .داد  یم  ماجنا  یعامتجا  تامدخ  ینعی  دـشک ؛ یم  اه  میتی  يارب  ار  بآ  کشم  مه  درک و  یم  هلـصو  ار  شفک  درک و 
یلص ربمغیپ  تیب  لها  لیماف و  زا  امش  تفگ : ماما  هب  دمآ و  یسک  .دز  یم  لیب  زاجح  غاد  ياوه  رد  تفرگ و  یم  تسد  لیب  مالسلا 

رد دومرف : ترـضح  نآ  یتسه ؟ ایند  لابند  ینک ؟ یم  هچ  دـسرب ، گرم  نآلا  رگا  .یتسه  شیرق  تاداـس  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
نیرتهب
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لابقتسا دیایب ، گرم  رگا  نآلا  .تسا و  تالاح  نیرت  فیرـش  رد  دراد ، تسد  رد  لیب  هک  یـسک  .مراد  تسد  هب  لیب  .متـسه  تالاح 
.مشاب هتشادن  زاین  وت  لثم  هب  ات  منک  یم  هیهت  لوپ  نوچ  مریمب ، لاح  نیا  رد  هک  منک  یم  راختفا  منک و  یم 

ینآرق ۀـشیر  بلطم  نیا  .دوش  یمن  باجتـسم  دـننک ، یمن  یـشالت  چـیه  دـنراک و  یب  هک  يدارفا  ياـعد  هک  میناوخ  یم  تیاور  رد 
حلاص لامعا  ماجنا  نامیا و  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  ینامسآ  باتک  نیا  هب  اعد  تباجتـسا  طیارـش  دروم  رد  یتقو  اریز  دراد ،

حالصا زا  لمع  مادک  (1) و  ((، ِتاِحلاّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  َو  : )) دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  اعد  تباجتسا  طرش  ود  ار 
.تسا رت  حلاص  رصع ، ماما  جرف  رما 

روهظ يزاس  هنیمز  رد  لکوت  شقن  . 6

تالکـشم زا  یکی  دـیدرگ ، نایب  زین  نآ  لح  هار  دـش و  هداد  حیـضوت  شیپ  رد  هک  جرف ، يارب  اـعد  ةراـبرد  هابتـشا  روصت  رب  هوـالع 
هیکت ار  لاعتم  دنوادخ  مالـسا ، هک  تسا  تسرد  نیا  .تسا  لکوت  ةرابرد  طلغ  تشادرب  روهظ ، يارب  يزاس  هنیمز  باب  رد  یتدـیقع 

زا تسا و  هدمآ  دیدپ  وا  زا  اه  تردق  ۀمه  اناوت و  زیچ  همه  رب  اهتنا و  یب  شتردق  یفرط  زا  اریز  دنک ، یم  یفرعم  ناسنا  هاگ 

هیآ 26. يروش ، - 1
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وا رد  اـهنت  تسا ، مزـال  ریذـپان  لزلزت  هاـگ  هیکت  رد  هک  یتافـص  ماـمت  تسا و  نیِمِحاَّرلا  ُمَـحْرَأ  رت و  ناـبرهم  هـمه  زا  رگید ، يوـس 
ناسنا ینعی  لکوت  لکوت ؟ ای  مینک  یعـس  دـهج و  ایآ  هک  تسین  یعـس  دـهج و  لباقم  رد  لکوت  هک  تسناد  دـیاب  اـما  تسا ؛ دوجوم 

هک تسا  یناسک  نابیتشپ  یماح و  دـنوادخ  هک  دـنک  دامتعا  ادـخ  هب  هار  نیا  رد  دـنک و  لـمع  تسا ، قح  ياـضتقم  هچنآ  هب  هشیمه 
يروط ار  ملاع  نیا  دنوادخ  تسا و  قح  نابیتشپ  یماح و  هشیمه  هک  یسک  يارب  تسا  یهلا  نیمضت  لکوت ، .دنقح  نابیتشپ  یماح و 

.دراد دوخ  اب  يونعم  دییأت  هراومه  قح  .دنک  یم  تیامح  دننک ، تیامح  ار  تقیقح  قح و  هک  یناسک  زا  هراومه  هک  تسا  هتخاس 

هک تسه  هار  ندومیپ  رد  ییاه  تقـشم  جنر و  .دهاوخ  یمن  دییأت  فقوت ، نوکـس و  و  نیمـضت ، هک  نتفرن  هار  ندرکن و  راک  ًاساسا 
تعارز هک  دید  ار  يا  هدع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دراد  زاین  لکوت  هک  دنک  یم  خسف  ار  تمیزع  تسـس و  ار  هدارا 

ُُمْتنَأ َْلب  ال  : » دومرف ناشیا  .مینک  یم  لکوت  ام  دـنتفگ : دـینک »؟ یم  راک  هچ  امـش  : » دومرف اـه  نآ  هب  دـننک و  یمن  راـک و  تشک و  و 
! دیتسه مدرم  ِرابرس  امش  تسین ؛ نینچ  (1) ؛» َنُولِکَّتُْملا

هچنآ هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  ورین ، تردـق و  مامت  نتفرگ  راک  هب  نیع  رد  هکلب  تسین ، ندـش  ثداوح  میلـست  لکوت ، موهفم  نیاربانب 
زگره دـنزرو ، تلفغ  يونعم  يدام و  ياهورین  ندرک  مهارف  زا  دـنراذگب و  اپریز  ار  ادـخ  ناـمرف  هک  ناـنآ  تسین و  وا  دوخ  زا  دراد 

.دوب دنهاوخن  وا  يرای  لومشم 

ص217. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسحازریم  - 1

میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  www.Ghaemiyeh.comطیارش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 38 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


28 ص :

رورغم دیابن  اهتنم  درک ، شالت  تهج  نیا  رد  دیاب  سکعرب ؛ هکلب  درادن ، روهظ  ياه  هنیمز  ندرکن  مهارف  هب  یطبر  چیه  لکوت ، سپ 
.درک لیطعت  ار  اتسار  نیا  رد  ششوک  ادخ ، هب  لکوت  ۀناهب  هب  هن  دش و  دوخ  لامعا  هب 

یبیغ ياهدادما  ۀلئسم  نآرق و  . 7

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روهظ  رد  یبیغ  ياهدادـما  هاـگیاج  روهظ ، طیارـش  ندرک  مهارف  ياتـسار  رد  هجوت  لـباق  بلطم 
هدیمهف نینچ  نوگانوگ  تامارک  تازجعم و  نداد  خر  روهظ و  عیاقو  رگ  شرازگ  تایاور  ندناوخ  اب  یخرب  هکارچ  تسا ، فیرشلا 

هب يزاین  تهج ، نیمه  هب  داد و  دـهاوخ  خر  یهلا  ةزجعم  اب  ًالماک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  روهظ  رما  هک  دـنا 
یبیغ ياهدادـما  ةرابرد  حیحـصان  تشادرب  زا  یـشان  هابتـشا و  میرک  نآرق  گنهرف  رد  روصت  نیا  هک  یلاح  رد  تسین ؛ مدرم  شـالت 

.تسا

ياه هزومآ  قبط  هکلب  تسا ، لوبق  دروم  نآرق  هاگـشیپ  رد  اهنت  هن  هک  تسا  یعوضوم  یهلا  ياهدادـما  یبیغ و  ياـه  کـمک  لـصا 
هچ فعض و  لاح  رد  هچ  تسا ، زاین  لاح  همه  رد  یهلا  ياهدادما  هب  ناسنا  هدوب و  ادخ  بناج  زا  یقیقح  ترـصن  مالـسا ، يدیحوت 

، دایز دادعت  اب  نینُح  گنج  رد  دندش و  رادروخرب  یهلا  ترصن  زا  كدنا ، ِناناملسم  اب  ردب  گنج  رد  هک  نانچ  مه  تردق ؛ لاح  رد 
.(1) (( ٍْنیَنُح َمْوَی  ٍهَرِیثَک َو  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  : )) دمآ يرای  هب  یهلا  ترصن  مه  زاب 

هیآ 25. هبوت ، - 1
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یبیغ ياهدادما  يریبعت  هب  یعیبطریغ و  يا  هویـش  هب  اه  نآ  ندـناسر  يرای  زین ، نانمؤم  هب  ینامـسآ  باتک  نیا  ياه  تراشب  نایم  رد 
لآ  » ةروس مهدزیـس  ۀیآ  رد  نآرق  .تشاد  دهاوخ  نانمؤم  ۀیحور  تیوقت  دیما و  شیازفا  رب  یناوارف  رثا  اه  تراشب  نیا  هکارچ  تسا ،

: دنک یم  لقن  نینچ  ام  تربع  يارب  ار  ینامسآ  ياهدادما  لوزن  ردب و  گنج  نایرج  نارمع ،»

َّنِإ ُءاشَی  ْنَم  ِهِرْصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا  ِْنیَْعلا َو  َْيأَر  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی  ٌهَِرفاک  يرْخُأ  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ُِلتاُقت  ٌهَِئف  اتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  ِیف  ٌهَیآ  ْمَُکل  َناک  ْدَق  ))
سرد و   ) هناشن امـش  يارب  دـندش ، ور  هبور  مه  اب  ردـب ) گنج  رد   ) هک یهورگ  ود  رد  نیقی ، هب  ِراـْصبَْألا ؛)) ِیلوُأـِل  ًهَْربَِعل  َکـِلذ  ِیف 
مـشچ هب  راّـفک  دوخ .) سوه  ناطیـش و  هار  رد   ) دـندوب رفاـک  هک  رگید  هورگ  دـندرک و  یم  دربن  ادـخ  هار  رد  یهورگ  دوب ؛ یتربع )
دییأت دوخ  يرای  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  و  دـش ) یم  نانآ  سرت  يارب  یلماع  نیا  و   ) دـندید یم  ربارب  ود  ار  ناناملـسم  دوخ ،

.تسا تربع  دنپ و  شنیب ، لها  يارب  رما  نیا  رد  انامه  .دنک  یم 

ترضح نارجاهم ، راد  مچرپ  .دندوب  راصنا  زا  رفن  نارجاهم و 236  زا  اه  نآ  رفن  هک 77  دوب  رفن  ناناملسم 313  دادعت  دربن ، نیا  رد 
را مچرپ د  مالسلا و  هیلع  یلع 
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هدنمزر رازه  زا  شیب  رفک  رکشل  یلو  دنتشاد ، ریشمش  تشه  هرز و  شش  بسا ، ود  رتش ، داتفه  ناناملسم  .دوب  هدابع  نبدعس  راصنا ،
رفاک نمشد  رب  راصنا  زا  رفن  تشه  نارجاهم و  زا  رفن  هدراهچ  دیهش  نداد 22  اب  گنج  نآ  رد  ناناملـسم  .تشاد  راوس  بسا  دص  و 

.دندش زوریپ  دوب ، هداد  ریسا  داتفه  هتشک و  داتفه  هک 

ادـخ هک  اـج  نآ  دوبن و  نینچ  نیا  هک  یلاـح  رد  ْمِْهیَْلثِم ؛» ْمُهَنْوَرَی  : » دـندید ربارب  ود  ار  ناناملـسم  راّـفک ، هک  میناوخ  یم  هیآ  نیا  رد 
بلاغ و قلخ  ةدارا  رب  دـنوادخ  ةدارا  هک  داد  ناشن  ردـب  گنج  هنوگ ، نیدـب  .دوش  یم  ضوع  راکفا  اه و  تشادرب  اهدـید ، دـهاوخب 

.تسین يدیدرت  بلطم  نیا  لصا  رد  نیربانب  .تسین  يزوریپ  لماع  يّدام ، تاناکما  اهنت 

شقن مه  یهلا  ياهدادما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  لیکـشت  روهظ و  رما  رد  هک  میراد  لوبق  مه  ام 
.دـننک لصاح  ار  طیارـش  نآ  دـیاب  مدرم  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  دوخ  زین  یبیغ  ياهدادـما  ققحت  ینآرق ، تاـیآ  قبط  اـما  دـنراد ،
تایآ زا  یکی  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  درک  میهاوخ  تبحص  لصفم  روط  هب  روهظ ، یمدرم  طیارـش  شخب  رد  بلطم  نیا  ةرابرد 

یم نارمع  لآ  ةروس  ۀیآ 125  رد  میرک  نآرق  هک  اج  نآ  درک ؛ هراشا  تسا ، مه  يودـهم  تایآ  زا  ًاقافتا  هک  بلطم  نیا  ةدـننک  نایب 
: دیامرف
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ربـص و رگا  هتبلا  َنیِمِّوَـسُم ؛)) ِهَِکئـالَْملا  َنِم  ٍفـالآ  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اذـه  ْمِهِرْوَـف  ْنـِم  ْمُکُوتْأَـی  اوـُقَّتَت َو  اوُِربْـصَت َو  ْنِإ  یَلب  ))
ۀتـشرف رازه  جنپ  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  دنزاتب ، امـش  رب  شورخ  مشخ و  اب  نانمـشد  هچرگ )  ) دییامن يراگزیهرپ  دـینک و  تمواقم 

.دناسر یم  ددم  صوصخم 

رد اذل  تسا ؛ هدش  یفرعم  یبیغ  ياهدادما  ناگتـشرف و  لوزن  لماع  اوقت ، تماقتـسا و  هفیرـش  ۀیآ  نیا  رد  دینیب ، یم  هک  هنوگ  نامه 
ياهدادـما رانک  رد  تسا ، طرـش  ود  نیا  هلمج  زا  طیارـش ، ياراد  هک  دـمآراک  نانمؤم  روضح  هب  روهظ ، عیاـقو  هب  طوبرم  ثیداـحا 

زا يرکـشل  دـنیآ ؛ یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يرای  يارب  رکـشل  هس  : » تسا هدـمآ  هدـش و  حیرـصت  یهلا 
«. نانمشد لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  نانمؤم و  زا  يرکشل  ناگتشرف ،

ياهدادما قیرط  زا  ادخ  مه  یصخش  روما  رد  تسا ، نینچ  هک  لاح  دیوگن  یسک  تسا ؛ روط  نیمه  لصا  هدعاق و  زین  ام  یگدنز  رد 
يزرواشک نودب  هک  دنک  تساوخرد  يزرواشک  ای  موش و  لوبق  روکنک  رد  ندناوخ  سرد  نودب  لاسما  ات  دنک  کمک  نم  هب  یبیغ 

ار نآ  رد  دوجوم  ماظن  ایند و  ملاع ، دنوادخ  تسین  انب  دروآ ! تسد  هب  یبوخ  لوصحم  یبیغ ، ياهدادما  اب  طقف  و 
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ةروس رد  هک  نیا  امک  تسا ؛ هدـش  حرطم  وا  تمکح  اـب  هارمه  وا و   (1) تیبوبر ساسا  رب  ادخ  تردـق  میرک  نآرق  رد  .دزیرب  مه  هب 
َّنِإ ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  : ))... دیامرف یم  دنک ، یم  حرط  ار  ردب  گنج  رد  ادخ  یبیغ  ترصن  نایرج  لاعتم  يادخ  یتقو  لافنا ،

.دهد یم  رارق  تمکح ، تزع و  ساسا  رب  ار  شیوخ  ترصن  (2) و  (( ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا 

زرواشک نامیاز و  درد  هار  زا  هچب  هک  دیوگ  یم  ار  نیا  ادخ  تمکح  یلو  دهدب ، هچب  مه  ندییاز  ِدرد  نودب  دراد  تردـق  دـنوادخ 
اب ندز و  اپ  تسد و  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ادخ  تمکح  .دوش  یمن  رـسیم  جنگ  جنر  هدربان  هک : دـسرب  شفدـه  هب  يزرواشک  هار  زا 

.دسرب ییاج  هب  شالت 

نآرق رظنم  زا  یهلا  ياهدادما  لوزن  طیارش  . 8

هراشا

ار سک  ره  دنوادخ  هچرگا  میهد و  ماجنا  ار  دوخ  شالت  ام  هک  تسا  نآ  زا  سپ  یبیغ  ياهدادـما  هک  دـش  نآ  شیپ  بلاطم  لصاح 
روـهظ و رما  رد  یبـیغ  ياهدادـما  هاـگیاج  تخانـش  رد  بلطم  نیا  مهف  .دراد  یطیارـش  يراـی ، نـیا  یلو  دـنک ، یم  يراـی  دـهاوخب 
زا یخرب  .دوب  دهاوخ  زاسراک  رایـسب  یناهج  لدـع  تموکح  لیکـشت  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تیقفوم 

: زا تسا  ترابع  نآرق  رد  یهلا  ياهدادما  ترصن و  طیارش 

هیآ 124. نارمع ، لآ  نِیلَْزنُم ؛)) ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِهَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  - ))... 1
هیآ 10. لافنا ، - 2
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تماقتسا ربص و  . 81

ییاج رد  (1) و  ((. َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  : )) دیامرف یم  نآرق  .تسا  یهلا  ياهدادما  لومـشم  وا و  هانپ  رد  ادـخ و  بوبحم  رباص ، ناسنا 
رازآ دندش و  بیذکت  هچنآ  رب  (2) ؛ (( انُرْـصَن ْمُهاتَأ  یَّتَح  اوُذوُأ  اُوبِّذُک َو  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  : )) دنک یم  رکذ  یهلا  يایلوا  ةرابرد  رگید 

: دومرف زین  .دیسر و  نانآ  هب  ام  يرای  ات  دندرک  ییابیکش  دندید ،

ربـص و رگا  هـتبلا  (3) ؛ (( َنیِمِّوَـسُم ِهَِکئـالَْملا  َنِم  ٍفـالآ  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اذـه  ْمِهِرْوَـف  ْنِم  ْمُکُوتْأَـی  اوـُقَّتَت َو  اوُِربْـصَت َو  ْنِإ  ))
ۀتشرف رازه  جنپ  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  دنزاتب ، امـش  رب  شورخ  مشخ و  اب  نانمـشد  هچرگ ) ، ) دییامن يراگزیهرپ  دینک و  تمواقم 

.دناسر یم  ددم  صوصخم 

ادخ نید  يرای  . 82

: دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  ادـخ  ّیلو  نآ ، عبت  هب  نید و  زا  ترـصن  ار  یهلا  ياهدادـما  لاسرا  مهم  طیارـش  زا  یکی  میرک ، نآرق 
ْمُکْرُْصنَی َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  ))

هیآ 249. هرقب ، - 1
هیآ 34. ماعنا ، - 2

هیآ 125. نارمع ، لآ  - 3
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.دراد یم  راوتسا  ار  ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  نات  يرای  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا   (1) ؛)) ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  َو 

نمشد اب  هزرابم  داهج و  . 83

: دیامرف یم  میرک  نآرق  اریز  تسا ، یهلا  ياهدادما  لوزن  رتسب  تقیقح ، رد  زین  گنج  ياه  ههبج 

باذـع و امـش  تسد  هب  ار  نانآ  ادـخ  اـت  دـیگنجب ، ناـنآ  اـب  (2) ؛ (( ْمِْهیَلَع ْمُکْرُْـصنَی  ْمِـهِزُْخی َو  ْمُکیِدـْیَِأب َو  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُـعی  ْمُهُوِلتاـق  ))
.دشخب يزوریپ  ناشیا  رب  ار  امش  دنک و  ناشیاوسر 

یهلا ياوقت  . 84

رب هک  يرگید  راثآ  رب  هوالع  تسا  هدـش  لئاق  نآ  يارب  یگرزب  هاگیاج  نآرق  هک  يراگزیهرپ  یهلا و  ياوقت  كراـبم  راـثآ  زا  یکی 
: دیامرف یم  نارمع  لآ  ةروس  ۀیآ 125  رد  فوئر  دنوادخ  .تسا  ملاع  راگدرورپ  ةژیو  کمک  تمحر و  بلاج  تسا ، بترتم  نآ 

ربـص و رگا  هتبلا  َنیِمِّوَـسُم ؛)) ِهَِکئـالَْملا  َنِم  ٍفـالآ  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اذـه  ْمِهِرْوَـف  ْنـِم  ْمُکُوتْأَـی  اوـُقَّتَت َو  اوُِربْـصَت َو  ْنِإ  یَلب  ))
دینک و تمواقم 

هیآ 7. دمحم ، - 1
هیآ 14. هبوت ، - 2
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ددم صوصخم  هتـشرف  رازه  جنپ  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  دنزاتب ، امـش  رب  شورخ  مشخ و  اب  نانمـشد  هچرگ ) ، ) دییامن يراگزیهرپ 
.دناسر یم 

شالت تدهاجم و  . 85

نیا امک  دوش ، یم  یبیغ  ياهدادما  لوزن  ثعاب  هک  تسا  تقادص  نیمه  تسوا و  تقادص  ۀـناشن  ناسنا ، شالت  ینآرق ، گنهرف  رد 
: دیامرف یم  نآرق  هک 

دوخ ياه  هار  نیقی  هب  دنا ، هدیـشوک  ام  هار  رد  هک  یناسک  (1) و  ؛)) َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  انَُلبُـس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  ))
.تسا ناراکوکین  اب  ادخ  تقیقح ، رد  مییامن و  یم  نانآ  رب  ار 

راگدرورپ هب  نامیا  . 86

اه نآ  هب  ادـخ  ةژیو  تیانع  يارب  یلماع  ار  ناشیا  یندز  لاثم  ِنامیا  فهک ، باحـصا  تالاوحا  رد  و  فهک »  » ةروس رد  میرک  نآرق   
: دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم 

دندوب هدروآ  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دـندوب  یناناوج  نانآ   (2) ؛)) ْمِِهبُوُلق یلَع  انَْطبَر  ًيدُـه َو  ْمُهانْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَمآ  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنِإ  ))
.میدینادرگ راوتسا  ار  ناشیاه  لد  میدوزفا و  ناشتیاده  رب  و 

هیآ 69. توبکنع ، - 1
تایآ 1314. فهک ، - 2
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نارفاک اب  طابترا  مدع  . 87

یبیغ ياهدادما  ات  دیشاب ، هتـشادن  تیالو  ۀطبار  رافک  اب  دیامرف  یم  هک  تسا  نآ  دهد  یم  میلعت  ًاررکم  نآرق  هک  یبلاج  رایـسب  ۀتکن 
رافک غارس  هب  سکره  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  ، (1) (( هِْدنِع ْنِم  ٍْرمَأ  ْوَأ  ِْحتَْفلِاب  َِیتْأَی  ...اوُذِخَّتَت  ال  : )) دوش ریزارس  امش  يوس  هب  ادخ 
ْیَـش ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َکـِلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو  : )) دزاـس یم  مورحم  دوخ  یبیغ  ياهدادـما  زا  اـهر و  دوخ  لاـح  هب  ار  وا  دـنوادخ  دورب ،

.(2) (( ٍء

فیلکت ماجنا  . 88

رد و  دوه »  » ةروس ۀیآ 93  رد  .میـشاب  وا  ياهدادـما  راظتنا  رد  هاگ  نآ  مینک و  لمع  دوخ  ۀـفیظو  هب  دـیاب  ام  ینآرق ، گنهرف  قباطم 
: تسا هدش  هراشا  هنوگ  نیا  رما  نیا  هب  مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  لاوحا 

و ٌبِیقَر ؛)) ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْرا  ٌبِذاک َو  َوُه  ْنَم  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَـع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  ٌلِماع  یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  اـی  َو  ))
( زین  ) نم دیهد ، ماجنا  دیراد  ناوت  رد  هچره  سپ ) ! ) نم موق  يا  تفگ ): بیعش  )

هیآ 52. هدئام ، - 1
هیآ 28. نارمع ، لآ  - 2
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غورد یـسک  هچ  دمآ و  دهاوخ  یـسک  هچ  غارـس  هب  هدننکراوخ  باذع  هک )  ) تسناد دـیهاوخ  يدوز  هب  .درک  مهاوخ  ار  مدوخ  راک 
.مرظتنم امش  هارمه  زین )  ) نم دیشاب ، راظتنا  رد  امش  .تسوگ 

هبوت رافغتسا و  . 89

: تسا هدمآ  ینامسآ  باتک  نیا  رد  .دراد  یپ  رد  ار  یبیغ  ياهدادما  قزر و  رافغتسا ، نآرق ، هاگشیپ  رد 

ْمَُکل ْلَـعْجَی  ٍتاَّنَج َو  ْمَُـکل  ْلَـعْجَی  َنـِیَنب َو  ٍلاْومَأـِب َو  ْمُکْدِدُْـمی  ًارارْدـِم َو  ْمُْـکیَلَع  َءاـمَّسلا  ِلِـسُْری  ًاراَّفَغ  َناـک  ُهَّنِإ  ْمُـکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ))
اه و لام  هب  ار  امش  درامگب و  امش  رب  ناوارف  ناراب  هب  ار  نامسآ  ات  تسا ، هدنشخب  راّفغ و  دنوادخ  اریز  دینک ، رافغتـسا  (1) ؛ (( اراْهنَأ

.درآ دیدپ  اهرابیوج  اه و  غاب  ناتیارب  دنک و  کمک  نادنزرف 

.درک میهاوخ  رکذ  روهظ ، یناسنا  طیارش  شخب  رد  ار  اه  نآ  رتشیب  یسررب  زین  رگید و  دراوم 

يزاس هنیمز  یگدامآ و  يارب  شالت  ینعی  راظتنا ، تقیقح  . 9

، تسا روهظ  راظتنا  مزاول  موهفم و  هب  هجوت  دـنک ، یم  کمک  ام  هب  روهظ  طیارـش  ثحب  ِرتهب  نایب  رد  هک  یتاعوضوم  زا  رگید  یکی 
تایاور رد  اریز 

هیآ 12-10. حون ، - 1
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نآ يزور  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  .تسا  هدش  عوضوم  نیا  هب  يرایـسب  هجوت  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 
: مدرک ضرع  دریذـپ »؟ یمن  ناگدـنب  زا  ار  یلمع  چـیه  نآ ، نودـب  دـنوادخ  هک  منکن  هاگآ  يزیچ  زا  ار  امـش  ایآ  : » دومرف ترـضح 

: دومرف دییامرفب !

