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ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  حرش 

: هدنسیون

یناتسلگ ینیما  دمحم 

: یپاچ رشان 

نیذآ رهپس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  12حرش 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 15تسرهف 

25راتفگشیپ

27زور 1

27هراشا

دوش یمن  باجتسم  اهاعد  یخرب  ارچ  لوا : زور  ياعد  27حرش 

؟ دهد یم  رییغت  ار  ردق  اضق و  اعد  29ایآ 

36زور 2

36هراشا

وا بضغ  زا  يرود  ادخ و  ياضر  هب  برقت  مود : زور  ياعد  36حرش 

42زور 3

؟ میوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هنوگچ  موس : زور  ياعد  42حرش 

47زور 4

47هراشا

مراهچ زور  ياعد  رد  ادخ  رکذ  ینیریش  مراهچ : زور  ياعد  47حرش 

دش نفد  هفوک  رد  هک  یناملسم  49نیلوا 

!؟  منک كرد  ار  ادخ  رکذ  ینیریش  54هنوگچ 

اه شزرا  راد  ثاریم  54سیوا ،

56زور 5

56هراشا

مجنپ زور  ياعد  رد  تداعس  یتخبشوخ و  دیلک  مجنپ : زور  ياعد  56حرش 
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نیرفغتسم زا  هنومن يا  نرق  58سیوا 

تداعس یتخبشوخ و  دیلک  ردام  هب  58مارتحا 

62زور 6

62هراشا

مشش زور  ياعد  رد  يدنلبرس  تزع و  زار  مشش : زور  ياعد  62حرش 

ناسنا يراوخ  لماع  63هانگ ؛

ناگدش راوخ  زا  هنومن يا  اروعاب  64معلب 

مینک يرود  یهلا  بضغ  تابجوم  67زا 

نارازگراک يوگلا  نیطقی  نب  68یلع 

71زور 7

71هراشا

! دنتسین هزور  هک  یناراد  هزور  متفه : زور  ياعد  71حرش 

میهاوخب کمک  ادخ  زا  نتفرگ ، هزور  72يارب 

.تسا بجاو  لاح  همه  رد  هک  یبجاو  75زامن ،

(: مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  زیگنا  باجعا  77تاجانم 

80زور 8

80هراشا

حلاصان زا  حلاص  دارفا  صیخشت  راکهار  متشه : زور  ياعد  80حرش 

؟ دبای یم  الج  هنوگچ  81بلق 

یعامتجا بحتسم  کی  مالس » »85

ناسنا تداعس  زمر  ناحلاص ؛  اب  86ینیشنمه 

89زور 9

89هراشا

دنوادخ هعساو  تمحر  زا  ییاه  هنومن  مهن : زور  ياعد  89حرش 

: شاّبن لولهب  زیگنا ! تفگش  92تیاکح 

هللا دبعابا  هنامیرک  94دروخرب 
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یحایر دیزی  نب  رح  94اب 

96زور 10

96هراشا

؟ میشاب لکوت  لها  هنوگچ  تسیچ و  لکوت  مهد : زور  ياعد  96حرش 

103زور 11

103هراشا

ناضمر كرابم  هام  مهدزای : زور  ياعد  103حرش 

یکین ناسحا و  هب  نید  ناگرزب  104مامتها 

نک شوماخ  ناوج  نیا  هب  ار ، تترخآ  ایند و  شتآ  107وتایادخ 

111زور 12

111هراشا

؟ تسیچ رد  یمدآ  تنیز  مهدزاود : زور  ياعد  111حرش 

فافع هار  113جاودزا 

تسادخ ناسر  116يزور 

119زور 13

119هراشا

میوش رود  اه  یکاپان  زا  هنوگچ  مهدزیس : زور  ياعد  119حرش 

!؟ میوشب رود  اه ، یکاپان  اه و  يدب  زا  120هنوگچ 

! ناسنا رب  زیچ  دنچ  ملع  ندوب  122ناهنپ 

126زور 14

126هراشا

دنک یم  دیماان  ار  ام  هنوگچ  ناطیش  مهدراهچ : زور  ياعد  126حرش 

میوشن سویام  ادخ  تمحر  129زا 

134زور 15

134هراشا

مینک ادیپ  ردص  حرش  هنوگچ  مهدزناپ : زور  ياعد  134حرش 
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مینک ادیپ  ردص  حرش  137هنوگچ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو  هناهب  140هب 

ترضح يرهاظ  تفالخ  بصغ  يارب  هیواعم  یشک  141رکشل 

یلیمحت حلص  زا  سپ  ترضح  145تبرغ 

147زور 16

147هراشا

دنک یم  رود  ادخزا  ار  ناسنا  رارشا  اب  تقافر  مهدزناش : زور  ياعد  147حرش 

: نیشنمه نیرتهب  149نآرق 

نیحلاص زا  هنومن يا  دورمن  رتخد  151هضعر 

155زور 17

میشابن نمیا  ناطیش  رکم  زا  مهدفه : زور  ياعد  155حرش 

مهم تیصو  157راهچ 

لاعتم قح  زا  ناطیش  تساوخرد  160راهچ 

165زور 18

میبایرد ردق  ياهبش  رد  ار  رحس  تاکرب  مهدجیه : زور  165ياعد 

173زور 19

میبایرد ردق  ياهبش  رد  ار  رحس  173تاکرب 

ردق ياه  بش  رد  تاجانم  نآرق و  توالت  هب  هژیو  175مامتها 

نآ يانعم  تبیغ و  تقیقح  رد  177یقیقحت 

تسا تاریخ  قیداصم  زا  نداد  يراطفا  مهدزون : ياعد  181حرش 

خیرات مولظم  لوا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملا 183ریما 

؟  میسانشب رتشیب  ار  يدارم  مجلم  184نبا 

مهدزون بش  رد  نینموملا  ریما  تالاح  زا  186یشرازگ 

190زور 20

190هراشا

تسا نآ  ربدت  رد  نآرق  توالت  تلیضف  متسیب : زور  ياعد  190حرش 
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؟ میوشب تشهب  لها  191هنوگچ 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  لیاضف  هب  194يزیرگ 

ناهانگ ششخب  زاس  هنیمز  یلع  197تبحم 

199زور 21

؟ دیرفآ ار  ناطیش  ارچ  دنوادخ  مکی : تسیب و  زور  199ياعد 

لیئربج هب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  يداتسا  201ماقم 

؟ دش هداد  ناراوگرزب  نیا  هب  دنوادخ  فرط  زا  اهماقم  نیا  203ارچ 

مالسلا امهیلع  یسوم  حون و  ترضح  هب  ناطیش  205هظعوم 

208زور 22

208هراشا

؟ مینک بلج  ار  یهلا  تیاضر  هنوگچ  مود : تسیب و  زور  ياعد  208حرش 

یهلا تیاضر  زیواتسد  نیرتگرزب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تماما  زا  210عافد 

تشذگ یهلا  تیاضر  بلج  تهج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یگدنز  211تایح و 

215زور 23

215هراشا

؟ تسیچ نامیا  رد  رایعم  موس : تسیب و  زور  ياعد  215حرش 

اه بلق  ناحتما  كالم  نینموملا  ریما  216تیالو 

نیتسار مالسا  اب  هلباقم  يارب  دوهی  ینیمز  ریز  ياه  220تکرح 

نینمؤملاریما خیرات  مولظم  زا  دوهی  221ماقتنا 

ثیدح تباتک  لقن و  عنم  223تبیصم 

225زور 24

225هراشا

درک یم  تدابع  ار  ادخ  هنوگچ  ملاع  تیصخش  نیرت  مولظم  مراهچ : تسیب و  زور  ياعد  225حرش 

نامورحم نیشنمه  228یلع 

ملاع تیصخش  نیرت  مولظم  229یلع 

؟  دراد دوجو  تسا و  هدش  هدیرفآ  تشهب  230ایآ 
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233زور 25

233هراشا

لامعا یلوبق  طرش  مالسلا ؛) هیلع  ) یلع تبحم  مجنپ : تسیب و  زور  ياعد  233حرش 

لامعا یلوبق  طرش  مالسلا ؛ ) هیلع  ) یلع 234تبحم 

( مالسلا هیلع  ) نینموملاریما تبحم  تلیضف  رد  بیجع  235یتیاور 

تسین یندش  شوماخ  ادخ  239رون 

ناگدنوش راوخ  زا  هنومن يا  240دیزی 

243زور 26

243هراشا

تسا دنوادخ  رکشت  دروم  يریخ  لمعره  مشش : تسیب و  زور  ياعد  243حرش 

: نیحلاص زا  هنومن يا  رامت  245مثیم 

250زور 27

دوش یم  نموم  يداش  ثعاب  هنوگچ  هبوت  متفه : تسیب و  زور  ياعد  250حرش 

هانگ راثآ  وحم  252هبوت و 

255زور 28

255هراشا

تسا جع ) ) نامز ماما  دیکات  دروم  هک  یلامعا  متشه : تسیب و  زور  ياعد  255حرش 

267زور 29

267هراشا

ینتفای تسد  یماقم  ناهانگ ؛ زا  تمصع  مهن : تسیب و  زور  ياعد  267حرش 

ینتفای تسد  یماقم  ناهانگ  زا  269تمصع 

يدع نب  رجح  بانج  لئاضف  هب  270یهاگن 

رجح بانج  تداهش  زا  نینموملا  ریما  یبیغ  271ربخ 

276زور 30

276هراشا

تسا هدومن  یفخم  تعاط  رد  ار  دوخ  تیاضر  دنوادخ  ما : یس  زور  ياعد  276حرش 
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رطف دیع  بش  لامعا  278تلیضف و 

تسا هدرک  یفخم  زیچ ، راهچ  رد  ار  زیچ  راهچ  278دنوادخ 

: 279تیاکح

283تیاکح

باتک هطساواب  ای  هطساویب  دانسا  286عبانم و 

زکرم 292هرابرد 
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ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  حرش 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  -، 1317 دمحم ، یناتسلگ ، ینیما  : هسانشرس

.یناتسلگ ینیما  دمحم  باتک /]  ] ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  حرش  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1395 نیذآ ، رهپس  مق : : رشن تاصخشم 

.م 11×17س  .ص ؛  280: يرهاظ تاصخشم 

9-26-6920-600-978: لایر  150000: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

ریسفت دقن و  ناضمر --  هام  ياهاعد  : عوضوم

Prayers of Ramadan -- Criticism and interpretation :* عوضوم

1395 775 فلا ر80422   / BP270: هرگنک يدنب  هدر 

297/772: ییوید يدنب  هدر 

4245894: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  حرش 

یناتسلگ ینیما  دمحم 

2  : ص
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ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  حرش  باتک :  مان 

یناتسلگ ینیما  دمحم  ّفلؤم :  مان 

فلؤم رشان : 

هارمه 09132793915 فلؤم :  نفلت 

لوا پاچ :  تبون 

زییاپ 1382 پاچ :  خیرات 

یبیج عطق : 

2000 ژاریت : 

مق رهپس  هناخپاچ : 

ص:3
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بلاطم تسرهف 

ياهاعد 1 حرش 

تنرتنا 1 رد  ناضمر  هام  هنازور 

یناتسلگ 1 ینیما  دمحم 

همانسانش 4

بلاطم 5 تسرهف 

ياهاعد 15 حرش 

تنرتنا 15 رد  ناضمر  هام  هنازور 

یناتسلگ 15 ینیما  دمحم 

راتفگشیپ 15

17 لوا ؛ زور  ياعد  حرش 

دوش 17 یمن  باجتسم  اهاعد  یخرب  ارچ 

20 دهد ؟ یم  رییغت  ار  ردق  اضق و  اعد  ایآ 

مود 27 زور  ياعد  حرش 

زا 27 يرود  ادخ و  ياضر  هب  برقت 

وا 27 بضغ 
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موس 33 زور  ياعد  حرش 

33 میوش ؟ رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هنوگچ 

مراهچ 39 زور  ياعد  حرش  ب 

ياعد 39 رد  ادخ  رکذ  ینیریش 

مراهچ 39 زور 

دش 41 نفد  هفوک  رد  هک  یناملسم  نیلوا 

ار 46 ادخ  رکذ  ینیریش  هنوگچ 

46 منک !؟  كرد 

اه 46 شزرا  راد  ثاریم  سیوا ،

مجنپ 49 زور  ياعد  حرش 

رد 49 تداعس  یتخبشوخ و  دیلک 

مجنپ 49 زور  ياعد 

نیرفغتسم 51 زا  يا  هنومن  نرق  سیوا 

ردام 51 هب  مارتحا 

تداعس 51 یتخبشوخ و  دیلک 

مشش 55 زور  ياعد  حرش 

يدنلبرس 55 تزع و  زار 

مشش 55 زور  ياعد  رد 
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ناسنا 56 يراوخ  لماع  هانگ ؛

ناگدش 57 راوخ  زا  يا  هنومن  اروعاب  معلب 

مینک 61 يرود  یهلا  بضغ  تابجوم  زا 

نارازگراک 61 يوگلا  نیطقی  نب  یلع 

متفه 65 زور  ياعد  حرش 

65 دنتسین ! هزور  هک  یناراد  هزور 

میهاوخب 66 کمک  ادخ  زا  نتفرگ ، هزور  يارب 

.تسا 69 بجاو  لاح  همه  رد  هک  یبجاو  زامن ،

71 مالسلا :) هیلع   ) یلع ترضح  زیگنا  باجعا  تاجانم 

متشه 74 زور  ياعد  حرش 

حلاصان 74 زا  حلاص  دارفا  صیخشت  راکهار 

75 دبای ؟ یم  الج  هنوگچ  بلق 

یعامتجا 79 بحتسم  کی  مالس » »

ناسنا 80 تداعس  زمر  ناحلاص ؛  اب  ینیشنمه 

مهن 83 زور  ياعد  حرش 

دنوادخ 83 هعساو  تمحر  زا  ییاه  هنومن 

86 شاّبن : لولهب  زیگنا ! تفگش  تیاکح 

مالسلا 88 هیلع  هللا  دبعابا  هنامیرک  دروخرب 

ص:6
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یحایر 88 دیزی  نب  رح  اب 

مهد 90 زور  ياعد  حرش 

هنوگچ 90 تسیچ و  لکوت 

90 میشاب ؟ لکوت  لها 

مهدزای 97 زور  ياعد  حرش 

ناضمر 97 كرابم  هام 

یکین 98 ناسحا و  هب  نید  ناگرزب  مامتها 

ناوج 101 نیا  هب  ار ، تترخآ  ایند و  شتآ  وتایادخ 

نک 101 شوماخ 

مهدزاود 105 زور  ياعد  حرش 

105 تسیچ ؟ رد  یمدآ  تنیز 

فافع 107 هار  جاودزا 

تسادخ 110 ناسر  يزور 

مهدزیس 113 زور  ياعد  حرش 

میوش 113 رود  اه  یکاپان  زا  هنوگچ 

114 میوشب !؟ رود  اه ، یکاپان  اه و  يدب  زا  هنوگچ 

116 ناسنا ! رب  زیچ  دنچ  ملع  ندوب  ناهنپ 

مهدراهچ 120 زور  ياعد  حرش 
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دنک 120 یم  دیماان  ار  ام  هنوگچ  ناطیش 

میوشن 123 سویام  ادخ  تمحر  زا 

مهدزناپ 128 زور  ياعد  حرش 

مینک 128 ادیپ  ردص  حرش  هنوگچ 

مینک 131 ادیپ  ردص  حرش  هنوگچ 

مالسلا 134 هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو  هناهب  هب 

يرهاظ 135 تفالخ  بصغ  يارب  هیواعم  یشک  رکشل 

ترضح 135

یلیمحت 139 حلص  زا  سپ  ترضح  تبرغ 

مهدزناش 141 زور  ياعد  حرش 

دنک 141 یم  رود  ادخزا  ار  ناسنا  رارشا  اب  تقافر 

143 نیشنمه : نیرتهب  نآرق 

نیحلاص 145 زا  يا  هنومن  دورمن  رتخد  هضعر 

مهدفه 149 زور  ياعد  حرش 

میشابن 149 نمیا  ناطیش  رکم  زا 

مهم 151 تیصو  راهچ 

لاعتم 154 قح  زا  ناطیش  تساوخرد  راهچ 

مهدجیه 159 زور  ياعد 
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میبایرد 159 ردق  ياهبش  رد  ار  رحس  تاکرب 

میبایرد 167 ردق  ياهبش  رد  ار  رحس  تاکرب 

بش 169 رد  تاجانم  نآرق و  توالت  هب  هژیو  مامتها 

ردق 169 ياه 

نآ 171 يانعم  تبیغ و  تقیقح  رد  یقیقحت 

مهدزون 175 ياعد  حرش 

تسا 175 تاریخ  قیداصم  زا  نداد  يراطفا 

خیرات 177 مولظم  لوا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما 

178 میسانشب ؟  رتشیب  ار  يدارم  مجلم  نبا 

مهدزون 180 بش  رد  نینموملا  ریما  تالاح  زا  یشرازگ 

متسیب 184 زور  ياعد  حرش 

تسا 184 نآ  ربدت  رد  نآرق  توالت  تلیضف 

185 میوشب ؟ تشهب  لها  هنوگچ 

188 نینموملا :  ریما  لیاضف  هب  يزیرگ 

ناهانگ 191 ششخب  زاس  هنیمز  یلع  تبحم 

مکی 194 تسیب و  زور  ياعد 

194 دیرفآ ؟ ار  ناطیش  ارچ  دنوادخ 
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لیئربج 196 هب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  يداتسا  ماقم 

نیا 198 هب  دنوادخ  فرط  زا  اهماقم  نیا  ارچ 

198 دش ؟ هداد  ناراوگرزب 

امهیلع 200 یسوم  حون و  ترضح  هب  ناطیش  هظعوم 

مود 205 تسیب و  زور  ياعد  حرش 

205 مینک ؟ بلج  ار  یهلا  تیاضر  هنوگچ 

زیواتسد 207 نیرتگرزب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تماما  زا  عافد 

یهلا 207 تیاضر 

تهج 208 رد  مالسلا  هیلع  یلع  یگدنز  تایح و 

تشذگ 208 یهلا  تیاضر  بلج 

موس 213 تسیب و  زور  ياعد  حرش 

213 تسیچ ؟ نامیا  رد  رایعم 

اه 214 بلق  ناحتما  كالم  نینموملا  ریما  تیالو 

اب 218 هلباقم  يارب  دوهی  ینیمز  ریز  ياه  تکرح 

نیتسار 218 مالسا 

نینمؤملاریما 219 خیرات  مولظم  زا  دوهی  ماقتنا 

ثیدح 220 تباتک  لقن و  عنم  تبیصم 
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مراهچ 223 تسیب و  زور  ياعد  حرش 

ار 223 ادخ  هنوگچ  ملاع  تیصخش  نیرت  مولظم 

درک 223 یم  تدابع 

نامورحم 226 نیشنمه  یلع 

ملاع 227 تیصخش  نیرت  مولظم  یلع 

229 دراد ؟  دوجو  تسا و  هدش  هدیرفآ  تشهب  ایآ 

مجنپ 232 تسیب و  زور  ياعد  حرش 

لامعا 232 یلوبق  طرش  مالسلا ؛) هیلع  ) یلع تبحم 

لامعا 234 یلوبق  طرش  مالسلا ؛ ) هیلع  ) یلع تبحم 

ریما 235 تبحم  تلیضف  رد  بیجع  یتیاور 

235 مالسلا ) هیلع  ) نینموملا

تسین 238 یندش  شوماخ  ادخ  رون 

ناگدنوش 239 راوخ  زا  يا  هنومن  دیزی 

مشش 244 تسیب و  زور  ياعد  حرش 

تسا 244 دنوادخ  رکشت  دروم  يریخ  لمعره 

246 نیحلاص : زا  يا  هنومن  رامت  مثیم 

251 متفه :  تسیب و  زور  ياعد  حرش 

دوش 251 یم  نموم  يداش  ثعاب  هنوگچ  هبوت 
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هانگ 253 راثآ  وحم  هبوت و 

متشه 257 تسیب و  زور  ياعد  حرش 

تسا 257 جع ) ) نامز ماما  دیکات  دروم  هک  یلامعا 

مهن 269 تسیب و  زور  ياعد  حرش 

ینتفای 269 تسد  یماقم  ناهانگ ؛ زا  تمصع 

ینتفای 271 تسد  یماقم  ناهانگ  زا  تمصع 

يدع 272 نب  رجح  بانج  لئاضف  هب  یهاگن 

بانج 273 تداهش  زا  نینموملا  ریما  یبیغ  ربخ 

رجح 273

ما 278 یس  زور  ياعد  حرش 

یفخم 278 تعاط  رد  ار  دوخ  تیاضر  دنوادخ 

تسا 278 هدومن 

رطف 280 دیع  بش  لامعا  تلیضف و 

یفخم 280 زیچ ، راهچ  رد  ار  زیچ  راهچ  دنوادخ 

280 تسا ؛ هدرک 

282 تیاکح :

تیاکح 286

.باتک 289 هطساواب  ای  هطساویب  دانسا  عبانم و 
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تنرتنا رد  ناضمر  هام  هنازور  ياهاعد  حرش 

یناتسلگ ینیما  دمحم 

راتفگشیپ

، مق هسدـقم  هیملع  هزوح  يرازگ  ربخ  فرط  زا  يرمق ، نابعش 1436  هام  اب  قباطم  یـسمش  لاس 1394  يراهب  ياـهزور  زا  یکی  رد 
راشتنا فلتخم ، نیوانع  اب  روشک  یمومع  ياه  هناسر  رد  تشاد و  هبحاصم  نم  اب  البق   ) هک یمرک  دـیمح  ياقآ  بانج  مانب  يرومأـم 

هزوح يرازگ  ربخ  فرط  زا  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  کیدزن  هک  درک  تبحص  اروضح  بناجنیا  اب  تفای )
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اه هناسر  تنرتنا و  رد  زور  ره  هدومن و  هدافتسا  یلاعترضح ، تاحیضوت  زا  فیرش ، هام  نیا  هنازور  ياهاعد  هراب  رد  مراد ، تیرومأم 
رد هسلج  یـس  هتفه  کی  لوط  رد  هتفریذپ و  لیم  لامک  اب  ار  داهنـشیپ  نیا  زین  ریقح  دریگ  رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  ات  میئامن  شخپ 
هام لوط  رد  مداد و  رارق  مرتحم ، نارورـس  نازیزع و  رایتخا  رد  هداد و  حیـصوت  حیرـشت و  هطوبرم ، ياهاعد  نیماـضم  اوتحم و  دروم 

فرـصت لخد و  نودـب  هدرک ، طبـض  تنرتنا  زا  زین  هدـنب  دوخ  دـیدرگ و  شخپ  اه  هناسر  ترتنا و  زا  لاس ، ناـمه  ناـضمر  كراـبم 
نسح جاح  رتکد  ياقآ  مالـسالا  تجح  موحرم  مگرمناوج  دنزرف  زیچان و  هدنب  نیا  مراودیما  مداد  رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ددجم 

.دنیامرفن مورحم  دوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  یناتسلگ  ینیما 
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زور 1

هراشا

 - 1394/3/28  : هرباخم خیرات   ¦ 352045 ربخ : دـک   Tuesday, 2015,03 June ناـضمر \  ءاثالثلا 13  ریت 1394  هبنش 9  هس 
یگنهرف یملع ، سیورس :  ¦ 04:07

دوش یمن  باجتسم  اهاعد  یخرب  ارچ  لوا : زور  ياعد  حرش 

هب همه  هک  تسا  یقلطم  زاین  یب  هب  رشب  جایتحا  زاین و  نیبم  تقیقح  رد  یلو  تساتکی ، قلاخ  اب  وگتفگ  هچرگا  لصا  رد  اعد  هزوح / 
...دنز یم  ادص  ار  وا  دسانش ، یمن  ار  ادخ  زج  یسردایرف  دوب و  هاتوک  اج  همه  زا  شتسد  ناسنا  هک  یتیعقوم  رد  دنرب و  یم  هانپوا 

نمض هزوح ،»  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
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ملق هب  راب  نیا  ار  ناضمر  تلیضفرپ  هام  هنازور  ياهاعد  حیضوت  حرش و  هتـشذگ ، تاونـس  نوچ  ناضمر ، كرابم  هام  لولح  کیربت 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح 

اعد نتم  * 

ََهلِإ اَـی  ِهِیف  یِمْرُج  ِیل  ْبَه  َنِیِلفاَْـغلا َو  ِهَمَْون  ْنَع  ِهِیف  ِینْهِّبَن  ِْنیَِمئاَْـقلا َو  َماَِـیق  ِهِیف  یِماَِـیق  َو  ( 1  ) َنیِِمئاَّصلا َماَیِص  ِهِیف  یِماَیِـص  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
(2  ) .َنیِمِرْجُْملا ِنَع  ًاِیفاَع  اَی  یِّنَع  ُفْعا  َنیَِملاَْعلا َو 

همجرت * 

باوخ زا  ارم  امرف و  ررقم  یعقاو  نارازگزامن  دـننام  ار  مزامن  هماقا  هد ، رارق  یقیقح  ناراد  هزور  دـننام  زور  نیا  رد  ارم  هزور  ایادـخ 
زا هدـننک  وفع  يا  امرف ، وفع  میاه  یتشز  زا  نایملاع و  يادـخ  يا  شخبب ، ار  مهانگ  مرج و  زور  نیا  رد  مه  زاس و  رایـشوه  نـالفاغ 

.ملاع ناراکهانگ 

اعد حرش  * 

يدنچ ياهزارف  ياراد  ناضمر  هام  لوا  زور  ياعد 
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.دوش رکذ  اعد  صوصخ  رد  یبلاطم  هک  تسا  هتسیاش  نآ  حیضوت  زا  لبق  یلو  .دراد  حیرشت  حیضوت و  هب  زاین  هک  تسا 

يارب ملاع  دـنوادخ  رگا  دراد ؟ ام  يارب  یتعفنم  هچ  رثا و  هچ  اعد  مینک ، یم  اعد  یتقو  ناضمر ، كرابم  هام  رد  ًاـصوصخم  هشیمه و 
دارفا زا  يرایسب  داد ؟ رییغت  ار  تشونرس  درک و  ضوع  ار  ریدقت  ردق و  اضق ، اعد ؛ اب  ناوت  یم  ایآ  هدرک ، نییعت  یتشونرس  ریدقت و  ام 

! دننام یم  یقاب  کش  رد  زین  یخرب  دنریذپ و  یم  ار  باوج  یخرب  دننام ، یم  مه  باوج  رظتنم  دنسرپ و  یم  ار  لاؤس  نیا 

؟ دهد یم  رییغت  ار  ردق  اضق و  اعد  ایآ 

رسیم يا  دیامرف : یم  زیزعلادبع  نب  رـسیم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هدوب ؛ حرطم  مه  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نامز  رد  لاؤس  نیا  ًاقافتا 
یماقم تلزنم و  لجوزع  يادخ  دزن  انامه  درادـن ،) يرثا  اعد  و   ) دوش نامه  هدـش  ردـقم  هچ  نآ  هتـشذگ و  راک  هک  وگم  نک و  اعد 

زج دیسر ، ناوتن  نادب  هک  تسا 
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وت هب  ات  نک  تساوخرد  سپ  دوشن ، هداد  وا  هب  يزیچ  دنکن ، تساوخرد  ددنبب و  دوخ  ناهد  يا  هدنب  رگا  و  تلأسم ، تساوخرد و  هب 
رد دوش ، هداد 

(3  ) .دوش زاب  هدنبوک  يور  هب  هک  دور  نآ  دیما  هک  نیا  زج  دوش ، هدیبوک  هک  تسین  يرد  چیه  ریسم  نیا 

یهلا ءایلوا  ءایبنا و  یگدنز  رد  اعد  تارثا  زا  ییاه  هنومن 

لآ ثراو  هک  تساوخ  يدالوا  دـنوادخ  زا  اما  دوب ، ازان  مه  ناشیا  مناخ  دوب و  هدـش  ریپ  هک  نیا  اب  هیلع ) هللا  مالـس   ) ایرکز ترـضح 
، دـهد يدـالوا  امـش  هب  دـهاوخ  یم  ملاـع  دـنوادخ  دروآ ، ربخ  وا  يارب  نیما  لـیئربج  یتدـم ، زا  دـعب  دـشاب ، مالـسلا ) هیلع  ) بوقعی

یم دنوادخ  تسا ، ریپ  نم  نز  هک  نآ  زا  دـعب  ایآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نیما لیئربج  هب  درک ، بجعت  مالـسلا ) هیلع  ) ایرکز ترـضح 
ییادخ ینعی  دوبن ، يزیچ  چیه  هک  ینامز  رد  دیرفآ ، دنوادخ  ار  وت  دومرف ، مالـسلا ) هیلع  ) نیما لیئربج  دهد ؟ يدالوا  نم  هب  دهاوخ 

دهاوخ دالوا  وت  هب  مه  ادخ  نامه  دروآ ، یتسه  هب  یتسین  زا  ار  وت  هک 
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ار يدنزرف  رهوش  نودب  (س ،) میرم ترـضح  يارب  ای  دومرف ؛ اطع  يو  هب  ار  ییحی  ترـضح  دنوادخ  یئازان ؛ يریپ و  نامز  رد  داد و 
یندش اعد  اب  یندشان  ياهراک  هک  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  يایاضق  دومن و  یم  نکمم  ریغ  یعیبط  رظن  زا  هک  دنک  یم  تیانع 

.دوش یم 

ییاسرف ملق  رایـسب  نآ  دروم  رد  هک  دـشاب  یم  یلئاسم  زا  تسیچ ، ندرک  اـعد  طیارـش  تسا و  یناـمز  هچ  یلوبق  تاـقوا  هک  نیا  اـما 
اعد رد  تسه ، تدابع  رد  هک  یطیارـش  نینچمه  دشاب و  هنافراع  هنادهاز و  هنادباع ، دیاب  هدوب و  تدابع  دـننام  اعد  نوچ  دـنا ، هدرک 

 . دوش تیاعر  زین 

! ناضمر كرابم  هام  رد  تلفغ  زا  زیهرپ 

اب مینارذـگن و  تلفغ  اب  ار  اهزور  نیا  میوش و  یم  تدابع  نآرق و  اـعد و  هاـم  دراو  اـم  تسا ، ناـضمر  كراـبم  هاـم  لوا  زور  زورما 
َمْوَی ٌهَیِکَاب  ٍْنیَع  ُّلُک  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  تسا «  تیاور  رد  میوشن ، مورحم  رحـس  تاکرب  زا  میـشاب و  هتـشاد  لاصتا  لاعتم  دـنوادخ 

ٌْنیَع ٍُنیْعَأ  َهَثاََلث  اَّلِإ  ِهَماَیِْقلا 
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ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  قداص  ماـما  ( 4 « ) ِهَّللا ِهَیْـشَخ  ْنِم  ِلـْیَّللا  ِفْوَـج  ِیف  ْتََکب  ٌْنیَع  ْوَأ  ِهَّللا  ِهَعاَـط  ِیف  ْتَرِهَـس  ٌْنیَع  ْوَأ  ِهَّللا  ِمِراَـحَم  ْنَـع  ْتَّضُغ 
: مشچ هس  رگم  تسا ، نایرگ  تمایق  زور  رد  یمشچ  ره  : دومرف

.دشاب هدش  هتسب  یهلا  تامّرحم  زا  هک  یمشچ  ( 1

.دنک يراد  هدنز  بش  ادخ  تعاط  رد  هک  یمشچ  ( 2

.دشاب نایرگ  دنوادخ  سرت  تیشخ و  زا  بش  لد  رد  هک  یمشچ  ( 3

.ینایرگن زور  نآ  رد  ار  ام  نامشچ  هک  میهد  یم  مسق  ار  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم لآ  دمحم و  مارتحا  هب  ایادخ 

یمایق و  هدب ، رارق  هدش  لوبق  هزور  ار  ام  هزور  ینعی  هدب ، رارق  ناراد  هزور  هزور  دننام  ار  ام  هزور  ایادـخ  هک  دوب  نیا  ام  ياعد  زورما 
ات تسامش  لوبق  دروم  ناشزامن  هک  ییاهنآ  ینعی  هدب ، رارق  یعقاو  نارازگزامن  زامن  دننام  زور  نیا  رد  ار  نم  زامن  نیمئاقلا ، مایق  هیف 

دراد لاعتم  قح  دزن  رد  یمیظع  هاگیاج  زامن  مشابن ، نازامن  یب  دننام 
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ار ام  یتسه ، لئاق  شزرا  تادابع  يارب  نآ  رد  هک  یهام  نیا  مارتحا  هب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم لآو  دمحم  مارتحا  هب  ایادـخ 
.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  .روایب  باسح  هب  هام  نیا  یعقاو  نارازگزامن  ناراد و  هزور  زا 

: اه تشون  یپ 

 : تسا هتفگ  نینچ  حیحص  هزور  طیارش  هب  عجار  يزیربت  یکلم  داوج  ازریم  موحرم  ( 1)

هزور ندش  لطاب  ثعاب  دایز ،-  ای  دـشاب  مک   - ملظ نداد و  مانـشد  یپرد ، یپ  مارح )  ) هاگن غورد ، تبیغ ، : » تسا هدـمآ  تایاور  رد 
هزور دیاب  زین  تمکش  جرف و  نابز ، مشچ ، شوگ ، هزور  ماگنه  تسین ، یندیماشآ  یندروخ و  زا  يراددوخ  طقف  هزور ، و  دوش ، یم 
مشچ شوگ و  دیاب  هزور  ماگنه  .امن  ارادم  قفر و  ترکون  اب  .ریخ و  زا  رگم  نک  توکس  رایسب  رادهگن و  ار  تیاپ  تسد و  .دنریگب 

رازآ لادج و  زا  .دریگب  هزور  یتشز  مارح و  زا  زین  وت 
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هتـشاد قرف  مه  اب  دیاب  یتسین  هزور  هک  يزور  اب  يا  هزور  هک  يزور  شاب و  هتـشاد  ار  هزور  راقو  نک و  يراددوخ  رکون  هب  ندناسر 
، هدومن بجاو  راد  هزور  رب  هزور  رد  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  ناـسآ  : » دـندومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  .دنـشاب »
هک یتیاور  اب  الاب  تایاور  نیب  عمج  .دنا  هداد  اوتف  اهنآ  زا  یـضعب  هزور  تحـص  هب  اهقف  .تسا » یندـیماشآ  یندروخ و  زا  يراددوخ 

نیا قوف  ثیداحا  رد  تحص  زا  روظنم  مییوگب  هک  تسا  نیا  هب  اهقف  نخس  هدش و  دراو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا 
ار نآ  ياـضق  يا  هزور  نینچ  هک  تسا  نیا  اـهقف  مـالک  رد  تحـص  زا  روظنم  تسا و  دـنوادخ  لوبق  دروم  يا  هزور  نینچ  هک  تسا 

.دنک یم  طقاس 

لماش هک  تسا  يا  هزور  اعطق  تسا ، هدومرف  ررقم  راد  هزور  ندومن  لـماک  يارب  ادـخ  هک  یلماـک  حیحـص و  هزور  هک  نیا  هصـالخ 
هچ ره  زا  هتـشاد و  زاب  ادخ  ریغ  دای  زا  ار  بلق  نآ ، رب  هوالع  هک  تسا  نیا  رتلماک  هزور  و  دشاب ، یم  هانگ  زا  ندب  ياضعا  يراددوخ 

عیرشت هفسلف  تاجرد و  هزور ، تیهام  ناسنا  هک  یماگنه  .دریگب و  هزور  تسوا  ریغ 
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.دنک يراددوخ  شا  هزور  لوبق  رطاخب  یمارح ، هانگ و  ره  زا  دیاب  راچان  دیمهف ، ار  نآ 

تسین انعم  نیا  هب  هزور  ياضق  ندش  طقاس  و  دوش ، یم  تازاجم  دنا ، هتفرگن  هزور  شندب  ياضعا  هکنیا  رطاخب  هدوب و  لوئسم  الا  و 
210 تابقارملا ص :  همجرت   ( .دهد تاجن  تازاجم  زا  تمایق  زور  رد  ار  ناسنا  هک 

لامعالا ص 109 لابقا  ( 2)

211 ص : ج4 ، يوفطصم ، همجرت  یفاک /  لوصأ  ( 3)

177 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  ( 4)

ص:190 ج1 ، یملیدلل ،)  ) باوصلا یلإ  بولقلا  داشرإ  ( 5)

ص:24
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زور 2

هراشا

ریت 1394 هبنش 9  هس 

: سیورس  ¦ 09:03  - 1394/4/9  : هرباخم خیرات   ¦ 334402 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

مالـسالا تجح  ملق  هب  ار  زور  نیا  ياعد  حرـش  ناضمر  كرابم  هام  زور  نیمود  وجـشناد » يرازگربخ   » زا لقن  هب  ناـهج  شرازگ  هب 
 . دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 

وا بضغ  زا  يرود  ادخ و  ياضر  هب  برقت  مود : زور  ياعد  حرش 

نیمِحاّرلا َمَحْرأ  ای  َِکتَمْحرب  َِکتایآ  ِهئآرقل  ِهیف  ینْقّفو  و  َِکتامقَن ، َکِطَخَس و  نم  ِهیف  یْنبّنَجو  َِکتاضْرَم ، یلا  ِهیف  یْنبّرَق  ّمهللا 
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مشخ و یتحاراـن و  بجوـم  هک  ییاـهراک  زا  نآ  رد  ارم  و  تسا ، وـت  ياـضر  دروـم  هچنآ  هب  نـک  کـیدزن  زور ) ) نآ رد  ارم  ایادـخ 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  قح  هب  هد ، قیفوت  نم  هب  تنآرق  تایآ  ندناوخ  يارب  و  رادب ، رود  تسا  وت  بضغ 

: زا دنترابع  زور  نیا  ياه  مایپ 

؛ یهلا ياضر  ندروآ  تسدب  يارب  نتشادرب  ماگ   - 1

؛ یهلا مشخ  ریسم  رد  نتشادنرب  ماگ   - 2

.میرک نآرق  توالت  تیمها  . 3

ینعی «. .تسا وت  ياضر  دروم  هچنآ  هب  نک  کیدزن  ارم  ایادـخ  « ؛» ِکتاضْرَم یلا  ِهیف  یْنبّرَق  ّمهللا  : » تسا هدـمآ  اـعد  نیا  لوا  زارف  رد 
.نک کیدزن  ارم  تسا  وت  ياضر  هیام  هک  یلامعا  نآ  هب  ادنوادخ 

ادخ صلاخ  ناگدنب  يالاو  ماقم  اضر  ماقم 

هب ادخ  صلاخ  ناگدنب  هک  تسا  ییالاب  ماقم  اضر  ماقم 
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هیلع ) نیـسح ماـما  هروس  هب  هک  رجف  هکراـبم  هروس  ناـیاپ  رد  .درادـن  ار  ماـقم  نیا  هب  یباـی  تسد  تقاـیل  یـسک  ره  دنـسر و  یم  نآ 
ًهَیِـضار ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  تسا ، هدـش  تبحـص  اـضر  ماـقم  زا  نخـس  تسا  روهـشم  مالـسلا )

 « ِیتَّنَج ِیلُخْدا  يِدابِع َو  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِضْرَم 

نم ناگدنب  لخاد  سپ  یضار ، وت  زا  وا  یتسه و  یـضار  وا  زا  وت  هک  یلاح  رد  درگ  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هتفرگ  مارآ  سفن  يا 
.وش نم  تشهب  دراو  و  وش ،

رد ار  دوخ  ياضر  ربص و  یّلجت  رخآ  تاظحل  رد  ترضح  تسا ؛ اضر  ماقم  یّلجت  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس تالاح 
نوخ رد  قرغ  دوخ  هک  تسا  هدش  رداص  یلاح  رد  تارابع  تاملک و  نآ  میزجاع ، نآ  كرد  زا  هک  تسا  هداد  ناشن  تاجانم  بلاق 

تراسا هناتـسآ  رد  شنادناخ  هدش و  رَپرَپ  شنامـشچ  لباقم  رد  شیوخ  دارفا  نیرتزیزع  وا  هک  تسا  یلاح  رد  هداتفا و  نیمز  يور  رب 
.دنا هتفرگ  رارق 

هک میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  زور  نیا  ياعد  لوا  زارف  رد 

ص:27
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؛ دـشاب وا  يدونـشوخ  تیاضر و  دروم  هک  میهد  ماجنا  يراکو  میرادرب  یماـگ  دزاـس ؛ کـیدزن  تسوا  ياـضر  دروم  هچنآ  هب  ار  اـم 
: مود هتسد  دنک ، یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  ییاهراک  لوا : هتسد  تسا : هتسد  ود  رب  ام  لامعا  نوچ 

رارق لوا  هتـسد  لامعا  ءزج  ار  ام  ياهراک  لامعا و  میهاوخ  یم  ادخ  زا  اعد  زا  زارف  نیا  رد  دنک ، یم  رود  ادخ  زا  ار  ام  هک  ییاهراک 
.دهد

یهلا مشخ  زا  زیهرپ 

.تسا بضغ  يانعم  هب  تمقن  تسا و  اضر  لباقم  رد  طخـس  ِکتامقَن » کِطَخَـس و  نم  ِهیف  یْنبّنَجو  : » تسا هدمآ  اعد  يدعب  زارف  رد 
« .رادب رود  ار  نم  تسوت ، بضغ  مشخ و  یتحاران و  بجوم  هک  ییاهراک  زا  ایادخ !  » هک تسا  نآ  اعد  زا  زارف  نیا  يانعم 

میرک نآ  رق  توالت  تیمها 

ِهئآرقل ِهیف  ینْقّفو  و  : » تسا هدمآ  اعد  موس  زارف  رد 
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!« نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  قح  هب  هد ، قیفوت  نم  هب  تنآرق  تایآ  ندناوخ  يارب  و  « ؛» نیمِحاّرلا َمَحْرأ  ای  ِکتَمْحرب  ِکتایآ 

متخ راب  لهچ  ناضمر  كرابم  هام  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ترضح  .تسا  نآرق  توالت  راهب  نآرق و  هام  ناضمر  كرابم  هام 
.رت هفاضا  رادقم  کی  هوالع  هب  لماک  متخ  کی  زور  ره  ینعی  .دندرک  یم  نآرق 

نس تلوهک  هب  هجوت  اب  دنتشاد ، شود  رب  ار  ینید  تیعجرم  بالقنا و  يربهر  نیگنـس  رایـسب  راب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  زین  ینیمخ  ماما 
دـندرک و یم  توالت  ار  نآرق  زا  ءزج  هد  يزور  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هک  دـندوب  دـیقم  همه  نیا  اـب  یلو  دنتـشاد ، هک  یتلاـسک  و 

.دندرک یم  لیطعت  ار  دوخ  ینارنخس  تاسلج  مامت 

دراد یـصاخ  هولج  ناضمر  كرابم  هام  رد  نآرق  توالت  تسا ، ردـق  بش  ینعی  نآ  بش  نیرتمهم  رد  نآرق  لوزن  هاـم  ناـضمر  هاـم 
هام رد  توالت  قیفوت  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  اعد  زا  زارف  نیا  رد  هک  نانچ  تسا  تیمها  اب  رایسبو 

ص:29
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.میشاب هتشاد  ار  كرابم 

لاس کی  وا  ماگ  ره  يازا  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  هک  یـسک  : » تسا هدرک  لـقن  اـعد  نیا  باوث  رد  یمعفک 
يدنوادخ لّضفت  همه  اه  نیا  .دنک » یم  اطع  دـشاب  هدـنارذگ  تدابع  هب  ار  نآ  ياه  بش  دـشاب و  هزور  ار  نآ  ياهزور  هک  یتدابع 

هنوگ نیا  دزاـس ، یم  بیغرت  قیوشت و  هار  نیا  ندوـمیپ  يارب  ار  ناـنآ  و  دـنایامن ، یم  شیوـخ  ناگدـنب  يارب  رب  ناـیم  هار  هک  تسا 
هاـم نیا  رد  هک  تسا  يا  هژیو  ياـه  تمعن  زا  ناـسنا  يرادروـخرب  هنیمز  يروآ  مهارف  تیفرظ و  داـجیا  موزل  ناـیب  يارب  اـه  قـیوشت 

.دراد دوجو 
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زور 3

؟ میوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هنوگچ  موس : زور  ياعد  حرش 

صاخـشا رـس  تشپ  ءایبنا  همه  نامز  رد  هک  ییاهنآ  دـننام  میـشابن ، وت  نیفلاـخم  وریپ  هک  هدـب  تسارف  شوه و  ردـقنآ  اـم  هب  ایادـخ 
.دندومن یم  تیعبت  اهنآ  زا  هدرک و  تکرح  دندوب  رود  ادخ  زا  هک  یبسانمان 

مالسالا تجح  ملق  هب  ار  زور  نیا  ياعد  حرش  ناضمر  كرابم  هام  زور  نیموسرد  وجشناد » يرازگربخ   » زا لقن  هب  ناهج  شرازگ  هب 
 . دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 

َدَوْجَأ اَی  َكِدوُِجب  ِهِیف  ُلِْزُنت  ٍْریَخ  ِّلُـک  ْنِم  ًابیِـصَن  ِیل  ْلَـعْجا  ِهیِوْمَّتلا َو  ِهَهاَـفَّسلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْدِـعَاب  َهِیْبنَّتلا َو  َنْهِّذـلا َو  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
(1  ) .نیِدَوْجَْألا
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زور نیا  رد  هک  يریخ  ره  زا  نادرگ و  رود  لطاب  راک  تلاهج و  تهافـس ، زا  امرف و  بیـصن  يرادیب  شوه و  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ 
.ملاع نیرتراد  ششخب  دوج و  يا  تمرک ، دوج و  قح  هب  شخب ، بیصن  ارم  ییامرف ، یم  لزان 

مهم یلیخ  هملک  نیا  نادرگب ، يزور  يرادـیب  شوـه و  نهذ و  زور  نیا  رد  نـم  يارب  ایادـخ  مییوـگ  یم  اـعد  نـیا  لوا  تمـسق  رد 
هک مشابن  یناسک  وریپ  مشاب ، امش  تاروتسد  عبات  نم  هک  هدب  شوه  نهذ و  نک و  رادیب  یعون  هب  زور  نیا  رد  ارم  ایادخ  ینعی  تسا ،

یلـصا هچ  ساسارب  ندش  شوهاب  ندش و  رادیب  نیا  لاح  دنهد ، یم  ماجنا  ار  ییاهراک  وت  تیاضر  نودب  دـننک و  یم  تفلاخم  وت  اب 
شوه هک  ییاذغ  داوم  اه و  هویم  ندروخ  نآرق و  اعد و  ندناوخ  رظن  زا  شوه  نیا  شوه و  ینعی  مییوگ  یم  ام  هک  نهذ  نیا  تسا ؟

.تسا هدش  نایب  باب  نیا  رد  يددعتم  ثیداحا  تایاور  دراد و  ناوارف  ثحب  ياج  دنک ، یم  دایز  ار 

دنتـشاد تداع  ام  ياملع  زا  یلیخ  تسا ، خلت  هکنیا  اب  ردنک  دروخب ، ردنک  دوش ، دایز  شـشوه  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هک  نیا  دننام 
يدام لئاسم  اهنیا  دنروخب ، ردنک  هک 
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تـسارف شوه و  ردق  نآ  ام  هب  ایادخ  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم  میهاوخ ، یم  ادخ  زا ( ار  يرادیب  شوه و  هک  يونعم  رظن  زا  اما  تسا 
، دـندوب رود  ادـخ  زا  هک  یبسانمان  صاخـشا  رـس  تشپ  ءایبنا  همه  نامز  رد  هک  ییاهنآ  دـننام  میـشابن ، وت  نیفلاـخم  وریپ  اـم  هک  هدـب 

.دندرک یم  تیعبت  اهنآ  زا  تکرح و 

یهلا يایلوا  نانمشد  زا  يوریپ  یهلا و  ناتسود  زا  دعابت  نیا  لطاب  زا  يوریپ  قیداصم  زا  مالسلا ) هیلع  ) نینموملاریما تیالو  زا  يرود 
.داتفا قافتا  زین  مالسا  ردص  رد 

و دناسانـش ، یم  مدرم  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملا ریما  یتـصرف  ره  رد  ناـشتوبن  نارود  لاـس  هس  تسیب و  تدـم  رد  ادـخ  لوـسر 
براقا و اه ، لیماف  زا  هک  شتلاسر  هب  توعد  ياهزور  نیلوا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دومرف ، یم  ناـیب  ار  وا  تلیـضف 
رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  تفگن و  کیبل  ار  وا  باوج  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  زا  ریغ  یـسک  درک  توعد  شناکیدزن 

هرخسم ار  دوب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  ردپ  هک  بلاطوبا  یتح  تسا ، نم  نیـشناج  نیما و  ریزو و  نیا  دندومرف : لوا  هسلج  نامه 
رسپ زا  نیا  زا  دعب  دیاب  دنتفگ : یم  دندرک و 
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تیالو تماما و  ماقم  هجوتم  شتوعد  نیتسخن  زور  نامه  زا  ار  مدرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  اذل  ، ینک تعاطا  تلاسدرخ 
.تشاد همادا  دندومن  تلحر  ایند  نیا  زا  مرکا  ربمایپ  هک  يزور  نیرخآ  ات  نداد  هجوت  نیا  دندومن و  مالسلا  هیلع  یلع 

راهچ رـس  ار  هتـسخ  ياه  یجاح  زور  راهچ  مخ ، ریدـغ  رد  عادولا  هجح  رد  ترـضح  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یهلا  باصتنا  نیا  تمظع 
راهچ زا  دعب  دنـسرب ، دندنام  بقع  هک  ییاهنآ  دندرگرب و  دنتفر  رتولج  هک  ییاهنآ  ات  نازوس  باتفآ  ریز  تشاد ، هگن  مخ  ریدـغ  هار 

( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  تسد  دندرک و  تسرد  رتش  زاهج  زا  يدنلب  ربنم  دندوب ، هتسشن  ناشدوخ  نابـسا  هیاس  ریز  مدرم  هک  زور 
ضیارف يادا  هب  تبسن  نم  هک  نیرـضاح  زا  نتفرگ  فارتعا  لصفم و  يا  هبطخ  ندناوخ  زا  دعب  درب ، ربنم  رخآ  هلپ  يالاب  تفرگ و  ار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : دندرک  قیدـصت  همه  ما و  هداد  ماجنا  ار  همه  هدرکن و  يروصق  امـش  يارب  یهلا  نیمارف  و 
هیدی عفرف  هّللا ، لوسرای  یلب  اولاق  مکسفنأ ؟ نم  مکب  یلوأ  ُتَسلأ  دومرف : ریدغ  زور  رد  ملس 

ص:34

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


ایآ هلذخ : نم  لذخاو  هرـصن  نم  رـصناو  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللأ  هالوم  ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  الأ  لاق  ءامّـسلا و  یلا 
درک دنلب  نامسآ  هب  ار  شیاهتسد  سپس  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يا  یلب  دنتفگ  متسین ؟ رت  یلوا  امـش  هب  امـش  دوخ  زا  نم 

نمـشد دـنراد ، تسود  ار  یلع  هک  نانآ  راد  تسود  ایادـخ  تسوا ، يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  سکره  دیـشاب  هاگآ  تفگ : و 
یلع هک  ار  یناسک  نک  لیلذو )  ) راوخ دنناسر و  يرای  ار  یلع  هک  نانآ  هب  نک  کمک  و  دنرادب ، نمـشد  ار  یلع  هک  ار  یناسک  رادب 

.دنیامن راوخ  ار 

نّیب تقیقح  نـیا  دنتـشون و  هناـضرغم  ياهریـسفت  تافرـصت و  هـیآ  نـیا  يور  فاـصنا  یب  نیرـسفم  نیـضرغم و  زا  یخرب  هنافـساتم 
.دندرک راکنا  دندومن و  یفخم  حیحص  ریغ  تالیوات  اب  ار  یخیرات 

: اه تشون  یپ 

سواط ص 123 نب  دیس  لامعالا ؛  لابقا  ( 1)