رارقا و  تسوا ، هداتسرف ] و   ] هدنب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نیا  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  چیه  هک  نیا  رب  نداد  یهاوگ 
ششوک و يراگزیهرپ و  نانآ و  هب  ندش  میلست  ناماما و  ام  نانمـشد  زا  يرازیب  ام و  يارب  تیالو  هدومرف و  رما  دنوادخ  هچنآ  ره  هب 

(1) .مئاق ترضح  راظتنا  يراد و  نتشیوخ 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نینچ  مه 

َنِم ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتنا  : )) دوـمرف حـلاص  دـبع  هک  دـیا  هدینـشن  اـیآ  تـسا ! وـکین  ندیـشک  جرف  راـظتنا  نـتفرگ و  هـشیپ  ربـص  ردـقچ 
(3) .منارظتنم زا  امش  اب  مه  نم  دیشاب ، رظتنم  سپ   (2) ؛)) نیِرِظَْتنُْملا

.تسا تدابع  نیرترب  شیاشگ ، جرف و  راظتنا   (4) ؛» ِجَرَْفلا ُراِظْتنا  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفا  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زین  و 

ص200. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
.71 هیآ فارعا ، - 2

ص44. ج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یسورع  - 3
ح 409. هحاصفلا ، جهن  - 4
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رگید دوش ، شوماخ  دـیما  غارچ  رگا  .تساهدـیما  نیا  هب  یگدـنز  هتبلا  دراد و  يدـیما  راظتنا و  يدام  یگدـنز  رد  یـسک  ره  ًالوصا 
هک تسا  یـسک  رکف ، نشور  اما  دنراد ، دیما  دارفا  ۀمه  دراد ؟ شزرا  يراظتنا  هچ  هک  دید  دـیاب  اهتنم  دور ؛ یمن  يراک  لابند  یـسک 

.تسیچ شیوزرآ  دینیبب  دراد ، شزرا  ردقچ  يدرف  دینیبب  دیتساوخ  رگا  .دنک  رکف  مدرم  ۀـمه  يارب  دـشاب و  یناهج  حلـص  راظتنا  رد 
یناسک دارفا  نیرت  گرزب  .دوش  یم  رت  گرزب  مه  وا  ياهدـیما  دوش ، رت  گرزب  حور  هچره  اـما  تسا ؛ سمادآ  هچب ، کـی  يوزرآ 

، یناهج ریخ  یناهج ، دیما  ینعی  ترضح  راظتنا  نوچ  دنـشاب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  راظتنا  رد  هک  دنتـسه 
صخـش دشاب ، رت  گرزب  وزرآ  هچره  تسا و  رت  کچوک  صخـش  دـشاب ، رت  کچوک  وزرآ  هچره  .یناهج  تینما  یناهج ، تلادـع 

.اه يدب  ۀمه  وحم  اه و  یبوخ  ۀمه  راظتنا  ینعی  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  راظتنا  .تسا  رت  گرزب 

؛» تالاحلا لضفا   » دیوگ یمن  و  ِلاَمْعَْألا » ُلَْضفَأ  : » تسا هدمآ  ام  تایاور  رد  اریز  تسا ، لمع  راظتنا ، هک  تسناد  دیاب  لاح  نیع  رد   
هدوسآ تسا ، هویم  رظتنم  هک  يزرواشک  تسا و  شرفاسم  رظتنم  هک  یناسنا  .نوکـس  توکـس و  تلاح و  هن  تسا ، لمع  راظتنا  سپ 

.رگ شالت  ناسنا  ینعی  رظتنم  سپ  دشاب ؛ هتشاد  یتیخنس  اقآ  راتفر  اب  نامراتفر  دیاب  میتسه ، اقآ  رظتنم  هک  ام  .دنیشن  یمن  رطاخ 

لدـع زا  رپ  یناهج  مرظتنم  نم  ینعی  راـظتنا  .تفرعم  تمحر و  ياـهرد  ندـش  زاـب  هب  دـیما  دوجوم و  عضو  هب  ضارتعا  ینعی  راـظتنا 
ینعی کیلا ؛» اوُکْشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  : » میناوخ یم  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هب  بوسنم  هک  حاتتفا » ياعد   » رد .دوش 
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ار یتموکح  هچ  هک  دـسرپب  یـسک  رگا  .مرادـن  لوبق  ار  نیمز  يور  رد  دوجوم  یتوغاط  ياـه  ماـظن  منک و  یم  تیاکـش  نم  ایادـخ !
«. هَمیِرَک َهلْوَد  ِیف  َْکَیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  : » تسا هدمآ  اعد  ۀمادا  رد  نآ  خساپ  دیراد ؟ لوبق 

ياعد میوش و  یم  عمج  رگا  .قح  تموکح  ندمآ  هب  دیما  راظتنا و  ياعد  ناهج و  ياه  توغاط  رب  ضارتعا  ياعد  ینعی  هبدن  ياعد 
.میشاب مه  تموکح  نآ  يزاس  هنیمز  يارب  شالت  رکف  رد  دیاب  میتسه ، قح  تموکح  رکف  رد  میناوخ و  یم  هبدن 

نابزیم مق  رد  یتدـم  دـندروآ ، یم  فیرـشت  مق  هب  اج  نآ  زا  سیردـت  يارب  دـندوب و  نارهت  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  هک  یناـمز  رد 
.دوب روهظ  راظتنا  ةرابرد  اه  نآ  زا  یکی  هک  مدیـسرپ  یم  ناشیا  زا  ار  يدایز  تالاؤس  هار ، ریـسم  رد  نامز و  ناـمه  رد  .مدوب  ناـشیا 

، دوب يدنمـشناد  درم  درک و  یم  ینارنخـس  ویدار  رد  ًالبق  هک  دـشار  مالـسالاهجح  موحرم  زا  ار  یلَثَم  راظتنا ، تقیقح  ةرابرد  ناـشیا 
هک تسین  نیا  ندوب  دیـشروخ  راظتنا  يانعم  اما  میتسه ، دیـشروخ  راظتنا  رد  ام  ۀمه  دوش ، یم  بش  یتقو  تفگ : یم  هک  دندرک  لقن 

.مینک نشور  ار  یقرب  میهد و  ماجنا  يراک  میوش و  دنلب  هک  تسا  نیا  ام  ۀفیظو  مه  میتسه ، دیشروخ  رظتنم  مه  .مینیشنب  یکیرات  رد 

ای دنیوگب : دنناوت  یمن  هک  تردق  یب  لوپ و  یب  تریغ ، یب  توافت ، یب  ياه  ناسنا  .دشاب  حلاص  دیاب  تسا ، حلصم  رظتنم  هک  یـسک 
اه نآ  هب  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  لوا  دنرادن ، هتشادن و  یشقن  یمالسا  ماظن  بالقنا و  رد  هک  یناسک  روایب ! فیرـشت  نسحلا ، نب  هجح 

دهاوخ وا  دییوگ  یم  دبال  دنک ؟ هچ  دیایب  ترضح  ایب ، يدهم  مییوگ : یم  یتقو  .دنناوخب  هبدن  ياعد  دعب  دهدب و  یشقن 
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ضوح نیا  رد  دیدرک ؟ عافد  قح  زا  ردقچ  امش  دوب ، یلیمحت  گنج  لاس  تشه  یتقو  بوخ ، یلیخ  .دنک  عافد  مدرم  قح  زا  ات  دمآ 
هک دوش  یمن  ناشیور  اًلـصا  دنتـشادن ، یـشقن  چیه  بالقنا  رد  هک  یناسک  سلطا ! سونایقا  ییوگ : یم  الاح  هک  يدرک  انـش  ردـقچ 

! ایب يدهم  دنیوگب :

: دیامرف یم  نآرق  لاثم  يارب  دوش ؛ یم  هدید  یگدامآ  نیمه  زین  تسا  روهظ  نارظتنم  هب  طوبرم  هک  يودهم  تایآ  زا  يرایسب  رد 

اِنتاـیِآب اُوبَّذَـک  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  ْمُهُرُون َو  ْمُهُرْجَأ َو  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ُءادَـهُّشلا  َنوُقیِّدِّصلا َو  ُمُه  َکـِئلوُأ  ِِهلُـسُر  ِهَّللاـِب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ))
اپ ات  رـس  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  ناـنآ  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  شناربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  و  (1) ؛ (( ِمیِحَْجلا ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ 

، دندرک بیذـکت  ار  ام  تایآ  دـندیزرو و  رفک  هک  یناسک  دـنراد و  ار  ناشرون  شاداپ و  دـنناهاوگ ، ناشراگدرورپ  دزن  دـنتقادص و 
.دنخزود   باحصا  نانآ 

: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  هریغم  نب  ثراح 

مسق ادخ  هب  دنراد ، کین  شاداپ  يوزرآ  دنرظتنم و  دنتسه و  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها  تماما   ) رما نیا  هب  فراع  امش  زا  هک  یناسک 
هارمه هب  هک  تسا  یسک  نآ  دننام 

هیآ 19. دیدح ، - 1
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مرکا ربمایپ  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  مسق ، ادخ  هب  دومرف : سپـس  .تسا  هدرک  داهج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دـمحم  لآ  مئاق 
رد هک  تسا  یسک  دننام  مسق ، ادخ  هب  دومرف : موس  هبترم  يارب  هاگ  نآ  .تسا  هدرک  داهج  شریـشمش  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: مدرک ضرع  .تسه  نآرق  رد  يا  هیآ  امش  هرابرد  تسا و  هدیسر  تداهـش  هجرد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  همیخ 
ْمُـهُرْجَأ َو ْمَُـهل  ْمِـهِّبَر  َدـْنِع  ُءادَـهُّشلا  َنوـُقیِّدِّصلا َو  ُمُـه  َکـِئلوُأ  ِِهلـُـسُر  ِهَّللاـِب َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َو  : )) هـیآ دوـمرف  ناـشیا  هـیآ ؟ مادـک 

دزن دـنتقادص و  اـپ  اـت  رـس  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  ناـنآ  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  شناربماـیپ  ادـخ و  هـب  هـک  یناـسک  و  (1) ؛ (( ْمُهُرُون
یم بوسحم  ادهـش  نیقداص و  دـنوادخ ، دزن  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هاگ  نآ  دـنراد ؛ ار  ناشرون  شاداـپ و  دـنناهاوگ ، ناـشراگدرورپ 

(2) .دیوش

هتفگ یسک  هب  قیدص »  » هدش و هدروآ  ناشیارب  قیدص »  » فصو تسا ، روهظ  نارظتنم  نأش  رد  هک  يا  هیآ  رد  هک  دینک  یم  هظحالم 
مولعم .تسا  هدش  وا  يوخ  قلخ و  ءزج  تقادص  تسا و  یکی  وا  لمع  نابز و  لد و  تسا و  یتسرد  یتسار و  اپ  ات  رـس  هک  دوش  یم 

.دوب دهاوخ  قح  ماما  روهظ  يارب  یگدامآ  ۀناشن  دوخ  یلاع ، تلصخ  نیا  بسک  هک  تسا 

هیآ 19. دیدح ، - 1
ص136. ج 5 ، یفاصلا ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 2
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روهظ ۀلئسم  رد  ام  ۀفیظو  . 10

رد نونکا  هک  نیا  ای  دـننک و  یم  روهظ  ینامز  هچ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هک  نیا  نتـسناد  روهظ ، ثحب  رد 
ماما تسیچ و  رـضاح  لاح  رد  ام  ۀفیظو  مینادب  هک  تسا  نآ  تسا  دنم  شزرا  هچنآ  درادن ، ینادنچ  شزرا  دننک ، یم  یگدـنز  اجک 

ترـضح روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  يارب  هار  نیرتهب  هفیظو  ماجنا  اریز  میـشوپب ، لمع  هعماج  نآ  هب  سپـس  دراد و  يراـظتنا  هچ  اـم  زا 
زا یخرب  هب  ام  هک  تسا  ماما  تبیغ  نامز  رد  بلطم  نیرت  مزال  هفیظو ، تخانش  اذل  تسا ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو 

: دمآ دهاوخ  ًادعب  نآ  حیضوت  مینک و  یم  هراشا  راو  تسرهف  تروص  هب  اه  نآ 

مل ناف  کتجح  ینفّرع  مهللا  : » تسا هدـمآ  اعد  رد  هک  نیا  امک  وا  فادـها  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تخاـنش 
(1) «. ینید نع  تللض  کتّجح  ینفرعت 

.روهظ يارب  مزال  ياه  هنیمز  داجیا  نارگید و  هب  وا  یناهج  بالقنا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندناسانش  یفرعم و 

.يونعم طابترا  حلاص و  لامعا  ماجنا  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  بلج  تهج  رد  شالت 

.ترضح روهظ  يارب  اعد  جرف و  راظتنا 

.ماما یتمالس  يارب  ندرک  اعد  نداد و  هقدص 

.لماک مالس  دهع و  هبدن ، جرف ، ياهاعد  زامن و  ندناوخ 

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  قلعتم  سمخ )  ) یلام قوقح  تخادرپ 

.زامن تابیقعت  نانجلا ، حیتافم  - 1
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.تامّرحم هانگ و  زا  يرود  تابجاو و  فیلکت و  هب  لمع 

مک يراک ، مک  هک  یناسک  .تسین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  رظتنم  دنک ، یم  يرادرب  هالک  هک  يرجات  ًاملـسم 
.دنتسین فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رظتنم  دننک ، یم  تنایخ  يراکدب و  یشورف ،

روهظ مئالع  هن  روهظ ، طیارش  هب  هجوت  موزل  . 11

روهظ يارب  يزاس  هنیمز  ام  فیاظو  زا  یکی  دشاب ، ام  ياه  تیلاعف  روحم  تبیغ ، رصع  رد  هفیظو  هب  لمع  رگا  هک  دینک  یم  هظحالم 
هک یعوضوم  روهظ ؛ ياـه  هناـشن  مئـالع و  هن  تسا ، روهظ  طیارـش  هب  هجوت  دـشاب ، هجوت  دروم  دـیاب  هچنآ  تروص  نیا  رد  تسا و 

مهارف ییاسانـش و  هب  نتخادرپ  ياج  هب  هتفرگ و  رارق  تلفغ  دروم  ترـضح ، نآ  نایعیـش  زا  يرایـسب  یهجوت  یب  رطاـخ  هب  هنافـسأتم 
.دریگ یم  رارق  اه  نآ  مامتها  دروم  روهظ  مئالع  لئاسم  روهظ ، طیارش  ندرک 

نآ يارب  ار  مزال  ياه  هنیمز  درک و  شالت  دـیاب  اذـل  دوش ؛ یمن  هدـهاشم  زونه  یناهج  یگدامآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  روهظ  مدـع 
نآرق و ياه  هشیدنا  فراعم و  هب  مدرم  هک  دنک  یم  روهظ  یتقو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  .تخاس  مهارف 

.دنشاب هتشاد  ار  ناشیا  تموکح  یگدامآ  هاگآ و  مالسا 

حلاص شدوخ  یلو  دـشاب ، حلـصم  رظتنم  مدآ  دوش  یمن  .دنـشاب  یحلاص  مدآ  مه  ناشدوخ  دـیاب  دنتـسه ، حلـصم  رظتنم  هک  یناسک 
رظتنم ام  .دنک  تسرد  دیایب و  نامز  ماما  مینک  ربص  دوش  یمن  .دشاب  حلاص  مه  شدوخ  دیاب  تسا ، حلـصم  رظتنم  هک  یـسک  .دـشابن 

یم نشور  غارچ  ناـمدوخ  بش ، مه  میتسه و  دیـشروخ  رظتنم  مه  .مینک  یم  نشور  غارچ  ناـمدوخ  مه  بش  اـما  میتسه ، دیـشروخ 
.مینک شالت  دیاب  مه  میتسه و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رظتنم  مه  .مینک 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  طیارش  مود : شخب 

هراشا
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همدقم

زا یخرب  هک  تسا  یطیارش  عوقو  دنمزاین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  دش ، نایب  رت  شیپ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 
رد نآ  عبت  هب  نآرق و  تایآ  رد  طیارـش  نیا  .تساه  ناسنا  تسد  هب  نآ  ندـش  مهارف  دـنمزاین  رگید  یخرب  ادـخ و  بناج  زا  اـه  نآ 

.تسا روهظ  یناسنا  یهلا و  طیارش  یسررب  شرامش و  دیآ ، یم  همادا  رد  هچنآ  .تسا  هدش  نایب  ثیداحا 

روهظ یهلا  طیارش  فلا )

هراشا

بناج زا  اه  نآ  زا  یخرب  ققحت  هک  دوش  لصاح  دیاب  یطیارش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  روهظ  يارب  هک  دش  هتفگ 
طیارش نیرت  مهم  زا  یخرب  اما  تفگ ، میهاوخ  نخس  هدنیآ  رد  روهظ  یناسنا  طیارـش  زا  .تساه  ناسنا  بناج  زا  رگید  یخرب  ادخ و 

: زا دنترابع  روهظ  یهلا 

راگدرورپ ةدارا  . 1

چیه دـهاوخن ، وا  رگا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  دـنوادخ  ةدارا  نذا و  هب  ناهج  ثداوح  ماـمت  هک  تسا  نآ  ینآرق  لیـصا  ياـه  هزومآ  زا 
لقتـسم هن  ناسنا ، تساوخ  تقیقح  رد  .دوش  یم  دای  یلاعفا  دیحوت  هب  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .دش  دـهاوخن  ثداح  يزیچ 

ققحم دریگ ، رارق  زین  دنوادخ  تساوخ  دروم  رگا  دهاوخ ، یم  ناسنا  هچنآ  هکلب  نآ ، زا  رترب  هن  تسا و  دنوادخ  تساوخ  زا 
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، دـنوادخ هچنآ  زج  دـیهاوخ  یمن  امـش  (1) و  ؛)) َنیَملاـْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َءاـشَی  ْنَأ  ـَّالِإ  َنُؤاـشَت  اـم  َو  : )) دـیامرف یم  میرک  نآرق  .دوش  یم 
.دهاوخب نایناهج  راگدرورپ 

رد هک  نیا  لثم  تسوا ؛ تساوخ  هب  طورشم  زین  ناسنا  تساوخ  سپ  دراد ، طلـست  روما  ۀمه  رب  تسا و  نیملاعلا  ّبر  دنوادخ ، نوچ 
، نیشام نیا  رد  .ّیبرم  ياپ  ریز  يرگید  زومآراک و  ياپ  ریز  یکی  دراد ؛ دوجو  زمرت  زاگ و  هاگتسد  ود  یگدننار ، میلعت  ياه  نیشام 

ییاضماود ياه  کچ  ریظن  ای  .دهاوخب  مه  ّیبرم  هک  نآ  طرش  هب  یلو  دنک ، هدافتسا  دوخ  تمس  زمرت  زاگ و  زا  دناوت  یم  زومآراک 
.دشاب هدرک  اضما  ار  نآ  زین  يرگید  هک  تسا  ینامز  کچ  تخادرپ  رثا و  اما  دنک ، اضما  دناوت  یم  اضما  بحاص  ود  زا  کیره  هک 

یم تبحـص  روهظ  طیارـش  زا  اـم  رگا  تسا و  روط  نیمه  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع   ّ یلو ترـضح  روهظ  عوقو  رد 
، دنک ققحم  ار  روهظ  هک  تسا  روبجم  دنوادخ  طیارـش ، ندش  مهارف  تروص  رد  میراد و  یلقتـسم  ةدارا  هک  تسین  انعم  نادب  مینک ،

تیـشم نذا و  هب  روـهظ  قـقحت  لـصا  هتبلا  تسا و  رثؤـم  روـهظ  هب  ادـخ  ةدارا  قـلعت  رد  یمدرم  تساوـخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  هـکلب 
.دوب دهاوخ  راگدرورپ 

هب هک  دوش  یم  تفای  يدراوم  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  یهلا  طیارـش  ةدننک  نایب  ِيودـهم  تایآ  نایم  رد 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ؛ فص »  » هکرابم ةروس  زا  مهن  ۀیآ  تایآ ، نیا  زا  یکی  .دراد  هراشا  بلطم  نیا 

هیآ 29. ریوکت ، - 1
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هارمه ار  شربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  نوُکِرْشُْملا ؛)) َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ))
.دنشاب   هتشادن  شوخ  ار  نآ  ناکرشم  هچرگ  دزاس ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  مدرم ) يوس  هب   ) قح نید  تیاده و  اب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  ینامـسآ ، ناـیدا  رگید  رب  مالـسا  يزوریپ  هک  میناوخ  یم  رتاوتم  تاـیاور  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تفای  دهاوخ  ققحت  فیرشلا 

ناذا و يادـص  ماـش  حبـص و  ره  هک  نآ  رگم  دـنام ، یمن  یقاـب  ییاتـسور  رهـش و  چـیه  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هـک  يدـنوادخ  هـب 
(1) .دش دهاوخ  هدینش  نآ  رد  نیتداهش 

ةرـصاحم هجنکـش ، تیذا و  ازهتـسا و  ِقـیرط  زا  نمـشد  هک  نیا  اـب  اریز  تسا ، هدـناسر  تاـبثا  هب  ار  هیآ  نـیا  قـقحت  مالـسا ، خـیرات 
ياه گنج  نتخادـنا  هار  هب  ناناملـسم ، نایم  هقرفت  داجیا  ناقفانم ، یلخاد  ياـه  هئطوت  اـه ، گـنج  لـیمحت  یعاـمتجا ، يداـصتقا و 
هدرک ادیپ  هعـسوت  زور  هب  زور  مالـسا  یلو  هدرکن ، یهاتوک  يا  هظحل  یـسایس  یماظن و  رامعتـسا  تارکنم ، اشحف و  جـیورت  یبیلص ،