ربخ 419833 دک  وجشناد /  يرازگربخ  ربخ /  ياهتنا 

زوین ناهج 
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زور 4

هراشا

Tuesday, June 2015,03 ناضمر ءاثالثلا 13  ریت 1394 

: سیورس  ¦ 4:13  - 1394/4/31  : هرباخم خیرات   ¦ 352207 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

مراهچ زور  ياعد  رد  ادخ  رکذ  ینیریش  مراهچ : زور  ياعد  حرش 

لباقم رد  هدیـشخب ، هک  ییورین  تردـق و  نآ  اب  دـنک  یم  اـیهم  هداـمآ و  مه  ار  اـم  دریذـپب ، اـم  زا  ار  اـعد  نیا  دـنوادخ  رگا  هزوح / 
 . مییامن لمحت  ربص و  تمواقم و  یبهذم  ینید و  ياهیراتفرگ  اهالب و  لباقم  رد  تامیالمان و 

« هزوح  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
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یم رشتنم  یناتـسلگ  ینیما  دمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  زور  نیا  ياعد  حرـش  ناضمر  كرابم  هام  زور  نیمراهچرد 
 . دنک

َكِْرتِسو َکْظفِِحب  ِهیف  ینظَفْحاو  َکِمَرَِکب  َكَرْکُـش  ِءادأل  ِهیف  ینْعِزْوأو  َكِرْکِذ  َهَوالَح  ِهیف  یْنقِذاو  َكِْرمأ  ِهَماقإ  یلع  ِهیف  ینّوق  ّمهللا 
« نیرظاّنلا َرَْصبأ  ای 

ساپـس ماجنا  يارب  ارم  نک  اـیهم  ار و  تداـی  ینیریـش  نآ  رد  ناـشچب  تناـمرف و  نتـشاد  اـپ  رب  هب  زور  نآ  رد  اـمن  مدـنمورین  ایادـخ 
.نایانیب نیرتانیب  يا  تدوخ  یشوپ  هدرپ  تیراد و  هاگن  هب  زور  نیا  رد  ارم  رادهگن  تدوخ  مرک  هب  تیرازگ 

؟ مینک اپرب  ار  یهلا  رما  هنوگچ 

هد ورین  توق و  زور  نیا  رد  ار  نم  دـیامرف ؛ یم  تساوتحمرپ  رایـسب  يا  هلمج  َكِْرمأ ،» ِهَماقإ  یلع  ِهیف  ینّوق  ّمهللا  اعد «  نیا  لوا  زارف 
یسک لماش  رگا  هک  تسا  یفطل  ملاع  دنوادخ  یشخبورین  نیا  تدوخ ، نامرف  نتشاد  اپ  هب  يارب 
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نآ اب  دـنک و  یم  ایهم  هدامآ و  مه  ار  ام  دریذـپب ، ام  زا  ار  اـعد  نیا  دـنوادخ  رگا  دـش ، دـهاوخ  لـح  وا  يارب  تالکـشم  ماـمت  دوش ،
، مییامن یم  لمحت  ربص و  تمواقم و  یبهذم  ینید و  ياه  يراتفرگ  اهالب و  تامیالمان و  لباقم  رد  هدیـشخب ، هک  ییورین  تردـق و 
تادقتعم و ربارب  رد  ار  لمحت  ناوت و  تردـق ، تمعن  ملاع  دـنوادخ  هک  میراد  خـیرات  رد  رفن  رازه  اه  هد  هکلب  نارازه و  هنومن  يارب 

ماجنا ییاهراک  هچ  نامدوخ  نامز  رد  لاح  دندرک  یگداتسیا  نانمـشد  ربارب  رد  ورین  تردق و  نیا  اب  دوب و  هداد  اهنآ  هب  شیاهنامرآ 
.دناد یم  شدوخ  میهد ،

دش نفد  هفوک  رد  هک  یناملسم  نیلوا 

هتخورف رامنلا » ّما   » مان هب  ینز  هب  هکم  رد  دوب  تیلهاـج  نارود  ناریـسا  زا  میمت و  هلیبق  بارعا  زا  یمیمت  ترا  نب  باـبخ  هنومن  يارب 
.دوب بابخ  نب  هللادبع  ردپ  وا  .دش 

جنر و لمحتم  مالسا  شریذپ  هار  رد  يو  .تسا  مالسا  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  ناملسم و  ناماگشیپ  زا  بابخ 
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ما هک  ینامز  زا  دوب و  رگنهآ  بابخ  .دنروآ  یم  رامـش  هب  ناگدـید ) باذـع  « ) نیبّذـعمزا ار  يو  ور  نیا  زا  تشگ و  يدایز  هجنکش 
.دنازوس یم  نآ  اب  ار  بابخ  رس  دروآ و  یم  نوریب  هروک  زا  ار  هتخادگ  نهآ  تفای ، یهاگآ  بابخ  ندش  ناملسم  زا  رامنلا 

یم ورف  شندـب  هب  هرز  ياه  هقلح  یتقو  دـنتخادنا و  یم  هکم  نازوس  باـتفآ  ریز  ار  وا  دـندناشوپ ، یم  يو  نت  رب  هرز  شیرق ، راـفک 
هیلع و هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  يزور  هکنیا  ات  دیزرو ، تماقتـسا  مالـسا  هار  رد  نانچمه  يو  دندنک ! یم  شنت  تسوپ  اب  ار  نآ  تفر ،

هللا یلـصربمایپ  .دنک  اعد  يو  ییاهر  يارب  تساوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  دوشگ ، هیالگ  هب  نابز  دید و  هبعک  رانک  ار  هلآ )
رد تماقتـسا  هب  ار  وا  دندش ، یم  لمحتم  نیـشیپ  ياه  تما  ناتـسرپادخ  هک  ییاه  هجنکـش  نایب  اب  داد و  يرادلد  ار  يو  هلآ ) هیلع و 

.دناوخ ارف  فده  هار 

درک و ترجه  راید  نآ  هب  هنیدم ، هب  ناناملسم  ترجه  ماگنه  هب  شیرق ، ناکرشم  رازآ  هجنکش و  لمحت  لاس  نیدنچ  زا  سپ  بابخ 
لوسر رانک  رد  هتشذگ  نوچمه 
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.درک تکرش  نامز  نآ  ياه  گنج  یمامت  رد  دنام و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ

لاس رد  بابخ  .دش  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  صاخ  ناتسود  نایماح و  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  وا 
هیلع ) یلع ماـما  ياـه  گـنج  رد  تسناوتن  دوب ، هدـش  شراـچد  هک  یتخـس  يراـمیب  تلع  هب  درک و  ترجه  هفوک  هب  رمع  رخآ  ياـه 

.دیوج تکرش  مالسلا )

.تشگ نوفدم  هفوک  رد  هک  دوب  یناملسم  نیلوا  تشذگرد و  يرامیب  نامه  رثا  رد  يرمق  لاس 37  رد  بابخ  ماجنارس 

: دندومرف دوتس و  ار  يو  دش ، هاگآ  يو  گرم  زا  یتقو  نیفص ، دربن  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  تسا  لقن 
درک و يرپس  تدهاجم  هب  ار  يرمع  درک ، ترجه  دوخ  لیم  هب  دروآ ، مالسا  شیوخ  هاوخلد  هب  هک  دنک  تمحر  ار  بابخ  دنوادخ  »

.دومن لمحت  یناوارف  ياه  هجنکش 

(1 « ) .دزاس یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ 
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ناورهن خویش  هک  یتقو  دراد ، یندینش  رایسب  يا  هصق  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  صاخ  نادیرم  زا  یکی  هک  بابخ  نب  هللادبع 
هدرک گنج  مالعا  ترـضح  هب  دندش و  ادج  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  زا  دنناوخ و  یم  اج  همه  دنتخیوآ و  نآرق  دوخ  ندرگ  رد 

ناورهن خویـش  اب  ناورهن  یکیدزن  رد  دوب ، شلمح  عضو  کیدزن  شرـسمه  اب  بابخ ، نب  هللادبع  دندرک ، تکرح  ناورهن  يوس  هب  و 
ریما یلع  تفگ  تسیچ ؟ تا  هدـیقع  تیمکح  ینعی  مـیکحت  هراـبرد  یلع و  هراـبرد  هللادـبع ، دـنتفگ  دنتخانـش و  ار  وا  دـش ، هجاوـم 
نید وا  تامحز  اب  درک و  هتـشارفارب  ار  مالـسا  مچرپ  درک و  يرای  ار  مالـسا  نید  هک  تسا  یلع  هللااـب  نمآ  نم  لوا  تسا و  نینمؤملا 
هدرک شخپ  هدرب و  ولج  اج  همه  رد  ار  مالسا  هک  یسک  تفگ  رفاک ؟ ای  تسا  ناملسم  یلع  وگب  دنتفگ ؛ وا  هب  دومن ، تفرشیپ  مالـسا 

شارمه هک  یمناخ  راهچ  اب  شا ، هچب  نز و  اب  ار  ادخ  هدنب  نیا  میـشک ، یم  ار  وت  ام  هدیقع  نیمه  رطاخب  دـنتفگ  تسا ؟ رفاک  میوگب 
ار هدنز  هچب  دنتفاکش ، ار  شمناخ  مکش  لوا  دندروآ و  ناورهن  رهن  رانک  دوب ،
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دندیرب رس  مه  ار  شدوخ  تفر ، نیب  زا  دش  هراپ  شمکش  هک  مه  شنز  دندیرب و  ار  شا  هچب  رس  ردپ  مشچ  يولج  دندروآ و  نوریب 
اب ار  شزیچ  همه  هقـالع ، قشع و  نیا  اـب  صخـش  نیا  دـندرک ، مادـعا  ار  وا  هارمه  نز  راـهچ  دـنتخیر و  ناورهن  رهن  هب  ار  شنوـخ  و 

.درک ادف  نآرق  مالسا و  هار  رد  يدادادخ  يورین 

میشاب ینادان  تلاهج و  ینزهار  بقارم 

یم رس  ار  ناهانگ  یب  دنهد و  یم  ماجنا  یتایانج  هنوگنیا  هک  ییاج  ات  دنتسه ، نید  تقیقح  نامهف  جک  زا  يا  هنومن  ناورهن  جراوخ 
دایرف وا  رـس  رب  نارگید  دروخ ، تشادرب و  ار  امرخ  اهنیا  زا  یکی  داتفا و  نییاپ  امرخ  ددع  کی  ییامرخ  لخن  زا  هک  ینامز  اما  دـنرب ،

هک یکوخ  هب  ریـشمش  اب  هک  ناشیا  زا  یـسک  ای  نک ، تخادرپ  شبحاص  هب  ار  امرخ  قح  يروخ ؟ یم  سانلا  قح  ارچ  دـنتفگ  ندز و 
دیاب اذل  يدرک ، یمخز  ار  سانلا  قح  وت  هک  دندز  دایرف  وا  رسرب  زاب  دز ، دوب  اه  ینارصن  ای  اه  يدوهی  هب  قلعتم 
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تلاهج فوخ  هراومه  نیاربانب  .دسر  یم  اه  اجک  ات  ینادان  تلاهج و  تاهج  یهاگ  ینک ، تخادرپ  شبحاص  هب  ار  كوخ  نیا  لوپ 
.هللا ءاشنا  درادب  رود  اه  تلاهج  عون  نیا  زا  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ام  دراد و  دوجو  ینادان  و 

!؟  منک كرد  ار  ادخ  رکذ  ینیریش  هنوگچ 

ار تندرک  دای  ینیریـش  نم  يارب  زور  نیا  رد  ایادـخ  كرکذ ، هوـالح  هیف  ینقذا  و  میناوخ ، یم  كراـبم  ياـعد  نیا  مود  تمـسق  رد 
.منک كرد  ار  وت  رکذ  ینیریش  هک  امرف  تیانع  نم  هب  ینعی  ناشچب ،

اه شزرا  راد  ثاریم  سیوا ،

َسَفَن ُدِجََأل  یِّنِإ  : َ دندومرف یم  هدرک و  نمی  هب  ور  درک ، یم  تکرش  هنیدم  رد  هک  يا  هسلج  ره  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 
يزور مشچ ، یم  منک و  یم  كرد  نمی  فرط  زا  ار  یهلا  تمحر  نم  ( 2 « ) نَمَْیلا ِِبناَج  ْنِم  ِنَمْحَّرلا 
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سلجم هب  رگا  هک  تسا  یسک  وا  دومرف  دیتسه ؟ دنم  هقالع  وا  هب  هزادنا  نیا  هب  هک  تسیک  نیا  هللا  لوسر  ای  تفگ ؛ باحصا  زا  یکی 
ناتعمج رد  رگا  دینک ، یمن  شوگ  شفرح  هب  دیوگب ، نخـس  رگا  دیروآ ، یمن  باسح  هب  ار  وا  دینک و  یم  ییانتعا  یب  وا  هب  دیایب  ام 

وا تعافش  اب  هک  تسا  یسک  وا  اما  درک ، تکرـش  ام  هسلج  رد  ارچ  صخـش  نیا  هک  دیروآ  یم  باسح  هب  هدنکفارـس  ار  دوخ  دشاب ،
ار وا  نم  هک  فیح  اـما  دـندوب ،) فورعم  یتیعمجرپ  هب  هلیبـقود  نیا   ( دـنور یم  تشهب  هب  رـضم  هعیبر و  هلیبـق  دادـعت  هب  هلیبـق  دـننام 

هنهرب اپ  تشادـن و  يزیچ  ایند  لام  زا  درک و  یم  یگدـنز  شردام  اب  دوب  نارچرتش  رفن  کی  تسا ، نمی  ناـبایب  رد  وا  دـید ، مهاوخن 
(3  ) .دوب

: اه تشون  یپ 

ص 154 ج 4 ، لاجرلا ، سوماق  ص 304 ؛ ج 6 ، هعیشلا ، نایعا  ( 1)

154 ص : ج1 ، مارو ، هعومجم  ( 2)

ثیداحألا 267 ذ ح 230 ، بقانملا : یف  بقاثلا  ، 2  / 289 نیظعاولا : هضور  ، 173 يرولا : مالعا  ، 167 دیفم : داشرالا  كر : ( 3)
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.قثوم ردصم  زا 7  1 ح 151   / 256 هیبیغلا :

زور 5

هراشا

ِّلُک یفَو  ِهَعاّـسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  دـیدمآ * شوخ  هزوح  يرازگربخ  هب  *
الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس 

Tuesday, 2015,03 June ناضمر ءاثالثلا 13  ریت 1394  هبنش 1  هس 

: سیورس  ¦ 1:17  - 1394/4/1  : هرباخم خیرات   ¦ 352275 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

مجنپ زور  ياعد  رد  تداعس  یتخبشوخ و  دیلک  مجنپ : زور  ياعد  حرش 
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 . میزادرپ یم  نیرفغتسم  زراب  هنومن  یهلا و  درم  ینرق ، سیوا  تالاح  زا  یخرب  هب  مجنپ  زور  ياعد  حیضوت  حرش و  رد  هزوح / 

مالـسالا تجح  ملق  هب  ار  ناـضمر  تلیـضفرپ  هاـم  هـنازور  ياـهاعد  حیـضوت  حرـش و  هزوـح »  » يرازگربـخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 

مجنپ زور  ياعد 

اَی َکـِتَْفأَِرب  َنِیبَّرَقُْملا  َکـِئاَِیلْوَأ  ْنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َنِیِتناَْـقلا َو  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَـبِع  ْنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َنیِرِفْغَتْـسُْملا َو  َنِم  ِهـِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُـهَّللا 
(1  ) نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ 

رد مه  امرف و  ررقم  دوخ  عیطم  حلاص  ناگدـنب  زا  هد و  رارق  ناگدـننک  رافغتـسا  ناگدـننک و  هبوت  زا  زور  نیا  رد  ارم  ایادـخ   : همجرت
نیرتنابرهم يا  دوختفأر  فطل و  قح  هب  هد  رارق  دوخ  هاگرد  برقم  ناتسود  زا  ارم  زور  نیا 
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.ملاع نانابرهم 

نیرفغتسم زا  يا  هنومن  نرق  سیوا 

ایند زا  نم  دومرف : درک و  حیرـشت  ار  صخـش  نیا  تالاح  ناشباحـصا  يارب  ادخ  لوسر  هک  دوب  نیرفغتـسم  زا  يا  هنومن  ینرق  سیوا 
.دید مهاوخن  ار  وا  هک  فیح  یلو  منک  یم  عادو  ار  ایند  شرادید  يوزرآ  اب  مور و  یم 

ياپ اب  نمی  فلع  بآ و  یب  کشخ و  نابایب  رد  رفن  کی  دراد ، اـنعم  اـیند  کـی  هک  یلاـح  رد  مدرک  ضرع  هک  دوب  هلمج  کـی  نیا 
.دور یم  ایند  زا  وا  رادید  يوزرآ  اب  هنیدم  رد  صادخ  لوسر  دنک و  یم  ینارچرتش  هدایپ 

تداعس یتخبشوخ و  دیلک  ردام  هب  مارتحا 

یکین و هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  نینچ  مه  ترطف و  مکح  هب  سیوا  .دوب  انیبان  راـمیب و  ناوتاـن ، ینزریپ  سیوا ، رداـم 
ردام بقارم  نیدلاو ، اب  ینابرهم 
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بجاو شیوخ  رب  دوب ، هتفرگارف  ار  شدوجو  رـساترس  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  ) تمحر روـن و  ربماـیپ  رادـید  قوـش  هک  یماـگنه.دوب 
رگا تفگ : دوب ، يراتسرپ  دنمزاین  تشادن و  سیوا  زج  یسک  هک  ردام  .دنک  رفس  هنیدم  هب  ربمایپ  رادید  يارب  ردام ، هزاجا  اب  تسناد 

.درگزاب دوز  نکن و  فقوت  دوبن ، هنیدم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

رادید قوش  روش و  اب  سیوا 

تسناد یم  هک  وا  .تسا  هتفر  رفـس  هب  ربمایپ  هک  دش  ربخ  اب  دیـسر ، هنیدم  هب  یتقو  .درک  رفـس  هنیدم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
رهـش زا  یتخـس  اب  تخود و  ربمایپ  نیلگ  هناخ  هب  ار  هاگن  نیرخآ  دوش ، یمارتحا  یب  يردام  هب  شرادـید  يارب  تسین  یـضار  ربماـیپ 

.دش جراخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

دیناسر مالس  امـش  هب  دمآ و  اج  نیا  هب  سیوا  مان  هب  نمی  زا  ینارچ  رتش  دندرک : ضرع  وا  هب  تشگزاب ، هنیدم  هب  ربمایپ  هک  یماگنه 
: دومرف ربمایپ  .تشگزاب  و 

«. تسا هتفر  دوخ  هتشاذگ و  هیده  ام  هناخ  رد  هک  تسا  سیوا  رون  نیا  يرآ ، »

(2)
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سیوا تداهش  زا  تمحر  ربمایپ  ربخ 

ینرق سیوا  دومرف : سیوا ، تفگ : دیـسرپ ؟ وا  مان  زا  دـمآ ) ترـضح  شیپ  يدرم   ) دـش راق  يذ  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
: تفگ یئوت !؟

نم نوکی  ینرقلا ، سیوأ  هل  لاقی  هتّمأ  نم  اًلجر  كردأ  ّینأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یبیبح  ینربخأ  ربکأ  هَّللا  دومرف : يرآ ،
(3 « ) رضم هعیبر و  لثم  هتعافش  یف  لخدی  هداهّشلا  یلع  تومی  هلوسر ، هَّللا و  بزح 

ادـخ و بزح  زا  دـنیوگ ، ینرق  سیوا  وا  هب  هک  ار  وا  تما  زا  يدرم  منک  یم  كرد  نم  ادـخ  لوسر  مبیبح  نم  هب  داد  ربخ  ربـکا  هَّللا 
هدـنیآ زا  رابخ  نیا ا   ) دوش تشهب )  ) لخاد رـضم  هعیبر و  هلیبق ) ود  دادـعت  هب   ) وا تعافـش  هب  دریم  یم  تداهـش  اب  دوش  یم  شلوسر 

(. تفای ققحت  لاس  یس  زا  دعب  لقا  دح 

، دوب هدرک  میسقت  ار  شیاه  هتفه  دوب ، هدرک  ادیپ  ار  ادخ  یگدنب  دوب و  هدیشچ  ار  ادخ  رکذ  ینیریش  ینرق  سیوا 
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حبص ناذا  ات  تفر  یم  عوکر  هب  هک  لوا  تعکر  رد  درک  یم  عورـش  یبحتـسم  زامن  تعکر  ود  تفگ ، یم  عوکر  بش  ار  بش  کی 
مان هئارقلا  هلیل  ار  بش  کی  دـناسر ، یم  حبـص  هب  هدجـس  کی  اب  ار  بش  دوب ، هتـشاذگ  دوجـسلا  هلیل  ماـن  هب  ار  یبش  دوب ، عوکر  رد 
یم حبـص  هب  عوـکر  اـب  ار  بش  کـی  يوـش ؟ یم  لـمحتم  ار  تمحز  همه  نیا  ارچ  دـنتفگ  وا  هب  دـناوخ ، یم  نآرق  دوـب و  هتـشاذگ 

وا هکارچ  مدـناسر  یم  حبـص  هب  عوکر  کی  اب  ار  بش  نآ  دوب و  بش  کی  نم  رمع  مامت  شاـک  منک  یم  وزرآ  نم  تفگ  یناـسر ؟
.دوب ادخ  عیطم  حلاص و  ناگدنب  ناگدننک و  رافغتسا  زا  نینچمه  و  دوب ، هدرک  كرد  ار  ادخ  اب  تبحص  ینیریش 

« نیبرقملا کئایلوا  ياجب «  ییاور  رداصم  رگید  لامعالا و  لاـبقا  باـتک  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  ص 261 ؛  لامعالا ج 1  لاـبقا  ( 1)
تسا هدمآ  نیقتملا » کئایلوا   » ترابع

467 ص : ج1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  ( 2)

173 يرولا : مالعا  ، 167 دیفم : خیش  داشرا  ( 3)
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زور 6

هراشا

: سیورس  ¦ 4:16  - 1394/4/3  : هرباخم خیرات   ¦ 352357 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

مشش زور  ياعد  رد  يدنلبرس  تزع و  زار  مشش : زور  ياعد  حرش 

زج هک  دزاس  یم  كانرطخ  یناویح  ناسنا ، دوجو  زا  دـناشک و  یم  يدوبان  هب  ار  یناسنا  تـالاح  همه  قح ، زا  نتفرگ  هلـصاف  هزوح /
.دروآ یمن  راب  هب  نارگید  دوخ و  يارب  يزیچ  رطخ  تراسخ و  ررض ، نایز ،

حرش و هزوح »  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
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.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  هام  هنازور  ياهاعد  حیضوت 

اَی َکیِداَیَأ  َکِّنَِمب َو  َکِطَخَـس  ِتاَبِجُوم  ْنِم  ِهِیف  ِینْحِزْحَز  َِکتَمِقَن َو  ِطاَیِِـسب  ِیْنبِرْـضَت  َِکتَیِـصْعَم َو َال  ِضُّرَعَِتل  ِهِیف  ِیْنلُذْـخَت  َّمُهَّللا َال 
(1  ) نِیبِغاَّرلا ِهَبْغَر  یَهَْتنُم 

مشخ و تاـبجوم  زا  نکم و  رفیک  ترهق  هناـیزات  برـض  هب  زاـسم و  راوخ  تنایـصع  باـکترا  هطـساو  هب  زور  نیا  رد  ارم  ادـنوادخ 
.ناقاتشم يوزرآ  ياهتنم  يا  قلخ  هب  وت  ياه  تمعن  ناسحا و  قح  هب  نادرگ ، رود  تبضغ 

ناسنا يراوخ  لماع  هانگ ؛

ظوفحم ادـخ  ینامرفان  زا  زور  نیا  رد  ار  ام  اـت  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  میوش و  یم  کـسمتم  لـسوتم و  یمهم  لـئاسم  هب  اـعد  نیا  رد 
رظن رد  يراوخ  دروم  ادـخ و  مشخ  بجوم  ناراک  تیـصعم  ناراکهانگ و  هک  تسا  نیا  رب  هراـشا  هلمج  نیا  میوشن ، راوخ  درادـب و 

دنهاوخ شلوسر  ادخ و 
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.دنتسه ملاع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  يراوخ  نالذخ و  دروم  بضغ و  دروم  هشیمه  دنراکهانگ ، هک  یناسک  ینعی  دش ،

ناگدش راوخ  زا  يا  هنومن  اروعاب  معلب 

رارق نوـعرف  بیرف  دروـم  یلو  دوـب ، هوعدـلا  باجتـسم  تسناد و  یم  ار  مظعا  مسا  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  زا  یملاـع  اروعاـب ، مـعلب 
وا زا  یهلا  تایانع  ریاس  مظعا و  مسا  ندش  هتفرگ  بجوم  رما  نیا  تخادرپ و  ینمشد  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  اب  تفرگ و 

.دش

هتـشاذگ رانک  ماقم  نیا  زا  وا  یلو  میداد ، وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  ناوخب  ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناـنآ  يارب  میناوخ : یم  نآرق  رد 
دـیبسچ و ایند  نیا  یگدـنز  هب  وا  یلو  میربب  الاب  تایآ  نیا  اب  اروا  میتسناوت  یم  میتساوخ  یم  اـم  رگا  دـیدرگ و  ناـهارمگ  زا  دـش و 

(2  ) دش دوخ  سفن  ياوه  وریپ 

.دیدرگ طقاسو  دش  ناطیش  وریپ  ماجنارس  یلو  دیسر  الاب  رایسب  يونعم  تاماقم  هب  هک  دیوگ  یم  نخس  يدنمشناد  زا  هیآ  نیا 
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یـسوم ترـضح  نافلاخم  زاو  تفر  تسد  زا  شیونعم  تاماقم  همه  دـش و  فرحنم  قح  هار  زا  نوعرف  هب  لـیامت  رثا  رب  اروعاـب  معلب 
.دیدرگ