رب ...هک  تسا  یـسک  وا  يِذَّلا ؛» َوُه  : » ترابع اب  هک  تسا  یهلا  ةدارا  ندوب  لیـصا  نامه  دراد ، دوجو  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هتکن  .تسا 
.دراد حیرصت  تسا ، قح  ترضح  ةدارا  رب  فقوتم  قح ، نید  تیمکاح  ققحت  لصا  هک  نیا 

ص367. ج 5 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ینارحب ، مشاهدیس  - 1
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ناهج يارب  هاگآ  اناوت و  موصعم ، يربهر  دوجو  . 2

ةرادا ییاناوت  هک  تسا  يربهر  دوجو  تسادـخ ، تسد  هب  اهنت  نآ  ققحت  هک  ناهج  رب  قح  تیمکاح  روهظ و  طیارـش  زا  رگید  یکی 
هاوخ تسا ، يرورـض  مدرم  يارب  ربـهر  دوـجو  تسا ، رکذ  ناـیاش  .دـشاب  هتـشاد  قـح  نید  یهلا و  ياهروتـسد  ساـسا  رب  ار  ناـهج 

وا ناـک  ّرب  ریما  نـم  ساـنلل  ّدـبال  : » دـیامرف یم  یلع  ترـضح  .جرم  جره و  ینعی  ماـما ، نودـب  هعماـج  راکدـب و  اـی  دـشاب  راـکوکین 
يربهر ماما و  هب  تموکح  تردـق و  تسا و  مزال  تموکح  تردـق و  ماکحا ، ظفح  یهلا و  تاروتـسد  ندـش  هدایپ  يارب   (1)«ٍ .رجاف

.دراد  زاین  قیال 

زور هب  هدنهد و  دشر  روآدـشر ، حالطـصا ، هب  یجراخ و  ثداوح  ینورد و  ياه  هتـساوخ  اب  گنهامه  دـیاب  ای  بتکم  نید و  ًاساسا 
رگا .دشاب  اتسیا  حالطصا  هب  هدش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  نامز  رورم  اب  هک  دشاب  کشخ  یعطقم و  ینیناوق  طقف  دیاب  ای  دشاب و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ دهاوخ  مود  عون  زا  هنرگو  لوا ، عون  زا  بتکم  دوب ، هژیو  طیارش  اب  یماما  بتکم ، رانک  رد 
: دیامرف یم 

ماظن هیاـم  تسا و  نید  ماـمز  ّقح ، يربهر  تماـما و  ؛(2)  نینمؤملا ّزع  ایندـلا و  حالـص  نیملـسملا و  ماظن  نیدـلا و  مامز  همامالا  ّنا 
.تسا نینمؤم  تّزع  يویند و  روما  حالص  ناناملسم و  هب  ندیشخب 

.40 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
ص216. ج1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 2
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تسرد تسا ؛ تماما  اهنت  دنک ، نیمأت  ار  تیرشب  ناوراک  يونعم  يدام و  یعامتجا ، يدرف ، تاجایتحا  ۀمه  دناوتب  هک  يزیچ  ًاتقیقح 
.ادخان یتشک و  هب  زاین  ایرد  زا  رذگ  دراد و  یجان  ّیبرم و  هب  زاین  رختسا  رد  انش  هک  هنوگ  نامه 

ربهر و ًاتیاهن  دصقم و  فده و  رازبا ؛ هلیـسو و  ریـسم ؛ هار و  تسا : حرطم  زیچ  دنچ  يونعم ، ای  يدام  تکرح  ره  رد  هک  نآ  هصالخ 
اه هلیـسو  مه  ار و  فدـه  مه  مینک ، یم  مگ  ار  هار  مه  دـشابن  وا  رگا  اریز  تسا ، رت  مهم  همه  زا  امنهار  شقن  نایم ، نیا  رد  .امنهار 

، ربهر ماما و  نیا  هک  تسا  نآ  يرما  نینچ  ۀـمزال  .تسادـخ  يوس  هب  تکرح  رد  هعماج  يامنهار  ماـما  .دـتفا  یم  راـک  هب  تهج  یب 
ریثأت تحت  هدوب و  لداع  ًایناث ، دـشاب ؛ یتسه  رد  یهلا  ياه  تنـس  راگدرورپ و  ياـه  هتـساوخ  نیناوق و  ۀـمه  هب  هاـگآ  ملاـع و  ًـالوا ،

.دشاب قفوم  یهلا  ماکحا  ندرک  هدایپ  رد  دناوتب  ات  دریگن  رارق  شیوخ  یناسفن  لایما  اهاوه و 

؟ درک بوصنم  قح  تلود  تیمکاح  هب  ییاسانش و  ار  یصخش  نینچ  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تساج  نیا  لاؤس  لاح ،

اج همه  اما  تسا ، لح  هار  تاباختنا  هک  تسین  یّکش  یلو  تسا ، تاباختنا  زورما  عماوج  رد  لوئسم  ماقم  ربهر و  نییعت  ةویش  نیرتهب 
رد هچرگ  دنک ، یمن  دییأت  ار  هدش  باختنا  صخش  ِتیناقح  تیحالـص و  تقایل ، یلقع ، یملع و  لیلد  ناهرب و  چیه  .تسین  قح  هار 

يأر هب  هجوت  نیا  هک ، نآ  رب  هوالع  تسا ؛ لح  هار  نیرتهب  دریگ و  یم  رارق  رظن  دروم  تیرثکا  يأر  لمع ، ماقم 
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زا تسد  ناربمایپ  دـیاب  هنرگو  درادـن  یـشزرا  چـیه  تیرثکا  يأر  يداقتعا ، لـئاسم  رد  تسا و  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  اـهنت  تیرثکا ،
: میناوخ یم  ماعنا »  » ةروس رد  هک  نانچ  .دندش  یم  دندوب ، كرشم  ای  رفاک  هک  تیرثکا  يأر  عبات  هتشادرب و  دوخ  توعد 

رثکا زا  رگا  ربمایپ ! يا  (1) ؛ (( َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َّنَّظلا َو  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َكوُّلُِـضی  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو  ))
.دننک یم  يوریپ  سدح  نامگ و  زا  اهنت  اه  نآ  اریز  دننک ، یم  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  وت  ینک ، تعاطا  دنتسه  نیمز  يور  هک  یناسک 

هب نآ  نییعت  درادـن و  یـشقن  مدرم  باختنا  يأر و  تسا ، يداقتعا  يرما  هک  تماـما ، یـساسا  ساـسح و  رایـسب  ۀلئـسم  رد  نیارباـنب ،
ماما مدرم  يأر  اب  ماما  هک  نآ  هن  دنک ، یم  مهارف  ماما  ِتیمکاح  لامعا  يارب  ار  هنیمز  ماما ، اب  مدرم  ِتعیب  هتبلا  .تسا  دنوادخ  ةدـهع 

.دوش یم  طقاس  تماما  زا  مدرم  ضارعا  اب  دوش و  یم 

ةرابرد یحیحص  دص  رد  دص  رظن  دناوت  یم  هنوگچ  دارفا ، نطاب  هدنیآ و  زا  عالطا  بیغ و  ملع  نتـشادن  اب  دودحم  ناسنا  هک  یتسار 
هتشاد یصخش 

هیآ 115. ماعنا ، - 1
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ناوت یم  هنوگچ  دنک ؟ یمن  رییغت  فلتخم  ياه  تیعقوم  طیارـش و  هب  هجوت  اب  اه  ناسنا  درک  لمع  تالاح و  اه ، هزیگنا  رگم  دشاب !؟
اما دشاب ، لح  هار  دناوت  یم  تاباختنا  يرآ ، درک ؟ نیعم  تاباختنا  اب  ار  تما  يربهر  تشونرس  یحطس ، ياه  تخانش  يرـس  کی  اب 

.تسین  قح  هار  اج  همه 

هب زاین  هعماج  تسا و  هعماج  دشر  تیاده و  لماع  يداقتعا و  لئاسم  نیرت  یساسا  زا  تماما  ۀلئسم  هک  دش  صخـشم  یتقو  نیاربانب ،
ماما اریز  تسادخ ، فرط  زا  اهنت  ماما  نییعت  هک  مییوگب  دیاب  دراد ، یگتـسب  نآ  يربهر  هب  هعماج  دشر  ای  طوقـس و  اریز  دراد ، ربهر 

: هک نآ  هلمج  زا  تسین ؛ اه  نآ  هب  فقاو  یسک  ادخ  زج  هک  دشاب  ییاه  یگژیو  طیارش و  ياراد  دیاب 

.دنادب ار  یتسه  ناسنا و  رب  مکاح  نیناوق  مامت  دیاب  ماما 

.دشاب هاگآ  دنک ، یم  باختنا  هک  یهار  یمتح  ۀجیتن  زا  دیاب  ماما 

.دشابن وا  كّرحم  ینوریب  ینورد و  لماوع  دریگن و  رظن  رد  ار  دوخ  عفانم  دوخ  يربهر  رد  دیاب  ماما 

یلومعم دارفا  رد  طیارـش  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  دـشاب و  رادروخرب  العا  دـح  رد  یناسنا  ۀتـسجرب  تافـص  نیرت  یلاع  زا  دـیاب  ماما 
.دنربخ یب  دارفا  رد  طیارش  نیا  دوجو  زا  زین  مدرم  دوش و  یمن  تفای 

لیلد ربمایپ و  نوچمه  ار  ماما  توبن و  نوچمه  ار  تماما  ام  اریز  تسا ، ربمایپ  نییعت  هار  نامه  ماما ، نییعت  ةویش  رد  قح  هار  نیاربانب ،
ار ماما  هب  زاین 
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، نیاربانب تسا ؛ تداعس  هار  نداد  ناشن  مدرم و  دشر  تیاده و  ربمایپ ، راک  هیبش  زین  ماما  راک  میناد و  یم  ربمایپ  هب  زاین  لیلد  دننامه 
یماقم تماما ، هک  میدرک  رواب  رگا  میهد ، رارق  هدافتـسا  دروم  میناوت  یم  زین  اج  نیا  رد  میدروآ ، توبن  ثحب  رد  هک  یلیالد  ناـمه 

.دنرادن يرایتخا  مدرم  یهلا  باصتنا  لباقم  رد  نیاربانب ، یباختنا ؛ هن  تسا  یباصتنا 

مهارف روهظ  یمدرم  طیارـش  ریاس  هک  اسب  هچ  دـندنمزاین و  یـسک  نینچ  هب  اه  نامز  ۀـمه  رد  مدرم  ۀـمه  هک  نیا  لـیلد  هب  ییوس ، زا 
تجح ترضح  كرابم  دوجو  ام  نامز  رد  صخش  نآ  دشاب و  هتشاد  دوجو  هدشرکذ  تایصوصخ  اب  ینامز  ره  رد  يدرف  دیاب  دوش ،

رب .درب  یم  رـس  هب  یناهج  لدـع  تموکح  لیکـشت  جرف و  راظتنا  رد  زین  وا  دوخ  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  نسح  نب 
تـساوخ هب  دـلوت  زا  سپ  مهدزاود  ماما  یلو  دـنا ، هدـش  دیهـش  هدـمآ و  ایند  هب  ماما  هدزای  یخیرات ، ییاور و  ینآرق ، لیالد  ساـسا 

.دننک داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  روهظ و  دنادب ، تحلصم  دهاوخب و  ادخ  هک  نامز  ره  ات  دنا  هتشگ  بیاغ  ناگدید  زا  دنوادخ 

ناهج يارب  عماج  نیناوق  همانرب و  نتشاد  . 3

هراشا

هماـنرب و دوجو  تساـه ، ناـسنا  یلاـعت  دـشر و  زاـس  هنیمز  تقیقح ، رد  هک  یناـهج  لدـع  تموکح  لیکـشت  طیارـش  زا  رگید  یکی 
ماما تموکح  هب  طوبرم  ینآرق  تایآ  رد  هک  يزیچ  دـشاب ؛ ترخآ  ایند و  تداعـس  ةدـننک  نیمـضت  هک  تسا  لماک  عماج و  ینیناوق 

.تسا هدش   (1) (( ِّقَْحلا ِنیِد   )) هب ریبعت  نآ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

هیآ 33. هبوت ، - 1

میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  www.Ghaemiyeh.comطیارش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :

یفاک لقع  ملع و  ياهراک  هار  ایآ  دننک ؟ نیودت  دـنناوت  یم  یناسک  ای  یـسک  هچ  ار  هعماج  ۀـمانرب  نیا  هک  تساج  نیا  نخـس  لاح 
؟ تسا

: دنک یمن  زاین  یب  ناشیا  ینایحو  ياه  هزومآ  ناربمایپ و  زا  ار  ام  ریز ، لیالد  هب  یمدآ  لقع  ملع و  هک  تسا  نیا  تقیقح 

ناسنا ملع  تیدودحم  . 31

، ددرگ یم  ناسنا  بیصن  يدیدج  تافاشتکا  تاعارتخا و  دوش و  یم  هفاضا  یصصخت  ياه  هدکـشناد  دادعت  هب  هک  میدهاش  زور  ره 
مدرم رکف  ملع و  مهف ، اریز  تسوا ، ندرک  جیگ  نداد و  رارق  خالگنـس  رد  تقیقح ، رد  دوخ  لقع  ملع و  هب  ناسنا  ندرک  راذگاو  اما 

ۀیام هک  یلقع  ملع و  دریگ ! یم  همـشچرس  هاـگآ  لـقاع و  دارفا  زا  كاـنرطخ  تاـفالتخا  اـه و  يریگرد  رتشیب  یتح  تسا ؛ تواـفتم 
هک دناد  یم  ریخ  ار  يزیچ  یـسک  ره  دشاب ؟ اه  توافت  اه و  عازن  ةدـننک  فرطرب  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا ، يریگرد  همه  نیا  داجیا 

.دمهف یمن  ار  نآ  يرگید  اسب  هچ 

تخانش عناوم  یناوارف  . 32

هک دـنک  یم  كرد  ار  قح  ناـسنا ، یماـگنه  .تسا  تخانـش  عناوم  دوش ، یم  حرطم  تخانـش  عوـضوم  رد  هک  ییاـه  ثحب  زا  یکی 
دریگ یم  رارق  زیارغ  نافوط  ریسم  رد  نانچ  یهاگ  لیصحت ، تردق  رکف و  لقع ، نتشاد  اب  ناسنا  .دشابن  وا  تخانـش  ریـسم  رد  یعنام 

.دهد یم  تسد  زا  ار  تیعقاو  تخانش  تردق  هک 
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ار ییاهزیچ  اسب  هچ  میهد ! یمن  صیخـشت  تسرد  هک  دنهد  یم  رارق  ام  نامـشچ  يولج  گنراگنر  ياه  کنیع  ردـق  نآ  هنافـسأتم   
دننمشد و هک  میرادنپ  یم  تسود  ار  یخرب  دنتسه ؛ قح  هک  مینیب  یم  صیخـشت  لطاب  ار  ییاهزیچ  دنتـسه و  لطاب  هک  مینیب  یم  قح 
اج همه  ار  اه  تیعقاو  تسا و  زیارغ  موکحم  ناسنا  نوچ  هک ، نآ  نخس  هاتوک  .دنتـسه  تسود  هک  مینک  یم  لایخ  نمـشد  ار  یخرب 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .درادن  يراذگ  نوناق  ّقح  دـنک ، یم  لمع  حیحـص  تخانـش  فالخرب  یهاگ  دـنیب و  یمن  تسه ، هک  نانچ 
(1) ((. هّلل ّالا  مکحلا  نا  ))

مهف رد  ریخأت  . 33

ةدهع هب  ار  یـسر  تسد  ریخأت  لاس  اهدـص  هانگ  نکل  دـسر ، یم  یتایعقاو  هب  ناسنا  تسد  ملع ، تفرـشیپ  اب  نامز و  رورم  هب  یهاگ 
ناوریپ یلو  هتـشادرب ، هدرپ  نآ  رارـسا  يور  زا  ملع  تفرـشیپ  نامز و  رورم  هک  میراد  مالـسا  رد  روتـسد  اه  هد  میراذگب ؟ یـسک  هچ 

.دندیسر نآ  هب  اه  نرق  زا  سپ  دوخ  هبرجت ، ملع و  هب  یکتم  نادنمشناد  هک  دنتفرگ  رارق  يریسم  رد  لوا  زور  نامه  زا  ایبنا  بتکم 

هیآ 57. ماعنا ، - 1
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تایونعم كرد  . 34

هراشا

، دنک باختنا  ار  یهار  درادرب و  ماگ  دناوت  یم  يدام  سوسحم و  لئاسم  رد  اهنت  دوخ  ياه  یـسررب  تروشم و  لقع ، ملع ، اب  ناسنا 
ایبنا هار  یحو و  قیرط  زج  تسا ، هاتوک  اه  نآ  زا  ناـسنا  تسد  هک  یحور  تیبرت  يونعم و  دـشر  يدـبا و  تداعـس  تخانـش  رد  اـما 

یم نیودـت  لیبق  نیا  زا  ینیناوق  دوخ  یگدـنز  يارب  دـنناد ، یم  زاین  یب  ایبنا  هار  یحو و  بتکم  زا  ار  دوخ  هک  یناسک  .درادـن  یهار 
: دننک

...و يرظن  گنت  ناقفخ ، لیمحت ، ییاسران ، فعض ، دریگ و  یم  همشچرس  هماکدوخ  درف  کی  ةدارا  زا  هک  يدرف  دادبتـسا  نیناوق  . 1
.دراد هارمه  هب 

کی تحلـصم  اهنت  نیناوق  يرـس  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگان  و  دـننک ، یم  عضو  ار  نآ  هقبط  کی  اهنت  هک  یتاـقبط  دادبتـسا  نیناوق  . 2
.تسا مکاح  ۀقبط  نامه  ریثأت  تحت  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  صاخ  رشق  هقبط و 

ِعون نیا  زورما  يایند  .دشابن   ای  دشاب  مأوت  تحلصم  تقیقح و  اب  نیناوق  نیا  هاوخ  تسا ؛ ّتلم  يارآ  زا  هتـساخرب  هک  یّلم  نیناوق  . 3
يدرف و یگدنز  داعبا  ۀمه  هب  تسین و  لماک  عماج و  يرشب  نیناوق  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دنناد ، یم  نیناوق  نیرت  یقرتم  ار  موس 

ناسنا داعبا  مامت  هنوگچ  دنا ، هدرک  عضو  نوناق  ام  يارب  دوخ  لقع  ملع و  ياّکتا  هب  هک  يدارفا  اریز  درادن ، فارـشا  ناسنا  یعامتجا 
ای درف  عفانم  دیاش  دنا ؟ هدرکن  اطخ  میشاب  نئمطم  هنوگچ  دنا ؟ هدوب  رشب  هاوخریخ  یتسار ، هب  ایآ  دنا ؟ هتسناد  ار  شزاین  هتخانـش و  ار 

هورگ
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هدرک و ضوع  ار  نانآ  یعقاو  تخانـش  ریـسم  يداصتقا ، ای  يا  هلیبق  ای  یگداوناخ  ماظن  طـیحم و  دنـشاب و  هتفرگ  رظن  رد  ار  یـصاخ 
هتفرگن رارق  اه  توغاط  یناطیـش و  زیارغ  ریثأت  تحت  هک  مولعم  اجک  زا  .دشاب  هتـشاذگ  رثا  اه  نآ  يراذـگ  نوناق  رب  طیحم  اهراشف و 

؟ دش دهاوخن  یهتنم  هعماج  ای  درف  ررض  هب  دوز  ای  رید  تاروتسد  نیا  لمعلا  سکع  باتزاب و  هک  میوش  نئمطم  اجک  زا  دنا ؟

راذگ نوناق  ياه  یگژیو 

: دشاب هتشاد  ار  لیذ  تازایتما  طیارش و  دیاب  رشب  یگدنز  راذگ  نوناق  هک  میریگ  یم  هجیتن  دش ، نایب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 

؛ ناسنا ینطاب  يرهاظ و  ياهزاین  مامت  هب  لماک  ۀطاحا  ملع و  . 1

؛ ناسنا هب  تبسن  لماک  تمحرم  فطل و  . 2

.تقیقح تحلصم و  رب  تالیامت  ندادن  حیجرت  لماک و  تلادع  . 3

هب ایبنا  ۀلیـسو  هب  وا  نیناوق  اه و  ییامنهار  اه ، مایپ  هک  تسین  لاـعتم  يادـخ  زج  یـسک  يراذـگ ، نوناـق  نینچ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
ياه مایپ  دنا و  هدش  هتشاذگ  راک  تیرشب  ۀعماج  ةرکیپ  رد  هک  دنتـسه  يا  هدنریگ  هاگتـسد  ۀلزنم  هب  ناربمایپ  يرآ ، .دسر  یم  ناسنا 

.دنناسر یم  مدرم  هب  دنریگ و  یم  ار  یهلا 

لماک نیرخآ و  نآرق ، ینعی  وا ، ینامسآ  باتک  ناربمایپ و  متاخ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ناربمایپ ، ۀمه  نایم  زا 
.دوب دهاوخ  يو  تموکح  يانبم  رایعم و  زین  يودهم  تموکح  نامز  رد  تسادخ و  يوس  زا  تیرشب  ۀنادواج  ۀمانرب  هخسن و  نیرت 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یتموکح  ةریس  هب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هدش  هتفگ  هک  هغالبلا  جهن  ۀبطخ 138  رد 
نآرق هب  ار  مدرم  يأر  ْيأَّرلا ؛» یَلَع  َنآْرُْقلا  اوُفَطَع  اَذِإ  ِنآْرُْقلا  یَلَع  َْيأَّرلا  ُفِطْعَی  : » ناشیا هک  تسا  هدـمآ  دـندومرف ، هراشا  فیرـشلا 

: دنشاب هدرک  لّدبم  دوخ )  ) ۀشیدنا يأر و  هب  ار  نآرق  اه  نآ  هک  ینامز  رد  دنادرگ ، یمرب 

ياه هشیدنا  نتـسب  راک  هب  زا  ار  ناشیا  دنهد ، ماجنا  دوخ  تسردان  هشیدـنا  قبط  ار  روما  هدیـشوپ و  مشچ  نآرق  زا  مدرم  هک  یماگنه 
.دنزادنا رود  ار  نآ  فلاخم  هدرک و  راتفر  ادخ  باتک  روتسد  هب  ات  دراد  یماو  نآرق  هب  عوجر  هب  یهن و  تسردان ،

؛ دوش یم  هداد  یناوارف  تیمها  زین  نآرق  یمومع  شزومآ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  نآ ، رب  هوالع 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  امک 

لجع دمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  ؛(1)  ُهلاَلَج َّلَج  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  یَلَع  َنآْرُْقلا  َساَّنلا  ُمِّلَُعی  ْنَِمل  َطیِطاَسَف  َبَرَـض  دـمحم  ِلآ  ُِمئاَق  َماَق  اَذِإ 
.دزومایب مدرم  رب  هدمآ  دورف  هک  یبیترت  هب  ار  نآرق  دنزب و  ییاه  همیخ  دنک ، مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

فورعم ۀبطخ  نمض  رد  ریدغ و  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هکارچ  تسا ، نآرق  یگـشیمه  هارمه  دوعوم ، ماما 
ار میرک  نآرق  درک ، یفرعم  دوخ  نیـشناج  ردارب و  ار  يو  موصعم  دـنزرف  هدزاـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ  دوخ ،

: دومرف هدرک و  یفرعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هلمج  زا  نانآ و  یگشیمه  هارمه 