ُهْکُْرتَت ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمْحَت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَـثَمَک  ُُهلَثَمَف  دـنک «:  یم  ناـیب  هنوگنیا  ار  صخـش  نیا  لـثم  فارعا  هروس  رد  ملاـع  دـنوادخ 
شدوخ لاـح  هب  رگاو  دروآ ، یم  نوریب  ماـک  زا  ناـبز  يرب ، موجه  وا  هب  رگا  هک ]  ] تسا گـس  ناتـساد  نوچ  شناتـساد  سپ  « ْثَْهلَی

ار ناتـساد  نیا  سپ  دندرک ؛ بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یهورگ  ناتـساد  نیا  .دروآ  یم  نوریب  ماک  زا  نابز  مه ] زاب   ] يراذـگاو
.دنشیدنیب شیوخ ]  روما  هب  تبسن   ] دیاش نک ، تیاکح  مدرم ]  يارب  ]

زج هک  دزاس  یم  كانرطخ  یناویح  ناسنا ، دوجو  زا  دـناشک و  یم  يدوبان  هب  ار  یناـسنا  تـالاح  همه  قح ، زا  نتفرگ  هلـصاف  يرآ ؛
.دروآ یمن  راب  هب  نارگید  دوخ و  يارب  يزیچ  رطخ  تراسخ و  ررض و  نایز و 

تیاهن رد  دوب  مظعا  مسا  ياراد  هک  یصخش  ینعی 
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.دومن مادقا  هک  دش  یتیصعم  يراوخ  تلذ و  دروم 

يدنلبرس تزع و  زار  تیدوبع 

يدرم دندرک  یم  هعجارم  روط  هوک  هب  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هک  مینیب  یم  خیرات  رد  ار  یناسک  ءاروعاب  معلب  لاثما  ربارب  رد 
.دوب جاتحم  مه  شزور  جرخ  هب  یتح  دوب و  هداتفا  هار  رانک  دوب ، هدرک  رمع  لاس  دصشش  هک  دوب  اجنآ 

ییادخ دـنیوگ  یم  یـسوم  ای  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هب  درک ، یم  روبع  اجنآ  زا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح 
مه ار  وت  يزور  و  مریذـپ ، یمن  ییادـخ  هب  ار  وت  نم  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  ایادـخ  وگب : وا  هب  وت  ینز ، یم  فرح  وا  اب  وت  تسه و 

.مروخ یمن 

درک ضرع  يدناسرن ؟ ار  نم  هدنب  تناما  ارچ  یسوم  ای  دش  هضرع  دنوادخ  هاگرد  زا  درک ، تشگرب  دصق  تاجانم  زا  دعب  ترـضح 
یمن مه  ار  وت  يزور  مریذپ و  یمن  ییادخ  هب  ار  وت  نم  هتفگ  وا  تفگ  وگب ، دـش  هضرع  میوگب ، ار  وا  فرح  مشک  یم  تلاجخ  نم 

ار نم  يزور  مروخ 
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یمن ار  نم  يزور  رگا  و  منک ، یم  لوبق  یگدـنب  هب  ار  وت  نم  يرادـن  لوبق  ییادـخ  هب  ار  نم  رگا  وـگب  وا  هب  دوـمرف : دـنوادخ  هدـن ،
هچ تیادـخ  يدـناسر ؟ تیادـخ  هب  ار  نم  ماـیپ  یـسوم  اـی  تفگ  صخـش  نآ  تشگرب  رد  مهد ، یم  ار  وت  يزور  نم  یلو  یهاوـخ 

یمن ار  نم  يزور  رگا  مریذپ ، یم  یگدـنب  هب  ار  وت  نم  يریذـپ  یمن  ییادـخ  هب  ار  نم  رگا  دومرف : دـنوادخ  تفگ : یـسوم  تفگ ؟
تاـفو اـجنامه  رد  دروآ و  ناـمیا  مدـنامه  مه  وا   . تسا یبوخ  يادـخ  وت  يادـخ  یـسوم  تفگ  مهد ، یم  ار  وت  يزور  نم  يروخ ،

اما تفرگ  رارق  ادخ  تمحر  دروم  عضو  نآ  اب  وا  دش ، ریخ  هب  تبقاع  اما  درک ، يراک  هن  تفرگ  يا  هزور  هن  دـناوخ ؛ يزامن  هن  درک ،
تیصعم اب  زور  نیا  رد  ایادخ  مییوگ  یم  اذل  دنز ، یم  لاثم  ار  وا  بلک  هملک  اب  ملاع  دنوادخ  تسناد  یم  ار  مظعا  مسا  هک  یصخش 

.نکن ما  هیبنت  تمشخ  بضغ و  ياه  هنایزات  ابو  نکن ، راوخ  ار  نم  ندرک 

مینک يرود  یهلا  بضغ  تابجوم  زا 

ِینْحِزْحَز َو  میناوخ «: یم  اعد  نیا  زا  يرگید  زارف  رد 
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لامعا نآ  هب  مادقا  دندوب  يدایز  دارفا  رادب  رود  تسوت  طخس  بجوم  هک  ییاهلمع  نآ  زا  ار  نم  ایادخ  َکِطَخَس »  ِتاَبِجُوم  ْنِم  ِهِیف 
ملاع دنوادخ  هاگرد  نیبرقم  زا  ناشدوخ ، نتفر  رانک  راب  دنتفر و  رانک  لامعا  نآ  زا  دارفا  یخرب  لباقم  رد  دندش ، هراچیب  دـندومن و 

.درک کیدزن  شدوخ  هاگرد  هب  هک  دهدب  رارق  ییاهنآ  زا  ار  ام  میهاوخ  یم  ادخ  زا  مه  ام  هک  تسا  نیا  .دندش 

نارازگراک يوگلا  نیطقی  نب  یلع 

هدرک لوبق  ار  يریزو  تسخن  تسپ  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هزاجا  هب  هک  دیـشرلا  نوراه  رـصع  ریزو  تسخن  نیطقی  نب  یلع 
.دیایب رگید  تقو  کی  دییوگب  مرادن ، تقو  نم  تفگ  دادن ، هار  ار  هعیش  کی  طقف  راب  کی  دوب ،

دوش یم  مامت  شلامعا  یتقو  یجاح  هدـمآ ، تایاور  رد  هکنیا  اب  داد ، ماجنا  ار  شجح  لاـمعا  دـمآ و  هکم  هب  لدـبم  ساـبل  اـب  یتقو 
یتقو هداد ، ماجنا  جح  ریزو  تسخن  نیا  یلو  تسین ، شا  هدنورپ  رد  یهانگ  چیه  رگید  هدش ، دـلوتم  ردام  زا  هک  تسا  يزور  دـننام 

، هنیدم دمآ 
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تفگ رد و  تشپ  دمآ  ترضح  دز ، ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هناخ  برد  دننیبن ، ار  وا  مه  دیشرلا  نوراه  نیرومأم  هک  رحس 
.منک تاقالم  ار  وت  مرادن  تقو  نم 

؟ دیهد یمن  هار  ار  ارم  هک  مدرک  هچ  نم  تفگ  درک و  یم  هیرگ  دز و  رد  زور  هنابش  هس 

کچوـک ار  یـسک  يریزو  تسخن  یلدنـص  يور  ارچ  هچ ؟ ینعی  مرادـن  تقو  يدادـن ؟ هار  هرادا  رد  ارچ  ار  لاـمج  میهاربا  دوـمرف :
؟ یتسیک رگم  يدادن  شهار  برق  شزرا و  یب  يدید و 

هزاجا وت  هب  نم  ات  نک  بلج  ار  وا  تیاضر  دومرف  ترـضح  میایب ، نوریب  تلاجخ  نیا  زا  هک  منک  راک  هچ  نم  تفگ  نیطقی  نب  یلع 
يرتش لحم  نالف  رد  ورب ، عیقب  ناتسربق  هب  برغم  ناذا  زا  دعب  دومرف  ترضح  متـسه ، هکم  رد  نم  تسا و  هنیدم  رد  وا  تفگ  مهدب ،

، داد ماجنا  ار  اهراک  نیا  نیطقی  نب  یلع  درگرب ، بلطب و  تیلح  وا  زا  دناسر  یم  نابرتش  نآ  لزنم  هفوک و  هب  ار  وت  رتش  نآ  هدـیباوخ 
هب دادن و  هزاجا  دراذگب ، مارتحا  وا  هب  تساوخ  نابرتش  یتقو  دیسر ، نابرتش  لزنم  هب 
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هب هک  ارچ  یهدـب  ماـجنا  ار  راـک  نیا  دـیاب  تفگ  نیطقی  نب  یلع  درکن ، لوبق  راذـگب ، نم  تروـص  هب  ار  تیاـپ  تفگ  داـتفا و  نیمز 
نیطقی نب  یلع  تشاذـگ ، نیطقی  نب  یلع  تروص  هب  ار  شیاپ  نابرتش  رارـصا  تمحز و  اب  تفریذـپن ، هنیدـم  رد  ارم  ماـما  وت  رطاـخ 

، تفریذپ ار  وا  ترـضح  و  دیـسر ، ترـضح  تمدخ  دش و  رتش  راوس  دعب  لامب ، نیمز  هب  ار  نم  تروص  هدب و  ناکت  ار  تیاپ  تفگ 
(3  ) .دندش لئاق  وا  يارب  یتاماقم  شتافو  زا  دعب 

130 لامعألا ص :  لابقإ  ( 1)

کتمقن طایس ]  نم  هیف  ینذعأ  و  طایسب [  هیف ]  ینبرضت [  و ال  کیـصاعم ]  ] کتیـصعم ضرعتب  مویلا ] اذه  یف   ] هیف ینلذخت  مهللا ال 
ای کتمحرب  نیبغارلا [  هبغر  یهتنم  ای  کیدایأ  کـنمب و  کطخـس  تاـبجوم  نع ]  نم [  هیف  ینرجزا ]  و  ینحزحز [  کـیواهم و  و 

نیمحارلا محرأ 

176  - هیآ 175 فارعا  ( 2)

ثیدح 105؛ باب 4 ، ، 48  / 85 راونألا : راحب  ( 3)
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زور 7

هراشا

Tuesday, 2015,03 June ناضمر ءاثالثلا 13  ریت 1394  هبنش 9  هس 

: سیورس  ¦ 05:13  - 1394/4/3  : هرباخم خیرات   ¦ 352406 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

! دنتسین هزور  هک  یناراد  هزور  متفه : زور  ياعد  حرش 

، نک راطفا  ورب  دندومرف  ترضح  درک ، تبیغ  ناضمر  هام  رد  يرگید  صخش  زا  یسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دزن  هزوح /
.يا هدرک  تبیغ  هک  ارچ  یتسین ، هزور  وت  رگید  دندومرف  ترضح  ما ، هزور  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ 
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.میوش یمن  زور  نیا  لامعا  هب  قفوم  دشابن  دنوادخ  کمک  رگا  هزوح /» »

مالـسالا تجح  مـلق  هـب  ار  ناـضمر  تلیـضفرپ  هاـم  هـنازور  ياـهاعد  حیـضوت  حرـش و  هزوـح  يرازگربـخ  یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 

(1  ) نیِّلِضُْملا َيِداَه  اَی  َکِقِیفْوَِتب  ِهِماَوَِدب  َكَرْکِذ  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  ِهِماَثآ َو  ِِهتاَوَفَه َو  ْنِم  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  ِهِماَِیق َو  ِهِماَیِص َو  یَلَع  ِهِیف  یِّنِعَأ  َّمُهَّللا 

قیفوت قح  هب  امرف ، مبیـصن  میاد  رکذ  زاس و  رود  ناهانگ  اه و  شزغل  زا  نک و  يرای  زاـمن  هماـقا  هزور و  رب  زور  نیا  رد  ارم  ادـخ  يا 
.ملاع ناهارمگ  يامنهر  يا  دوخ ، یشخب 

میهاوخب کمک  ادخ  زا  نتفرگ ، هزور  يارب 

زامن نک ، کمک  هزور  زامن و  هب  ار  نم  زور  نیا  رد  ایادخ 
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اَهُّیَأ ای  ، » هدوب مه  رگید  ياهتما  يارب  نآرق  صن  قبط  تسا و  یهلا  روتـسد  هک  هزور  تسا ، مهم  همه  يارب  هک  تسا  یلئاسم  هزور  و 
نیذلا یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  ( 2  « ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا 
دادعت لماش  مه  امک »  » هملک دوب ، هدش  بجاو  هتـشذگ  ياهتما  يارب  هک  هنوگنامه  دش  بجاو  امـش  يارب  نتفرگ  هزور  مکلبق ،" نم 

هچ اب  یلئاسم و  هچ  زور و  دادـعت  هچ  اب  هنوگنامه  ینعی  .نآ  هب  طوبرم  لئاسم  لماش  نینچمه  تسا و  نآ  تایفیک  لماش  مه  زور و 
.دیدرگ بجاو  مه  امش  يارب  تسا ، هدش  هتشون  نیشیپ  ءایبنا  ياه  تما  اه و  تلم  هب  یتیفیک 

یم ربارب  هد  وت  لمع  ره  يارب  هدومرف  ادـخ  هک  ارچ  میریگ ، یم  هزور  زور  هس  اـم  دـنیوگ : یم  یلبق  بهاذـم  ناوریپ  زا  یخرب  هکنیا 
روتسد هب  دوشب و  هتفرگ  هزور  دیاب  زور  یس  نامه  نیع  تسا ، طلغ  نیا  تسا ، زور  یـس  ربارب  میریگب  هزور  زور  هس  رگا  سپ  مهد ،

 . مییامن لمع  یهلا 

ص:62

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


: حیحص هزور  طیارش  *

اضعا و بلق ، مشچ ، دیاب  هک  میراد  يدایز  تایاور  رد  تسین ، یگنشت  یگنسرگ و  لمحت  اهنت  دراد و  يدایز  طیارش  حیحـص  هزور 
یم هاگن  مرحمان  هب  دـنز ، یم  تسد  مارح  ياهراک  هب  اما  دـنام ، یم  هنـشت  هنـسرگ و  رفن  کی  هکنیا  نیا  رباـنب  دریگب ،  هزور  حراوج 

.تسا هتفرگن  هزور  تقیقح  رد  ، هتفرگ هزور  هک  دنک  یم  لایخ  دهد و  یم  ماجنا  تیصعم  دنز و  یم  تمهت  دنک ، یم  تبیغ  دنک ،

تفگ نک ، راطفا  ورب  دندومرف  ترضح  درک ، تبیغ  ناضمر  هام  رد  يرگید  صخش  زا  یسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دزن 
َضَقَنَو ُهُمْوَص  َلََطب  اِملْـسُم  َباتْغا  ِنَم  ،» يا هدرک  تبیغ  هک  ارچ  یتسین ، هزور  وت  رگید  دـندومرف  ترـضح  ما ، هزور  نم  هللا  لوسر  ای 

شیوضو لطاب و  شا  هزور  دنک  تبیغ  یناملـسم  زا  سک  ره  ( 3  « ) ُهّللا َمَّرَح  اِمل  ٌّلِحَتْـسُم  َوُهَو  َتام  َِکلذَک  َوُهَو  َتام  ْنإَف  ُهُءوُضُو 
.تسا هتشاد  لالح  ار  دنوادخ  مارح  دریمب ، لاح  نیا  رد  رگا  هدش و  هتسکش 
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اهلد یبور  رابغ  هام  ناضمر ؛ *

ردارب زا  رگا  میهدـن ، اج  بلق  رد  ار  یـسک  هنیک  ینعی  ام ، بلق  صوصخب  دـشاب ، هزور  دـیاب  ام  ياضعا  همه  ناضمر  كرابم  هام  رد 
ار وا  میهاوخب  ادـخ  زا  مینک و  یـشوپ  مشچ  هداد  ماجنا  ام  قح  رد  هک  یلاـمعا  زا  هدرک و  تشذـگ  وفع و  میراد  يا  هنیک  یناملـسم 

.دراد تسود  ار  اهنآ  هدوب و  یضار  مه  شا  هدنشخب  ناگدنب  زا  تسا و  ندیشخب  شلغش  دنوادخ  هک  ارچ  دشخبب 

.تسا بجاو  لاح  همه  رد  هک  یبجاو  زامن ،

دنوادخ کمک  رگا  هک  ارچ  امرفب ، يرای  نآ  تدابع  ندناوخ و  زامن  رد  ینعی  زور  نیا  مایق  رد  ارم  میناوخ : یم  اعد  مود  تمسق  رد 
مامت يارب  تسا ، لئاق  يداـیز  تیمها  نآ  يارب  ملاـع  دـنوادخ  هک  تسا  یتقیقح  زاـمن  میوش ، یمن  زور  نیا  لاـمعا  هب  قفوم  دـشابن 

هار شتابجاو 
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ای تسرفب ، بئان  یناوت  یمن  ینامـسج  رظن  زا  هدش و  بجاو  جح  وت  يارب  یلام  رظن  زا  رگا  دیوگ  یم  جح  رد  ًالثم  هتـشاذگ ، يرارف 
رگید یتسناوتن ، تقو  چـیه  رگا  ای  يروآ  ياجب  ار  نآ  ياضق  ات  نک  ربص  يریگب ، هزور  یناوت  یمن  يراـمیب  رطاـخ  هب  رگا  هزور  رد 

هب ملاع  دـنوادخ  تسین  بجاو  وا  رب  درادـن  تردـق  دـهد و  ماجنا  يرگید  بجاو  لمع  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  ای  يرادـن ، یفیلکت 
زامن هداتـسیا  دـناوت  یمن  یـسک  رگا  دـیامرف : یم  تسین ، یتشذـگ  چـیه  زاـمن  رد  یلو  دـنک ، یمن  فیلکت  وا  ناوت  زا  نوریب  یـسک 
تین ناوخب ، هلبق  هب  ور  یناوخب  هتـسشن  یناوت  یمن  رگا  دناوخب ، دنیـشنب و  دناوت ، یمن  رگا  دتـسیاب و  دـنک و  هیکت  يزیچ  هب  دـناوخب 
دوجس عوکر و  عقوم  دنک  یمن  تکرح  مه  تتـسد  رگا  راذگب و  یناشیپ  هب  تسد  اب  ار  رهم  نک و  مخ  ار  ترـس  عوکر  عقوم  نک و 

زامن يارب  اذل  نارذگب  تلد  زا  دوش ، یمن  هتسب  زاب و  مه  تنامشچ  کلپ  رگا  نک و  زاب  دنبب و  ار  تنامشچ  دوجـس  عوکر و  تین  اب 
کی طقف  يرادن و  زییمت  سابل  میراد ، ناکما  هک  يا  هزادنا  هب  تسا ، هداد  ام  هب  يدازآ  هنوگ  ره  تسین ، یتشذگ  چیه 
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ار اـهنیا  یناوت  یمن  يرادـن و  يرگید  ساـبل  رگا  دـیوگ  یم  هدرک ، فیثـک  ار  وا  ساـبل  هچب  تسا و  راد  هچب  هک  ینز  يراد ، ساـبل 
نیا رد  ایادـخ  مناوخب ، زامن  مناوت  یمن  سابل  نیا  اب  ییوگب  یناوت  یمن  رگید  ناوخب ، زامن  ساـبل  ناـمه  اـب  ینک ، کـشخ  ییوشب و 

 . نک کمک  شزامن  هزور و  يارب  ار  نم  زور 

(: مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  زیگنا  باجعا  تاجانم 

همین هک  مدـید  لخن  ناتخرد  يال  هبال  رد  ار  بلاط ع ) یبا  نبا  یلع  یبش  دـیوگیم : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناراـی  زا  ءادردوبا 
لد رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مدـید  مداتـسیا و  يا  هشوگ  رد  تکرح  نودـب  درک ... ...  یم  تاجانم  دولآ  نزح  ییادـص  اب  بش  ياـه 

تکرح نودب  هک  تسیرگ  ردق  نآ  سپـس  .دـش  لوغـشم  تاجانم  هیرگ و  اعد ، هب  هاگ  نآ  .درازگ  زامن  تعکر  دـنچ  بش  یکیرات 
وا متفر و  ولج  .منک  یم  رادیب  حبـص  زامن  يارب  ار  وا  متفگ  و  هدرب ، شباوخ  يراد ، هدنز  بش  تدش  زا  متفگ  مدوخ  شیپ  نم  .داتفا 

یلو مداد ، ناکت  ار 
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!! تفر ایند  زا  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  .نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  متفگ  .دروخن  یناکت 

 ... مداد (س ) ارهز ترضح  هب  ار  وا  گرم  ربخ  متفر و  شلزنم  هب  باتش  اب 

مدرم دش  هک  حبص  .دهد  یم  تسد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ادخ  سرت  زا  هک  تسا  یتلاح  نیا  دنگوس  ادخ  هب  ءادردوبا ، يا  دندومرف :
رطاخ هب  متفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : .میرگ  یم  هک  دید  ارم  دمآ ، شوه  هب  یلع  دـندز و  بآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تروص  هب 

.ینک یم  تدوخ  اب  وت  هک  يراک 

هاگـشیپ رد  دنا و  هتفرگ  ارم  باذـع  ناگتـشرف  دـنا ، هدـناوخ  ارف  باسح  يارب  هک  ینیبب  ارم  رگا  ییوگ  یم  هچ  ءادردوبا ، يا  دومرف :
میارب ینک و  یم  محر  نم  هب  نونکا  زا  رتشیب  وت  ماگنه  نیا  رد  .دنا  هتخاس  میاهر  مناتـسود  هک  یلاح  رد  ما ، هداتـسیا  رابج  دـنوادخ 

(4  ) .ینازوس یم  لد 

رگا منک ، لرتنک  ار  مدوخ  مناوت  یمن  نم  دـشابن  ادـخ  قیفوت  رگا  ینعی  امرفب ، رود  ناهانگ  اه و  شزغل  زا  ار  نم  زور  نیا  رد  ایادـخ 
ار مدوخ  مناوت  یمن  نم  دشابن  ادخ  فطل 
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.مهد تاجن  اه  شزغل  زا 

تسا توافتم  یکدنا  هدمآ ،  نانجلا  حیتافم  رد  هچنآ  اب  اعد  نتم  132 ؛  لامعألا ص :  لابقإ  ( 1)

كرکـش كرکذ و  هیف  ینقزرا  هماـثآ و  هتاوفه و  نم  هیف  ینبنج ]   ] ینبنجاو و هماـیق  همایـص و  یلع  مویلا ] اذـه  یف  هیف [  ینعأ  مهللا 
 [ نیمحارلا محرأ  ای  کتمحرب  نینمؤملا  يداه  ای  کقیفوت  کتیاده و  ماودب  نینمؤملا [  یلو  ای  کقیفوتب  هماودب 

هرقب 183 ( 2)

.مایصلا رارسا  باب  ، 2  / 133 ءاضیبلا : هجحم  284 ؛ لامعألا : باوث  ( 3)

156-157 ص : ج2 ، سارف ، یبا  نب  ماّرو  هعومجم  ثیدح 1 ؛ ص 11 ، ج 41 ، راونالاراحب ، ( 4)
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زور 8

هراشا

ریت 1394 هبنش 9  هس 

ne 2015,03

: سیورس  ¦ 04:03  - 1394/4/4  : هرباخم خیرات   ¦ 352465 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

حلاصان زا  حلاص  دارفا  صیخشت  راکهار  متشه : زور  ياعد  حرش 

ماـتیا و رب  تمحر  اـه و  رحـس  رد  رافغتـسا  نآرق ، توـالت  تسا ، نآ  يـالج  ثعاـب  رما  دـنچ  دـنزب  گـنز  ناـسنا  بلق  رگا  هزوـح /
 . ناشیا زا  يریگتسد 

مالـسالا تجح  ملق  هب  ار  زور  نیا  ياعد  حرـش  ناضمر  كراـبم  هاـم  زور  نیمتـشهرد  هزوح ،» » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
یناتسلگ ینیما  دمحم  نیملسملاو 
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.دنک یم  رشتنم 

(1  ) نِیِلمْآلا َأَْجلَم  اَی  َِکلْوَِطب  ِماَرِْکلا  َهَبْحُص  ِمَالَّسلا َو  َءاَْشفِإ  ِماَعَّطلا َو  َماَعْطِإ  ِماَْتیَْألا َو  َهَمْحَر  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا   : نتم

ناکین تبحاصم  ناناملـسم و  رد  مالـس  راشتنا  ءاـشفا و  ناگنـسرگ و  هب  ماـعطا  ناـمیتی و  هب  محرت  ارم  زور  نیا  ردادـخ  يا  همجرت : 
.ملاع نادنموزرآ  هانپ  يا  تماعنا  قح  هب  امرف  بیصن 

؟ دبای یم  الج  هنوگچ  بلق 

، نک قفوم  نامیتی  هب  یگدیـسر  محرت و  تبحم ، يارب  ار  نم  ایادخ  ینعی  ِماَْتیَْألا » َهَمْحَر  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  میناوخ «:  یم  لوا  زارف  رد 
.تسا یعامتجا  مهم  لئاسم  یقالخا و  لئاضف  زا  نامیتی  هب  یگدیسر 

ام هب  ار  ناشیا  هب  یگدیسر  قیفوت  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام  تسه و  تسرپرس  یب  میتی و  هشیمه  عامتجا  رد 
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.دنتسه هدوب و  ریسم  نیا  رد  هشیمه  ملاع  ناگرزب  ءایلوا و  ءایبنا و  هکنیا  امک  دیامرف  تیانع 

زا يریگتـسد  ماتیا و  رب  تمحر  اه و  رحـس  رد  رافغتـسا  نآرق ، توالت   ، تسا نآ  يالج  ثعاب  رما  دنچ  دـنزب  گنز  ناسنا  بلق  رگا 
(2  . ) دهد یم  الج  ار  بلق  رما  هس  نیا  ناشیا . 

دنک نامیزور  ار  نادنمزاین  ماعطا  میهاوخب  ادخ  زا 

ای ینعی  تسه  ماع  يا  هملک  ماعط  ماعطا  نادرگب ، يزور  نم  يارب  ار  ماعط  ماعطا  زور  نیا  رد  ایادخ  میناوخ :  یم  اعد  رگید  هرقف  رد 
.دیامنب ماعط  ماعطا  نیا  هب  قفوم  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  میریگب  رظن  رد  ار  یتمسق  ره  ناراد ، هزور  هب  ای  نیقحتسم  هب 

ناسنا هروس  لوزن  ماعط و  ماعطا 

دندش رامیب  مالّسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  و  مالّسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  فاّشک  ریسفت  رد 
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بوخ هچ  دنتفگ : مالّسلا ) هیلع   ) یلع هب  مدرم  درک ، تدایع  ناشیا  زا  هباحص  زا  یعمج  اب  ملس ) هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخلوسر و 
ناکدوک رگا  هک  دـندرک  رذـن  ناشیا  زینک  هّضف  و  س )  ) همطاـف و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ینک ، يرذـن  تنادـنزرف ، يدوبهب  يارب  تسا 

.دنامن اهنآ  رد  تلاسک  زا  يرثا  دنتفای و  يدوبهب  اه  هچب  دنریگب ، هزور  زور ، هس  دنبایب ، يدوبهب 

ساتسد و ار  وج  نآ  زا  نم  کی  س )  ) همطاف و  درک ، ضرق  يربیخ  نوعمش  زا  وج  نم  هس  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع اهنآ ، يدوبهب  زا  دعب 
نیمه رد  دننک ، راطفا  نآ  اب  ات  تشاذگ  ناشربارب  رد  ار  اهنآ  مهـس  تخپ و  هداوناخ  دارفا  ددع  هب  نان  صرق  جنپ  درک و  ریمخ  سپس 

ینیکسم نم  ملس ) هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمایپ تیب  لها  امش  رب  مالس  تفگ : درک و  مالـس  ناشیا  هب  دمآ و  ناشدزن  هب  یلئاس  نیب 
دوخ رب  ار  نیکسم  لئاس  ربمایپ ، نادناخ  دهد ، ماعط  یتشهب  ياه  هدئام  زا  امش  هب  ادخ  ات  دیهد  ماعط  ارم  متسه ، نیملسم  نیکاسم  زا 

دندروخن و يزیچ  بآ  زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  راطفا  هدرمش و  مّدقم 

ص:72

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


دمایب و ناشیا  يارـس  رد  رب  یمیتی  دننک ، راطفا  ات  دنداهن  ار  ماعط  مّود  زور  راطفا  ماگنه  دندرک ، هزور  ّتین  هرابود  هنـسرگ  مکـش  اب 
يریـسا مّوس  بش  دندرک ، هزور  ّتین  هنـسرگ  مکـش  اب  هرابود  دنداد و  حـیجرت  دوخ  رب  ار  میتی  مه  بش  نآ  دومن ، ماعط  تساوخرد 

هیلع  ) یلع مراهچ  زور  حبـص  دندیـشخب ، وا  هب  ار  دوخ  ماعط  هدرک و  مّدقم  دوخ  رب  ار  وا  مه  زاب  اهنآ  دومن ، ماعط  تساوخرد  دمآ و 
هلا و هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمایپ دروآ ، ملس ) هلا و  هیلع و  هّللا  یّلصادخ  لوسر  دزن  تفرگ و  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نینـسح تسد  مالّـسلا )
هک تسا  راوشد  نم  رب  ردقچ  دومرف : دنزرل ، یم  یگنـسرگ  تّدـش  زا  فیعـض  ناسنا  نوچ  هک  درک  هدـهاشم  ار  اه  هّچب  یتقو  ملس )
هک درک  هدهاشم  تفای و  تدابع  بارحم  رد  ار  وا  دش و  هناور  همطاف  ترـضح  دزن  ناشیا  هارمه  هاگنآ  منیبب ، یلاح  نینچ  هب  ار  امش 
لاح نیا  رد  دش ، تحاران  عضو  نیا  هدهاشم  زا  هتـسشن ، يدوگ  هب  شنامـشچ  هدیبسچ و  شتـشپ  هب  شمکـش  یگنـسرگ  تّدـش  زا 

نینچ نتشاد  رطاخب  ار  وت  ادخ  ریگب ، ار  هروس  نیا  تشاد : هضرع  دش و  لزان  لیئربج 
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(3  ) .درک تئارق  ار  ناسنا  هروس  تقونآ  دیوگ و  یم  تینهت  یتیب  لها 

یعامتجا بحتسم  کی  مالس » »

هک دیآ ، یم  رامش  هب  قالخا  بدا و  ترـشاعم و  بادآ  زا  یکی  یمالـسا ، هعماج  رد  ناناملـسم  ياهدروخرب  رد  زامن ، زا  ریغ  مالس ،
.دراد رایسب  شاداپ  مه  و  تسا ، ینتورف  عضاوت و  ناشن  مه  دنک ، یم  یتسود  ّتبحم و  بلج  مه 

(5  ) .دهدب مالس  نانآ  هب  نانمؤم ، اب  دروخرب  رد  هک  دهد  یم  روتسد  ربمایپ ، هب  و  ( 4  ) .دتسرف یم  مالس  تشهب ، لها  رب  دنوادخ ،

(6  ) .دنهد یم  مالس  ناراگتسر ، هب  زین  ناگتشرف 

اهنت اجنیا  رد  .درک  هظحالم  ناوت  یم  یثیدح  بتک  رد  هک  هدـش  دراو  نآ  ّتیفیک  شاداپ و  مالـس ،  هرابرد  یناوارف ، رایـسب  ثیداحا 
ِساّنلا ُلَْخبا  : » مینک یم  افتکا  تسا ، مالس »  » هرابرد یتاکن  يواح  هک  هنومن ، دنچ  هب 
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.دشاب لیخب  نداد  مالس  رد  هک  تسا  یسک  دارفا ، نیرت  لیخب  ( 7 « ) مالَّسلاب َلَِخب  ْنَم 

ناسنا تداعس  زمر  ناحلاص ؛  اب  ینیشنمه 

دینادب دینک و  ادیپ  عالطا  یـسک  تیهام  زا  دیهاوخ  یم  هچنانچ  امرفب ، نم  يزور  ار  تیمارگ  ناگدـنب  تبحـص  زور  نیا  رد  ایادـخ 
یم ار  یناسک  سابل  دـشوپ ؟ یم  سابل  روطچ  دـینیبب  ساـبل ، ندیـشوپ  تیفیک  اـب  لوا  دیـسانشب ، ار  وا  زیچ  هس  اـب  تسیچ  وا  تیهاـم 

راتفر و رد  مود  دشوپ ؟ یم  ار  تسا  ناملـسم  کی  نأش  رد  هک  یـسابل  دنموربآ و  سابل  ای  دنراد  ینییاپ  شزرا  هعماج  رد  هک  دـشوپ 
هنابدؤم دـیوگ  یم  هک  یتاملک  ایآ  دوش ؟ یم  جراخ  ینانخـس  هچ  وا  ناهد  زا  تسا و  هنوگچ  وا  راتفر  راتفگ و  هک  دـینیبب  وا ، رادرک 

تفر یناسک  هچ  اب  دینیبب  دیسانشب و  شیاه  تبحص  مه  زا  ار  وا  هکنیا  رگید  تسا و  هدننز  تشز و  یلیخ  هک  تسا  یتاملک  ای  تسا 
شزرا هک  هعماج  هزره  دارفا  اب  دینیبب  دیسانشب ، شیاقفر  زا  ار  وا  دراد ، زیخ  تفا و  دمآ و  و 
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ادـخ رظن  دروم  هک  یناسک  مرتحم و  صاخـشا  اـب  هشیمه  اـی  دراد ؟ ؟ زیخ  تفا و  دـنرادن  شزرا  ادـخ  ربارب  رد  دـنرادن و  یعاـمتجا 
.دنک یم  دمآ  تفر و  دنتسه 

رمع و ریوزت  هیواعم و  نامرف  اب  دوب و  رـصم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  رادناتـسا  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن 
دیـسر مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  وا  تداهـش  ربخ  یتقو  دوب ، كانزوس  رایـسب  مه  شتداهـش  دـندناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  صاع 

( مالّـسلا هیلع  ) یـسوم ماما  ردارب  و  مالّـسلا ) هیلع  قداص  ماما  رـسپ  لـباقم  رد  ( 8 () 9  ) رکب وبا  بلـص  زا  دوب  نم  رـسپ  دـمحم  دوـمرف 
.ددرگ یم  تماما  یعدم  دریگ و  یم  رارق  مظاک  یسوم  ماما  ربارب  رد  حطفا  هللادبع  مظاک ،

باحـصا و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  اب  وا  تساخرب  تسـشن و  نوچ  دنک  یم  رکبوبا  نب  دـمحم  لثم  ار  ناسنا  مارک  تبحـص  اذـل 
.دیسر اجنآ  هب  دنتشادن و  یعقاو  شزرا  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  دوب  یناسک  اب  شتساخرب  تسشن و  حطفا  هللادبع  یلو  دوب ، ناشیا 

: اه تشون  یپ 
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ینبنج و  هبناجم [  مالـسلا و  ءاشفإ  ماعطلا و  ماعطإ  ماتیألا و  همحر  هیف  ینقزرا  مهللا  توافت  یکدـنا  اب   134 لامعألا ص :  لابقإ  ( 1)
[ نیمحارلا محرأ  ای  کتمحرب  نیلمآلا [  لمأ  أجلم  ای  کتزعب ] کلوطب [  مارکلا  هبحص  هیف  ینقزرا  مائللا و  هبحص ] هیف 

یتنج دمحا  همجرت  ینیکشم ؛  هللا  تیآ  حیاصن ص 219 ؛ ( ( 2)

رس هب  تسد  املع ، ینیشنمه  دنک : فرطرب  ار  بلق  یتخس  دهد و  افص  ار  لد  زیچ  جنپ  ملـس :)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا (  ربمایپ 
هزور بش و  ندیباوخ  مک  و  ندرک ، رافغتسا  بش  همین  ندیشک ، میتی 

ص: ج4 ، نازیملا ، ریسفت  هصالخ  همجرتزا  لقن  هب  ( 3)

689

هیآ 58 سی ، ( 4)

هیآ 54 ماعنا ، ( 5)

هیآ 24 دعر ، ( 6)

ص 3 ج 73 ، راونالاراحب ، ( 7)

ش 10230) () میم باوبا  زا  ) 58  - ص 57 ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ( 8)

508 ص : ج1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  ( 9)

ص:77

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


زور 9

هراشا

ریت 1394 هبنش 9 هس 

esday, June 2015,03

: سیورس  ¦ 04:13  - 1394/4/5  : هرباخم خیرات   ¦ 352518 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

دنوادخ هعساو  تمحر  زا  ییاه  هنومن  مهن : زور  ياعد  حرش 

هدراهچ دصکی و  رد  لمن  هروس  طسو  رد  نآرق و  هروس  هدزیـس  دـص و  رد  هک  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تایآ  هبوت و  تایآ  هزوح / 
تمحر و همه  شفطل  شدوجو و   ، ملاـع دـنوادخ  ینعی  دناسانـش ، یم  دـنک و  یم  داـی  ار  شدوخ  میحر  ناـمحر و  هملک  اـب  هلحرم 

 . تسا تکرب 
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مالـسالا تجح  ملق  هب  ار  زور  نیا  ياـعد  حرـش  ناـضمر  كراـبم  هاـم  زور  نیمهنرد  هزوح ،»  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 

ِهَعِماَْـجلا َکـِتاَضْرَم  َیلِإ  ِیتَیِـصاَِنب  ْذُـخ  ِهَعِطاَّسلا َو  َکـِنیِهاَرَِبل  ِهِیف  ِینِدـْها  ِهَعِـساَْولا َو  َکـِتَمْحَر  ْنِم  ًابیِـصَن  ِهِیف  ِیل  ْلَـعْجا  َّمُهَّللا   : نتم
(1  ) نِیقاَتْشُْملا َلَمَأ  اَی  َِکتَّبَحَِمب 

اضر و يوسب  ریگب و  ارم  یناشیپ  امرف و  تیاده  دوخ  نشور  هلدا  هب  امرف و  اطع  دوخ  هعساو  تمحر  زا  یبیـصن  ارم  ادخ  يا  همجرت : 
.ناقاتشم يوزرآ  يا  تتبحم  یتسود و  قح  هب  هد  قوس  تسا  تمعن ) ره   ) عماج هک  يدونشخ 

ِهَعِساَْولا َِکتَمْحَر  ْنِم  ًابیِصَن  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

زا یبیصن  نم  يارب  ایادخ  دیامرف : یم  لوا  تمسق  رد 
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بجاو شدوخ  رب  ار  تمحر  هدزاود  هیآ  ماـعنا  هروس  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هدـب ، رارق  زور  نیا  رد  تدوـخ  هعـساو  تمحر 
.تسا هدرک  یفرعم  ریگ  ارف  ار  شتمحر  ْیَش ٍء » َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو   » هیآ 156 فارعا  هروس  رد  هدرک و 

:» دیامرف یم  هیآ 147  ماـعنا  هروس  رد  ، تسا هتفرگ  ارف  ار  تادوـجوم  ماـمت  ادـخ  تمحر  و  تسا ، تکرب  تمحر و  شدوـجو  ینعی 
اَنَأ یِّنَأ  يِداـبِع  ْئِّبَن  :» دـیامرف یم  هیآ 49  رجح  هروـس  رد  زاـب  تسا و  هعـساو  تمحر  بحاـص  وـت  يادـخ  ٍهَعِـساو »  ٍهَمْحَر  وُذ  ْمُکُّبَر 

.تسا نابرهم  هدنشخب و  نم  يادخ  هک  هدب  ربخ  نم  ناگدنب  هب  صربمایپ ) ُمیِحَّرلا ،» ُروُفَْغلا 

اب هلحرم  هدراهچ  دصکی و  رد  لمن  هروس  طسو  رد  نآرق و  هروس  هدزیـس  دص و  رد  هک  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تایآ  هبوت و  تایآ 
رگا تسا  تکرب  تمحر و  همه  شفطل  دوجو و  ملاع  دنوادخ  ینعی  دناسانـش ، یم  دنک و  یم  دای  ار  شدوخ  میحر  نامحر و  هملک 

ار نآ  دناوتب  یسک 
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َّنِإ ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  دنک «  یم  مالعا  هیآ 53  رمز  هروس  رد  یتح  درواـیب ، تسد  هب 
هدرک و هانگ  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  دنراکهانگ  هک  یناگدنب  نآ  هب  دیامرف  یم  و  ُمیِحَّرلا »  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهّللا 

.مشخب یم  ما و  هدنشخب  نم  دیا  هدرک  فارسا  دوخ  سفن  هب 

قفوم دـنروایب و  تسد  هب  ار  دـنوادخ  هعـساو  تمحر  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  تسا و  دایز  دروم  نیا  رد  تایآ  تایاور و  هرخالاب 
.دنوش

: شاّبن لولهب  زیگنا ! تفگش  تیاکح 

: هفیرش هیآ  هک  هدمآ  یسود  منغ  نب  نمحرلا  دبع  زا  سلاجم  باتک  رد 

، هدـش لزان  دـیدزد ) یم  ار  ناگدرم  نفک  درک و  یم  شبن  ار  اهربق  هک  یـسک   ) شابن لولهب  هراـبرد  ...ًهَشِحاـف ، » اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  «َو 
وا اب  و  درک - زاـب  ار  شنفک  هدروآ ، نوریب  ار  هزاـنج  درک ، شبن  ار  راـصنا  زا  يرتخد  ربق  شیاـهیدزد  نیا  زا  یکی  رد  درم  نیا  نوچ 

هاگ نآ  درک ، انز 
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هللا یلـص  ) ادخ لوسر  یلو  دیناسر ، ترـضح  نآ  ضرع  هب  ار  نایرج  هدمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دزن  و  دـش ، نامیـشپ 
هکنآ ات  تخادرپ ، تاجانم  تدابع و  هب  هنیدـم  ياه  هوک  رد  اـهنآ  زا  رود  و  تفرگ ، هراـنک  مدرم  زا  وا  و  درک ، در  ار  وا  هلآ ) هیلع و 

(2  ) دش لزان  شا  هراب  رد  نآرق  زا  یتایآ  هدومن  لوبق  ار  شا  هبوت  یلاعت  يادخ 

هب دوب ، نوخ  رد  قرغ  دوخ  هکنیا  اب  دیزرل ، یم  هک  یلاح  رد  دـنروآ  یم  شرـضحم  هب  هتـسب  تسد  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  لتاق 
.دینکن شتیذا  رتشیب  دینزب و  وا  هب  ریشمش  کی  طقف  هنرگ  دیشخبب و  ار  وا  دیناوت  یم  رگا  متفر ، ایند  زا  نم  رگا  دومرف : شنادنزرف 

یب ناـمیتی  زا  یکی  هک  يریـش  هساـک  دـنروآ ، یم  ریـش  شیارب  باـت ، بت و  لاـح  رد  دیـشخب ، مهاوـخ  ار  وا  مدـنام ، هدـنز  نم  رگا 
دریگب و ار  لتاق  دولآ  رهز  ریشمش  رهز  تیارس  يولج  دروخب و  ات  هدروآ ، رگید  ناتـسرپرس  یب  نامیتی و  زا  یگدنیامن  هب  تسرپرس 

، نامولظم ناتسرپرس و  یب  ناگراچیب و  تسد  زا  هدرکن ، تیارس  كرابم  ندب  هب 
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ملایخ اـت  دـیهد  وا  هب  ریـش  نیا  زا  لوا  دومرف : هن ، دونـش  یم  باوج  دـیداد !؟ زین  مجلم  نبا  هب  ریـش  نیا  زا  اـیآ  دـنک  یم  لاؤس  دورن ،
! دیشاب هتشاد  ارادم  دوخ  ریسا  اب  تسامش  ریسا  وا  منادنزرف  مروخ ، یم  نم  دعب  دوش و  تحار 

تمادـن و راهظا  هتـشگرب و  وا  يوس  هب  هانگ ، زا  یهوک  اب  هک  لـباقم  فرط  فارتعا  اـب  زین ، وا  صلاـخ  ناگدـنب  مینیب  یم  هک  ناـنچ 
شلوبق درذگ و  یم  وا  ریصقت  زا  دنک ، ششنزرس  دیامن و  وا  هجوتم  یخیبوت  نیرتکچوک  هک  نیا  نودب  هدرک ، یگدنمرـش  ساسحا 

(3  ) .دنک یم 

هللا دبعابا  هنامیرک  دروخرب 

مالسلا هیلع 

یحایر دیزی  نب  رح  اب 

نآ هدرک و  ار  یگرزب  نآ  هب  یهانگ  هک  نیا  اب  هیلع  هللا  ناوضر  یحایر  دیزی  نب  ّرح  هکنآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینچمه 
رفن لهچ  زا  شیب  هلمح ، کی  رد  اروشاع  زور  رد  هک  نآ  زا  دعب  دوب ، هتخاس  راتفرگ  نانمشد  تسد  رد  شلایع  لها و  اب  ار  ترضح 

اب دندیسر ، تداهش  هب 
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دز اپ  تشپ  دوخ ، یئاراد  تورث و  یئایند ، ماقم  هاج و  مامت  هب  تفرگ و  ار  دوخ  میمـصت  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  هرظنم ، نیا  ندـید 
(4  ) .تفر دیشکرپ و  دوخ  دوبعم  يوس  هب  دیئاس و  وا  ناتسآ  هب  رس  دیناسر ، ادخ  تجح  رابرد  هب  ار  دوخ  و 

: اه تشون  یپ 

30 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

34 ص : ج4 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  زا  لقن  هب  ( 2)

236 ص : ج2 ، یبهذم ، ینارنخس  سلجم   110 نارونخس ، ناتسلگ  ( 3)

34 ص : ج1 ، یبهذم ، ینارنخس  سلجم   110 نارونخس ، ناتسلگ  ( 4)

مالسالا تجح  ملق  هب  ار  زور  نیا  ياعد  حرش  ناضمر  كرابم  هام  زور  نیمهدرد  وجشناد » يرازگربخ   » زا لقن  هب  ناهج  شرازگ  هب 
 . دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 
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زور 10

هراشا

: سیورس  ¦ 14:04  - 1394/4/6  : هرباخم خیرات   ¦ 352519 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

؟ میشاب لکوت  لها  هنوگچ  تسیچ و  لکوت  مهد : زور  ياعد  حرش 

هللادبع دیاب  میـشاب  مکاح  ناکم  نامز و  رب  میهاوخ  یم  رگا  اما  تسا  مکاح  ام  رب  ناکم  نامز و  زا  معا  ایند  نیا  رد  زیچ  همه  هزوح /
.میوش

ینیما دـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  هنازور  ياـهاعد  حیـضوتو  حرـش  هزوح ،»  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 
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َهَیاَـغ اَـی  َکـِناَسْحِِإب  َکـَْیلِإ  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َْکیَدـَل َو  َنیِِزئاَْـفلا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َکـْیَلَع َو  َنِیلِّکَوَـتُْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
(1  ) نِیِبلاَّطلا

وت هاگرد  نابرقم  هک  نانآ  زا  ارم  هد و  رارق  دـنبای ، تداعـس  زوف و  وت  دزن  هدرک و  لکوت  وت  رب  هک  ناـنآ  زا  زور  نیا  رد  ارم  ادـخ  يا 
.نابلاط يوزرآ  ياهتنم  يا  تناسحا  قح  هب  هد  رارق  دنشاب 

؟ میشاب لکوت  لها  هنوگچ  تسیچ و  لکوت 

وا هب  هدرب و  هانپ  دنوادخ  هب  دوخ  یگدنز  مامت  رد  ناسنا  ینعی  لکوت  دـهد ، رارق  نیلکوتم  زا  ار  ام  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  زور  نیا  رد 
لکوت ادـخ  هب  هک  یـسک  ره  دـشاب  یم  هجوت  لباق  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایاور  اه و  تشذگرـس  لکوت  هراـبرد  .دوش  هدـنهانپ 

.دنا هدوب  هدنزاب  هشیمه  دنا  هدرک  لکوت  ناشدوخ  صخش  هب  ای  هدنب  هب  هک  یناسک  تسا و  هدوب  هدنرب  هشیمه  هدرک 
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یهلا ءایلوا  تاماقم  كرد  دیلک  لکوت ؛

تعرس اب  اه  یجاح  يولج  رد  هک  هکمرفس  رد  ینز  مدیـسر ، لکوت  ماقم  هب  نز  کیزا  يریگ  تربع  اب  نم  دومرف : ناگرزب  زا  یکی 
وا هب  مدروآ و  نوریب  مهرد  تسیب  مبیج  زا  هتفر و  وا  کـیدزن  درادـن : بکرم  هار و  هشوـت  وا  مدرک  لاـیخ  نم  تـفر و  یم  هار  داـیز 

تسد درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شیاه  تسد  تفرگن ، درک و  یهاگن  نز  نآ  امن ، هیارک  یبکرم  تدوخ  يارب  ریگب و  ار  نیا  متفگ :
سپ متـسین ، جاتحم  نم  تراـک  یپ  ورب  اوه ، زا  نم  يروآ و  یم  رد  تبیج  زا  وت  خیـش  يا  تفگ : نم  هب  دـیدرگ و  رز  زا  رپ  شیاـه 

هتساوخن يزیچ  ًادبا  تاقولخم  زا  تسادخرب و  نم  هشوت  قزر و  تفگ : ُُهبْسَح »  َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » دومن توالت  ار  هیآ  نیا 
؛ ما

وگب نم  هب  مهد  یم  تمـسق  ادـخ  هب  ارت  متفگ  وا  هب  مدـید ، اه  نز  زا  الاح  مدوب و  هدینـش  نادرم  زا  تاـمارک  نیا  نم  متفگ  دوخ  هب 
نم ارجام  نیا  زا  دعب  ادخ ، هب  لکوت  اب  تفگ  يا ،!؟ هدیسر  ماقم  نیا  هب  يا  هلیسو  هچاب 
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(2  ) .مدش تحار  ار  مرمع  یقاب  مدیسر و  لکوت  ماقم  هب 

؟ دنتسه یناسک  هچ  یعقاو  تداعس  زوف و  لها 

، دـنا هدیـسر  وت  هب  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  زور  نیا  رد  ار  نم  ایادـخ  کیدـل » نیزئاـفلا  نم  هیف  ینلعجاو  : » میناوخ یم  اـعد  همادا  رد 
.دنراد ییوربآ  وت  هاگیاج  رد  هک  یناسک 

دـنک و یم  ینابـش  گرگ  دـنچ  ار  دنفـسوگ  هلگ  دـید  تشذـگ ، یم  اج  نآ  زا  یفراع  دوب و  هتـسشن  یّلت  يالاب  ناـبایب  رد  یناـپوچ 
نادنفسوگ بئذلا ؛ عم  منغلا  حلطـصإ  یتم  : » تفگ بّجعت  اب  .دنناسر  یم  هّلگ  هب  هدنادرگرب  دوخ  مد  اب  ار  هدرک  مگ  هر  نادنفـسوگ 

مه هالوم ؛ عم  یعاّرلا  حلطـصا  نیح  : داد باوج  لت  يالاب  زا  نابـش  دـنا »!؟ هتـسب  توخا  دـقع  هدـش و  وس  مه  گرگ  اب  ینامز  هچ  زا 
.دنکفا یتسود  حرط  دش و  وس  مه  دوخ  يالوم  اب  نابش  هک  درک  ادیپ  تقیقح  تسشن و  رابب  تقو  نآ  اه  نآ  يردارب  ییوس و 

میشاب مکاح  ناکم  نامز و  رب  میهاوخ  یم  رگا  اما  تسا  مکاح  ام  رب  ناکم  نامز و  زا  معا  ایند  نیا  رد  زیچ  همه 
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ات شاب ، رادربنامرف  نک و  تعاطا  نم  زا  نم ، هدنب  ( 3 « ) یلثم کلعجا  یّتح  ینعطا  يدبع  : » هدومرف ملاع  دنوادخ  میوش  هللادبع  دـیاب 
یم نوکیف » نک   » ماـقم بحاـص  مه  وت  دوش  یم  وشب ، میوگ  یم  يزیچ  ره  هب  نم  هک  روطناـمه  مهدـب ، رارق  مدوـخ  لـثم  ار  وـت  نم 