ص386. ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
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ْنِم ٌهَعِْـست  َُّمث  ُْنیَـسُْحلا  َِیْنبا  َُّمث  ُنَسَْحلا  َِیْنبا  َُّمث  يِدـَْعب  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  ِیتَّمُأ َو  ِیف  ِیتَفِیلَخ  یِّیِـصَو َو  ِیثِراَو َو  يِریِزَو َو  یِخَأ َو  یلع 
(1) .یِضْوَح یلع  اوُدِرَی  یَّتَح  ْمُُهقِراَُفی  َال  ُهَنُوقِراَُفی َو  َال  ِنآْرُْقلا  َعَم  ْمُه  ْمُهَعَم َو  ُنآْرُْقلا  ٍدِحاَو  َدَْعب  ٌدِحاَو  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو 

اه تعارز  نیرتهب  هچنانچ  دنک ؛ دشر  ام  يدهم  لد  رد  شربمغیپ ، تنس  ادخ و  نآرق  هب  ملع  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینچ  مه 
(2)« .دنک دشر  هجو  نیرتهب  هب 

: هک تسا  تهج  نیدب  میرک ، نآرق  هب  هجوت  همه  نیا  لیلد 

(3) ((. نیقّتملل ًيده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  : )) تسا تیاده  باتک  نآرق ،

(4) ((. نینمؤملل همحر  ءافش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لّزنن  و  : )) تساهدرد نامرد  افش و  باتک  نآرق ،

(5) ((. نینسحملل يرشب  اوملظ و  نیذلا  رذنیل  : )) تسا راذنا  تراشب و  باتک  نآرق ،

ص277. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1

ص367. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
.2 هیآ هرقب ، - 3

.82 هیآ ءارسا ، - 4
.12 هیآ فاقحا ، - 5
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(1) ((. نینسحملا ّبحی  هّللا  ّنا  : )) تسا ناکین  اب  یتسود  باتک  نآرق ،

(2) ((. انسح ساّنلل  اولوق  ...ًاناسحا و  نیدلاولاب  و  : )) تساه یکین  هب  شرافس  باتک  نآرق ،

(3) ((. نولقعت مکلعل  اّیبرع  انآرق  هانلزنا  ّانا  : )) تسا رکفت  لقعت و  باتک  نآرق ،

(4) ((. نولعفت ام ال  نولوقت  َِمل  : )) تسا لمع  هب  توعد  باتک  نآرق ،

(5) ((. هلیبس یف  نولتاقی  نیذلا  ّبحی  هّللا  ّنا  : )) تسا هزرابم  داهج و  باتک  نآرق ،

نواعت راثیا ، قافنا ، وفع ، مّلعت ، میلعت ،  ) ادخ قلخ  اب  ناسنا  ۀـطبار  مه  تادابع ،)  ) هدـش نایب  ادـخ  اب  ناسنا  ۀـطبار  مه  باتک ، نیا  رد 
(. ریذبت فارسا و  زا  رود  يریگ  هرهب  ایحا و  نارمع و  ریخست و   ) تعیبط اب  ناسنا  ۀطبار  مه  و  ...و )

ار نانآ  هک : تسا  هدش  نایب  ناقفانم  نافلاخم و  اب  ناسنا  ۀطبار  باتک ، نیا  رد 

هیآ 195. هرقب ، - 1
هیآ 83. هرقب ، - 2

هیآ 2. فسوی ، - 3
هیآ 2. فص ، - 4
هیآ 4. فص ، - 5
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مورحم ةدوت  يارب  قح  لوبق  عنام  هار ، رـس  ِراخ  نوچمه  هک  ینادسفم  اب  دینک و  توعد  ّقح  هب  وکین ، ۀـلداجم  هظعوم و  تمکح ، اب 
.دینک هزرابم  هعماج  نایغای  اب  دنتسه و 

یم هک  یناسک   (1) ((. ُهَّللا َكارَأ  اِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : )) تسا تموکح  تسایـس و  باـتک  نآرق ،
! دوش فذح  نآرق  تایآ  زا  یشخب  هک  تسا  نیا  ناشنخس  يانعم  تسادج ، تسایس  زا  نید  دنیوگ :

ای دیدینـش و  هک  یثیدـح  ره  .دـشاب  نآرق  ناترایعم  دـنا : هدومرف  ام  هب  .تسا  شجنـس  ۀلیـسو  تسا ؛ رایعم  كـالم و  نازیم و  نآرق ،
ُهوُذُخَف َو ِهَّللا  َباَتِک  َقَفاَو  اَمَف  : » دیزیرب رود  ار  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـیریذپب و  دوب ، نآرق  قباطم  رگا  دیجنـسب ؛ نآرق  اب  دـیدید ،
اب دیاب  ار  اه  شزرا  ۀمه  .دیجنـس  نآرق  اب  دیاب  ار  يراتـشون  راتفگ و  عون  ره  هکلب  ثیدح ، اهنت  هن   (2) «. ُهوُعَدَف ِهَّللا  َباَتِک  ََفلاَخ  اَم 

.میجنسب نآرق 

دنوادخ ۀـیحان  زا  دـیاب  هتبلا  تسا و  یناهج  تموکح  لیکـشت  روهظ و  طیارـش  زا  یکی  هک  عماج  نیناوق  دوجو  هک ، نآ  رخآ  نخس 
.تسا مهارف  زین  دوش ، هداد  رارق  تیرشب  رایتخا  رد  نیملاعلا  بر 

هیآ 105. ءاسن ، - 1
ص69. ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، خیش  - 2
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یبیغ یهلا و  دادما  . 4

یهلا و ياه  کمک  دوجو  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يزوریپ  روهظ و  ققحت  طیارـش  مزاول و  زا  رگید  یکی 
ناشیا نانمـشد  هک  یعیـسو  گرزب و  نادیم  نینچ  رد  يزوریپ  راگدرورپ ، ةژیو  تیانع  يرای و  نودب  هکارچ  تسا ، یبیغ  ياهدادما 
تایاور زا  يرایـسب  رد  اذـل  دوب ؛ دـهاوخن  نکمم  دـنراد ، ترـضح  نآ  تسکـش  رد  یعـس  اهورین ، يروآ  عمج  اهدـنفرت و  عاونا  اـب 

.تسا  هدش  حیرصت  یهلا  ياهدادما  نیا  دوجو  هب  هدش ، نایب  روهظ  عیاقو  ةرابرد  هک  يودهم 

: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  ةزمحوبا 

شیپ لیئربج  .دومرف  دهاوخ  يرای  نیبوّرک  نیلِزنُم و  نیفِدُرم ، نیمِّوسُم ، هکئالم  اب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، جورخ  دمحم  لآ مئاق  هاگ  ره 
شیپاشیپ هار ، هام  کی  هلصاف  هب  وا  تبیه  بعر و  دنراد و  رارق  وا  پچ  تمس  رد  لیفارـسا  وا و  تسار  تمـس  رد  لیئاکیم  وا ، يور 
ناگتشرف و  دریگ ) یم  شـشوپ  ریز  ار  هار  هام  کی  دُعب  ات  شتبیه  عاعـش  ینعی   ) دنک یم  تکرح  وا  پچ  تسار و  زا  رـس و  تشپ  و 

(1) .دوب دنهاوخ  وا  ربارب  رد  بّرقم 

ص234. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
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: دومرف و 

دنا و هتفرن  الاب  زونه  دنتسه و  نیمز  رد  دندرک ، ترصن  ردب  زور  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  يا  هکئالم 
رازه جنپ  اه  نآ  دننک و  ترـصن  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو  ینعی   ) رما نیا  بحاص  هک  نیا  ات  دـنورن  نامـسآ  هب 

(1) .دنرفن

بعر و داجیا  نانمؤم ، ياه  لد  هب  دنوادخ  ماهلا  ریظن : ینوگانوگ ، ياه  تروص  هب  اهدادما  نیا  هک  هدـش  نایب  يرگید  ثیداحا  رد 
ترابع زا  هک  هدـش  ثعاـب  اـه  نیا  ۀـمه  .دوب   دـهاوخ  ...و  یتخـس  تبیـصم و  جوا  رد  لد  شمارآ  نانمـشد ، ياـه  لد  رد  تشحو 

مجنپ ماما  هک  نیا  امک  دوش ، دای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دـمحم  لآ  مئاق  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هب  ندوب ،» بعر  هب  روصنم  »
: دومرف نایعیش 

نیمز رصن ؛ هب  دیؤم  تسا و  بعر  هب  روصنم  ام  مئاق  ؛(2)  ُزُونُْکلا َُهل  ُرَهْظَت  ُضْرَْألا َو  َُهل  يَوُْطت  ِرْصَّنلِاب  ٌدَّیَُؤم  ِبْعُّرلِاب  ٌروُْصنَم  اَّنِم  ُِمئاَْقلا 
.دزاس   رهاظ  ار  دوخ  ياه  جنگ  دوش و  هدیدرونرد  وا  يارب 

نایب ًالبق  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  دراد  یطیارـش  ندش  مهارف  هب  یگتـسب  هکلب  تسین ، هطباض  یب  تمکح و  یب  اهدادما ، نیا  لوزن  هتبلا 
.دش

ص197. ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  - 1

ص331. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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روهظ یناسنا  طیارش  ب )

هراشا

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ققحت  یتسه ، رد  تاببـسم  بابـسا و  ماـظن  ناـیرج  لـیلد  هب  هک  دـش  هتفگ  رت  شیپ 
یـضعب یهلا و  طیارـش ، نیا  زا  یخرب  هتبلا  دوب و  دهاوخن  ریذـپ  ناکما  روهظ  طیارـش ، نآ  نودـب  هک  تسا  یطیارـش  زارحا  هب  طونم 
.میزادرپ یم  روهظ  یمدرم  طیارش  هب  شخب  نیا  رد  هتخادرپ و  روهظ  یهلا  طیارـش  یـسررب  هب  لبق ، شخب  رد  .دنتـسه  یناسنا  رگید 
ياـهورین دوجو  هب  طوبرم  طیارـش  نیا  زا  یخرب  دوش : یم  میـسقت  شخب  ود  هب  دوـخ  روـهظ ، یمدرم  طیارـش  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا 

.تسا مدرم  مومع  هب  طوبرم  رگید  یخرب  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نامرف  تحت 

تبیغ رصع  تاناحتما  تمکح  روهظ ؛ یناسنا  طیارش  ندش  مهارف 

هراشا

تخـس ياه  ناحتما  لیالد  زا  یکی  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تسا ، تبیغ  رـصع  تائالتبا  تاناحتما و  رگ  نایب  هک  یتایاور  هب  تقد  اـب 
مدرم مومع  نارازگراک و  تمسق  ود  ره  رد  يودهم  تموکح  لیکشت  يارب  یناسنا  طیارش  ندش  مهارف  روهظ ، یتح  تبیغ و  رـصع 

.تسین يزیرگ  اه  شیامزآ  نیا  زا  و  تسا ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  نایعیش )  ) نامباحصا زا  یتعامج  اب  هریغم  نب  ثراح  نم و  دیوگ : یم  لقیص  روصنم  مان  هب  یصخش 
: دومرف سپس  .دینش  یم  ار  ام  نخس  ترضح  نآ  میتفگ .) یم  نخس  قح  تلود  روهظ  زا  و   ) میدوب هتسشن 
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هب .دیوش  لابرغ  ات  دوشن ، عقاو  دیشک  یم  ار  شراظتنا  هچنآ  مسق ، ادخ  هب  هن  تاهیه ! تاهیه ، دیا ؟ هدش  دراو  یعوضوم  هچ  رد  امش 
ات دوشن  عقاو  دیـشک  یم  مشچ  شیوس  هب  هچنآ  مسق ، ادخ  هب  .دیوش  ناحتما  ات  دوشن ، عقاو  دیتسه  شهار  هب  مشچ  هچنآ  مسق ، ادـخ 

(1) .دیوش ادج 

نآرق هک  یفادـها  زا  ناوت  یم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  تبیغ  ۀـنامز  رد  تاـناحتما  نیا  ترورـض  ِییارچ  هتبلا 
: زا دنترابع  فادها  نیا  .تفایرد  رتهب  تسا ، هدرک  حرط  اه  شیامزآ  ةرابرد  میرک 

ناسنا رد  هتفهن  ياهدادعتسا  ندش  افوکش  فلا )

، تسامش ياه  هنیس  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  يارب  دحا ) هثداح   ) و (2) ؛ (( ْمُِکبُوُلق ِیف  ام  َصِّحَُمِیل  ْمُکِروُدُص َو  ِیف  ام  ُهّللا  َِیلَْتبَِیل  َو  ))
.تساناد تساه ، هنیس  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  دنادرگ و  صلاخ  كاپ و  دیراد ، لد  رد  ار  هچنآ  دیامزایب و  ادخ 

ص370. ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، خیش  - 1
هیآ 154. نارمع ، لآ  - 2
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دب زا  کین  دارفا  يزاسادج  ب )

نآ رب  ار  نانمؤم  امش )  ) هک تسین  نآ  رب  دنوادخ  (1) ؛ (( ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِموُْملا  َرَذَِیل  ُهّللا  َناک  ام  ))
.دنک ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  یپ ) رد  یپ  ياه  شیامزآ  ندروآ  شیپ  اب   ) هک نیا  رگم  دنک ، اهر  دیتسه  نونکا  هک  یلاح 

اه نآ  ریغ  زا  نارباص  نادهاجم و  فوفص  يزاسادج  ج )

ار نارباص  نادـهاجم و  امـش  نایم  زا  ات  مییامزآ  یم  ار  امـش  ًاعطق  اـم  (2) ؛ (( َنیِِرباّـصلا ْمُْکنِم َو  َنیِدِـهاجُْملا  َمَْلعَن  یّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  ))
.درک میهاوخ  شیامزآ  ار  ناتلامعا ) و   ) رابخا میهد و  ناشن 

تلفغ زا  يرادیب  د )

زین  ) وت زا  شیپ  ياه  تما  يوس  هب  انامه  (3) و  ؛))  َنوُع َّرَضَتَی  ْمُهَّلََعل  ِءا  َّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلِاب  مُهاَنْذَخَأَف  َِکْلبَق  ِم  نّ ٍمَمُأ  �َیلِإ  اَْنلَس  ْرَأ  ْدََقلَو  ))
، میداتسرف یناربمایپ )

هیآ 179. نارمع ، لآ  - 1
هیآ 31. دمحم ، - 2

هیآ 42. ماعنا ، - 3
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.دننک عرضت  هک  دشاب  میدرک ؛ راتفرگ  يرامیب  یتسد و  گنت  هب  ار  نانآ  سپ 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دـمحم  لآ  مئاق  یباکر  اپ  قیال  هک  دنناگتـسیاش  اهنت  يودـهم  مایق  رد  تسا  مّلـسم  هک ، نآ  حیـضوت 
ياه تردق  مامت  رب  يزوریپ  ًالوا ، اریز  دنیزگ ، یمرب  ار  دوخ  ةدیز  ياهورین  يرالاس  هتسیاش  رایعم  رب  زین  يدهم  ترـضح  دنتـسه و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ور ، نیمه  زا  درادن ؛ ناکما  ریسم  نیا  زا  زج  ناهج  رب  هنالداع  تموکح  ًایناث ، ایند و 

نینچ مه  مئاـق  باحـصا  ٍرَهَِنب ؛)) ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  : )) دوـمرف ادـخ  هک  ناـنچ درک ، ناـحتما  یبآ  رهن  اـب  ار  یـسوم  باحـصا  دـنوادخ ،
(1) «. دش دنهاوخ  ناحتما 

زا ار  دیفمریغ  ياهورین  دناوتب  ات  دنک  ادج  دمآراکان  ياهورین  زا  ار  دمآراک  ياهورین  دیاب  يریدم  ره  هک  تسا  تهج  نادـب  رما  نیا 
ماقم هب  دارفا  ندرک  بوصنم  يارب  لیلد ، نیمه  هب  دوش ؛ یم  اهورین  ریاس  ندش  تسـس  ثعاب  اه  نآ روضح  اریز  دنک ، درط  هعومجم 

ار وا  تماـما ، هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  باـصتنا  يارب  زین  دـنوادخ  هک  ناـنچ تـسا ؛ مزـال  شیاـمزآ  شنیزگ و  يا ، هـبترم و 
.دومزآ

ص472. هبیغلا ، یسوط ، خیش  - 1
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: تسا هدش  لقن 

يارب مالسلا  هیلع  ماما  .دیراد  حلسم  يورین  رازه  دص  امـش  تفگ : داد و  مایق  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ناسارخ  زا  يدرم 
رد .درک  یهاوخرذـع  دیـسرت و  وا  وش »! دراو  تسا ، شتآ  زا  رپ  هک  يرونت  نآ  هب  : » دومرف وا  هب  درم  نآ  يراکادـف  نازیم  شیاـمزآ 

ار تیاه  شفک  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .درک  مالـس  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یکی  یّکم ، نوراه  ماـگنه ، نیا 
لاوحا زا  درک و  وگو  تفگ  هب  عورـش  زین  ماـما  .دـش  روـنت  دراو  یـشسرپ  چـیه  نودـب  وا  وـش »! دراو  شتآ  روـنت  هب  راذـگب و  راـنک 

دید درک و  نینچ  زین  وا  نک »! هاگن  ار  رونت  لخاد  ورب  : » تفگ درک و  یناسارخ  درم  هب  ور  ماما  یتدـم ، زا  سپ  .دیـسرپ  اـه  یناـسارخ
دنچ دنشاب ، میلست  میتفگ  ام  هچ  ره  هک  يرونت  نایعیش  نیا  زا  : » دومرف وا  هب  ماما  .تسا  هتسشن  رونت  رد  ملاس  حیحـص و  یّکم  نوراه 

(1)! چیه يرونت  هعیش  تفگ : يو  میراد »؟ رفن 

.دنشاب عیطم  وا  ياهروتسد  لباقم  رد  ارچ  نوچ و  نودب  هک  دهاوخ  یم  ار  یناسک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرآ ،

ص123. ج47 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
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زا ییاهر  ادـخ و  هب  هجوت  ثعاـب  يراـتفرگ  اریز  تسا ، رثؤم  رایـسب  يراـتفرگ  ـالب و  لوزن  زین  یمومع  یگداـمآ  یتیبرت و  تهج  زا 
هب قح  تموکح  لیکـشت  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  دـنوادخ  ةدارا  رماوا و  شریذـپ  قح و  هاگرد  هب  اـعد  هبوت و  لـماع  هدـش و  تلفغ 

.دشاب یم  تسادخ ، ّیلو  ۀلیسو 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

يداـبآ چـیه  رد  ار  يربماـیپ  چـیه  (1) و  ؛)) َنوُـعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  ِءاـسْأَْبلِاب َو  اـهَلْهَأ  انْذَـخَأ  اَّلِإ  ٍِّیبـَن  ْنـِم  ٍهَـیْرَق  ِیف  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  ))
.دنیآرد هبوت ) و   ) يراز هب  دیاش  ات  میتخاس ، اهالب  اه و  یتخس  راتفرگ  ار  اج  نآ  مدرم  هک  نآ  رگم  میداتسرفن ،

ْمُهَّلََعل : )) تسا دنوادخ  هب  هجوت  ترطف و  يرادیب  يارب  یهار  تالکـشم ، اه و  یتخـس  ًالوا ، هک : دوش  یم  مولعم  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  زا 
نامه َنوُعَّرَّضَی .» ْمُهَّلََعل  : » دنک یم  هولج  الب  لکش  هب  هک  تسا  یفطل  یهاگ  تسین ؛ یهلا  رهق  هشیمه  اه  يراوگان  ًایناث ، نوُعَّرَّضَی ؛))

هب مرن و  ار  اه  ناـسنا  زین  دـیادش  ثداوح و  تسا ، نآ  يریذـپ  لکـش  ندـش و  مرن  ببـس  شتآ ، ةروک  رد  نهآ  نتخادـگ  هک  هنوگ 
مدرم دوش  یم  ثعاب  دراد و  یماو  یهاوخزاین  عرضت و  تلاح 

هیآ 94. فارعا ، - 1
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تمحر ماما  روهظ  رما  هک  نآ ، یلجت  قح و  ترضح  تمحر  دروم  هاگ  نآ  دنرادرب ؛ اعد  هب  تسد  دوخ  یجنم  روهظ  يارب  هناقداص 
ادخ هاگرد  هب  هناقداص  اه ، يراوگان  ماگنه  مدرم  رگا  : » مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  ةدومرف  هب  اریز  دنریگ ، یم  رارق  تسا ، تلادع  و 

(1)« .دنریگ یم  رارق  ادخ  فطل  دروم  دننک ، هلان 

: درک یسررب  ماوع  صاوخ و  ۀبنج  ود  زا  ناوت  یم  ار  روهظ  یناسنا  طیارش  هک ، نآ  لصاح 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  رداک  نارازگراک و  هب  طوبرم  طیارش  . 1

هراشا

هتـساوخ هک  تسا  يدمآراک  هدبز و  نارای  دنمزاین  رگید ، ياه  مایق  ۀمه  دننام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق 
نیا روصت  میتفگ ، زین  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، دنهد ؛ ماجنا  نوگانوگ  داعبا  رد  یناهج  تموکح  داجیا  ات  ار  ترـضح  ياه 

تلادع نید و  تموکح  دنک و  یم  حتف  ار  ناهج  یناسنا ، طیارش  زا  هدافتسا  نودب  یبیغ و  ياهدادما  تمارک و  اب  طقف  ترـضح  هک 
، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  لاثم  .تسا  تایاور  تایآ و  لقع و  فالخ  دنارتسگ ، یم  ملاع  رـسارس  رد  ار 

یبـیغ يداـع و  يورین  ودره  زا  شـسدقم  فادـها  درب  شیپ  يارب  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نأـشلا  مـیظع  ربماـیپ  لاـثم 
ياهدادما اب  هک  تسوا  (2) ؛ (( َنِینِمْؤُْملِاب ِهِرْـصَِنب َو  َكَدَّیَأ  يذلا  وه  : )) دومرف يو  ةرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  دـنتفرگ ؛ کمک 

.تسا هدرک  يرای  ار  وت  نانمؤم ، تیامح  شیوخ و 

هبطخ 178. هغالبلا ، جهن  - 1
.62 هیآ لافنا ، - 2
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وزاب و مدرم ، هکلب  َنِینِمْؤُْملِاب ،» ...َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  : » تسا زاسراک  یهلا  تساوخ  هدارا و  اب  مدرم ، تیاـمح  اـهنت  هن  هیآ ، نیا  قبط  رب 
حیرـصت یهلا  ياهدادما  رانک  رد  دمآراک ، نانمؤم  روضح  هب  روهظ ، عیاقو  هب  طوبرم  ثیداحا  رد  تهج ، نیمه  هب  دنربهر ؛ نابیتشپ 
يرکشل ناگتشرف ، زا  يرکشل  دنیآ ؛ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يرای  يارب  رکـشل  هس  : » تسا هدمآ  هدش و 

(1)« .نانمشد لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  نانمؤم و  زا 

: تسا یبیغ  يرهاظ و  هبناج ، همه  یهلا ، ياهدادما  هک  تسا  ینآرق  ةزومآ  نیا  دادتما  رد  نخس  نیا  ایوگ 

لیئربج نینچ  مه  وا و  روای  تسوا  دنوادخ ؛  (2) ؛)) ٌریِهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُحـِلاص  ُلیِْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ))... 
.دنتسه وا  یماح  ناگتشرف  همه  نانآ ، رب  هوالع  حلاص و  نانمؤم  و 

رب اریز  تسین ، رفن  دادعت 313  طقف  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  رداک  زا  روظنم  مینادب  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ 
.دنک مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ات  دنوش  عمج  زین  يرگید  نارای  دیاب  رفن ، رب 313  هوالع  تایاور  قبط 