.هدب ماجنا  یهاوخ  یم  يراک  ره  نم  لثم  ینعی  يوش ،

ادخ حلاص  ناگدنب  زا  يا  هنومن  ایخرب  فصآ 

هناخ رد  دوب  یبن  هک  تمظع  نآ  اب  مالسلا ) هیلع  ) نامیلس ترـضح  مینیب  یم  میروایب ؟ ییاه  هنومن  دروم  نیا  رد  میناوت  یم  ام  ردقچ 
ربخ وا  يارب  دـهده  یتـقو  هدرک ، هابتـشا  نآ  يوار  دـیاش  مییوگب  تیاور  لـثم  میناوت  یمن  تسا و  نآرق  زا  بلطم  نیا  دوب ، هتـسشن 

 « َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  : » دومرف تسا ، هدرک  تکرح  امش  تمس  هب  ابص  زا  سیقلب  هک  دروآ 
ٌتیِْرفِع َلاق  « ؟ دسرب اجنیا  هب  هکلم  هک  نآ  زا  لبق  دروایب  نم  يارب  ار  تخت  نآ  دناوت  یم  یسک  هچ  دیوگ  یم  نامیلـس  ترـضح  (4)

ْنِم َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم 
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ینیشنب يزیخرب و  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  تخت  نآ  نم  ادخ  یبن  يا  تفگ : اه  نج  زا  یکی  ( 5 « ) ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َکِماقَم َو 
هب نم  تفگ : دوب ، وا  دزن  رد  باتک  زا  یملع  هک  یـسک  نآ  اما  تسا ؛ رید  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح  مناسر ، یم  وت  هب 

.منک یم  رضاح  ار  تخت  نآ  ینیعلا  هفرط 

نبا دومن !؟ یط  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  هار  هام  ود  ریسم  هنوگچ  تمظع ، نآ  اب  تخت  تسین ، ناتـساد  تسا ، نآرق  بلاطم  نیا 
تخت نآ  نم  تفگ  ایخرب )  نب  فصآ   ) تشاد باتک  هب  یشناد  هک  یسک   » هفیرش هیآ  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریثک 

همه هک  ادخ  هب  دومرف : سپس  تشاذگ و  شا  هنیس  رب  درک و  زاب  ار  شناتشگنا  ینز » مهب  ار  تمشچ  هکنآ  زا  شیپ  مروآ ، وت  دزن  ار 
رد ار  سیقلب  تخت  تسناوت  هک  دوـب  رادـقم  ناـمه  تکرب  زا  تسناد و  یم  ار  نآ  زا  یکدـنا  فـصآ  یلو   ) تساـم دزن  باـتک  ملع 

(6 (. ) دنک یم  نایب  لمن  هروس  رد  ار  ناتساد  نیا  یلاعت  يادخ  دنک و  رضاح  نامیلس  دزن  یندز  مهب  مشچ 

ماجنا ار  راک  نآ  تسناوت  مظعا  مسا  کی  اب  وا  ینعی 
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.میهدب ماجنا  میناوت  یم  ییاهراک  هچ  میناد  یم  ار  هملک  کی  داتفه و  مامت  هک  ام  یلو  دهدب 

: اه تشون  یپ 

َْکیَدـَل َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  ِیْنلَعْجا  َْکَیلِإ َو  َنیِِزئاَْفلا  َنِم  ِیْنلَعْجا  َْکیَلَع َو  َنِیلِّکَوَتُْملا  َنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  « ؛ 31 95 ص : راونألاراحب ج : ( 1)
« َنِیِبلاَّطلا َهَیاَغ  اَی  َِکناَسْحِِإب 

.2  / 72 رابخالا : یلائل  ( 2)

165 ص : ج102 ، توریب ،)  - ط  ) راونألا راحب  ( 3)

هیآ 38 لمن  ( 4)

هیآ 39 لمن  ( 5)

333 ص : ج1 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ  ( 6)
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زور 11

هراشا

 ، هشیدنا نید و   - یگنهرف سیورس 

: خیرات

94:13  - 4/7/1731

،

421830 ربخ : هسانش 

ناضمر كرابم  هام  مهدزای : زور  ياعد  حرش 

ار ترهق  شتآ  مشخ و  زور  نیا  رد  هد ، رارق  نم  دنسپان  ار  یـصاعم  قسف و  نم و  بوبحم  ار  ییوکین  ناسحا و  زور  نیا  رد  ادخ  يا 
.ناهاوخ دایرف  سردایرف  يا  دوخ  يرای  هب  نادرگ  مارح  نم  رب 

لقن هب  وجشناد » يرازگربخ   » یگنهرف هورگ  شرازگ  هب 
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.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  هنازور  ياهاعد  حیضوت  حرش و  هزوح  زا 

(1  ) نِیثیِغَتْسُْملا َثاَیِغ  اَی  َِکنْوَِعب  َناَریِّنلا  َطَخَّسلا َو  ِهِیف  َّیَلَع  ْمِّرَح  َناَیْصِْعلا َو  َقوُسُْفلا َو  ِهِیف  ََّیلِإ  ْهِّرَک  َناَسْحِْإلا َو  ِهِیف  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

ار ترهق  شتآ  مشخ و  زور  نیا  رد  هد ، رارق  نم  دنسپان  ار  یـصاعم  قسف و  نم و  بوبحم  ار  ییوکین  ناسحا و  زور  نیا  رد  ادخ  يا 
.ناهاوخ دایرف  سردایرف  يا  دوخ  يرای  هب  نادرگ  مارح  نم  رب 

یکین ناسحا و  هب  نید  ناگرزب  مامتها 

رارق مامتها  دروم  دنتـسه ، ادـخ  تسود  هک  یـصاخشا  ءایلوا و  ءایبنا ، نید ، ناگرزب  مامت  هک  تسا  يا  هلأسم  ندرک  یکین  ناسحا و 
ناسحا یکین و  اب  ناسنا  دنا ، هداد 
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.دنروخب هطبغ  وا  هب  نارگید  هک  دسرب  یتاماقم  هب  دناوت  یم 

هدومن و هدامآ  ار  شهار  یجرخ  دوب ، جح  مزاع  دوخ  ياقفر  زا  يا  هدعاب  اه  لاس  زا  یکی  رد  هدمآ ، كرابم  نب  هللادـبع  تالاح  رد 
، ددرگ یم  هبارخ  ناـیم  رد  ینز  دـید  تشذـگ ، یم  يا  هبارخ  راـنکزا  رهظ  زا  دـعب  ياوه  ياـمرگ  عقوم  يزور  تشاد ، دوـخ  هارمه 

هّللادـبع دور ، نوریب  هبارخ  زا  تساوخ  یم  هک  یماگنه  دز  شرداچ  ریز  هتـشادرب و  ار  يزیچ  دـش و  مخ  نز  نآ  دـید  دـش  واکجنک 
رداچ نز  دومن  رارصا  دراد ، یطبر  هچ  وت  هب  ادخ  هدنب  يا  تفگ  يدز ؟ ترداچ  ریز  هک  تسیچ  نآ  دیسرپ ؟ دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ 
يارب نـالا  یلو  مناد  یم  داد  باوج  تسا !؟ مارح  تیارب  هتیم  نیا  یناد  یمن  نز  يا  تفگ  تسا .! هدرم  غرم  کـی  دـید  دز  راـنک  ار 

؛! تسا لالح  دنهد ، یم  ناج  یگنسرگ  زا  دنراد  هک  میاه  هچب  نم و 

وت جح  نیا  زا  شیاه  هچب  نز و  نیا  هب  کمک  هللادبع  يا  تفگ : دوخاب  تفای ، عالطا  هک  نز  نآ  لاوحا  زا  هّللادبع 

ص:94

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


الاـح تفگ  تخادـنا و  ار  هدرم  غرم  مه  نز  تخیروا ، نماد  رد  ار  شا  هکم  یجرخ  و  نک ، زاـب  ار  تنماد  تفگ : تسا ، رت  بـجاو 
.دش مارح  ام  يارب  نیا 

یم هّللا  لّبقت  اه  نآ  هب  نایانشآو  ناتـسود  دندیـسر ، هک  هفوک  هب  تشگزاب  ماگنه  دنتفر و  شیاقفرو  دش  فرـصنم  جح  زا  لاس  نآ 
اج نالف  تافرع  رد  تفگ  یم  یکی  مدید و  ار  وت  فاوط  رد  تفگ : یم  یکی  دـنتفگ ، یم  هّللا  لّبقت  هّللادـبع  هب  زین  اه  نآ  دـنتفگ و 

!!. يدوب هدرک  فوقو  اج  نالف  رد  مارحلارعشم  رد  تفگ  رگید  یکی  مدید و  ار  وت  يدوب  اعد  لوغشم  هک 

بش تفرن ، اه  نآ  ندید  هب  رگید  دننک ! یم  شا  هرخـسم  هنتفرن  جح  هب  اه  نآ  هارمه  هکنیا  رطاخ  هب  ار  وا  اه  نیا  درک  لایخ  هّللادبع 
جرخ وت  نوچ  دـنیوگ ! یم  تسار  اه  نآ  هّللادـبع  دـندومرف : هک  دـید  باوخرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماـگنه 

تمایق زورات  دیرفآ  وت  تروص  هب  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  يدروآرد  تکالف  زا  ار  اه  نآ  يداد و  نم  نادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  تّجح 
ار هتشرف  نآ  تیاقفرو  دهد  ماجنا  ار  جح  لامعا  هتفر  هکم  هب  وت  تباین  هب  لاسره 
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(2 ،. ) يدوب وت  دننک  یم  لایخ  دنا و  هدید  اه  ناکم  نآرد 

هتشرف نآ  هدرکن ، مایق  تمایق  هک  ینامز  ات  یلو  دور ، یم  كاخ  ریز  شدوخ  دیـسرن ؟ هک  یتاماقم  هچ  هب  ناسحا  نیا  اب  صخـش  نیا 
.داد دهاوخ  ماجنا  جح  لامعا  وا  فرط  زا 

نک شوماخ  ناوج  نیا  هب  ار ، تترخآ  ایند و  شتآ  وتایادخ 

اه نآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  هدب  رارق  دنسپان  نم  يارب  ار  هانگ  روجف و  قسف ، « َناَیْـصِْعلا َقوُسُْفلا َو  ِهِیف  ََّیلِإ  ْهِّرَک  َو  : » میناوخ یم  همادا  رد 
دیسر يرهش  هب  تشگ ، یم  ار  اهرهش  دشاب ، رتالاب  همه  زا  هک  دنک  ادیپ  دوخ  يارب  ار  يداتـسا  تساوخ  یم  افرع  زا  یکی  دیایب ، مدب 
تـسد اب  ار  هروک  رد  هدـش  هتخادـگ  نهآ  وا  تسا ، يرگنهآ  لوغـشم  رگنهآ  رفن  کی  دـید  هک  دیـسر  ییاج  هب  اه  هچوک  لـخاد  و 

مدوب وا  يوجتسج  رد  هک  یسک  نآ  تفگ  دوخ  اب  دبوک  یم  تشاذگ و  یم  نادنس  يور  تشاد و  یم  رب  یلاخ 
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زا یصاخ  لمع  دنام  رظتنم  هچ  ره  هدیسر  ماقم  نیا  هب  هک  هداد  ماجنا  يراک  هچ  رگنهآ  درک  تقد  تسشن و  وا  هزاغم  رانک  متفای ، ار 
ار هتخادگ  نهآ  هک  يا  هدیسر  اجنیا  هب  لیلد  هچ  هب  وگب  نم  هب  مراد ، وت  زا  یـشهاوخ  تفگ : رخآ  رد  دش و  هلأسم  شیارب  دیدن ، وا 

تفگ دوب ؛ هچ  تلمع  نآ  تفگ  ما ، هدیـسر  ماقم  نیا  هب  لمع  کی  اـب  نم  تفگ : درک و  مسبت  ناوج  يراد ، یم  رب  یلاـخ  تسد  اـب 
هک وا  بحاص  درکن ، ییانتعا  نم  هب  مدرک  تجاـح  راـهظا  وا  هب  هچره  مدوب ، هتـسب  لد  وا  هب  هک  دوب  یمناـخ  اـم  یگیاـسمه  نیا  رد 
ام تفگ  دمآ و  نم  هزاغم  هب  مناخ  نیمه  مدید  زور  کی  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دمآ و  یطحق  دـنام ، تسرپرـس  یب  وا  دـش ، توف 

متفگ نک ، کمک  ام  هب  میرادن ، تسرپرـس  ام  یناد  یم  دنتـسه و  هنـسرگ  نم  ياه  هچب  هک  تسا  زور  هس  نالا  میتسه و  وت  هیاسمه 
نیموس مدز ، ار  فرح  نیمه  دـمآ و  هرابود  تشگرب ، نز  نآ  شاب ، نم  راـیتخا  رد  مه  وت  اـما  مهد  یم  رارق  وت  راـیتخا  رد  زیچ  همه 
اه هرجنپ  اه و  برد  دنیبن ، ار  ام  یسک  هک  يربب  ییاج  ارم  هکنیا  رب  طورشم  مشاب  وت  رایتخا  رد  مریذپ  یم  نم  ناوج  تفگ : راب 
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مزرلن ارچ  تفگ  هدیرپ ؟ تگنر  يزرل و  یم  ارچ  متفگ  دزرل ، یم  دیب  لثم  دراد  وا  مدید  يرادن ، یفرح  رگید  نالا  متفگ  متـسب و  ار 
ام راتفر  لامعا و  مامت  هب  هدیرفآ و  ار  ام  هک  یسک  نآ  دنیبن ، ار  ام  یـسک  هک  يربب  ییاج  ار  نم  مدرک  طرـش  وت  اب  نم  درپن  مگنر  و 
هب یتلاح  نامز ، نیا  رد  مینک ، ینامرفان  میهاوخ  یم  وا  زا  يروآ ؟ یمن  باسح  هب  یلومعم  درف  کی  هزادنا  هب  ار  تسا  رظان  دـهاش و 
رد مدرب ، وا  لزنم  هب  یلوپ  اذـغ و  نآ  زا  دـعب  مدـمآ  مدوخ  نم  ورب ، نوریب  عیرـس  متفگ  وا  هب  مدرک و  زاب  ار  اهرد  هک  داد  تسد  نم 
وت درک ، شوماخ  ار  شـسفن  شتآ  نم ، وت و  رطاخ  هب  ناوج  نیا  ایادخ  تفگ : درک و  نامـسآ  هب  ور  دـش  یم  ادـج  نم  زا  هک  یلاح 

.نک شوماخ  ناوج  نیا  رب  ار  تترخآ  ایند و  شتآ 

تولخ رد  دنوادخ  ینامرفان  زا  ( 3 « ) مِکاَْحلا َوُه  َدِهاَّشلا  َّنِإَف  ِتاَوَلَْخلا  ِیف  ِهَّللا  َیِصاَعَم  اوُقَّتا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما 
هب يزاین  رگید  هدـید ، ار  مرج  دوخ  یـضاق  هک  ینامز  اـما  درک  دـهاوخ  مکح  شدوخ  دـهاش  تماـیق  زور  رد  هکارچ  دـیزیهرپب ، اـه 

.تسین دهاش 
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: اه تشون  یپ 

33 95 ص : راونألاراحب ج : ( 1)

277 ص : ج2 ، یبهذم ، ینارنخس  سلجم   110 نارونخس ، ناتسلگ  ( 2)

154 ص : ج2 ، مارو ، هعومجم  ( 3)

421830 ربخ دک  وجشناد /  يرازگربخ  ربخ /  ياهتنا 

تسخن هحفص 

یگنهرف سیورس  هحفص 

تجح ملق  هب  ار  زور  نیا  ياعد  حرـش  ناضمر  كرابم  هاـم  زور  نیمهدزاودرد  وجـشناد » يرازگربخ   » زا لـقن  هب  ناـهج  شرازگ  هب 
 . دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا 
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زور 12

هراشا

ِّلُک یفَو  ِهَعاّـسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  دـیدمآ * شوخ  هزوح  يرازگربخ  هب  *
الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس 

Tuesday, 2015,03 June ناضمر ءاثالثلا 13  ریت 1394  هبنش 9  هس 

: سیورس  ¦ 04:18  - 1394/4/8  : هرباخم خیرات   ¦ 352700 ربخ : دک 

یگنهرف یملع ،

؟ تسیچ رد  یمدآ  تنیز  مهدزاود : زور  ياعد  حرش 

.مینکن یهلا  بضغ  راتفرگ  مینکفاین و  شتآ  هب  ار  نامنازیزع  ییامن ، دوخ  ایند و  رطاخ  هب  هزوح / 
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نیملسملاو مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  حیضوتو  حرش  هزوح  يرازگربخ  یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم 

اَم ِّلُک  ْنِم  ِهِیف  یِّنِمآ  ِفاَْصنِْإلا َو  ِلْدَْـعلا َو  یَلَع  ِهِیف  ِیْنلِمْحا  ِفاَفَْکلا َو  ِعُونُْقلا َو  ِساَِبِلب  ِهِیف  ِینُْرتْسا  ِفاَفَْعلا َو  ِْرتِّسلِاب َو  ِهِیف  یِّنِّیَز  َّمُهَّللا 
(1  ) نیِِفئاَْخلا َهَمْصِع  اَی  َِکتَمْصِِعب  ُفاَخَأ 

ره زا  رادب و  فاصنا  لدـع و  راک  هب  ناشوپب ، فافک  تعانق و  هماج  هب  يارایب ، سفن  تفع  رتس و  رویز  هب  ارم  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.ملاع ناسرت  ادخ  شخب  تمصع  رادهگن و  يا  دوخ ، ینابهگن  هب  زاس  نمیا  ارم  مناسرت ، هچ 

یمدآ تنیز  فافع ؛ یشوپ و  هدرپ  *

رتسلاب هیف  ینیز  مهللا  دیامرف «: یم  لوا  تمسق  رد 
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روط هب  ملاع  دنوادخ  تسا ، مزال  یناسنا  ره  يارب  فافع  رتس و  هدب ، تنیز  تفع  یشوپ و  هدرپ  اب  زور  نیا  رد  ارم  ایادخ  فافعلاو ،»
یـسنج هزیرغ  دنهاوخ ، یم  اهنآ  همه  داد ، رارق  بوبحم  رگیدمه  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  لسن ، ءاقب  يارب  هدیرفآ ، هک  ار  هدام  رن و  یلک 
نتشیوخ جاودزا  یعرش و  هار  زا  فافع و  رتس ، اب  یهلا و  ینامـسآ  نیمارف  عبات  هدوب ، نیدتم  هک  یناسک  اذل  دننک ، شوماخ  ار  دوخ 

تنیز و بحاـص  نامیگدـنز  رد  ار  اـم  میهاوـخب  ادـخ  زا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  اـم  يارب  هـک  يزیچ  نآ  سپ  دـننک ؛ یم  ظـفح  ار 
.دهد رارق  ششوپ 

فافع هار  جاودزا 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  هدش و  هدرمـش  مهم  یلیخ  مالـسا  ملاع  رد  هک  يا  هلأسم  یـسنج ، هزیرغ  ءاضرا  لالح  هار  ینعی  جاودزا  هلأسم 
رد ( 2  ) .جیوزتلا نم  هّللا  یلا  ّبحأ  مالـسالا  یف  ٌءانب  ینبام  دندومرف : هک  ییاجات  تسا ؛ هداد  تیمها  رایـسب  بلطم  نیا  هب  ( هلآ هیلع و 

زا رتبوبحم  یئانب  مالسا 
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تسا هدشن  انب  جاودزا 

، دیوش رتشیب  دیروایب و  دالوا  دینک ، جاودزا  ( 3 « ) طقّسلاب اولو  همایقلا  موی  ممألا  مکب  یهابأ  ّیناف  اورثکت  اولسانت  اوحکانت  :» دندومرفو
.دشاب هدش  طقس  هچرگا  منک ، یم  راختفا  اه  تمارب  امش  اب  تمایق  زور  نم 

نامیا لها  فیاظو  زا  جاودزا ؛ لیهست  *

ناردپ و يا  دنسرتن ، دننک و  جاودزا  دیاب  دنا ، هدیـسر  غولب  نس  هب  هک  یناسک  ینعی  تسا ، یمهم  هملک  تیاور  رد  اوحکانت » هملک « 
هیزیهج هیرهم و  رطاخ  هب  مینکن ، یهلا  بضغ  راتفرگ  مینکف و  این  شتآ  هب  ار  نامنازیزع  ییامن  دوخ  اـیند و  رطاـخ  هب  زیزع ، نارداـم 

.مینکن هراچیب  راتفرگ و  ار  نامدوخ 

شا یموش  زا  تسوا ، یئاز  ناسآ  جراخم و  یکبـس  نز  تکرب  زا  اـهتنؤم » هّفخ  هئرملا  هکرب  نم  دومرف «: مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
(4  ) .تسوا یئاز  تخس  جرخ و  يدایز ) و   ) یتخس

زا هتیب » یف  هتنبا  ثمطت ) ال   ) ضیحت نأ ال  ءرملا  هداعس  نم  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زاب 
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تخب يوس  هب  هداد و  یگدـنز  لیکـشت  دـنک  زاب  مشچ  ات  ینعی  ( ؛ دـنیبن ضیح  شا  هناـخ  رد  شرتخد  هک  تسا  نآ  درم  یتخبـشوخ 
(5 (. ) دراذگ مدق  رهوش  هناخ  هب  لوا  تسد  تروص  هب  هتشگ ، راپسهر  شیوخ 

هیزیهج رگم  دـنک ، یمن  يراگتـساوخ  ریقف  کی  رتخد  زا  هیزیهج  رطاخ  هب  ای  دریگب ؟ یپ  ار  دوخ  یگدـنز  ناوج  دـیراذگ  یمن  ارچ 
مهارف يا  هداـس  رایـسب  هیزیهج  تخورف و  ار  دوخ  یگنج  ياـه  هحلـسا  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  دروآ ، یم  یتخبـشوخ 

( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  هناخ  هب  ار   ( س  ) ارهز ترـضح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هیزیهج ، طیارـش و  نیا  اب  دـندرک و 
ام هب  ناشیا  دریگب ، هرانک  نازیزع  نیا  تاروتسد  زا  دیابن  مالسلا ) هیلع  ) یلع هعیش  اذل  دندرک ؛ عورش  ار  دوخ  یگدنز  اهنآ  داتـسرف و 

هلیسواب دیراذگب  دنتسه ، کیرـش  اهنآ  هانگ  رد  ردام  ردپ و  دننکب  یهانگ  ره  نوچ  دیرادن ، هگن  ار  ناتناناوج  هک  دنهد  یم  روتـسد 
.دنورب دوخ  یگدنز  رس  هب  دنراد ، هک  هچ  ره  ناسآ و 
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تسادخ ناسر  يزور 

ُمَْلعَی اُهقْزِر َو  ِهَّللا  یَلَع  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  ام  َو  ، » تسادـخ هدـهع  هب  تادوجوم  ماـمت  يزور  دیـسرتن ، جاودزا  زا  زیزع ، ناـناوج 
(6  « ) ٍنیبُم ٍباتِک  یف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْسُم  اهَّرَقَتْسُم َو 

 ] همه .دناد  یم  ار  شندُرم  ّلحم  هاگرارق و  وا ]  و [  تسادخ ، هدـهع  هب  شیزور  هکنیا ]  رگم [  تسین  نیمز  رد  يا  هدـنبنج  چـیه  و 
.تسا تبث ]  ] نشور یباتک  رد  اهنیا ]

( مالسلا هیلع   ) دواد نب  نامیلس  زا  یندناوخ  یتیاکح 

هب هتفرگ  ناهد  رد  ار  مدنگ  يا  هناد  يا  هچروم  دید  دوب ، هتـسشن  ایرد  رانک  رد  يزور  مالـسلا ) هیلع  ) دواد نب  نامیلـس  هدش : تیاور 
كالو تفروا  ناهد  هب  هچروم  دومن و  زاب  ار  شناهد  دـمآ و  نوریب  ایرد  زا  یتشپ  كـال  دیـسر  اـیرد  هب  یتقو  دور ، یم  اـیرد  يوس 

؛ دش ایرد  دراو  تشپ 
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هچروم درک و  زاب  ار  شناهد  دـمآ ، نوریب  تشپ  كال  دـید  یتدـم  زا  سپ  تفر ، ورف  رکف  هب  درک و  بجعت  ناـیرج  نیا  زا  ناـمیلس 
نیا هت  رد  هّللا  یبنای  درک  ضرع  دیـسرپار ؟ هیـضق  وا  زا  تساوخ و  ار  هچروم  نامیلـس  دوبن ، شناهد  رد  مدنگ  هناد  یلو  دمآ ، نوریب 
كال مناسرب ، وا  هب  ار  شا  يزور  ات  دومن  رومأـم  ارم  هدـیرفآ و  ادـخ  ار  یئاـنیبان  مرک  دوگ  نآ  نورد  تسه و  يدوگ  گنـس  اـیرد 

وا هب  ار  مدـنگ  هناد  نآ  نم  ات  دـیامن  زاب  ار  شناهد  دـناسرب و  گنـس  نآ  خاروس  ِرَد  هتفرگ ، ناـهد  رد  ارم  اـت  دومن  رما  زین  ار  یتشپ 
!. دناسر یم  یکشخ  هب  هتفرگ  ناهد  رد  ارم  سپس  مناسرب ،

رد ارم  هک  یـسک  يا  یهّزنم ) كاپ و  : ) دـیوگ یم  یلب  تفگ  يا !؟ هدینـش  روک  مرک  نآ  زا  يرکذ ) ای   ) حـیبست ایآ  دیـسرپ  ناـمیلس 
(7  ) .نانابرهم زا  رتنابرهم  یئوت  امرفن  شومارف  زین  ار  تنمؤم  ناگدنب  يا ، هدرکن  شومارف  ایرد  نیا  ریز  ردو  هرخص  نیا  نورد 

: اه تشون  یپ 

142 لامعألا ص :  لابقإ  ( 1)
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لضفلا و عونقلا  ربصلا و  سابل ] هیف  ینسبلأ  و   ] سابلب هیف  ینرتسا  فافعلا و  و  رتسلاب ] هیف  ینیز  رتسلا [  هیف  ینقزرا ] و  یل [  نیز  مهللا 
محرأ ای  کتمحرب  نیفئاـخلا [  همـصع  اـی  کتمـصعب  فاـخأ ] رذـحأ و  اـمم  هیف  ینجن  و  فاـصنإلا [  یلحب و  هیف  ینلح  فاـفکلا و 

[ نیمحارلا

ج 3 ص 218. رابخالا : یلائل  ( 2)

ج 3 ص 218. رابخالا : یلائل  ( 3)

.103  / 231 راونألاراحب : 12 ؛  / 12 دصاقملا : عماج  152 ؛ رابخألا : یناعم  3 ؛  / 387 هیقفلا : هرضحیال  نم  564 5 ؛ یفاک : لوصا  ( 4)

.1  / ح 25036 20 ب 23 /  / 61 هعیشلا : لیاسو  ( 5)

هیآ 6 دوه  هروس  ( 6)

ج 2 ص 53. رابخالا : یلائل  ( 7)
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زور 13

هراشا

یگنهرف یملع ، سیورس :  ¦ 5 :- 4 - 1  - 1394/4/9  : هرباخم خیرات   ¦ 352775 ربخ : دک 

میوش رود  اه  یکاپان  زا  هنوگچ  مهدزیس : زور  ياعد  حرش 

نم هب  ار  تتاردـقم  رب  ندرک  ربص  ایادـخ  مییوگ  یم  زورما  ياـعد  رد  میرادـن ، دوخ  تشونرـس  زا  یعـالطا  هنوگ  چـیه  اـم  هزوح / 
.نک تیانع 

مالـسالا تجح  ملق  هب  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هنازور  ياـه  ياـعد  حیـضوتو  حرـش  هزوح ،» يرازگربـخ  یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 
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ِنیَع َهَُّرق  ای  ِکنْوَِعب  ِراَْربَأـْلا  ِهَبْحُـص  یَقُّتِلل َو  ِهِیف  ِینْقِّفَو  ِراَدـْقَْألا َو  ِتاَِـنئاک  یَلَع  ِهِیف  ِینْرِّبَص  ِراَذـْقَْألا َو  ِسَنَّدـلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللا  »
(1 « ) نیکاَسَْملا

، يوقت رب  نک و  اطع  لمحت  ربص و  تردـق  اضق و  رـش  ریخ و  ثداوح  رب  زاس و  كاپ  تافاثک  يدـیلپ و  زا  ارم  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.نانیکسم رطاخ  نانیمطا  يداش و  هیام  يا  دوخ  يرای  هب  راد  قفوم  ناراکوکین  تبحاصم  يراکزیهرپ و 

!؟ میوشب رود  اه ، یکاپان  اه و  يدب  زا  هنوگچ 

یکاپان اه و  يدب  زا  هک  دنک  قفوم  ار  ام  روطچ  دنوادخ  ِراَْدقَْألا » ِتاَِنئاک  یَلَع  ِهِیف  ِینْرِّبَص  ِراَْذقَْألا َو  ِسَنَّدـلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللا  »
هب تبـسن  ات  دنک  کمک  ار  ام  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  مهم  نیا  مییامن ؟ ربص  یهلا  تاردقم  رب  هنوگچ  و  میوش ؟ كاپ   ، هدش رود  اه 

، میتسه ربخ  یب  ردقنیا  ام  یتقو  میرادن ، ربخ  دوخ  دعب  هظحل  کی  زا  هن  نامرش ، زا  هن  ریخ ، زا  هن  نالا  میشاب ، هتـشاد  ربص  شتاردقم 
ارچ
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زا ار  ربص  دیاب  نیاربانب  میور ، یم  نوریب  ربص  ریـسم  زا  ًاروف  دروآ  یم  ور  ام  يارب  يراوگان  ای  یتبیـصم  یتقو  میزاب ، یم  ار  نامدوخ 
ٍءیَِشب ْمکَّنَُوْلبََنل  َو  ، » هدرک دای  یگرزب  هب  نیرباص  زا  نآرق  .تسا  مهم  یلیخ  ربص  یگدنز  لئاسم  تالکشم و  رد  نوچ  تساوخ  ادخ 

ِهَیلِإ اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  اُولاـق  ٌهَبیـصُم  ْمُْهَتباـصَأ  اذِإ  َنیذَّلا  نیِرباَّصلا * ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم 
(2 « ) َنوُعِجار

نایابیکش هد  هدژم  و  مییامزآ ؛ یم  تالوصحم  اه و  ناج  لاوما ، رد  یشهاک  و  یگنسرگ ، سرت و  ِلیبق ] زا [  يزیچ  هب  ار  امش  ًاعطق  و 
« .میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  و  میتسه ، ادخ  ِنآ  زا  ام  : » دنیوگ یم  دسرب ، نانآ  هب  یتبیصم  نوچ  هک  یناسک  نامه ] ار * [

.امرف تیانع  ار  تتاردقم  رب  ندرک  ربص  نم  هب  ایادخ  مییوگ  یم  زورما  ياعد  رد  میرادن ، دوخ  تشونرس  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  ام 
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! ناسنا رب  زیچ  دنچ  ملع  ندوب  ناهنپ 

هن هدیمد ، مدآ  ترـضح  هب  هک  یحور  تسا ، حور  لوا  درادـن ، عالطا  نآ  زا  سک  چـیه  تسادـخ و  صوصخم  طقف  زیچ  دـنچ  ملع 
ام یِّبَر َو  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  ِحوُّرلا  ِنَع  کَنُولَئْـسی  َو   » دوش یم  میظنت  نآ  اـب  نوخ  ناـیرج  ندروخ و  بلق و  شپت  هک  یناوـیح  حور 

(3 « ) الیلَق َّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتوُأ 

« .تسا هدشن  هداد  یکدنا  زج  شناد  زا  امش  هب  و  هدوب ، نم  راگدرورپ  نامرف  خنس ]  ] زا حور  : » وگب دنسرپ ، یم  وت  زا  حور  هراب  رد  و 

ُبِسکَت اذ  ام  ٌسْفَن  يرْدَت  ام  :َو  دیامرف یم  نامقل  هروس  رد  میناد ، یمن  دمآ  دهاوخ  ام  رس  هب  هچ  درک و  میهاوخ  هچ  ادرف  هکنیا  مود 
رکف يا  هلأسم  دروم  رد  حبص  ات  بش  زا  دمآ ، دهاوخ  وا  رس  هب  هچ  درک و  دهاوخ  هچ  ادرف  هک  دنک  یمن  كرد  سک  چیه  ( 4 « ) ًادَغ

.میدش فرصنم  دوخ  هب  دوخ  هک  مینیب  یم  حبص  یلو  میشک ، یم  هشقن  هدرک و 
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منک یم  تمه  مشک و  یم  هشقن  نم  متخانـش ، مئازع  خسف  اب  ار  ادـخ  نم  ( 5 « ) .مئازعلا خسفب  هللا  تفرع  : » دـیامرف یم  نینموملا  ریما 
.تسادخ وا  دنک و  یم  فرصنم  ار  نم  یسک  سپ  مدش ، فرصنم  هک  منیب  یم  اما  مورب ، هک 

ای میتفا ، یم  ایرد  رد  ایآ  تفر ، دهاوخ  ایند  زا  اجک  رد  هک  دـناد  یمن  سک  چـیه  و  ( 6 « ) توُمَت ٍضْرَأ  يَِأب  ٌسْفَن  يرْدَـت  ام  َو  : » موس
.میناد یمن  چیه  میور ، یم  ایند  زا  تمارک  تزع و  اب  ای  میزوس  یم  شتآ  رد  ای  دروخ  یم  ار  ام  گرگ 

عالطا وا  تواقـش  تداعـس و  زا  تشاد ، دـهاوخ  یتشونرـس  هچ  هلماح  نز  نالف  مکـش  كدوک  دـناد  یمن  سک  چـیه  هکنیا  مراهچ 
.درادن

حاورأ یحور و  مظعـالا  هّللا  هیقب  ترـضح  روـهظ  یمتح  خـیرات  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ناـمز ماـما  روـهظ  ناـمز  یفخم  رما  نیمجنپ 
نییعت تقو  هدیدرگن ، نایب  ًادـبا  يراذـگ  تقو  تیقوت و  هدـش و  نایب  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  طقف  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاعلا 

باّذک ار ، ناگدننک 
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.تسادخ صاخ  زین  وا  یمتح  یعطق و  ملع  اریز  دنا  هدرمش 

ترضح لزنم  رد  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  - 1 لیلد ، ود  هب  دناد  یمن  مه  ترضح  دوخ  دیاش  ار ، روهظ  یمتح  زور  خیرات و  یتح 
یم هتشارفارب  هدش ، دنلب  دوخب  دوخ  مچرپ  دمآ ، روهظ  روتسد  تقوره  هدیباوخ  نیمز  رد  مالسا  مچرپ  یکی  تسه  روهظ  تمالع  ود 
زور ره  ماما  تسا  روهظ  تقو  ینعی  دوش  یم  هدیشک  فالغ  زا  ریشمش  نآ  دیسر  روهظ  تقو  ره  تسا  ماین  رد  يریـشمش  مود  .دوش 

.دراد هجوت  اه  نآ  هب 

رگا نیاربانب  دننک ، اعد  دنهاوخب و  ادخ  زا  ار  روهظ  رد  لیجعت  دـهاوخ  یم  نایعیـش  زا  دراد  ناگرزب  هب  هک  یئاه  هتـشون  رد  ماما  - 2
رظن هب  وغل  انعم و  یب  لیجعت ، ياعد  هب  روتـسد  تساوخرد و  نیا  دوب ، دـهاوخ  یخیرات  هچ  رد  هک  تسناد  یم  ار  روهظ  تقو  ناشیا 

.تسین ریذپ  ناکما  یمتح  ملع  رد  رییغت  نوچ  دمآ  یم 

ایادخ هک  میوشب  هجوتم  یلیخ  اعد  نیا  هب  مینک و  تقد  دیاب  ام  .تسا  دنوادخ  صوصخم  هلأسم  جنپ  نیا 
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.هدب رارق  هدننک  ربص  تتاردقم  هب  ارم 

تسادخ بناج  زا  يراگزیهرپ  قیفوت 

رایـسب يراکزیهرپ  نک ، قفوم  يراـکزیهرپ  هب  زور  نیا  رد  ارم  ِراَْربَأـْلا » ِهَبْحُـص  یَقُّتِلل َو  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َو   » میناوخ یم  اـعد  رگید  زارف  رد 
نیا حرـش  هب  يرگید  لاجم  رد  هک  دنا  هدرمـشرب  ار  يرایـسب  تافـص  فیرـش  نآرق  رد  نینمؤم  نیلکوتم و  نیقتم ، يارب  تسا ، مهم 

ار ام  دوش  یم  هدـناوخ  هام  نیا  رد  هک  ییاه  نآرق  هام و  نیا  مارتحا  هب  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  يادـخ  زا  تخادرپ ، میهاوخ  فاـصوا 
.میریگ رارق  وا  هجوت  دروم  ات  دنکب  اوقت  هب  قفوم 

: اه تشون  یپ 

37 95 ص : راونألاراحب ج : ( 1)

155  - هیآ 156 هرقب  ( 2)

هیآ 85 ارسا  ( 3)

هیآ 34 نامقل  ( 4)

72 ص : ج5 ، رابخألا ، بیذهت  مهف  یف  رایخألا  ذالم  ( 5)

هیآ 34 نامقل  ( 6)
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زور 14

هراشا

تاناکما هیبرعلا ¦   ¦ ENGLISH

ِّلُک یفَو  ِهَعاّـسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  دـیدمآ * شوخ  هزوح  يرازگربخ  هب  *
الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس 

Thursday, 2015,20 July ناضمر سیمخلا 15  ریت 1394  هبنش 10  جنپ 

: - سیورس  ¦ 04:06  - 1394/4/10  : هرباخم خیرات   ¦ 352838 ربخ : دک 

دنک یم  دیماان  ار  ام  هنوگچ  ناطیش  مهدراهچ : زور  ياعد  حرش 

نوچ دنک ، یمن  هذخاؤم  مکحم  ار  شا  هدنب  تاهابتشا ؛ اه و  شزغل  يارب  هاگچیه  ملاع  دنوادخ  هزوح / 
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رارق شدوخ  لغش  ار  تیصعم  هداد و  همادا  شتاهابتشا  شزغل و  هب  هک  دنک  یم  هذخاؤم  ار  يا  هدنب  نآ  اما  تسا ، هابتـشا  لباق  ناسنا 
.دهد

رشتنم یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  زور  ياه  اعد  حرش  هزوح ،»  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم 

نیِِملْـسُْملا َّزِع  اَی  َِکتَّزِِعب  ِتاَفْآلا  اَیَالَْبِلل َو  ًاضَرَغ  ِهِیف  ِیْنلَعْجَت  ِتاَوَفَْهلا َو َال  اَیاَطَْخلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنِلقَأ  ِتاَرَثَْعلِاب َو  ِهِیف  ِینْذِـخاَُؤت  َّمُهَّللا َال 
(1)

هب هدم  رارق  اه  تفآ  اهالب و  ریت  فده  ارم  ریذـپب و  میاهاطخ  طبخ و  رذـع  امرفم و  هذـخاؤم  میاهـشزغل  هب  ارم  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
 . مالسا لها  شخب  تزع  يا  تلالج  تزع و  قح 

ِتاَوَفَْهلا اَیاَطَْخلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنِلقَأ  ِتاَرَثَْعلِاب َو  ِهِیف  ِینْذِخاَُؤت  َّمُهَّللا َال 
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ادخ زا  اعد  نیا  لوا  زارف  رد  اذل  ددرگ  یم  شزغل  اطخ و  راچد  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  ناسنا  هک  اجنآ  زا  نکن ، هذـخاؤم  ینعی  هلاقا » »
.دیامرفن هذخاؤم  ار  ام  میهاوخ  یم 

نآ اما  تسا ، هابتـشا  لباق  ناسنا  نوچ  دنک ، یمن  هذـخاؤم  مکحم  ار  شا  هدـنب  تاهابتـشا ؛ اه و  شزغل  يارب  هاگچیه  ملاع  دـنوادخ 
.دهد رارق  شدوخ  لغش  ار  تیصعم  هداد و  همادا  شتاهابتشا  شزغل و  هب  هک  دنک  یم  هذخاؤم  ار  يا  هدنب 

یناسک میراد : تایاور  رد  هک  تساذل  دنکن ، انتعا  ادخ  هب  هکنیا  هن  ددرگزاب ، ادـخ  يوس  هب  ًاروف  درک  هابتـشا  رگا  هک  تسا  هدـنب  رب 
، دننک هبوت  دیاب  هتبلا  دنهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نامه  مه  زاب  یلو  دننک  یم  هبوت  دنرادن ، يا  هبوت  رگید  دننک ، یم  رارـصا  هانگ  هب  هک 
هب در  تسد  دنک و  یمن  مورحم  نآ  زا  ار  ام  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  يا  هلأسم  هبوت  نوچ  دنزرون ، رارصا  هانگ  هب  اما  دوش ، دیاب  هبوت 

دوجو هبوت  ناکما  رمع  زور  نیرخآ  ات  دنز و  یمن  ام  هنیس 
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.دراد

میوشن سویام  ادخ  تمحر  زا 

ییایند تذل  هب  لقاال  تفر  تتـسد  زا  ترخآ  دشخب  یمن  ار  وت  رگید  ادخ  دیوگ  یم  دنک ، یم  دیماان  ار  ام  تیـصعم ، زا  دعب  ناطیش 
هب رگا  دـیا  هدرک  رکف  تقو  چـیه  تسا ، نابرهم  هدنـشخب و  هشیمه  دـنوادخ  تسه و  ام  لاح  لماش  هشیمه  دـنوادخ  تمحر  سرب ،
رد دـننار  یم  دوخ  زا  ار  ام  مینک  ینامرفان  اهنآ  هب  تبـسن  راب  دـنچ  میا ، هدـمآ  دوجوب  اـهنآ  نوخ  تشوگ و  زا  هک  ناـمردام  ردـپ و 

ینامرفان وا  هب  تبـسن  رگا  دهد ، یم  اهلاس  ار  ام  زیچ  همه  هک  ییادخ  اما  تسین ، اهنآ  رایتخا  رد  ام  ياذـغ  دوجو و  حور و  هک  یلاح 
: دیامرف یم  زاب  مینک 

.تسین دروم  نیا  رد  يا  ههبش  کش و  چیه  دنک  یم  لوبق  مه  ًاعقاو  منک و  یم  لوبق  ار  وت  هبوت  نم  درگرب و  ما  هدنب 

هریبک یهانگ  یهلا  تمحر  زا  سای 
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سویأم ادخ  تمحر  زا  ( 2  « ) َنوُّلاَّضلا َّالِإ  ِهِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َو  تسا « ، هریبک  ناهانگ  زا  یکی  ببـس  هب  ندـش  سویأـم  عاـنقا ،
سویأم ار  ناگدـننک  هبوت  ملاع  دـنوادخ  هاگچیه  تسا و  لوبقم  هشیمه  هبوت  تسا و  زاب  هبوت  رد  هشیمه  ناهارمگ ،  رگم  دوش  یمن 

.دنادرگ یمن  رب 

(3  « ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  » 

ار ناهانگ  همه  ادخ  تقیقح ، رد  .دیوشم  دیمون  ادخ  تمحر  زا  دیا - هتشاد  اور  يور  هدایز  نتـشیوخ  رب  هک   - نم ناگدنب  يا  : » وگب
.تسا نابرهم  هدنزرمآ  دوخ  وا  هک  دزرمآ ، یم 

ِتاَفْآلا اَیَالَْبِلل َو  ًاضَرَغ  ِهِیف  ِیْنلَعْجَت  َو َال 
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تادوجوم نیرت  فیعـض  ، هدـن رارق  تافآ  اهالب و  شزیر  دروم  زور  نیا  رد  ار  نم  ایادـخ  ؛ هدـم رارق  اـهتفآ  اـهالب و  ریت  فدـه  ارم  و 
.دنک هیکت  تسا  لاعتم  قح  هک  قلطم  تردق  هب  دیاب  دریگن  رارق  ایالب  تافآ و  لحم  هکنیا  يارب  اذل  تسا و  ناسنا 

یهلا تمحر  فطل و  زا  یندناوخ  یتیاکح 

، دندش لخاد  يا  هناخ  هب  ینادزد  هدش : لقن  خیرات  رد  دـنا ، هدـنام  ظوفحم  تافآ  الب و  رظن  زا  یگدـنز  نارود  رد  دارفا  زا  يرایـسب 
بحاص دنک و  یم  هیرگ  هدش  رادیب  هچب  هک  نیا  يارب  دـتفین ) هراوهگ  زا  هک   ) دـنا هتـسب  ار  شناتـسد  هراوهگ  رد  ار  يا  هچب  دـندید 

هناخ ثاثا  لقن  هب  و  دنتـشاذگ ، تسدرود  رد  هدرب و  نوریب  یکـشاوی  هچب  اب  ار  هراوهگ  دـنیب ، یم  ار  اهدزد  دوش و  یم  رادـیب  هناـخ 
هـشوگ رد  ار  دوخ  اهدزد  تسین و  هچب  دید  دش و  رادـیب  هناخ  بحاص  لاح  نیا  رد  دـنامن ، هناخ  رد  يزیچ  رگید  دـندش و  لوغـشم 

ار شنز  هناخ  بحاص  دندومن و  ناهنپ  هناخ ،
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مه هچب  دندید  دندرک  هاگن  بجعت  اب  هدش ، هدیچ  نوریب  هناخ  لیاسو  مامت  دـندید  دـندیرپ  نوریب  تسین و  هچب  تفگ : درک و  رادـیب 
(4  ) .دنام ملاس  ناشلاوما  هچب و  هناخ و  بحاص  دندرم و  راوآریز  اهدزد  تخیرورف و  هناخ  ناهگان  تساجنآ ، هراوهگ  رد 

نیِِملْسُْملا َّزِع  اَی  َِکتَّزِِعب 

تتمظع تزع و  مارتحا  هب  ناشکن و  تلذ  هب  ار  ام  میا ، هدیسر  تزع  هب  وت  لوبق  اب  میا و  هدش  زیزع  وت  اب  میتسه و  وت  میلست  ام  ایادخ 
.هدب تاجن  ایالب  همه  زا  ار  نم 

 : رعش

وا دهد  وا  يزیزع  ار  نازیزع  وا ** * * دهد  وا  يزیچ  زیچان  ره  هب 

راوشد تسیراک  ندش  وا  راوخ  هک   * * ** راوخ دنک  ار  سک  وا  هک  نآ  ادابم 

نک یم  زاب  ترسح  مشچ  هنرگو   * * ** نک یم  زان  ور  دهد  تزع  رگا 
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: اه تشون  یپ 

39 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

َنیِِملْسُْملا َّزِع  اَی  َِکتَّزِِعب  ِتاَفْآلا  اَیاَلَْبِلل َو  ًاضَرَغ  ِیْنلَعْجَت  َال  ِتاَوَفَْهلا َو  اَیاَطَْخلا َو  ِهِیف  ِیْنِلقَأ  ِتاَرَثَْعلِاب َو  ِینْذِخاَُؤت  َال  َّمُهَّللا 

هیآ 56 رجح  ( 2)

هیآ 53 رمز  ( 3)

ج 2 ص 92. رابخالا : یلائل  ( 4)
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زور 15

هراشا

33:04  - ریت 1394 هبنشجنپ 11 

یگنهرف سیورس   - 6116427 ربخ : هسانش 

ربخ کنیل  هزوح ¦  عبنم : پاچ  لباق  هخسن 

مینک ادیپ  ردص  حرش  هنوگچ  مهدزناپ : زور  ياعد  حرش 

نیا رد  هکنآ  طرش  هب  دننک ، تاعارم  ار  عوشخ  عوضخ و  زامن  رد  دنناوت  یم  صاخشا  همه  هزوح / مینک ] ادیپ  ردص  حرش  هنوگچ  ] 
.دنشاب يوق  يا  هدارا  ياراد  هتشاد و  یفاک  نیرمت  هنیمز 

دمحم نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  زور  ياهاعد  حرش  هزوح ،» » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
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.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما 

.َنیِِفئاَْخلا َناَمَأ  اَی  َِکناَمَِأب  َنِیِتبْخُْملا  َِهباَنِِإب  يِرْدَص  ِهِیف  ْحَرْشا  َنیِعِشاَْخلا َو  َهَعاَط  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

اطع نم  هب  ار  دوخ  نتورف  ناگدنب  ردص  حرـش  و  امرفب ، يزور  ار  تناسرت  ناگدـنب  نانتورف و  تعاطا  نم ، يارب  زور  نیا  رد  ایادـخ 
.شناسرت ياه  هدنب  ناما  يا  ییامرف ، یم  تیانع  ناگدنب  رب  تدوخ  هک  یناما  تناما ، مارتحا  هبامرفب 

َنیِعِشاَْخلا َهَعاَط  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ عوشخ  دش  لاؤس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکاربمایپ زا 

رد بلق  روضح  ( 1 « ) .دزاس ادخ  هّجوتم  لماک  روط  هب  ار  دوخ  بلق  هدـنب  هکنیا  زامن و  رد  ینتورف  عضاوت و  زا  تسا  ترابع  عوشخ  »
لامک بتارم  تینارون و  دوش و  یم  بوسحم  اه  نآ  ناور  حور و  تادابع ،
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دروم دوش و  یمن  عقاو  تیدـحا  هاگرد  لوبقم  بلق ، روضح  نودـب  یتدابع  چـیه  .دراد  یگتـسب  نآ  بتارم  عوشخ و  هب  اـه  تداـبع 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دریگ  یمن  رارق  یبوبر  تمحر  فطل و 

، عوشخ لها  يارب  زج  ود  نیا  دییوج و  يرای  زامن  ییابیکـش و  زا  ( 2  ) َِنیعِشاَْخلا یَلَع  اَّلِإ  هریبََکل  اَهَّنإ  هولَّصلا و  ِْربَّصلِاب َو  اُوِنیعَتْـسإ  َو 
.تسا راوشد  گرزب و  يرما 

عمط منهج و  زا  سرت  رطاخ  هب  يدارفا  نینچ  .تسا  نیگنـس  راوشد و  ناشیارب  یعقاو  زامن  دنـشاب ، هدیـسرن  عوشخ  ماقم  هب  هک  ناـنآ 
نیا رد  یفاک  نیرمت  هکنآ  طرـش  هب  دننک ، تاعارم  ار  عوشخ  عوضخ و  زامن  رد  دنناوت  یم  صاخـشا  همه  .دـنناوخ  یم  زامن  تشهب 

.دنشاب يوق  يا  هدارا  ياراد  زین  دنشاب و  هتشاد  هنیمز 

َنِیِتبْخُْملا َِهباَنِِإب  يِرْدَص  ِهِیف  ْحَرْشا  َو 
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روطنامه دنک ، مضه  دوخ  رد  ار  تامیالمان  تالکشم و  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  تسا و  ندوب  لد  ایرد  ینعی  ردص  حرـش  هداس  يانعم 
مدـق تباـث  يز  بآ  تاـناویح  ربارب  رد  دوش و  یمن  ردـک  هدولآ و  بآ ، نآ  زا  دـنک و  یم  مضه  دوخ  رد  ار  فیثک  بآ  اـیرد ، هک 
ناسنا .دروآ  یمن  وربا  هب  مخ  هداتسیا و  اهنافوط  اهدم و  رزج و  ربارب  رد  .دریگ  یمن  دوخ  هب  ار  تاناویح  نآ  يوب  گنر و  هداتسیا و 
هتـشاد ایرد  دننام  یلد  دیاب  و  دشاب ، لد  ایرد  دـیاب  دـنک ، مضه  دوخ  رد  ار  تالکـشم  دوش و  بلاغ  هراما  سفن  رب  دـهاوخب  رگا  زین 
یشوخ دشاب ، هتشاد  یتباث  عضو  نیریش  لالز و  فیثک و  ياه  بآ  لباقم  رد  دشاب و  راوتسا  تباث و  هشیمه  ایرد  بآ  دننام  ات  .دشاب 