ص198  . هبیغلا ، ینامعن ، - 1
هیآ 4. میرحت ، - 2
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: دیوگ ریصبوبا 

اَّلِإ ُجُرْخَی  اَم  َو  : » دومرف ناشیا  دننک ؟ یم  جورخ  مئاق  هارمه  هب  رفن  دنچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هفوک  یلاها  زا  یـصخش 
رازه هد  زا  رتمک  اه  نآ دنک و  یم  جورخ  دنمورین  یباحـصا  هارمه  هب  وا  ٍفَالآ ؛» ِهَرَـشَع  ْنِم  َّلَقَأ  ِهَّوُْقلا  ُولوُأ  ُنوُکَت  اَم  ٍهَُّوق َو  ِیلوُأ  ِیف 

(1) .دنتسین نت 

نآ هتبلا  دنشاب ؛ ٍهَُّوق » ِیلوُأ   » تیاور ریبعت  هب  ییاناوت و  ياراد  دیاب  دنا ، هدمآ  رامـش  هب  ماما  نارای  هک  يدارفا  ۀمه  دینک ، یم  هظحالم 
: میرک نآرق  ریبعت  هب  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  درک ؛ دنهاوخ  بسک  ار  يرت  مهم  ياه  تسپ  دنرتاناوت ، هک  ییاه 

ار نانآ  ...دنوادخ   (2) ؛)) ٍِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  ِهَّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  ))
هار رد  .دنعطاق  تخسرس و  نارفاک ، ربارب  رد  و  نتورف ، مرن و  نانمؤم ، هب  تبسن  نانآ  .دنراد  تسود  ار  ادخ  زین  نانآ  دراد و  تسود 

.دنساره یمن  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  دننک و  یم  داهج  ادخ 

: دومرف هفیرش  ۀیآ  نیا  ریسفت  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص654. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
هیآ 54. هدئام ، - 2
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؛ دـناسر یم  وا  هب  ار  شنارای  دـنوادخ  دـنورب ، نیب  زا  زین  مدرم  همه  رگا  دـنا ؛ هدـش  يراد  هگن  وا  يارب  رما ، نیا  بحاص  نارای  انامه 
رب دنتسین  رفاک  نادب  هک  ار  یهورگ  ام  قیقحت ، هب  سپ  دنوش ، رفاک  نادب  نانیا  رگا  : » هدومرف دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ 

دهاوخ ار  یهورگ  يدوز ، هب  دنوادخ  : » تسا هدومرف  نانآ  هرابرد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانآ   (1)« .میا هدرک  لکوم  نآ 
تشرد تزع ، اب  نارفاک  ربارب  رد  و  نتورف ، نانمؤم ، ربارب  رد  دنراد ؛ یم  تسود  ار  وا  زین  نانآ  دراد و  یم  تسود  ار  نانآ  هک  دروآ 

«. دنتسه ریگ  تخس  وخ و 

تـسایر اه ، یناماسبان  أشنم  و  اه ، نآ ۀنالداع  راتفر  قیال و  دارفا  ندوب  راک  رـس  رب  هعماج ، یتخب  شوخ دیلک  هک  تسناد  دـیاب  ًالوصا 
، دـنا هتـسیاش  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ ، هدوب و  مزـال  ناتـسدریز  دروم  رد  یتح  يرـالاس  هتـسیاش لـصا  تیاـعر  اذـل  تسا ؛ نـالهاان 

(2) ((. َنیِحلاّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  : )) دنک یم  یتسرپرس 

راختفا دوش  یم  بجوم  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ناراـی  صاوخ و  ۀتـسیاش  تافـص  اـه و  یگژیو  نیرت  مهم 
: زا تسا  ترابع  دوش ، ناشیا  بیصن  ترضح  يزابرس  يرادرس و 

هیآ 89. ماعنا ، - 1
هیآ 196. فارعا ، - 2
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مکحتسم نامیا  . 11

مه تساه ؛ نآ  نیرت  یلـصا  زا  هکلب  يدهملاراصنا و  زراب  تافـص  زا  یکی  دشابن ، نآ  رد  يدیدرت  چیه  هک  هنوگ  نآ  ادـخ ، هب  رواب 
: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  فاصوا  زا  یخرب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ 

زا نامیا ، قیرط  رد  هتفاین و  هار  نآ  رد  ادـخ  هب  نامیا  رد  یکـش  تسا ؛ نهآ  ياـه  هراـپ  دـننام  ناـشیاه  لد هک  دنتـسه  ینادرم  ناـنآ 
(1) .دنرت مکحم  گنس 

زا  ) یهورگ اب  نوچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   (2) ؛)) اُوُتْبثاَف ًهَِئف  ُْمتیَقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : )) ۀـیآ هب  لمع  رد  ناشیا  ایوگ 
هب اه  نآ  يالاب  تفرعم  لیلد  هب  ًاعطق  یتباث ، نامیا  نینچ  هتبلا  .دنتسه  یلماک  ۀنومن  دیشاب ، مدق  تباث  دیدش ، ور  هب  ور  نمـشد ) هاپس 

هدـش اه  نآ  بلق  رد  نامیا  تیبثت  بجوم  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  تاـیاور  حیرـصت  هب  هک  تسا  یحلاـص  لاـمعا  قح و  ترـضح 
.تسا

تاجانم تدابع و  . 12

ۀفـسلف .تسوا  هاگـشیپ  رد  عوضخ  راهظا  نیرمت و  دـنمزاین  رما  نیا  هکلب  دوش ، یمن  لصاح  هعفد  کی  ادـخ  تیدوبع  کش ، نودـب 
دای ملاع ، راگدرورپ  لباقم  رد  عوشخ  عوضخ و  نیرمت  رکذت و  اب  ناسنا  هک  تسین  نیا  زج  زین  تدابع 

ص308. ج 25 ، راونألاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
هیآ 45. لافنا ، - 2
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تیمها دـشاب ، رت  تخـس  یهلا  ياه  ناحتما  هک  ردـق  ره  هتبلا  دـشاب و  ادـخ  ۀتـساوخ  میلـست  یگدـنز  ياه  هصرع  ۀـمه  رد  ات  دریگب 
اب اه  نآ  زاین  زار و  تدابع و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نارای  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  اذل  تسا ؛ رتشیب  تدابع 

: تسا هدمآ  ناشفصو  رد  هک  نانچ  تسا ؛ دوبعم  ترضح 

بـش مامت  .تسا  لسع  روبنز  همزمز  نوچ  مه تدابع ، لاح  رد  اه  نآ همزمز  دنباوخ ؛ یمن  اه  بش هک  دنتـسه  اه  نآ نایم  رد  ینادرم 
(1) .دنریش زور ، ماگنه  و  بهار ، بش ، تقو  رد  اه  نآ .دننک  یم هلمح  نمشد  هب  هراوس  اهزور  دنلوغشم و  تدابع  هب  ار 

ماما هب  تفرعم  . 13

نآ هک  تسوا  هب  قیمع  تفرعم  انامه  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناراـی  ۀیامرـس  نیرت  مهم  ادـخ ، هب  تفرعم  زا  سپ 
نامز رد  اه  نآ  هکلب  تسا ، هدوبن  هعفد  کی  یتفرعم  نینچ  بسک  کش ، یب  .تسا  هدرک  ترضح  عیطم  بوذجم و  ار  ناشیا  نانچ ،
مالک رد  تقیقح  نیا  .دنا  هدش  نآ  لیصحت  هب  قفوم  شروهظ ، راظتنا  اب  ماگ  مه  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ 

: دومرف ناشیا  .تسا  نشور  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َنِم ْمُهاَطْعَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنَِأل  ٍناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِِهتَماَمِِإب َو  َنِیِلئاَْقلا  ِِهتَْبیَغ  ِناَمَز  َلْهَأ  َّنِإ 

ص308. ج 25 ، راونألاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
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رظتنم وا و  تماما  هب  دـقتعم  هک  وا  تبیغ  ناـمز  مدرم  ؛(1)  ِهَدَـهاَشُْملا َِهلِْزنَِمب  ْمُهَدـْنِع  ُهَْبیَْغلا  ِِهب  ْتَراَص  اَم  ِهَفِْرعَْملا  ِماَْـهفَْألا َو  ِلوُقُْعلا َو 
نوچ اـه  نآ  دزن  تبیغ  هک  هدرک  اـطع  اـه  نآ  هب  یتفرعم  مهف و  لـقع ، دـنوادخ  اریز  دـنرترب ، یناـمز  ره  مدرم  زا  دنتـسه ، شروهظ 

.تسا هدهاشم 

: تسا هدش  دیکأت  تبیغ  رصع  رد  تفرعم  ياعد  ندناوخ  رب  هک  تسور  نیمه  زا 

ْفِرْعَأ َْمل  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَِّیبَن  ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا 
هک یتسرد  هب  .ناسانشب  نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ ! ؛(2)  ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَتَّجُح 

ار تربمایپ  رگا  هک  یتسرد  هب  .ناسانشب  نم  هب  ار  تربمغیپ  ایادخ ! .مسانشب  ار  تربمغیپ  مناوت  یمن  یناسانشن ، نم  هب  ار  تدوخ  رگا 
زا هارمگ و  هک  یتسرد  هب  مسانـشن ، ار  ماما  رگا  .ناسانـشب  نم  هب  ار  تماما  ایادـخ ! .مسانـشب  ار  تماما  مناوت  یمن  یناسانـشن ، نم  هب 

.موش یم  نیلاض 

ص320. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص337. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 2

میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  www.Ghaemiyeh.comطیارش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_76_2
http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :

: میناوخ یم  زین  یتیاور  رد 

، دور جح  هکم و  هب  لاس  ره  دهدب و  ادـخ  هار  رد  ار  شلاوما  مامت  دریگب و  هزور  ار  اهزور  دـناوخب و  زامن  ار  اه  بش  یـصخش  رگا 
(1) .تسین نامیا  لها  درادن و  ادخ  رب  یقح  چیه  دهدن ، رارق  وا  يربهر  هب  ار  دوخ  ياهراک  دسانشن و  ار  ادخ  ّیلو  اما 

ماما زا  تعاطا  يریذپ و  تیالو  . 14

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هاپـس  نتفرگ  رارق  رد  ام  قیفوت  بجوم  هک  یلمع  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  میهاوخب  رگا 
رد هتکن  نیا  هک  ناـنچ  مه  درب ؛ ماـن  يو  زا  يریذـپ  تیـالو  ارچ و  نوچ و  یب  تعاـطا  زا  ناوت  یم  تئرج  هب  میربـب ، یماـن  دوش  یم 

: تسا هدمآ  نینچ  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  راصنا  فیصوت 

(2)« .تسا شیاقآ  زا  زینک  يرادرب  نامرف  زا  شیب  ماما ، زا  اه  نآ يرادرب  نامرف  »

ورف ار  هیآ  نیا  شربمایپ  رب  یلاعت  يادخ  هک  یتقو  تفگ : یم  هک  مدینـش  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  دـیوگ : یفعج  دـیزی  نب  رباج 
ار شلوسر  ادـخ و  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : ، (3) (( ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : )) هک داتـسرف 

: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  هدرک ، دوخ  تعاط  هب  نورقم  ار  اه  نآ  تعاط  دنوادخ ، هک  يرمالا  ولوا  سپ  میا ؛ هتخانش 

ص18. ج2 ، یفاص ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 1
ص308. ج 25 ، راونألاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2

هیآ 59. ءاسن ، - 3
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، نیـسح نسح ، وا  زا  دعب  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ناشیا  ِلوا  .دنتـسه  نم  زا  سپ  نیملـسم  همئا  نم و  نانیـشناج  اه  نآ  رباج ! يا 
رادـید ار  وا  هک  هاـگ  نآ  ینیب و  یم  ار  وا  رباـج ! يا  وـت  تسا و  فورعم  رقاـب  هب  تاروـت  رد  هک  یلع  نب  دـمحم  نیـسحلا ، نـب  یلع 

نب یلع  یلع ، نب  دـمحم  یـسوم ، نب  یلع  رفعج ، نب  یـسوم  قداص ، دـمحم  نب  رفعج  وا  زا  سپ  و  ناـسرب ! وا  هب  ارم  مالـس  يدرک ،
، یلع نب  نسح  دـنزرف  شداـبع ، نیب  رد  هللا  هیقب  شنیمز و  رد  هللا  هّجح  نم  هینک  مه  ماـن و  مه  وا  زا  سپ  یلع و  نـب  نـسح  دـمحم ،
زا هک  تسا  یـسک  وا  .دـیاشگب  وا  تسد  هب  ار  نیمز  برغم  قرـشم و  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یـسک  وا  .دوب  دـنهاوخ  نیملـسم  همئا 

هدرک ناحتما  نامیا  هب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  یسک  رگم  دنامن ، یقاب  وا  تماما  هب  هدیقع  رب  هک  یتبیغ  دوش ؛ بیاغ  شیایلوا  نایعیش و 
(1) .تسا

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  زا  تعاطا  موزل  ةرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نینچ  مه 

ِباَتِک َیلِإ  ْمُهوُعْدَی  ِیتَعیِرَش َو  ِیتَِّلم َو  یَلَع  َساَّنلا  ُمیُِقی  ِیتَّنُس  ُُهتَّنُس  ِیِلئاَمَش َو  ُُهِلئاَمَش  ِیتَْینُک َو  ُُهتَْینُک  یِمْسا َو  ُهُمْسا  يِْدلُو  ْنِم  ُِمئاَْقلا 
ْنَم ِیَنبَّذَک َو  ْدَقَف  َُهبَّذَـک  ْنَم  ِینَرَْکنَأ َو  ْدَـقَف  ِِهتَْبیَغ  ِیف  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ِیناَصَع َو  ْدَـقَف  ُهاَصَع  ْنَم  ِینَعاَطَأ َو  ْدَـقَف  ُهَعاَطَأ  ْنَم  َّلَج  َّزَع َو  یِّبَر 

وُکْشَأ ِهَّللا  َیلِإ  ِینَقَّدَص  ْدَقَف  ُهَقَّدَص 

ص253. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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نم و مان  شمان  .تسا  نم  نادـنزرف  زا  مئاق  ؛(1)  ِهتَقیِرَط ْنَع  ِیتَّمُِأل  َنیِّلِـضُْملا  ِِهنْأَش َو  ِیف  ِیلْوَِقل  َنیِدِحاَْجلا  ِهِْرمَأ َو  ِیف  ِیل  َنِیبِّذَـکُْملا 
باـتک هب  ار  اـه  نآ  درادـب و  منید  نییآ و  رب  ار  مدرم  تسا و  نم  شور  وا  شور  نم و  لیامـش  وا  لیامـش  تسا ؛ نم  هینک  شا  هینک 

؛ تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دـنک ، ینامرفان  ار  وا  هک  یـسک  هدرک و  تعاطا  ارم  دـنک ، تعاطا  ار  وا  هک  یـسک  .دـناوخارف  مراگدرورپ 
هک یـسک  تسا و  هدرک  بیذکت  ارم  دنک  بیذکت  ار  وا  هک  یـسک  هدرک و  راکنا  ارم  دنک ، راکنا  شتبیغ  نارود  رد  ار  وا  هک  یـسک 
هک متما  زا  یناسک  زا  دننک و  یم  بیذکت  راکنا و  وا  هرابرد  ارم  راتفگ  هک  یناسک  زا  .تسا  هدرک  قیدـصت  ارم  دـنک ، قیدـصت  ار  وا 

.مرب یم  تیاکش  دنوادخ  هب  دنزاس ، یم  هارمگ  وا  هقیرط  زا  ار  مدرم 

نآ هب  تخس  هدینش و  ناج  شوگ  اب  ار  ینارون  نانخس  نیا  هک  دنتسه  یناسک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  نارازگراک 
.دنتسه  دنب  ياپ 

یبلط تداهش  ماما و  يارب  يراثن  ناج  . 15

: هک تسا  نآ  هدش  هدرمش  ثیداحا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نارای  يارب  هک  ییاه  یگژیو  زا  یکی 

ص411. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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عافد يو  زا  دوخ  ناج  اب  هتفرگ و  نایم  رد  ار  ماما  اه ، گنج رد  اه  نآ .دنیاس  یم  ماما  ِبسا  نیز  هب  ار  دوخ  ندب  كربت ، يارب  اه  نآ
هتشک دنوادخ  هار  رد  هک  دننک  یم  انمت  دنراد و  تداهش  ياعدا  اه  نآ  ...دنهد  یم  ماجنا  شیارب  دشاب ، هتشاد  يراک  ره  دننک و  یم

(1) .دنوش

موصعم يالوم  يارب  ناـج  ندرک  ادـف  لذـب و  یتح  زیچ ، چـیه  زا  هک  دـنا  هدیـسر  يزارت  هب  ناـشیا  هک  دوش  یم  مولعم  ناـس ، نیدـب 
.دننک   یم  تکرش  دوعوم  ماما  یناهج  مایق  رد  هنابلط  تداهش  دنزرو و  یمن  غیرد  شیوخ 

يراگزیهرپ اوقت و  . 16

یم هدرک و  یفرعم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  يرواـی  طرـش  شیپ  ار  اوقت  تحارـص ، هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دیامرف

َنِم َُهل  َناَک  ُهَدَْعب  ُِمئاَْقلا  َماَق  َتاَم َو  ْنِإَف  ٌرِظَْتنُم  َوُه  ِقاَلْخَْألا َو  ِنِساَحَم  ِعَرَْولِاب َو  ْلَمْعَْیل  ْرِظَْتنَْیلَف َو  ِِمئاَْقلا  ِباَحْصَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  َّرُـس  ْنَم 
(2)؛ اوُرِظَْتنا اوُّدِجَف َو  ُهَکَرْدَأ  ْنَم  ِرْجَأ  ُْلثِم  ِرْجَْألا 

ص308. ج 25 ، راونألاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ص200. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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راتفر وکین  قلخ  يراگزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  اب  دشاب و  راظتنا  رد  دـیاب  دزاس ، یم شنامداش  مئاق  نارای  رامـش  رد  ندوب  هک  سک  ره 
ار ترـضح  نآ  هک  تسا  یـسک  هرهب  نوچ  مه وا  هرهب  دـنک ، ماـیق  وا  تشذـگرد  زا  سپ  مئاـق  ماـما  دـسرب و  شلجا  رگا  سپ  .دـنک 

! دیشاب رظتنم  دیشوکب و  سپ  .دشاب  هتفایرد 

رارق یگتـسیاش  تسا ، هدرک  دیکأت  نآ  رب  ًاررکم  میرک  نآرق  هک  يزاتمم  یگژیو  نیا  نتـشاد  نودب  یـسک  چیه  هک  دوش  یم  مولعم 
.تشاد دهاوخن  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  باحصا  ةرمز  رد  نتفرگ 

يروحم قالخا  . 17

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نارای  زاـتمم  تایـصوصخ  تافـص و  زا  رگید  یکی  یمالـسا ، قـالخا  روحم  رب  یگدـنز 
ْرِظَْتنَْیلَف ِِمئاَْقلا  ِباَحْـصَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  َّرُـس  ْنَم  : » ترابع اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  قباس ، ثیدـح  رد  هلوقم  نیا  هب  هک  نانچ  تسا ؛

.دیدرگ نایب  ...ِقاَلْخَْألا » ِنِساَحَم  ِعَرَْولِاب َو  ْلَمْعَْیلَو 

: دروخ یم  مشچ  هب  زین  يودهم  ۀیآ  لیذ  ناشیا ، زا  يریسفت  نمض  رد  هتکن  نیا 

یَلَع ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ))
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يررـض ادخ  هب   ) ددرگرب دوخ  نید  زا  هک  امـش  زا  سک  ره  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   (1) ؛)) ...َنیِِرفاْکلا یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا 
تبـسن نانآ  .دنراد  تسود  ار  ادخ  زین  نانآ  دراد و  تسود  ار  نانآ  هک  دروآ  دهاوخ  ار  یموق  هدنیآ ، رد  دنوادخ  نوچ ) دـنز ، یمن 

 . ...دنعطاق تخسرس و  نارفاک  ربارب  رد  نتورف و  مرن و  نانمؤم  هب 

: دندومرف هتسناد و  هیآ  نیا  لماک  ياه  قادصم  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نارای  ناشیا ،

یم تسود  ار  نانآ  هک  دروآ  دهاوخ  ار  یهورگ  يدوز  هب  دـنوادخ  : » هدومرف نانآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ ،
(2) .دنریگ تخس  وخ و  تشرد  تزعاب ، نارفاک  ربارب  رد  نتورف و  نانمؤم  ربارب  رد  دنراد ؛ یم  تسود  ار  وا  زین  نانآ  دراد و 

ماما نارای  رد  دـنا ، یقالخا  مهم  تیـصوصخ  ود  هک  یبلط ، تزع  نانمؤم و  ربارب  رد  ینتورف  هب  دـینک ، یم  هظحالم  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا هدش  حیرصت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 

یهلا ماکحا  جیورت  ادخ و  نید  ترصن  . 18

ترصن تنس  اه ، نآ  زا  یکی  .تسا  هدرک  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  يراج  یتسه  رد  یناوارف  ِیهلا  ياه  تنس 
.تسا ترصن  لباقم  رد 

هیآ 54. هدئام ، - 1
ص316. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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ار ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  نات  يرای  دـینک ، يرای  ار  ادـخ  رگا   (1) ؛)) مُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهّللا  اوُرُْـصنَت  ْنِإ  : )) دیامرف یم  نآرق 
.دراد یم  راوتسا 

.تسا مدرم  هب  نآ  ندناسر  قح و  نید  جیورت  ۀغدغد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  راصنا  ياه  یگژیو  زا  یکی 
: دومرف دنتسه ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  رظتنم  هک  یناسک  فاصوا  شرامش  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ًاقْدِـص َو اَُنتَعیِـش  ًاّقَح َو  َنوُصَلْخُْملا  َِکَئلوُأ  ...ٍناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِِهتَماَـمِِإب َو  َنِیِلئاَْـقلا  ِِهتَْبیَغ  ِناَـمَز  َلـْهَأ  َّنِإ 
مدرم زا  دنتسه ، شروهظ  رظتنم  هدوب و  وا  تماما  هب  دقتعم  هک  وا ، تبیغ  نامز  مدرم  ؛(2)  ًارْهَج ًاّرِس َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنیِد  َیلِإ  ُهاَعُّدلا 

.دنراکشآ ناهنپ و  رد  ادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  ام و  نایعیش  یتسرد ، هب  ناصلخم و  قح ، هب  نانآ  ...دنرترب  ینامز  ره 

صصخت يدمآراک و  . 19

یلاح رد  سب ؛ دنتدابع و  دجـسم و  لها  اهنت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارای  هک  دنرادنپ  نینچ  یخرب  دـیاش 
ایآ دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  .دنراد  مه  صصخت  ینآرق ، ياه  هزومآ  قبط  رب  دهعت ، رب  هوالع  نامز  ماما  نارای  هک 

: دندومرف ناشیا  تسین ؟ رفن  نآ 313  زا  ریغ  ینمؤم  روهظ ، ماگنه  رد 

هیآ 7. دمحم ، - 1
ص320. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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يا هدع  نیا  یلو  هلب ، ؛(1)  ِنیِّدـلا ِیف  ُءاَهَقُْفلا  ُماَّکُْحلا َو  ُهاَضُْقلا َو  ُءاَبَجُّنلا َو  ُمُه  َِمئاَْقلا ، اَهِیف  ُهَّللا  ُجِرُْخی  ِیتَّلا  ُهَّدـِْعلا  ِهِذَـه  ْنَِکل  َو  یََلب ،
.دنتسه نید  ناهیقف  نامکاح و  نایضاق ، نابیجن ، زا  دنک ، یم  مایق  اه  نآ اب  مئاق  ترضح  هک 

نامز ماما  .تسین  یفاک  ماما  هب  تبحم  نامیا و  دهعت ، اهنت  ترـضح ، رداک  رد  نتفرگ  رارق  يارب  هک  دوش  یم  هدیمهف  تیاور  نیا  زا 
ياه هنیمز  رد  صـصخت  ياراد  هدبز و  نارای  هب  تلع ، نیمه  هب  دـنک و  هرادا  ار  ایند  مامت  تسا  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.دراد زاین  نوگانوگ 

َيداـبع اـهثری  ضرـالا  ّنا  : )) دـیامرف یم  نآرق  اذـل  دراد ؛ زاـین  یـصاخ  ياـه  تیحالـص  تقاـیل و  هب  تموـکح ، تیریدـم و  ًاـساسا 
ندوب و ادخ  ةدنب  یکی ، دـنراد : یگژیو  ود  نیمز  ناثراو  تسا ، يودـهم  تایآ  هلمج  زا  هک  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  قبط   (2) ((. نوحلاّصلا

.تسا مزال  تیریدم  صصخت و  تقایل ، نامه  هک  تیحالص  زا  يرادروخرب  يرگید  یهلا و  ياوقت  نتشاد 

ص562. همامالا ، لئالد  یلمآ ، يربط  ریرج  نب  دمحم  - 1
هیآ 105. ءایبنا ، - 2
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ینامسج ییاناوت  . 110

حلاص و نانمؤم  هب  یکتم  یهلا ، تادییأت  رب  هوالع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  هک  میتفگ  رت  شیپ  رگا 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  باحـصا  تافـص  زا  رگید  یکی  ینامـسج  تردـق  يدـمآراک ، يارب  نیاربانب  تسا ، يداع  ناـیرج 

هک نانچ  مه  تسا ؛ یندب  ییاناوت  دنمزاین  یناهج ، تعسو  اب  نیگنس  روما  تیریدم  ماجنا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  .تسا  فیرـشلا 
ِیف ًهَطَْـسب  ُهَداز  و  : )) تسا هدش  حرط  زین  ینامـسج  تردق  شناد ، ملع و  ندوب  اراد  رب  هوالع  ریدم  کی  طیارـش  ةرابرد  زین  نآرق  رد 

(1) ((. ِمْسِْجلا ِْملِْعلا َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تسا  هدش  هتخادرپ  یگژیو  نیا  هب  زین  يودهم  تایاور  رد 

اًلُجَر َو َنیَِعبْرَأ  َهَُّوق  ْمُْهنِم  ِلُجَّرلا  َهَُّوق  َلَـعَج  ِدـیِدَْحلا َو  َِربُزَک  ْمَُهبُوُلق  َلَـعَج  َهَهاَْـعلا َو  اَِنتَعیِـش  ْنَع  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َبَهْذَأ  اَـنُِمئاَق  َماَـق  اَذِإ 
ار ناشیاه  لد  دزاس و  فرطرب  ار  تفآ  ام  هعیـش  زا  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاـق  هک  یماـگنه  ؛(2)  اَهَماَنَـس ِضْرَْألا َو  َماَّکُح  َنُونوُکَی 

يور ناگرزب  نایاورنامرف و  دـهد و  رارق  درم  لهچ  يورین  هزادـنا  هب  ار  نانآ  زا  درم  کی  ره  يورین  دـنک و  نهآ  ياه  هراپ  نوچمه 
.دوب دنهاوخ  نیمز 

هیآ 247. هرقب ، - 1
ص541. ج 2 ، لاصخلا ، قودص ، خیش  - 2
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یم هک  دننک  یم  جورخ  رفن  دنچ  مئاق  هارمه  هب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هفوک  لها  زا  یصخش  دیوگ : ریـصب  وبا  نینچ  مه 
: دومرف ماما  دنک ؟ یم  جورخ  تسا ، ردب  گنج  باحصا  رامش  هک  نت  هارمه 313  هب  وا  دنیوگ :

دنک و یم  جورخ  دنمورین  یباحـصا  هارمه  هب  وا  (1) ؛ ٍفَالآ ِهَرَـشَع  ْنِم  َّلَقَأ  ِهَّوُْقلا  ُولوُأ  ُنوُکَت  اَم  ٍهَُّوق َو  ِیلوُأ  ِیف  اَّلِإ  ُجُرْخَی  اَـم  َلاَـق َو 
.تسین نت  رازه  هد  زا  رتمک  نآ 

تماقتسا ربص و  . 111

يارب تسا ؛ هدش  حیرصت  لصا  نیا  رب  اهراب  زین  نآرق  رد  .دنتسه  مه  اب  مزالم  يزوریپ  ربص و  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  ثیداحا  رد 
یم تلئـسم  ادـخ  زا  گنج  ۀـماگنه  رد  اه  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  تولاط  نارای  ناـبز  زا  تولاـج ، تولاـط و  دربن  ناـیرج  رد  هنومن ،

(2) ((. انَماْدقَأ ْتِّبَث  ًاْربَص َو  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  : )) دندرک

اوُذوُأ اُوبِّذُک َو  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  تسا ...(( : هدمآ  هدش و  یفرعم  یهلا  ترـصن  ۀـمدقم  تماقتـسا ، زین  میرک  نآرق  زا  رگید  يا  هیآ  رد 
.دیسر نانآ  هب  ام  يرای  ات  دندرک  ییابیکش  دندید ، رازآ  دندش و  بیذکت  هچنآ  رب   (3) ؛)) انُرْصَن ْمُهاتَأ  یّتَح 

ص654. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص541 ،  ج 2 ، لاصخلا ، قودص ، خیش  - 1
.250 هیآ هرقب ، - 2
هیآ 34. ماعنا ، - 3
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روما رد  يراوتـسا  ربص و  دنمزاین  یناهج ، لدع  تموکح  لیکـشت  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يزوریپ  هیاپ ، نیا  رب 
رـصع هاگـشاب  رد  ربص  نیا  هتبلا  تسا ؛ ترـضح  نارازگراک  یمتح  تافـص  زا  دـیدرت ، یب  زین  اهراک  ماـجنا  رد  ربص  رـصنع  هدوب و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نانچ  مه  تسا ؛ هدش  بسک  تبیغ 

ُرِهُْظی اِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ُهَّللا  ِییُْحی  ِّقَْحلِاب  ُِمئاَْقلا  َوُه  يِْدلُو َو  ْنِم  ُعِساَّتلا  ُمُهُرِخآ  یلع َو  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  ْمُُهلَّوَأ  ًاّیِدـْهَم  َرَـشَع  اَْنثا  اَّنِم 
یتَم ْمَُهل  ُلاَُقی  َنْوَذُْؤیَف َو  َنوُرَخآ  اَهِیف  ِنیِّدلا  یَلَع  ُُتْبثَی  ٌمْوَق َو  اَهِیف  ُّدـَتْرَی  ٌهَْبیَغ  َُهل  َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدـلا  یَلَع  ِقَْحلا  َنیِد  ِِهب 

ِلوُـسَر ْيَدَـی  َْنَیب  ِْفیَّسلاـِب  َنیِدِـهاَجُْملا  َِهلِْزنَِمب  ِبیِذْـکَّتلا  يَذَأـْلا َو  یَلَع  ِِهتَْبیَغ  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َّنِإ  اـما  َنِیقِداـص ، ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه 
نم نادنزرف  زا  یمهن  اه  نآ  نیرخآ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ناشیا  ِیلوا  هک  دنتسه ، يدهم  رفن  هدزاود  هداوناخ )  ) ام زا  ؛(1)  ِهَّللا

یمامت رب  وا  تسد  هب  ار  قح  نید  دنادرگ و  هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  قح  هب  هدننک  مایق  تسوا  تسا ؛
نید رد  مدق  تباث  رگید ، یعمج  دنوش و  ّدترم  نآ  رد  یعمج  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  .دنهاوخن  ناکرشم  هچرگا  دنک ، زوریپ  نایدا 

وگ تسار  رگا  هدعو  نیا  تساجک  دوش : هتفگ  ناشیا  هب  دنوش و  رازآ  دننامب و 

ص232. رثالا ، هیافک  زازخ ، دمحم  نب  یلع  - 1
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ادـخ لوسر  باکر  رد  دنریـشمش  اب  ِناگدـننکداهج  دـننامه  مدرم ،)  ) بیذـکت رازآ و  رب  وا  تبیغ  رد  ناراـبدرب  هنیآ ، ره  دـیتسه !؟
.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یهلا ةزیگنا  صالخا و  . 112

يرای هار  رد  مدق  دوخ  یصخش  عفانم  هب  ندیسر  يارب  دنتسه ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  اب  هک  ینارای 
هب ناشیا  .دنزرو  یمن  غیرد  یتیامح  هنوگ  چیه  زا  هار ، نیا  رد  تسوا و  هب  برقت  ادخ و  ناشیا  ةزیگنا  اهنت  هکلب  دنا ، هداهنن  ترضح 

: دنا هدرک  نیرمت  ار  صالخا  قشم  تبیغ ، ۀنامز  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هاوگ 

؛(1) ًاقْدِـص اَُنتَعیِـش  ًاّقَح َو  َنوُصَلْخُْملا  َِکَئلوُأ  ...ٍناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِِهتَماَمِِإب َو  َنِیِلئاَْقلا  ِِهتَْبیَغ  ِناَمَز  َلـْهَأ  َّنِإ 
هب ناصلخم و  قح ، هب  نانآ  ...دنرترب  ینامز  ره  مدرم  زا  دنتـسه ، شروهظ  رظتنم  هدوب و  وا  تماما  هب  دقتعم  هک  وا  تبیغ  نامز  مدرم 

.دنشاب یم  ام  نایعیش  یتسرد ،

رورغ زا  يرود  . 113

بصن ار  لاعتم  يادخ  شرافس  نیا  هراومه  دنتسه و  نآرق  بتکم  ناگتفای  تیبرت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راصنا 
هکلب  ) يدوبن وت  يدز ،) فده  هب  (و  یتخادنا ریت  وت  هک  یماگنه  و  (2) ؛ (( َْتیَمَر ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  : )) هک دنناد  یم  دوخ  نیعلا 

ص320. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
هیآ 17. لافنا ، - 2
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.تسین عقوت  زین  نیا  زج  اه  نآ  زا  هک  دنوش ، یمن  رورغ  راچد  زگره  دوخ  ياه  يزوریپ  رد  تهج ، نیدب  دوب ؛) ادخ  یلصا  رثؤم 

هزرابم داهج و  ۀیحور  . 114

نارگمتـس اب  هزرابم  داهج و  یهلا ، ترـصن  لوزن  لماوع  زا  یکی  هک  تسا  هدش  دز  شوگ  یهلا  تنـس  نیا  اهراب  نآرق ، گنهرف  رد 
: دیامرف یم  نآرق  .تسا 

باذـع و امـش  تسد  هب  ار  نانآ  ادـخ  اـت  دـیگنجب ، ناـنآ  اـب   (1) ؛)) مِْهیَلَع ْمُکْرُْـصنَی  ْمِهِزُْخی َو  ْمُکیدـْیَِأب َو  ُهـّللا  ُمُْهبِّذَُـعی  ْمُهُوِلتاـق  ))
! دشخب يزوریپ  ناشیا  رب  ار  امش  دنک و  ناشیاوسر 

: دیامرف یم  زین  و 

دوخ ياه  هار  نیقی  هب  دنا ، هدیـشوک  ام  هار  رد  هک  یناسک  (2) و  ؛)) َنینِسْحُْملا َعََمل  َهّللا  َّنِإ  انَُلبُـس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  َو  ))
.تسا ناراکوکین  اب  ادخ  تقیقح ، رد  مییامن و  یم  نانآ  رب  ار 

هیآ 14. هبوت ، - 1
هیآ 69. توبکنع ، - 2
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تافـص زا  یکی  يداهج  ۀـیحور  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ۀلئـسم  رد  هک  تسا  تادـیکأت  همه  نیا  ببـس  هب 
: تسا هفیرش  ۀیآ  نیا  تسا ، يدهملا  راصنا  ةرابرد  هک  يودهم  تایآ  زا  یکی  هنومن ، يارب  تسا ؛ هدش  یفرعم  ترضح  راصنا 

نانآ ...دنوادخ   (1) ؛)) ٍِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  ِهَّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  ))... 
رد .دنعطاق  تخـسرس و  نارفاک ، ربارب  رد  و  نتورف ، مرن و  نانمؤم ، هب  تبـسن  نانآ  .دنراد  تسود  ار  ادخ  زین  نانآ  دراد و  تسود  ار 

.دنساره یمن  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار 

قاتشم هک  یناسک  ۀمه  ور ، نیا  زا  تسا ؛ هزرابم  داهج و  اه  نآ  ۀلمج  زا  هک  هدش  هدرمش  ترضح  نارای  يارب  یتافـص  هیآ ، نیا  رد 
.دنوش نیزم  تفص  نیا  هب  دیاب  دنتسه ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  رکشل  رد  روضح 

هعماج رد  يرگ  حالصا  . 115

.دنـشاب رادروخرب  هعماج  رد  يرگ  حالـصا  ۀـیحور  زا  زین  دوخ  دـیاب  دـنراد ، یناهج  لک و  حلـصم  اـب  یهارمه  يوزرآ  هک  یناـسک 
قشع ۀناشن  فورعم ، هب  رما  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هعماج ، رد  هیحور  نیا  ِینیع  یلجت 

هیآ 54. هدئام ، - 1
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  .تسا  رادیب  ترطف  ۀناشن  تسا ؛ هعماج  یتمالـس  هب  ناسنا  ۀقالع  زوس و  دهعت و  ۀناشن  تسا ؛ مدرم  هب  ناسنا 
دارفا لرتنک  یعون  عقاو ، رد  .هعماج  حلاصم  ربارب  رد  صاخـشا  تالیامت  ندرک  دودحم  ینعی  تسا ؛ یعامتجا  طابـضنا  یعون  رکنم ،

.تسا دشر  ۀناشن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .تسا  یلاباال 

(1) »؟ دوش امش  راک  نیا  عنام  ات  تسه  دیشر  رفن  کی  امش  نایم  رد  ایآ  : » دیسرپ راک  هانگ  هورگ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  طول  ترـضح 
یبوخ قوشم  یتموکح  یسایس و  یماظن  سأر ، رد  دنشاب و  ام  بقارم  نوریب ، زا  مدرم  میـشاب و  دوخ  بقارم  نورد ، زا  ام  رگا  يرآ !

ِفورعَْملِاب َنوُُرمَأت  ِساّنِلل  تَجِرخا  ٍهَّما  َریَخ  ُمْتنُک  : )) دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  دوب ؛ میهاوخ  تما  نیرتهب  دـشاب ، اه  يدـب  عنام  اه و 
(2) ((. هّللِاب َنُونِمُؤت  ِرَکنُْملا  نع  نْوَْهنَت  و 

هب رما  هب  دـیحوت ، ۀـملک  نتفای  تزع  هک  دـنادب  دـیاب  تسا ، ناهج  رد  دـیحوت  يریگارف  راتـساوخ  هک  روهظ  قاتـشم  یقیقح و  رظتنم 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

رارق فافختسا  ریقحت و  دروم  كرابم  هملک  نیا  هک  نآ  طرش  هب  دنک ؛ یم  رود  ناسنا  زا  ار  یهلا  باذع  هَّللا » اَّلا  َهلا  ال   » هملک

هیآ 78. دوه ، ٌدیشَر ؛(( ٌلُجَر  مُْکنِم  َسَیلا  - (( 1
هیآ 110. نارمع ، لآ  - 2
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: دومرف دریگ ؟ رارق  فافختـسا  دروم  دیحوت  هملک  تسا  نکمم  هنوگچ  دیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يدرم  .دریگن 
(1) .تسا هدش  تناها  دیحوت  هب  دهدن ، رییغت  ار  وا  دنکن و  یهن  ار  راک  هانگ  یسک  دریگ و  ماجنا  ینلع  ناهانگ  رگا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  رگا  »(2) و  دننیمز رد  ادخ  ۀفیلخ  فورعم ، هب  نارمآ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا 
وا هب  دـنوادخ  دـنک ، يرای  ار  هضیرف  ود  نیا  سک  ره  هک  تسا  یهلا  قالخا  زا  قلخ  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » درک ناـیب 
اب دیاب  دنبای ، یم  تزع  تروص  نیدـب  هدـش و  نیمز  نایاورنامرف  يودـهم ، تیالو  ۀـیاس  رد  هک  ییاه  نآ  ًاعطق  ، (3)« دهد یم  تزع 

.دنزادرپب هعماج  حالصا  هب  رازبا ، ود  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  زین  تبیغ  ۀنامز  رد  هچ  روهظ و  رصع  رد  هچ  یهن ، رما و 

دافم زا  یکی  ددـنب ، یم  شیوخ  نارازگراک  اب  هک  يا  هماندـهع  رد  شیوخ و  یناهج  مایق  زاغآ  رد  ناـمز  ماـما  هک  تسور  نیمه  زا 
نع نوهنت  فورعملاب و  نورمأت  ...نأ  یلع  مکعیاـبأ  : » دـیامرف یم  هداد و  رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مازتلا  ار  هماـن  دـهع 

(4) «. رکنملا

ص266. ج6 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
ص179. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسحازریم  - 2

ص42. ج 1 ، لاصخلا ، قودص ، خیش  - 3
ص168. ج2 ، بصانلا ، مازلا  يرئاح ، يدزی  یلع  - 4
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مدرم مومع  هب  طوبرم  طیارش  . 2

هراشا

نآ هک  دشاب  دـیاب  يرگید  طیارـش  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارازگراک  نارای و  هب  طوبرم  ِیناسنا  طیارـش  زا  ریغ 
ماما تموکح  شریذـپ  يارب  یناهج  یگداـمآ  ققحت  هب  طیارـش ، نیا  ۀـمه  كرتشم  هجو  هتبلا  .تسا  مدرم  مومع  هب  طوبرم  طـیارش 

: دنیوگب دننک و  تساوخرد  ادخ  زا  ادص  کی  همه  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ، یمرب  وا  تلادـع  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 
(1) «. همیرک هلود  یف  کیلا  بغرن  انا  »

روهظ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تقو  نآ  دنریذپب ، ار  موصعم  قح و  رب  يربهر  ماما و  دـنناوتب  مدرم  تقو  ره  يرآ !
.درک دنهاوخ 

: زا دنترابع  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناروای  زا  يرت  نییاپ  حطس  رد  هتبلا  هک  اه  یگدامآ  نیا  زا  یخرب 

یحور شریذپ  . 21

یناسنا طیارـش  ندـش  مهارف  ار  تبیغ  رـصع  رد  اهالب  اه و  شیامزآ  ياـه  تمکح  زا  یکی  شخب ، نیا  يادـتبا  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هب تشگزاب  ناهج و  راگدرورپ  هب  اه  نآ  هجوت  اـه و  ناـسنا  ترطف  يرادـیب  لـماع  اـه ، يراـتفرگ  هک  میدرک  ناـیب  میتسناد ، روهظ 

.تسا ریذپان  بانتجا  رما  نیا  تسوا و  يوس 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص424. ج 3 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
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؟ تسا مادـک  اه  نآ  موش ! امـش  يادـف  متفگ : .دوب  دـهاوخ  نانمؤم  يارب  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  ییاـه  هناـشن  مئاـق ، روهظ  زا  شیپ 
ِرَِّشب ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنـِم  ٍصْقَن  ِعوُْـجلا َو  ِفْوَْـخلا َو  َنـِم  ْیـَِـشب ٍء  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو  : )) هـک یلاــعت  يادــخ  لوـق  دوـمرف :

(، اه نآ  تنطلـس  رخآ  رد  نالف  ینب  ناهاشداپ  زا   ) فوخ زا  يزیچ  هب  مئاق ، جورخ  زا  شیپ  ار  نانمؤم  مییاـمزآ  یم  (1) ؛ (( َنیِِرباَّصلا
گرم هطساو  هب   ) سوفن رد  ِیتساک  دوس ،) یمک  دتس و  داد و  يداسک   ) لاوما رد  ِیتساک  اه ،) تمیق  ینارگ  هطـساو  هب   ) یگنـسرگ
لیجعت هب  ماگنه  نآ  رد  هدـب  هدژم  ار  نارباص  و  یتعارز ، تـالوصحم  تشادرب  ِیمک  هطـساو  هب  تارمث  رد  ِیتساـک  و  ناوارف ) ریم  و 

 (2) .مئاق جورخ 

ار ناسنا  تسد  دنک ؛ لصو  دوخ  هب  عطق و  ایند  زا  ار  ناسنا  نآ ، اب  هک  تسا  هدرک  مادختسا  تهج  نیا  يارب  ار  اه  تبیـصم  دنوادخ ،
تـسود اب  دـیناوت  یم  ایآ  دراد ، رارق  ناتتـسود  تسد  رد  امـش  تسد  ات  .دـهدب  رارق  دوخ  تسد  رد  دـناوتب  ات  دروآرد  ایند  تسد  زا 

اب دییوگ  یمن  رگم  امش  زگره ! دیهدب ؟ تسد  ناترگید 

هیآ 155. هرقب ، - 1
ص649. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

میرک نآرق  هاگدید  زا  روهظ  www.Ghaemiyeh.comطیارش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 134زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_94_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12396/AKS BARNAMEH/#content_note_94_2
http://www.ghaemiyeh.com


95 ص :

زا ار  دوخ  تسد  ات  ناسنا  سپ  .داد  تسد  رفن  ود  اب  دوش  یمن  مه  تسد  کـی  اـب  سپ  تشادرب ؛ هناودـنه  ود  دوش  یمن  تسد  کـی 
يداو زا  دنک ؛ تعیب  ماما  اب  دـناوتب  ات  دوش  جراخ  ملاظ  تعیب  زا  دـیاب  .دـهدب  تسد  ترخآ  اب  دـناوت  یمن  دـشکن ، نوریب  ایند  تسد 
هیناث نیلوا  دراو  دـباین ، نایاپ  بش  ياه  هیناث  نیرخآ  ات  هک  هنوگ  نامه  دوش ؛ دراو  نامیا  يداو  هب  دـناوتب  اـت  دوش  جراـخ  دـیاب  رفک 

ادخ .دننک  جراخ  ایند  تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  ناسنا  تسد  هک  دنراد  هارمه  هب  ار  رنه  نیا  اه  تبیـصم  سپ  .دش  دهاوخن  زور  ياه 
اه تبیصم  عاونا  دهد و  یم  رارق  راشف  تحت  ار  وا  دنک ، تبغر  لیم و  یب  اه  ییایند  ایند و  هب  تبـسن  ار  ناسنا  دهاوخب  هک  نیا  يارب 

شوه هب  اـت  دـننز  یم  یلیـس  ار  وا  هاـگ  ندـمآ  شوه  هب  تهج  هب  تسا ، هدـش  شوه  یب  هک  یناـسنا  يرآ ! .دروآ  یم  دورف  وا  رب  ار 
.دوش   یم  هتخاون  ایند  يداو  ناتسمرس  ناشوه و  یب  تروص  رب  هک  دندنوادخ  ِیلیس  اه ، تبیصم  .دیایب 

یتفرعم یگدامآ  . 22

تموکح دنیآ و  یم  مالـسا  غارـس  هب  هدـنیآ  رد  ناهج  رـسارس  مدرم  تسا و  مالـسا  اب  ییاهن  يزوریپ  نآرق ، رّرکم  ياه  هدـعو  قبط 
ایند هجوت  زا : تسا  ترابع  نآ  دراد و  یطیارش  اه  هدعو  نیا  اما  دوش ؛ یم  لیکـشت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

زا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینعی  یمالسا ، نیناوق  ةدننک  ارجا  تخانش  نآ ، رب  هوالع  نآ ؛ تخانش  مالـسا و  هب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هک  یناـسک  .دـننک  ادـیپ  تسد  نآ  هب  دـیاب  مدرم  هک  تسا  یتفرعم  يرکف و  ياـه  یگداـمآ  هلمج 

تلادع فیرشلا و 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  درک !؟ دنهاوخ  دامتعا  وا  هب  داد و  دنهاوخ  وا  تموکح  هب  نت  هنوگچ  دنسانش ، یمن  ار  وا  تمحر  و 
نآرق و ياـه  هشیدـنا  فراـعم و  هب  مدرم  هتـشاد و  دوجو  مدرم  ناـیم  رد  تهج  ره  زا  یگداـمآ  هک  دـنک  یم  روهظ  یتقو  فیرـشلا 

.دنشاب هتشاد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  یگدامآ  هاگآ و  مالسا 

یلمع تیعبت  . 23

نآ هب  تبحم  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدید  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  یناگدنز  خیرات  لوط  رد  هک  یلکشم  نیرت  گرزب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  ماما  روهظ  راتـساوخ  اه  ناسنا  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتـشادن ؛ يونـش  فرح  اه  نآ  زا  ًالمع   مدرم  اـه ،
روهظ نذا  هدش و  بلج  لاعتم  يادخ  تیاضر  ات  دنشاب  هتـشاد  ار  ناشیا  زا  يریذپ  تعاطا  یلمع و  یگدامآ  دیاب  دنتـسه ، فیرـشلا 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینخس  رد  .دیامرف 

دیلک مالـسا و  نید  ساسا  ِِهتَفِْرعَم ؛ َدَْعب  ِماَمِالل  ُهَعاَّطلا  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِنَمْحَّرلا  اَضِر  ِءاَیْـشالا َو  ُبَاب  ُهُحاَتْفِم َو  ُهُماَنَـس َو  ِْرمالا َو  ُهَوْرِذ 
تحاـس بضغ  طخـس و  زا  ندوـب  نمیا  يراگتـسر و  حـالف و  ایـشا و  تفرعم  هلیـسو  زین  ییاـیربک و  لـضف  تمحر و  نـئازخ  هـمه 

(1) .دشاب دقتعم  وا  هماع  تیالو  هب  هتخانش و  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  دوب ، دهاوخ  راوتسا  هعاطلا  ضرتفم  ماما  تعاطا  رب  ییایربک ،

ص185. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
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.دیامرف یم  کیدزن  ار  روهظ  رما  دنک ، هدهاشم  تسا  جرف  تساوخرد  رد  تقادص  ۀناشن  هک  ار  یگدامآ  نیا  رگا  ًامتح  زین  دنوادخ 

هانگ كرت  اوقت و  . 24

امک میورب ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندید  لابند  هب  هدرک و  لیطعت  ار  نامیاهراک  میرادن  هفیظو  ام  هک  مینادب  دیاب 
تخانـش و تسا ، مهم  هچنآ  .دنورب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ندید  لابند  هب  دنتـشادن  هفیظو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  هک  نیا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  لابند  مینک و  اهر  ار  نامراک  هک  نیا  اما  تسا ، شزرا  کی  تاـقالم  تراـیز و  هتبلا  تسا ؛ تعاـطا 
هب نک و  لیطعت  ار  تراک  هتفگن  يا  هیآ  ثیدـح و  اما  تسا ، شزرا  ماـما  تراـیز  يرآ ، .میرادـن  یفیلکت  نینچ  میدرگب ، فیرـشلا 

.دنک  یم  هجوت  امش  هب  ماما  دوخ  هاگ  نآ  شاب ! هتشاد  اوقت  َهَّللا ؛» اوُقَّتا  : » دیوگ یم  ثیدح  درگب ! اقآ  لابند 

ماما هک  دـیمهف  یقیرط  زا  هرخألاب  ات  دـنیبب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دز  شتآ  بآ و  هب  ار  شدوخ  یـصخش 
يدرمریپ اج  نآ  دید  تفر و  لحم  نامه  هب  .دنراد  فیرشت  هناخ  نالف  رهش و  نالف  زور ، نالف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

هب .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دش  مولعم  دعب  هک  تسا  هتسشن  اج  نآ  مه  يراوگرزب  دیـس  تسا و  راک  لوغـشم 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مهاوخ  یم  اقآ ! تفگ : ینز »!؟ یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  تدوخ  ردقچ  : » تفگ وا 

امـش دزن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  هاگ  نآ  شاب ؛ فاصنا  لها  اوقت و  اـب  درمریپ ، نیا  لـثم  : » تفگ وا  .منیبب  ار 
.دیآ » یم 

دوخ .تسا  هدش  دراو  يا  هناخ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دش  هجوتم  املع  زا  کی  هدمآ : يرگید  ناتـساد  رد 
هتفر ایند  زا  ینز  دید  دناسر و  هناخ  نآ  هب  ار 
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: دومرف ترضح  دیدمآ ؟ شدزن  هب  گرم  ماگنه  رد  امش  هک  تسا  یـسک  هچ  نز  نیا  دیـسرپ : .تسا  هتـسشن  شرانک  رد  ترـضح  و 
رداچ هاشاضر  نامز  ياه  نابـساپ  هک  دماین  نوریب  هناخ  زا  لاس  تفه  اوقت  رطاخ  هب  نز  نیا  تشادرب ، ار  باجح  هاشاضر  هک  ینامز 

! دنک هجوت  امش  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ات  دیشاب  هتشاد  اوقت  روط  نیا  .دنشکن  شرس  زا 

هللا لجع  نامز  ماما  ات  مینک  هچ  دنـسرپ : یم  اـه  یلیخ  اـما  تسا ، شزرا  کـی  نتفر  نارکمج  هتبلا  نارکمج ؛ میورب  اـم  تسین  مزـال 
.ینک یم  ادیپ  تاقالم  تقایل  ینکن ، هانگ  رگا  هک  تسا  نآ  خساپ  مینیبب ؟ ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

روهظ بلط  رد  یلد  مه  . 25

هک نیا  .تسا  روهظ  رما  رد  یلد  مه  هتساوخ و  رد  تدحو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  رظتنم  ۀعماج  طیارـش  هلمج  زا 
یفاک دنک ، اپرب  ار  یناهج  تموکح  دیایب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دـهاوخب  یکدـنا  هورگ  ای  رفن و  دـنچ  ای  کی 

یناسک ۀمه  هک  تسا  نآ  لقادح  .دنشاب  هتـشاد  هناقداص  ار  يا  هتـساوخ  نینچ  دوخ  لد  رد  مدرم  مومع  تیرثکا و  دیاب  هکلب  تسین ،
ماما دوخ  اریز  دنوش ، لد  مه  نخس و  مه  يودهم  تیالو  روحم  رب  دندقتعم ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  هک 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

ُمَُهل ْتَلَّجَعََتل  اَِنئاَِقِلب َو  ُنُْمْیلا  ُمُْهنَع  َرَّخَأـَت  اََـمل  ْمِْهیَلَع  ِدـْهَْعلِاب  ِءاَـفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  ٍعاَِـمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِـطل  ُهَّللا  ْمُهَقَّفَو  اَنَعاَیْـشَأ  َّنَأ  َْول  َو 
اَِهقْدِص ِهَفِْرعَْملا َو  ِّقَح  یَلَع  اَِنتَدَهاَشُِمب  ُهَداَعَّسلا 
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رارق اه  نآ  رب  دنوادخ  بناج  هک  ام  تیالو   ) دهع هب  يافو  دیامرف ! ناشبیصن  ار  شتعاط  قیفوت  دنوادخ  هک  ام  نایعیش  رگا  ؛(1)  مُْهنِم
هب ار  ام  هدهاشم  روهظ و  تعرس ، هب  هنیآ  ره  دندش و  یمن  مورحم  سویأم و  ام  يازفا  تّرـسم  ياقل  زا  دندرک ، یم  تسا ) هدش  هداد 

.دندرک یم  كرد  ناشتقادص  تفرعم و  رطاخ 

يرشب ياه  بتکم  زا  یگتسخ  اه و  تموکح  زا  سأی  . 26

يرـشب و فلتخم  بتاکم  يدمآراکان  زا  یهاگآ  دـنک ، یم  مهارف  ار  دوعوم  يدـهم  روهظ  یمومع  ياه  هنیمز  هک  یلماوع  هلمج  زا 
ار اـه  نآ  هک  دـندرگ  یم  یتموکح  بتکم و  لاـبند  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اریز  تسا ، يراد  تموکح  نوگاـنوگ  ياـه  هویش 

.دنک نیمضت  ار  ناشیا  یتخب  شوخ  هبناج ، همه  تروص  هب  دناسرب و  يورخا  يویند و  تداعس  هب  ًاتقیقح 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ُلْوَق َوُه  ِءَالُؤَه َو  ِهَریِس  َْلثِم  اَنْرِس  اَنْکُِّلم  اَذِإ  اَنَتَریِس  اْوَأَر  اَذِإ  اُولوُقَی  اَّلَِئل  اَنـشیپ  اوُکُِّلم  اَّلِإ  ٌَهلْوَد  ْمَُهل  ٍْتَیب  ُلْهَأ  َْقبَی  َْنل  ِلَوُّدلا َو  ُرِخآ  اَُنَتلْوَد 
دنـسر تموکح  تلود و  هب  دنهاوخب  هک  ینادناخ  موق و  چیه  و  تساه ، تلود  نایاپ  ام  تلود  ؛(2)  نیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا 

، دننیبب ار  ام  شور  هار و  نوچ  هک  نیا  ات  دنسر ، تموکح  هب  ام  زا  شیپ  هک  نیا  زج  دننامن ، ياج  هب 

ص499. ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 1
ص473. هبیغلا ، یسوط ، خیش  - 2
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نآ زا  اـهراک  ناـیاپ  و  : » دـنوادخ راـتفگ  ياـنعم )  ) تسا نیمه  و  مینک ، راـتفر  ناـنیا  دـننام  میـسر ، تموـکح  هب  اـم  نوـچ  دـنیوگن :
تسا .» ناراکزیهرپ 

نیا یتسار ، هب  .تسا  هدش  ادـیوه  اه  تموکح  بتاکم و  زا  اه  نآ  یگتـسخ  اه و  تلم  يرادـیب  نیا  ياه  هناشن  مه  نآلا  نیمه  هتبلا 
اب هک  دنیوگب  یقح  فرح  اهروشک  ۀـمه  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  وتو  ّقح  للم  نامزاس  رد  روشک  دـنچ  هک  تسا  يا  هناملاظ  نوناق  هچ 

اهروشک و ریاس  ریقحت  نیهوت و  روشک ، جنپ  يارب  قح  نیا  نتـشاد  دـننک !؟ لطاب  ار  نآ  قح ، نیا  اب  دـشاب ، ضراعت  رد  اه  نآ  عفانم 
.تسا هدش  نامیاپ  اه  تلم  قوقح  عورشمان ، قح  نیمه  اب  هک  میا  هدید  اهراب  هنافسأتم  هک  تساه  تلم 

هیقف  ّ یلو ماما و  بیان  زا  تعاطا  . 27

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نابیان  نانیـشناج و  زا  تعاـطا  اـب  مدرم  هک  تسا  نآ  روهظ  یمدرم  طیارـش  زا  رگید  یکی 
.دنهد  ناشن  ار  دوخ  تقادص 

نآ دـنوادخ  .تسا  ماـما  يربـهر  شریذـپ  يارب  مدرم  یگداـمآ  مدـع  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مهدزاود  ماـما  تبیغ  تلع 
ار تماما  رون  دـنناوتب  هک  دـسرب  ییاج  هب  مدرم  گنهرف  دـشر و  هک  ینامز  ات  تسا ، هدومرف  هریخذ  بسانم  ناـمز  يارب  ار  ترـضح 

دوخ لاح  هب  ار  ام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  رگید ، يوس  زا  دننک ؛ يریگ  هرهب  نآ  زا  كرد و 
شرافس دنتسه ، ترضح  نآ  ماع  باّون  هک  اوقت  اب  لداع و  ناسانش  مالسا  اهقف و  زا  يوریپ  هب  ار  ام  هکلب  دنا ، هدرکن  اهر 
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لداع طیارشلا  عماج  هیقف  قیرط  زا  هک  ادخ  مکح  نامرف  هب  شوگ  تالکشم ، ثداوح و  رد  هک  تسا  مزال  ام  رب  نیاربانب ، دنا ؛ هدرک 
.میشاب دوش ، یم  غالبا  ام  هب 

ییاضق یماظن و  یئازج ، يداصتقا ، لئاسم  ةرابرد  ینیناوق  مالـسا ، .تسایبنا  طـخ  ماودـت  تماـما و  شقن  ناـمه  هیقف ، تیـالو  شقن 
هکلب دراپـس ، یم  ماـکحا  هب  لـهاج  دارفا  تسد  هب  ار  نآ  يارجا  راـیتخا  هن  دوـش و  لـیطعت  ماـکحا  نآ  دـهد  یم  هزاـجا  هن  هک  دراد 

تعاطا دننک و  مکح  ادـخ  نوناق  قبط  ثداوح ، مامت  رد  ات  هدرپس  اوقتاب  ناسانـش  مالـسا  لداع و  ياهقف  تسد  هب  اهنت  ار  نآ  يارجا 
.تسا هتسناد  بجاو  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  زا  تعاطا  نوچمه  ار  اهقف  نآ  زا 

ایآ تسین ؟ مزال  اهزرم  ظفح  ایآ  دوش ؟ ظفح  دـیابن  یمالـسا  روشک  هعماج و  ایآ  دـنرادن ؟ ماـظن  تموکح و  هب  زاـین  ناناملـسم  اـیآ 
مالـسا يادص  ایآ  دسرب ؟ تازاجم  هب  ملاظ  دوش و  هتفرگ  ملاظ  زا  دـیابن  مولظم  ّقح  ایآ  دوش ؟ ارجا  دـیابن  یمالـسا  روشک  رد  نیناوق 

؟ اه ناکم  اه و  نامز  ۀمه  يارب  ای  دوب  نانآ  دوخ  نامز  يارب  اهنت  مالسلا  مهیلع  ناماما  ایبنا و  شالت  ایآ  دسرب ؟ ایند  ۀمه  هب  دیابن 

، تسا حرطم  اهزرم  قوقح و  ظفح  دراد و  زاین  نوناق  هعماج و  تموکح ، ماظن ، هب  مالـسا  تسا و  تبثم  اه ، شـسرپ  نیا  خـساپ  رگا 
مامت هک  ام  نامز  رد  صوصخ  هب  قیقد ، هدـش و  باـسح  تالیکـشت  نودـب  اریز  دـشاب ، یمالـسا  تموکح  زین  تبیغ  ناـمز  رد  دـیاب 

گرزب سب  یتالیکشت  ياراد  مالسا  نافلاخم 
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مکاح تسا ، مزال  تموکح  رگا  مینک و  عافد  دوخ  يوربآ  لام و  ناـج ، زرم ، بتکم ، نوناـق ، زا  میناوت  یمن  زگره  دنتـسه ، قیقد  و 
مه دراد و  تموکح  هب  زاین  مه  دوخ  نیناوق  يارجا  يارب  مالـسا  هک  نونکا  .تسا  لاحم  مکاح  نودب  تموکح  اریز  تسا ، مزال  مه 

ای دشاب  هتـشاد  تلادع  ایآ  هن ؟ ای  دنادب  ًاقیمع  ار  ادخ  مکح  تسا  مزال  ایآ  .دشاب  هتـشاد  یطیارـش  هچ  دیاب  مکاح  مینیبب  دیاب  مکاح ،
زاین رادم  تسایـس  اوقتاب و  سانـش  مالـسا  ِمکاح  هب  تسا و  تبثم  خساپ  رگا  هن ؟ ای  دـشاب  ثداوح  لئاسم و  هب  هاگآ  انـشآ و  ایآ  هن ؟

.میمان  یم  هیقف  تیالو  ار  نآ  ام  هک  تسا  نامه  نیا  تسا ،

یناگمه يا  هفیظو  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  یناگمه  ياعد  . 28

مدرم زا  تسا و  هدـش  دـیکأت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  يارب  اـعد  ترورـض  رب  يودـهم ، ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دوخ  یتح  دـننک ؛ اعد  یهلا  هاگرد  هب  جرف ، رما  رد  عیرـست  زین  نید و  ظـفح  يارب  هک  دـنا  هتـساوخ 

: دندومرف زین  فیرشلا 

.تسا نآ  رد  امش  جرف  اریز  دینک ، اعد  دایز  نم  جرف  رد  لیجعت  يارب  (1) ؛ کجرف کلذ  یف  نأف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدلا  اورثکا 

: تسا ریز  لیالد  هب  نآ  خساپ  درک ؟ اعد  ترضح  يارب  دیاب  ارچ  هک : دنک  روطخ  نهذ  هب  لاؤس  نیا  دیاش  اما 

ص 485. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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يارب ات  تسا  هتـساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  ناـنمؤم  زا  یکی  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  . 1
.مینک اعد  نانمؤم 

نیـسان مکتاعارمل و ال  نیلمهمریغ  انأ  : » دومرف فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  دوخ  .تسا  ناـگراچیب  سرداـیرف  وا  . 2
(1) «. مکرکذل

(3) ((. ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : )) زین و  ، (2)« نیدلا ملاعم  ییحم  نیأ  : » تسادخ نید  رگایحا  وا  . 3

(4) (( ُهاعَد اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  )) ریـسفت رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  .تسا  رطـضم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . 4
.تسا هدش  لزان  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترضح  ةرابرد  »(5) ؛ مئاقلا یف  تلزن  : » دومرف دش ؛ لاؤس 

(6) اضرلا .» حالصلا و  لمش  فلؤم  نیأ  : » تساه لد  فیلأت  لماع  وا  . 5

زا یکی  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  مالسلا ، مهیلع  همئا  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  نابرهم  وا  . 6
.مرت نابرهم  ناتدوخ  هب  تبسن  امش  زا  نم  مسق ، ادخ  هب  »(7) ؛ مکسفنأب مکنم  مکب  محرأ  انال  هللا  و  : » دومرف تساه ، نآ 

ص495. ج2 ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 1
ص297. لامعالا ، لابقا  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - 2

هیآ 33. هبوت ، - 3

هیآ 62. لمن ، - 4
ص31. ۀبیغلا ، ینامعن ، - 5

ص297. لامعالا ، لابقا  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - 6
ص134. همامالا ، لئالد  يربط ، نب  ریرج  نب  دمحم  - 7
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.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  هتسباو  تایاور ، قبط  رب  ام  لامعا  یلوبق  .  7

ءالبلا لج  زع و  هللا  عفدی  یب  : » دومرف ناشیا  .دوش  یم  الب  عفد  ام  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ّیلو  ترـضح  ۀلیـسو  هب  . 8
.دوش یم  عفد  منایعیش  لها و  زا  الب  هک  تسا  نم  ۀلیسو  هب  »(1) ؛ یتعیش یلهأ و  نع 

.دنهد یم  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  تایاور  زا  یهوبنا  هک  نانچ  مه  تسا ، رتسگ  تلادع  . 9

رصع ماما  فصو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  یم  تعافـش  ام  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . 10
(2) «. همایقلا موی  مهعیفش  يدهملا  : » دندومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ص441. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص174. ج 1 ، بصانلا ، مازلا  يرئاح ، يدزی  یلع  - 2
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شسرپ دنچ  هب  خساپ  همتاخ :

همدقم

؛ مینک دز  شوگ  ار  نآ  دراوم  زین  روهظ و  طیارش  ندرک  هدامآ  موزل  روهظ ، ةرابرد  یتاحیضوت  نمض  ات  میدرک  یعس  راتشون  نیا  رد 
یتاهبـش ًانایحا  ای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  طیارـش  ۀنیمز  رد  بلاطم  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  تسا  نکمم  اما 

نیا ۀـمتاخ  رد  تهج ، نیمه  هب  دوش ؛ حرط  هنیمز  نیا  رد  ییاه  لاؤس  دـننک ، یم  اـقلا  دوخ  ياـه  هناـسر  رد  تیودـهم  نانمـشد  هک 
.دوش هداد  خساپ  راصتخا  هب  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یلوادتم  شسرپ  دنچ  هب  تسا  هدش  یعس  باتک 
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.تسا لطاب  شمایق  دنک ، مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  زا  شیپ  یسک  رگا  هدمآ : ثیداحا  یخرب  رد  شسرپ : . 1
؟ تسیچ تیاور  نیا  زا  روظنم 

دنتسه نیغرود  یلعج و  ای  دنکن ، مایق  یسک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  زا  شیپ  دنیوگ : یم  هک  یثیداحا  خساپ :
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یـسک  هک  تسا  ییاج  رد  تیاور  نیا  ِدروم  .تسا  هدـشن  هدـیمهف  نآ  دوصقم  اـی  و 

نآ هب  ثیدح  نیمه  رد  هک  نانچ  مه  دـشاب ؛ توغاط  شدوخ  ًاساسا  دـنک و  توعد  شدوخ  يوس  هب  ار  مدرم  مایق و  فیرـشلا  هجرف 
: تسا هدش  حیرصت 

لجع مئاق  ترضح  مایق  زا  شیپ  هک  یمچرپ  ره  ؛(1)  َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُدَـبُْعی  ٌتوُغاَط  اَُهبِحاَصَف  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  شیپ  ُعَفُْرت  ٍهَیاَر  ُّلُک 
.دوش هدیتسرپ  دنوادخ  ربارب  رد  هک  تسا  یشکرس  توغاط و  نآ  بحاص  دوش ، هتشارفارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

مایق نیا  هجو  چیه  هب  دنک ، مهارف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  يارب  ار  هنیمز  ات  دـنک  مایق  یـسک  رگا  اما 
عافد تایآ  همه  نیا  سپ  دنک ، تسرد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  تسا  رارق  ار  زیچ  همه  رگا  اریز  تسین ، لطاب 

زا شیب  نآرق  تاروتـسد  دوش  یم  رگم  تسیچ ؟ يارب  یمالـسا ، دودـح  يارجا  رکنم و  زا  یهن  ندـیبوک ، ملظ  ناـهد  رد  مولظم ، زا 
؟ دوش لیطعت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  نامز  ات  لاس و  رازه 

ص295. ج 8 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
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ام فرط  زا  یثیدح  ره  هک  دنا  هدومرف  يرگید  تایاور  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هک  مینادـب  دـیاب  ثیداحا  هنوگ  نیا  مهف  ةرابرد 
.دیراذگب رانک  ار  نآ  نآرق ، اب  تفلاخم  تروص  رد  دینک و  هضرع  نآرق  هب  ار  نآ  دیسر ، امش  هب 

: دومرف ینخس  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اهر تسا ، نآرق  فلاـخم  هچنآ  دـیریگب و  تسا ، نآرق  قـفاوم  هچنآ  ؛(1)  ُهوُعَدَـف ِهَّللا  َباَتِک  ََفلاَخ  اَم  ُهوُذُـخَف َو  ِهَّللا  َباَتِک  َقَفاَو  اـم 
.دینک

یم نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـینک ؛ تعاطا  دـشاب ، ملاظ  دـنچره  هعماج ، مکاح  زا  هک  تسا  هدـمآ  تنـس  لها  عباـنم  یخرب  رد 
زا مینک و  تعاطا  وا  زا  دـیابن  دـنک ، یم  هانگ  یـسک  رگا  هک  دـهد  یم  روتـسد  هیآ  نیا   (2) ((. اروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ  ْمُْهنم  ْعُِطتال  : )) دـیوگ

.دوش یم  مولعم  ثیدح  نیا  ندوب  یلعج  یگتخاس و  اج  نیمه 

وا زا  ناشیا  تسا و  هدش  عقاو  مالسلا  مهیلع  همئا  دییأت  دروم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رـسپ  دیز ، بانج  مایق  رما ، نیا  دیؤم 
دافم ةرابرد  لاؤس  هک  یثیدح  قبط  هک  نآ  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید ، يا  هنومن  رد  نینچ  مه  .دندرک  تیامح 

ص 69. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
هیآ 24. ناسنا ، - 2
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فورعم و رما  هب  قیوشت و  دـعب ، ياه  نامز  رد  هچ  ماشه و  نامز  رد  هچ  جورخ ، يارب  نکل  دـنناد ، یمن  زیاـج  ار  ماـیق  دوخ  دوب  نآ 
: دندومرف هدرک و  هراشا  عمتجم  ناطلس  لزلزت 

(1)؛ ِِهلاَـیِع ُهَقَفَن  یلع  َجَرَخ َو  دـمحم  ِلآ  ْنِم  َّیِجِراَْـخلا  َّنَأ  ُتْدِدََول  دـمحم َو  ِلآ  ْنِم  ُّیِجِراَْـخلا  َجَرَخ  اَـم  ٍْریَِخب  ِیتَعیِـش  اـَنَأ َو  ُلاَزَأاـَل 
جورخ و یناسک  هک  یمادام  نوچ  مشاب ، اه  نآ  جراخم  راد  هدـهع  نم  دـننک و  جورخ  دـمحم  لآ  زا  هک  یناسک  اـت  متـشاد  تسود 

.میتسه یتحار  رد  منایعیش  نم و  دننک ، مایق 

میناوت یم  هنوگچ  تسا ، بیاغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  لاح  رـصع ، ماما  زا  تعاطا  موزل  دوجو  اب  شـسرپ : . 2
؟ میا هدرک  راتفر  ناشیا  ۀتساوخ  قبط  رب  هک  میوش  نئمطم 

زا يوریپ  هب  ار  ام  هکلب  دـنا ، هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  خـساپ :
: دنا هدومرف  هدرک و  شرافس  دنتسه ، ترضح  نآ  ماع  باّون  هک  اوقتاب  لداع و  ناسانش  مالسا  اهقف و 

هعماج و ثداوح  رد  ؛(2)  مِْهیَلَع ِهَّللا  ُهَّجُح  اَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَف  ُهَِعقاَْولا  ُثِداَوَْحلا  اَّمَأ 

ص 54. ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  - 1
ص484 . ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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نایم رد  تّجح  ار  اه  نآ  نم  هک  دـینک  هعجارم  نایهقف ) ینعی   ) دـننک یم  لقن  ار  اـم  مولع  هک  ینادنمـشناد  اـملع و  هب  اهدـمآ ، شیپ 
.متسه ناشیا  رب  ادخ  تجح  مدوخ  مداد و  رارق  امش 

غالبا ام  هب  لداع  ِطیارشلا  عماج  هیقف  قیرط  زا  هک  ادخ  مکح  نامرف  هب  شوگ  تالکشم ، ثداوح و  رد  هک  تسا  مزال  ام  رب  نیاربانب ،
: دومرف نآ  ةرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دراد  یتایصوصخ  دهتجم  نیا  هتبلا  میشاب ؛ دوش ، یم 

تسا ماوع  رب  دشاب ، یم  یلوم  رما  عیطم  تسا و  فلاخم  دوخ  سفن  اب  تسا و  دوخ  نید  ظفاح  هدوب و  شسفن  بقارم  هک  یهیقف  ره 
(1) .ناشمامت هن  ددرگ ، یم  یعیش  ياهقف  زا  یخرب  لومشم  اهنت  طیارش  نیا  و  دننک ، دیلقت  یهیقف  نینچ  زا  هک 

ره مالـسا ، رظن  زا  لـقع و  رظن  زا  یلو  تسین ، موـصعم  ماـما  دـهتجم  هچرگا  .تـسا  لداـع  دـهتجم  زا  تعاـطا  اـم  ۀـفیظو  نیارباـنب ،
هدرکن یهابتـشا  تفر و  تسرد  ار  هار  هیقف  رگا  .دریگب  کمک  هیقف  زا  همانرب  نتفرگ  رد  اـی  دـشاب و  هیقف  شدوخ  دـیاب  اـی  یناملـسم 

شتامحز رطاخ  هب  مه  زاب  تسا ، هدادن  ماجنا  یمومع  ياطخ  تسا و  هدوب  لداع  نوچ  تفر ، یهابتـشا  مه  رگا  دراد و  رجا  ود  دوب ،
هک نیا  لثم  دـنک ؛ یمن  داجیا  یلکـشم  مه  زاب  تسا ، هدرک  ار  اطخ  نـالف  هیقف ، نـالف  تفگ : دـش و  ادـیپ  یـسک  مه  رگا  .دراد  رجا 

هجوتم یهاگ  ناسنا 

ص299. مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریسفت  - 1
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.دنک هراپ  دریگب و  ار  هخسن  دناوت  یمن  یسک  اما  تسا ، هدوبن  رثؤم  کشزپ  نالف  ياود  نالف  هک  دوش  یم 

ملظ و زا  رپ  ایند  هک  دنک  یم  روهظ  ینامز  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسا : هدمآ  یناوارف  ثیداحا  رد  شـسرپ : . 3
؟ تسا روهظ  طیارش  ندرک  هدامآ  هب  يزاین  هچ  تسا  هنوگ  نیا  رگا  .دوش   متس 

: دیوگ یم  ثیداحا  نیا  .تسا  قرف  ملاظ  ملظ و  نیب  تسا و  هدـمآ  ًاْملُظ »  » ترابع يودـهم ، تایاور  رد  هک  درک  تقد  دـیاب  خـساپ :
نیا راوید  یتقو  دییوگ : یم  تقو  کی  امش  ًالثم  اریز  تسا ، قرف  ود  نیا  نیب  هک  دینک  هجوت  ملاظ ! زا  رپ  هن  دوش ، یم  ملظ  زا  رپ  ایند 
.دوش دود  زا  رپ  اج  نیا  هک  منک  یم  دیفـس  ار  اج  نیا  یتقو  دـییوگ : یم  یهاگ  اما  دـیوش ؛ يراگیـس  همه  هک  منک  یم  دیفـس  ار  اج 
کی تسا  یفاک  دوش ؛ دود  زا  رپ  قاتا  نآ  ۀـجیتن  رد  هدز و  شتآ  ار  نآ  دروایب و  اج  نیا  ار  تخرد  هنت  کی  رفن ، کی  تسا  نکمم 

نیا نیاربانب ، .دـنک  داسف  زا  رپ  ار  هقطنم  کـی  لیئارـسا ، لـثم  يروشک  تسا  نکمم  دـشکب و  نجل  هب  ار  اـیند  اـکیرمآ  دـننام  تلود 
زا رپ  ایند  دیاب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ًاموزل  ندش ، رپ  نیا  دوش و  ملظ  زا  رپ  ایند  هک  دـیآ  یم  ترـضح  ینامز  هک  دـیوگ  یم  ثیداحا 

.دنا هدرکن  روهظ  زونه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اما  تسا ، هدش  ملظ  زا  رپ  نآلا  نیمه  ایند  نآ ، رب  هوالع  دوش ؛ ملاظ 
.تسا روهظ  طیارش  دوبن  هکلب  تسین ، بلطم  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  تلع  هک  دوش  یم  مولعم 
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ملظ ناوت  یم  هنوگچ  لاح  تسا ؛ داسف  ملظ و  ندرب  نیب  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  ۀفـسلف  هک ، نیا  رخآ  ۀتکن 
!؟ تسناد ناشیا  روهظ  طرش  ار  يرگداسف  و 

؟ تسا ملظ  ربارب  رد  یتوافت  یب  توکس و  يانعم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  ایآ  شسرپ : . 4

ات میراذـگب و  تسد  يور  تسد  هک  تسین  نآ  دیـشروخ  راظتنا  ياـنعم  اـما  میتسه ، ادرف  دیـشروخ  عولط  رظتنم  بش  ره  اـم  خـساپ :
یلو میتسه ، ناتـسبات  ندیـسرارف  رظتنم  ناتـسمز  رد  ام  .دنک  یم  نشور  ار  دوخ  قاتا  سک  ره  هکلب  میرب ، رـس  هب  یکیرات  رد  حـبص 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  .مینکن  مرگ  ار  دوخ  قاتا  میزرلب و  ناتسمز  رد  هک  تسین  انعم  نآ  هب  ناتـسبات  راظتنا 
.مییآرب هعماج  دوخ و  حالصا  ددص  رد  مینک و  هزرابم  ملظ  اب  دوخ  ِناوت  رادقم  هب  دیاب  زین  فیرشلا 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ندـمآ  راظتنا  ار  لـمع  نیرتهب  »(1) و  جرَفلا ُراظتنا  لاـمعالا  ُلـضفأ  : » میناوخ یم  تاـیاور  رد  رگا 
نارظتنم نیاربانب ، لامعالا ؛» لضفا  : » تسا لـمع  هکلب  تسین ، تلاـح  راـظتنا ، ثیداـحا ، نیا  ساـسا  رب  دـنا ، هتـسناد  فیرـشلا  هجرف 
.دنیـشن یمن  مارآ  هناخ  رد  تسا ، نامهم  رظتنم  هک  یـسک  .دنـشاب  حـلاص  دوخ  دـیاب  ِحلـصم  نارظتنم  .دنـشاب  لمع  لها  دـیاب  یعقاو 

.تسا نارگید  يزاس  هاگآ  قح و  هب  توعد  فورعم ، هب  رما  يزاسدوخ ، تبیغ ، نامز  رد  مدرم  ۀفیظو  يرآ ،

ص208. ج 75 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقابدمحم  - 1
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تماقتسا ربص و  تبیغ ، رصع  ياه  ناحتما  اهالب و  رد  تیقفوم  یلصا  لماوع  هلمج  زا  زین  روهظ و  یناسنا  طیارش  زا  یکی  شـسرپ : . 5
؟ دناد یم  هچ  ار  تالکشم  رب  ربص  هار  میرک ، نآرق  .تسا 

هراشا

: تسا رارق  نیا  زا  دهد ، یم  هئارا  ام  هب  نآرق  هک  ییاه  هار  خساپ :

یهلا ینیب  ناهج  نتشاد  . 1

ههجاوم رد  یهلا ، ینیب  ناهج  نتشاد  رطاخ  هب  اه  نیا  دیامرف : یم  دنتسه ، روبص  اه  یتخس  ربارب  رد  هک  ینامیااب  دارفا  حدم  رد  نآرق 
همه و ام  ياه  تمعن  ام و  دوجو  میا ، هتشادن  وا  زا  مه  یبلط  میرادن ، دوخ  زا  یلالقتسا  میتسه ، ادخ  يارب  ام  دنیوگ : یم  ثداوح  اب 

.(1) (( َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  اُولاق  ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  (( ؛ میتسین شیب  يراد  تناما  ام  تسوا و  زا  همه 

سرد و سالک  ناهج ، مامت  اه ، نآ  دید  زا  اریز  دنرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  اهنت  نارگید ، هب  یگدـنهانپ  یگتخابدوخ و  ياج  هب  نارباص ،
زین نآ  ياه  یتخـس  دیادش و  تسین و  هدکترـشع  هاگباوخ و  ندنام ، ياج  ایند ، .مینک  دشر  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  شیامزآ  نادـیم 

، نیاربانب مینک ؛ تکرح  رت  عیرـس  رتدـنت و  ات  دوش  غاد  ام  ياپ  ریز  هک  تسا  نآ  يارب  اه  يراوگان  .تسین  دـنوادخ  يرهم  یب  ۀـناشن 
زا یبایماک  اهدادعتسا ، ندش  افوکش  اریز  تسا ، ینیریش  زین  اه  یخلت  رد 

هیآ 156. هرقب ، - 1
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.دنک یم  هدامآ  ثداوح  اب  حیحص  دروخرب  يارب  ار  ناسنا  ینیب ، ناهج  دید و  نیا  .دراد  لابند  هب  ار  یهلا  ياه  شاداپ 

یهلا ياه  تنس  زا  یهاگآ  . 2

تشهب هب  یتمحز  جنر و  شیامزآ و  چیه  نودب  هک  دیتسین  نیـشیپ  ياه  ناسنا  زا  توافتم  زورما  ياه  ناسنا  امـش  دیامرف : یم  نآرق 
: دیوش هدومزآ  دیریگ و  رارق  ثداوح  نیرت  تخس  نایرج  رد  رگید  ياه  تیصخش  اه و  تما  نوچمه  دیاب  هکلب  دیسرب ،

َنیذَّلا ُلوُسَّرلا و  َلوُقَی  یّتَح  اُولِزلُز  ُءارَّضلا و  ُءاساَبلا و  مُْهتَّسَم  ْمُکشیپ  نِم  اوَلَخ  َنیذَّلا  ُلَثَم  مُِکتأَی  اَّمل  َهَّنَجلا و  اُولُخدَت  نا  ُمْتبِسَح  ما  ))
تما ثداوح  اب  هک  نیا  نودب  دیوش ، یم  تشهب  دراو  هک  دـینک  یم  نامگ  ایآ   (1) ؛)) ٌبیرَق ِهّللا  َرصَن  َّنا  الا  ِهّللا  ُرصَن  یتَم  ُهَعَم  اُونمآ 
نانآ همه  بارطضا  هک  ییاج  ات  دیسر  اه  نآ  هب  اه  یتخس  عاونا  هک  دندوب  یمدرم  امش  زا  شیپ  نانمؤم  دینک !؟ دروخرب  نیشیپ  ياه 

.تسا کیدزن  ادخ  يرای  دیشاب ! هاگآ  ادخ ؟ يرای  تساجک  دنتفگ : نانمؤم  ربمایپ و  تفرگارف و  ار 

هیآ 214. هرقب ، - 1
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؛ تسامـش تبون  نونکا  و  دنا ، هدـش  تامیالمان  نیرت  تخـس  راچد  بلط  قح  نامیا و  اب  دارفا  خـیرات ، لوط  رد  دـیوگ : یم  هیآ  نیا 
یهلا تنـس  کی  نیا  دیا ؛ هدش  تالکـشم  اه و  یتخـس  نیا  راتفرگ  هک  دـیتسه  امـش  اهنت  هن  دراد و  یگزات  اه  يراوگان  هن  نیاربانب ،

ات دینک  دای  ار  نیـشیپ  ياه  تما  ناربمایپ و  خیرات   (1) ؛))...  ِباتِکلا ِیف  رُکذا  َو  : )) دیامرف یم  ررکم  نآرق  .دوش  یط  دـیاب  هک  تسا 
اُولوا َرَبَص  امَک  ِربصاَف  : )) دـیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هاگ  نآ  تسا ؛ هدوب  امـش  يارب  اه  يراوگاـن  دـینکن  رکف 

! شاب روبص  ایبنا  ریاس  دننام  زین  وت   (2) ؛)) ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَعلا 

ام .دنک  یم  ادیپ  يرتشیب  یگدامآ  یناگمه ، یمومع و  مه  تسا و  تنـس  نوناق و  کی  مه  اه ، يراوگان  هک  دنادب  رگا  ناسنا  يرآ ،
نتفرگ هزور  ناضمر ، هام  ریغ  رد  اـما  دنتـسه ، هزور  هاـم  نآ  رد  مدرم  مومع  نوچ  میریگ ، یم  هزور  تحار  یلیخ  ناـضمر ، هاـم  رد 

.تسا راوشد  تخس و 

ناشربص یگنوگچ  نارباص و  اب  ییانشآ  . 3

هتفگ و نخـس  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  .تسا  ثداوـح  اـب  دروـخرب  رد  تیقفوـم  ياـهزمر  زا  یکی  ناینیـشیپ ، تماقتـسا  زا  عـالطا 
ربارب رد  یهلا  ناربمایپ  دـیامرف : یم  نآرق  .تسا  هدرک  ناـیب  نیـشیپ  ياـه  تما  دارفا و  زا  ار  تماقتـسا  ربص و  ياـه  لدـم  اـهوگلا و 

دوخ نافلاخم  نیرت  تخسرس 

41 و 51. تایآ میرم ، - 1
هیآ 35. فاقحا ، - 2
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توعد هب  هک  ینارحاـس  هک  ناـنچ  درک ؛ میهاوخ  تماقتـسا  امـش  رازآ  ربارب  رد  اـم   (1) ؛)) انوُُمْتیَذآ اـم  یلَع  َّنَِربْصََنل  َو  :)) دـنتفگ یم 
نامیا دـندرب ، یپ  یـسوم  تیناـقح  هب  هک  نیمه  دـندوب ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ندرک  موکحم  هلباـقم و  يارب  نوعرف 

ره یناوت و  یم  يراـک  ره   (2) ؛)) اینُّدلا هایَحلا  ِهِذه  یـضقَت  امَّنا  ٍضاق  َْتنا  ام  ِْضقاَف  : )) دنتفگ نوعرف  تادیدهت  ربارب  رد  دـندروآ و 
.میراد یمنرب  تسد  ّقح  ریسم  زا  میا و  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هار  ام  نک ! ارجا  ام  ةراب  رد  یهاوخ  یم  یمکح 

لمحت ربص و  رد  هدـنیآ  رارـسا  هب  ملع  هک  هنوگ  نامه  تسا ، رثؤم  رایـسب  ناسنا  يراـبدرب  ربص و  رد  هتـشذگ ، خـیرات  هب  ملع  يرآ ،
لمحت ربص و  يرادن ، ربخ  نم  راک  ثداوح و  رارسا  زا  وت  نوچ  تفگ : یسوم  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  .دراذگ  یم  رثا  ناسنا 

(3) ((. ًاربُخ ِهب  ْطُِحت  َمل  ام  یلَع  ِربصَت  َفیَک  و  : )) درک یهاوخن 

ادخ روضح  هب  هجوت  . 4

رظان رـضاح و  لاح ، همه  رد  تسا و  هاگآ  وا  راکفا  یتح  راتفر و  لامعا و  مامت  رب  دنوادخ  هک  دشاب  هتـشاد  رواب  دنادب و  ناسنا  رگا 
ربارب رد  تسوا ، رب 

هیآ 12. میهاربا ، - 1
هیآ 72. هط ، - 2

هیآ 68. فهک ، - 3
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نوراه یسوم و  هب  دنوادخ  .تفر  دهاوخ  نآ  لابقتسا  هب  دوخ  هدش و  نیریش  یهاگ  ناسآ و  وا  رب  اه  یتخس  هدرک و  ربص  تالکشم 
دینادب دینک ! توعد  یتسرپاتکی  هب  ار  وا  دیناسرب و  وا  شوگ  هب  ار  دوخ  ّقح  نخس  دیورب و  نوعرف  دزن  امش  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع 

(1) ((. يرا ُعَمْسا َو  امُکَعَم  ینَّنا  : )) مونش یم  ار  ناتیاهوگو  تفگ  منیب و  یم  ار  ناتراک  متسه ؛ امش  اب  نم 

: زاسب یتشک  ام  رظن  ریز  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هب  نامیااب ، دارفا  تاجن  حون و  موق  باذع  يارب  دنوادخ  نینچ  مه 
هدرک و هرخـسم  ار  وا  راّـفک  درک ، عورـش  ار  یتـشک  نتخاـس  هک  نیمه  مالـسلا  هیلع  حوـن  ترـضح   (2) ((. اِنُنیْعِاب َکلُفلا  ِعَنْـصا  و  ))
رد مالسلا  هیلع  حون  ترضح  تمواقم  بجوم  هک  يزیچ  یلو  يا ! هدز  يراّجن  هب  تسد  نونکا  تفرگن و  امش  ِيربمایپ  ایوگ  دنتفگ :

نامیا و نینچ  .تسام  رظن  ریز  وت  راک  یتسه و  اـم  مشچ  شیپ  وت  هک : دوب  لاـعتم  يادـخ  ۀـلمج  ناـمه  دـش ، یم  اـه  هنعط  نیا  ربارب 
.دنک یم  هدنز  ناسنا  رد  ار  تماقتسا  حور  یشنیب ،

یهلا شاداپ  هب  هجوت  . 5

یتخس لمحت  اریز  تسا ، یهلا  شاداپ  رجا و  تبثم و  راثآ  هب  هجوت  دنک ، یم  هدنز  ناسنا  رد  ار  تماقتسا  حور  هک  يدراوم  هلمج  زا 
یم مشچ  هب  اـهزایتما  نـیا  زا  یناوارف  ياـه  هنوـمن  نآرق  رد  .درادرب  رد  ناـسنا  يارب  ار  يورخا  يوـیند و  شاداـپ  نـیرت  گرزب  اـه ،

.دروخ

هیآ 46. هط ، - 1
هیآ 37. دوه ، - 2
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: همان باتک 

میرک نآرق  . 1

.ق مق 1403 نیسردم ، ۀعماج  لاصخلا ، قودص ،) خیش   ) نیسح نب  یلع  نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 2

.ق 1378 اج ، یب  ناهج ، اضرلا ، رابخأ  نویع  هیوباب ، ، نبا  . 3

.ق مق 1397 هیمالسالا ، بتکلاراد  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، ، نبا  . 4

نارهت 1367. هیمالسالا ، بتکلاراد  لامعالا ، لابقا  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 5

.ق زیربت 1381 یمشاه ، ینب  هبتکم  همغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، . 6
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، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هسردم  مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریسفت  یلع ، نب  نسح  دمحموبا  يرکسع ، ماما  . 7
.ق مق 1409

.ق مق 1404 نیسردم ، ۀعماج  لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  نسح  ینارحب ، . 8

.ق نارهت 1416 تثعب ، داینب  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاهدیس ، ینارحب ، . 9

نارهت 1382. شناد ، يایند  هحاصفلا ، جهن  مساقلاوبا ، هدنیاپ ، . 10

.ق مق 1409 مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 11

.ق مق 1401 رادیب ، رثألا ، هیافک  دمحم ، نب  یلع  یمق ، زازخ  . 12

.ات یب  مق ، هرجهلاراد ، هغالبلا ، جهن  نیسح ، نب  دمحم  یضر ، . 13

.ق دهشم 1403 یضترم ، جاجتحالا ، یلع ، نب  دمحا  یسربط ، . 14

.ق مق 1413 هثعبلا ، هسسؤم  همامإلا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نب  دمحم  یلمآ ، يربط  . 15

.ق مق 1415 نایلیعامسا ، نیلقثلارون ، ریسفت  هعمج ، نب  یلع  دبع  يزیوح ، یسورع  . 16

.ق نارهت 1380 هیملع ، هناخپاچ  یشایعلا ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، . 17
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.ق نارهت 1415 ردصلا ، یفاصلا ، رظیسفت  نسحمالم ، یناشاک ، ضیف  . 18

مق 1389. ارهزلا ، همطاف  نانجلا ، حیتافم  سابع ، خیش  یمق ، . 19

مق 1367. باتکلاراد ، يریازج ، يوسوم  بیطدیس  قیقحت : یمق ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق ، . 20

نارهت 1365. هیمالسإلا ، بتکلاراد  یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 21

.ق توریب 1404 ءافولا ، هسسؤم  راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 22

.ق 1411 مق یمالسا ، فراعم  هسسؤم  هبیغلا ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  . 23

.ش 1366 مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 24

.ق 1413 مق دیفم ، خیش  ةرگنک  داشرإلا ، نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، . 25

.ق نارهت 1397 قودص ، هبتکم  هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، . 26

.ق مق 1408 تیبلا ، لآ  هسسؤم  لئاسولا ، كردتسم  نیسحازریم ، يرون ، . 27

.ق توریب 1422 یملعألا ، هسسؤم  بصانلا ، مازلا  یلع ، يرئاح ، يدزی  . 28
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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
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 : 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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