.دناشکن فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  وا  اه  یشوخان  اه و 

مینک ادیپ  ردص  حرش  هنوگچ 

رد هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دنک ؟ ادیپ  ردص  حرش  دناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
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بجوم یمدآ  دـب  کـین و  تافـص  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  یلک  يا  هدـعاق  سفن ، بیذـهت  عوضوم  رد  هژیو  هب  یقـالخا و  ثحاـبم 
.دیامن یم  تیوقت  ار  وا  دب  کین و  تافص  دب ، کین و  لامعا  ماجنا  لباقم ، رد  دوش و  یم  وا  طّسوت  دب  کین و  لامعا  ماجنا 

.دنک یم  راک  لیبموتا  يرطاب  هیبش  یمدآ  دوجو  رد  یقالخا  لئاضف 

دوخ قرب  ءازجا ، نآ  شوج  بنج و  رثا  رد  دزادنا ، یم  شبنج  تکرح و  هب  ار  اهنآ  دهد و  یم  قرب  نیـشام  ءازجا  هب  لیبموتا  يرطاب 
.دنک یم  تیوقت  ار 

نازیم رد  وا  درکلمع  دنک و  یم  نییعت  ار  وا  لمع  هوحن  یناسنا ، ره  نامیا  نازیم  .تسا  لکش  نیمه  هب  زین  ناسنا  لمع  نامیا و  هطبار 
.تشاذگ دهاوخ  ریثأت  دراد ، هک  ینامیا 

تمواقم هانگ  لباقم  رد  دنک ، یم  هزرابم  تالکشم  اب  هک  یسک  دنک ؛ یم  قدص  یبوخ  هب  زین  ردص  هعـس  دروم  رد  یلک ، هدعاق  نیا 
دوش یم  مولعم  دیامن ، یم  بوکرس  دوخ  رد  ار  يدنسپدوخ  دنز و  یم  اپ  تشپ  نآ  هب  دیآ  یم  شیپ  یسنج  لیامت  یتقو  دیامن ، یم 

دراد و ردص  حرش 
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.دزاس یم  هکلم  ار  نآ  دهد و  یم  خوسر  لد  رد  ار  وا  ردص  حرش  دهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  ردص  هعس  رثا  رد  هک  يراتفر 

هب دناوتن  هدـش و  ینابـصع  تالکـشم  اب  یئورایور  رد  دوش و  هانگ  بکترم  دزابب و  ار  دوخ   ، هانگ اب  ههجاوم  رد  هک  یـسک  نینچمه 
يرصتخم ردص  حرش  وا ، طّسوت  راتفر  هنوگنیا  رارکت  هک  دنادب  دربب و  دوخ  ردص  حرش  دوبمک  هب  یپ  دیاب  دهد ، همادا  دوخ  تکرح 

عناوم تالکـشم و  نیرتکچوک  اب  هلباقم  ناوت  هک  دزاس  یم  فیعـض  رظن و  گنت  مدآ  کی  وا  زا  .درب  دـهاوخ  نیب  زا  زین  ار  دراد  هک 
.درادن مه  ار 

قیبطت تافـص  نآ  جـیاتن  اب  ار  دوخ  درکلمع  دـیاب  دوش ، رادروخرب  هدیدنـسپ  دنمـشزرا و  تافـص  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیارباـنب ،
.دنک تیوقت  داجیا و  دوخ  رد  ار  یقالخا  لئاضف  وکین ، لامعا  اب  ینعی  .دیامن 

اب ارادم  تالکشم ، لّمحت  اهراک ، ماجنا  رد  نداد  جرخ  هب  هلـصوح  يریذپداقتنا ، هیحور  تیوقت  رد  یعـس  هانگ ، ربارب  رد  تماقتـسا 
خوسر ناسنا و  دوجو  رد  ردص  هعس  داجیا  بجوم  لیبق  نیا  زا  یلامعا  تامیالمان و 
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(3  ) .ددرگ یم  وا  بلق  رد  وکین  تلصخ  نیا 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو  هناهب  هب 

رد یبلاطم  تبـسانم  نیمه  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو  اب  نراقم  ناضمر  كرابم  هام  مهدزناـپ  زور  هک  اـجنآ  زا 
.ددرگ یم  میدقت  مامه  ماما  نیا  لئاضف 

ترضح نآ  اب  مدرم  تعیب  هقیرط 

تداهـش هب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  هک  یتـقو  تساـم ، هدـید  تبیـصم  مولظم و  ناـماما  زا  اـم  همئا  ناـیم  رد  راوـگرزب  ماـما  نیا 
هب درک و  نفد  فرشا  فجن  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  هنابـش  ترـضح  نآ  دش ، لقتنم  راوگرزب  ماما  نیا  هب  تماما  دندیـسر 

.تشگزاب هفوک 

ماما شردارب  دوخ و  لئاضف  يرادقم  دندرب و  فیرشت  ربنم  هب  زامن  زا  دعب  ترضح  هک  دوب  رهظ  زامن  رد 
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تکاس ربنم  يـالاب  دـعب  دـندومرف و  ناـیب  دوب  هدـش  رداـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ناـبز  زا  هک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
تساخرب و متاح  نب  يدع  رخآ  رد  دشن ، دـنلب  سک  چـیه  دـننک ، تعیب  ناشیا  اب  دـنوش و  دـنلب  مدرم  هک  دوب  رظتنم  ناشیا  دنتـسشن ،

زارد ار  تتسد  هللا ، لوسر  نبای  دینک ، یمن  تعیب  ارچ  تسامـش  رظتنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رـسپ  هفوک  مدرم  يا  تفگ 
تعیب رفن  رازه  لـهچ  اـت  دـندرک و  تعیب  وا  رـس  تشپ  مه  مدرم  دـندرک و  تعیب  شا  هلیبـق  شدوـخ و  منک ، تعیب  امـش  اـب  نم  نـک 

.دندرک

ترضح يرهاظ  تفالخ  بصغ  يارب  هیواعم  یشک  رکشل 

قارع و ریخست  يارب  دیرخ و  تارهاوج  الط و  اب  ار  هفوک  لیابق  ياسور  نید  ادتبا  دینـش  ار  نینمؤملا  ریما  تداهـش  ربخ  هیواعم  یتقو 
داتسرف دربن  مدقم  طخ  هب  هدنامرف  کی  اب  رفن  رازه  جنپ  دینش  ار  ربخ  نیا  هک  ترضح  درک ،  لیسگ  وس  نادب  ار  دوخ  نایهاپس  ، هفوک

هیواعم رگا  هک 
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هفوک مدرم  زا  نسح  ماما  اهنآ  ندیـسر  زا  لبق  یلو  درک ،  تکرح  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  اب  هیواـعم  دـنریگب ، ار  وا  يولج  دیـسر 
داتسرف و ترضح  رکشل  هدنامرف  يارب  یغلبم  هنابـش  دیـسر  تادحرـس  هب  هک  هیواعم  دنوش ، هدامآ  گنج  يارب  هک  دهاوخ  یم  تعیب 

هرابود دینش ، ار  نایرج  نیا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  تسا ، راک  لوا  نیا  دش ، قحلم  هیواعم  هب  درک و  اهر  ار  رگـشل  بش  مه  وا 
دید هک  ترـضح  تخاس ، اهر  ار  رگـشل  تفرگ و  هیواعم  زا  ار  لوپ  هنابـش  مه  وا  داتـسرف  اـهنیا  یهدـنامرف  يارب  ار  يرگید  صخش 

هب رفن  رازه  جـنپ  اـب  وا  داتـسرف و  ار  ساـبع  نب  هللا  دـبع  ردارب  ساـبع ، نب  هللادـیبع  دوـخ  يوـمع  رـسپ  دروـخ  یمن  وا  درد  هب  هناـگیب 
نب دعـس  نب  سیق  امـش  هدنامرف  دمآ  شیپ  سابع  نب  هللادیبع  يارب  يا  هلأسم  رگا  دومرف : رگـشل  هب  ترـضح  یلو  دیـسر ، تادحرس 

ود تسا  ترـضح  ياهلیماف  زا  هدـما و  سابع  نب  هللادـیبع  ینعی  سابع  رـسپ  دینـش  هیواعم  دیـسر ، ههبج  هب  رگـشل  یتقو  تسا ، هدابع 
رادیب رگشل  حبص  منک ، یم  تخادرپ  وت  هب  يوش  قلحم  نم  هب  رگا  هک  درک  هدعو  یمین  دقن و  یمین  رانید ، ای  مهرد  نویلیم 
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دـنتفرگ و هدـهع  هب  ار  یهدـنامرف  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  دوب ، هدومرف  ماما  نوچ  تسا ، هدـش  قحلم  هیواـعم  هب  مه  وا  دـید  دـش و 
نیا زا  مراذگ ، یمن  اهنت  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  تفگ  دشن و  میلست  سیق  درک ، دیدهت  ار  وا  ای  داتسرف  هدعو  لوپ و  هچ  ره  هیواعم 

هلیخن رد  ترضح  دندمآ ، دوب  هفوک  هاگرگـشل  هک  هلیخن  هب  دنک و  هدامآ  ار  رفن  رازه  لهچ  تسناوت  اهنت  تمحز  اب  ترـضح  فرط 
هب دـماین ، یـسک  نیا  زا  شیب  دـید  دـش و  رظتنم  زور  هس  اجنآ  دنـشاب ، تقیقح  قح و  بظاوم  تفگ  تفرگ و  تعیب  اهنآ  زا  هراـبود 

ییالاب ياج  دـنک ، رت  مکحم  ار  هلأـسم  دریگب و  تعیب  اـهنیا  زا  ًاددـجم  دنتـساوخ  نئادـم  طاـباس  رد  دـندرک و  تکرح  ههبج  تمس 
: دیوگ یم  هیواعم  هچ  ره  دنتسه و  سفن  کی  لدکی و  هیواعم  فارطا  هیواعم و  هک  روطنامه  هفوک  مدرم  دومرف  درب و  فیرشت 

دش دنلب  ناورهن  جراوخ  زا  یصخش  دیشاب ، هنوگنیا  نم  اب  مه  امـش  دندرگ  یمرب  اهنآ  دنک  یم  یهن  هچ  ره  زا  دننک و  یم  لمع  اهنآ 
هب یـسک  ره  دـندش و  قرفتم  نانچ  رفن  رازه  لهچ  نآ  تفگ  هک  ار  هملک  نیا  دـش  رفاـک  یلع  شردـپ  دـننام  صخـش  نیا   : تفگ و 

هیحان فرط 
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روط هب  خیرات  هدـنام ،  یقاب  شدوخ  هداوناخ  نایفارطا و  مه  نآ  رفن  دـصناپ  طقف  رفن  رازه  لهچ  زا  دـید  ترـضح  درک ، تکرح  يا 
دـمآ و یـصخش  دـننک  تعیب  هرابود  مدرم  ات  دوب  هداتـسیا  يدـنلب  هاگیاج  رد  هک  یلاح  رد  ترـضح  هدرک ، لـقن  ار  ناـیرج  لـصفم 
ار مود  ریـشمش  هک  دناچیپ  وا  ندرگ  هب  شنار  اب  تخادـنا و  وا  يور  هب  ار  دوخ  ترـضح  دز ، ترـضح  نار  هب  ار  یمومـسم  ریـشمش 

دنتفرگ ار  ترـضح  فارطا  مه  رفن  دصناپ  نآ  دننک ، هجلاعم  ات  دندرب  نئادم  يرادنامرف  هب  ار  ناشیا  دنداتفا و  ترـضح  دـعب  و  دزن ،
دـش علطم  نایرج  زا  هیواعم  هرخالاب  دنوش ، یم  ماع  لتق  همه  میربب  مه  ار  رفن  دصناپ  نیا  میورب ؟ یـسک  هچ  اب  دومرف  میورب ، اقآ  هک 

سیونب و یهاوخ  یم  هچ  ره  نک و  حلص  نم  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  تشون  داتسرف و  دیفس  هحفص  اب  يا  هدش  ءاضما  همان  و 
يرگید هراـچ  ترـضح  تسا ، لوبق  دروـم  نم  يارب  ما و  هدرک  ءاـضما  ار  نآ  ریز  مه  نم  سیوـنب  یتـسه  لـئاق  هک  ار  یطیارـش  ره 

.درک حلص  تشون و  همان  رد  ار  شطیارش  تشادن 

ات نم  درک  مالعا  مالسلا ) هیلع  ) ترضح هب  هدابع  دعس  نب  سیق 
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يوق رایـسب  دوب و  راصنا  ياسؤر  زا  نوچ  داد  دیون  دعـس  نب  سیق  هب  هیواعم  هچ  ره  دیگنج ، مهاوخ  امـش  هارمه  رفن  سفن و  نیرخآ 
رادرب و مهار  رـس  زا  ار  سیق  تشون  نسح  ماـما  هب  تسناوـتن و  هرخـآلاب  دوـب ، راـصنا  گرزب  هذاـعم  نب  دعـس  شردـپ  دوـب  ناـمیالا 

دنیآ یم  وت  يوس  هب  لدـکی  هک  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  ربارب  رد  یناوـت  یمن  وـت  ینعی  نک  زاـب  ار  هار  تشوـن ، سیق  هب  ترـضح 
تفر رانک  هرخآلاب  دوشن ، امرفمکح  ریـشمش  زج  يزیچ  هیواـعم  نم و  ناـیم  ما  هدروخ  مسق  نم  تفگ  دعـس  نب  سیق  ینکب ، يراـک 

.تفر هنیدم  هب  یتحاران  اب  اجنامه  زا  دشن و  هیواعم  میلست  یلو 

یلیمحت حلص  زا  سپ  ترضح  تبرغ 

رارقرب طابترا  دوب  ترضح  نیفلاخم  زا  سیق و  نب  ثعشا  رتخد  هک  ترضح  نز  هلیسو  هب  هیواعم  دندرب و  فیرشت  هنیدم  هب  ترضح 
مومسم ار  ترضح  دنداتسرف  وا  يارب  مور  رصیق  بناج  زا  هیکرت  زا  هک  یمس  اب  درک و 
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لوسر ربق  رانک  ار  ناشیا  دنتـساوخ  یم  هک  یلاح  رد  دوشن ، هتخیر  نوخ  هرطق  کـی  نم  هزاـنج  يـالاب  درک  تیـصو  ترـضح  درک ،
دندرک و نارابریت  ار  ترضح  هزانج  دندش و  عنام  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  نافلاخم  نانمشد و  دننک ، نفد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ

شرهاوخ زا  ار  نارابریت  نایرج  هک  دـنتفگ  نایفارطا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  یلو  درک ، تباـصا  ترـضح  هزاـنج  هب  ریت  داـتفه 
مالس يربک  بنیز  اجنآ  زا  دش و  نارابریت  هک  یندب  يادف  مناج  تفگ  اهنز  زا  یکی  اه  هحون  نایم  رد  یلو  دننک ، یفخم  (س ) بنیز

.داد رارق  دوخ  رتچ  ریز  ار  اهنآ  دمآ و  شیپ  البرک  نایرج  هک  درک  یم  هیرگ  رخآ  ات  دش و  هجوتم  ار  نایرج  اهیلع  هللا 

: اه تشون  یپ 

ص 264 ج 84 ، راونالاراحب ، ( 1)

45 هرقب / ( 2)

نسح ماما  تانایب  زا  ییاهزارف  نایب  هب  اهنت  مهدزناپ  زور  ياعد  حرـش  رد  یناتـسلگ  ینیما  دمحم  هللا  تیآ  هک  ییاجنآ  زا  رکذت : ( 3)
.دش هدافتسا  يرهاظم  هللا  تیآ  راثآ  هعومجم  زا  زورما  ياعد  ياهزارف  حرش  رد  اذل  دوب  هتخادرپ  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم
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زور 16

هراشا

یگنهرف یملع ، سیورس :  ¦ 04:38  - 1394/4/12  : هرباخم خیرات   ¦ 352956 ربخ : دک 

دنک یم  رود  ادخزا  ار  ناسنا  رارشا  اب  تقافر  مهدزناش : زور  ياعد  حرش 

یمن نامیا  دنرادن و  ادـخ  هب  ییانتعا  هنوگ  چـیه  هک  دنتـسه  یناسک  رارـشا  دنتـسه ، رگیدـکی  لباقم  هطقن  ود  رارـشا  راربا و  هزوح /
یلو دندید  یم  ار  اهزاجعا  نیرتگرزب  یتح  دنروآ  دورف  تقیقح  قح و  لباقم  میظعت  رـس  دنهاوخ  یمن  دنتـسه و  رـش  نوچ  دنروآ ،

.دندرک یمن  ییانتعا 

ینیما دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياه  اعد  حرـش  هزوح ،»  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 
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(1  ) نیَِملاَْعلا ََهلِإ  اَی  َِکتَّیَِهلِِإب  ِراَرَْقلا  ِراَد  ِیف )  ) َیلِإ َِکتَمْحَِرب  ِهِیف  ِینِوآ  ِراَرْشَْألا َو  َهَقَفاَُرم  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  ِراَْربَْألا َو  ِهَقَفاَوُِمل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َّمُهَّللا 

رادب قفوم  ملاع  دوخ  یشخب  ناما  قح  هب  امرف  اطع  نم  هب  ار  سرت  ادخ  نتورف و  نادرم  ناکین و  تقفاوم  رب  ارم  زور  نیا  رد  ادخ  يا 
يادـخ يا  تتیدوـبعم  تـیهلا و  قـح  هـب  هد ، لزنم  تـتمحر  هـب  رارقلا  راد  تـشهب  رد  ارم  نادرگ و  رود  ناـهج  رارـشا  تقاـفر  زا  و 

.نایملاع

ِراَرْشَْألا َهَقَفاَُرم  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  ِراَْربَْألا َو  ِهَقَفاَوُِمل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َّمُهَّللا 

ار خـیرات  رگا  زاـس ، رود  رارـشا  تقفارم  زا  نک و  قفوم  راربا  تقفاوم  هب  زور  نیا  رد  ارم  ایادـخ  میناوـخ : یم  اـعد  نیا  لوا  زارف  رد 
زا دنتشاد  تقافر  رارـشا  اب  هک  یناسک  دندیـسر و  یلاع  تاماقم  هب  دندوب  تسود  قفاوم و  راربا  اب  هک  ییاهنآ  مینیب  یم  مینک  هعلاطم 

.دندش رود  ادخ 

اب ینیشنمه  ترشاعم و  (2 «:) ِءالَقُْعلا ِهَسَفانُِمب  ِقالخْالا  ُحالَص  َو  ِءاهَفُّسلا ، ِهَرَشاعُِمب  ِقالْخ  ْالا  ُداسَف  مالسلا : هیلع  َلاق  : » تسا تیاور  رد 
دارفا نادرخ و  یب 
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.دشاب یم  قالخا  لامک  دشر و  بجوم  رایشوه ، نادنمدرخ  اب  تقافر  ترشاعم و  و  دش ؛ دهاوخ  قالخا  یهابت  داسف و  ببس  یلاباال 

: نیشنمه نیرتهب  نآرق 

رب تساخرب ، یتقو  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  مدـمه  نآرق  اـب  سک  چـیه  : » دـیوگ یم  نآرق  اـب  ینیـشن  مه  ِتارثا  هراـبرد  ینرق  سیوا 
يزیچ نارگمتس ، يارب  یلو  تسا ، نانمؤم  تمحر  افش و  هیام  نآرق ، .دش  هتساک  شفارحنا  یلدروک و  زا  ای  دیدرگ  هدوزفا  شلامک 

زاس هنیمز  ناراکمتـس ، يارب  تسا و  لامک  تّوق و  دشر ، لماع  نانمؤم  يارب  نآرق  سیوا ، هاگدـید  زا  تسین .» تراسخ  نایز و  زج 
مرکا لوسر  هک  هاگ  نآ  دوب و  هداد  رارق  میرک  نآرق  ار  شیوخ  سنوم  مدمه و  نیرتهب  سیوا ، .دوش  یم  تسکش  یهابت و  فعض ،

(3 «. ) دیرگ یم  شیوخ  رب  دناوخ و  یم  نآرق  سیوا  : » دندومرف نینچ  درمش ، یمرب  ار  سیوا  ياه  هناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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هطقن ود  رارشا  راربا و  دش ، میهاوخ  رود  ادخ  زا  میورب ، اهنیا  يوس  هب  میوش و  کیدزن  ناشیا  هب  ردقچ  ره  هک  دنا  یناسک  رارشا  اذل 
یمن دنتـسه و  رـش  نوچ  دنروآ  یمن  نامیا  دنرادن و  ادخ  هب  ییانتعا  هنوگ  چیه  هک  دنتـسه  یناسک  رارـشا  دنتـسه ، رگیدـکی  لباقم 

.دندرک یمن  ییانتعا  یلو  دندید  یم  ار  اهزاجعا  نیرتگرزب  یتح  دنروآ  دورف  تقیقح  قح و  لباقم  میظعت  رس  دنهاوخ 

نیربکتسم زا  يا  هنومن  دورمن 

هک ینامز  یتح  درواین  نامیا  دـیزرو و  رابکتـسا  زاب  اما  دـید  میهاربا  ترـضح  زاجعا  زا  یناوارف  ياه  هناشن  تایآ و  هکنیا  اـب  دورمن 
دورمن هداوناخ  زا  رفن  کی  اهنت  دندرکن ، ییانتعا  چیه  فصولا  عم  دش  ناتسلگ  هچراپکی  شتآ  دنکفا و  شتآ  هب  ار  میهاربا  ترضح 

.دوب شرتخد  وا  دروآ و  نامیا 
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نیحلاص زا  يا  هنومن  دورمن  رتخد  هضعر 

یم هاـگن  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  نتخادـنا  شتآ  هرظنم  هتـسشن و  یتنطلـس  هژیو  هاـگیاج  رد  هـضعر  شرتـخد ، اـب  دورمن 
نایم رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا يروابان ، لامک  اب  اّما  داتـسیا ؛ يدـنلب  يالاب  رد  دـنیبب ، رتهب  ار  هنحـص  هکنآ  يارب  هضعر  دـندرک ،

؟ دنازوس یمن  ار  وت  شتآ  هک  تسا  لاح  هچ  نیا  میهاربا  يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  هضعر  .دید  ناتسلگ  کی 

.درادـن رثا  وا  يارب  شتآ  دـشاب ، یهلا  تفرعم  زا  ّولمم  شبلق  دـیوگب و  هللا » مسب  هتـسویپ  شناـبز  رد  سک  ره  داد : باوج  ترـضح 
نیا وا  ایب .» شتآ  رد  نآ  زا  دعب  هللا و  لیلخ  میهاربا  هللا ، ّالا  هلا  ال  : » وگب دومرف  میهاربا  .مشاب  هارمه  وت  اب  ملیام  مه  نم  تفگ : هضعر 
ردـپ روضح  هب  تمالـس  هب  هاگنآ  .دروآ  نامیا  شروضح  رد  دـناسر و  میهاربا  دزن  ار  دوخ  داهن و  شتآ  رد  مدـق  تفگ و  ار  مـالک 

.تشگرب

قشع و شتکلمم و  زا  سرت  رطاخ  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دش ؛ بّجعتم  توهبم و  هنحص  نیا  ندید  اب  دورمن 
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دیحوت هار  زا  زردـنا  دـنپ و  اـب  ار  رتخد  تساوخ  سپـس  .تشادزاـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هب  ناـمیا  زا  ار  وا  تساـیر ، هب  هقـالع 
خیم راـهچ  هب  نازوـس  باـتفآ  ناـیم  رد  ار  وا  داد  روتـسد  هـکنیا  اـت  دیـشخبن  يدوـس  .درک  دـیدهت  ار  وا  .درکن  رثا  یلو  دـنادرگزاب ؛

هدیناهر و هکلهم  نآ  زا  ار  هضعر  لیئربج  .بایرد » ارم  هدـنب  : » داد نامرف  نیما  لیئربج  هب  نابرهم  راگدرورپ  عقوم  نیا  رد  .دندیـشک 
.دروآ لیلخ  رضحم  هب 

شنادـنزرف زا  یکی  يرـسمه  هب  ار  وا  ترـضح  هک  نآ  ات  دوب  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  اب  اـه  تقـشم  ماـمت  رد  هضعر 
(4  ) .دنتفرگ رارق  يربمایپ  توبن و  دنسم  رب  همه  هک  دومرف  تیانع  اهنآ  هب  ینادنزرف  یلاعت  يادخ  دروآرد و 

: ینعی رادب ؛ رود  رارشا  رش  زا  ار  ام  ایادخ   : مییوگ یم  زور  نیا  رد  یتقو 

ادـیپ تسد  هک  ینمؤم  ره  هب  ّرـش  لها  هکارچ  رادـب ، ظوفحم  ارم  ناشیا  یکیزیف  ياهملظ  متـس و  زا  مه  اهنیا و  يوریپ  زا  مه  ایادـخ 
.دننک یمن  مه  هقیاضم  هنوگ  چیه  و  دننک ، یم  تیذا  ار  وا  دنناوتب  هک  يردقنآ  دننک 
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ِراَرَْقلا ِراَد  ِیف )  ) َیلِإ َِکتَمْحَِرب  ِهِیف  ِینِوآ  َو 

! هدب ياج  تتشهب  رد  ارم  تدوخ  تمحر  هب  نک و  قیفر  نابوخ  اب  ارم  ایادخ 

نیَِملاَْعلا ََهلِإ  اَی  َِکتَّیَِهلاب 

هچ وت  يرود  اب  يدرب  منهج  هب  ار  نم  رگا  هزات  هدب ، ياج  تتـشهب  رد  نک و  باجتـسم  ارم  ياهاعد  نیا  هک  مسق  تدوخ  ییادخ  هب 
!؟  منک

 : دنیامرف یم  دنوادخ  هب  باطخ  لیمک  ياعد  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینموملا ریما 

(5 ( ؟! منک هچ  ار  وت  قارف  یلو  منک  یم  ربص  تشتآ  هب  نم  هک  مریگ  ایادخ 

45 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو  ََهلِإ  اَی  َِکتَّیِهُولُِأب  ِراَرَْقلا  ِراَد  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِینِوآ  ِراَرْشَْألا َو  َهَقَفاَُرم  ِهِیف  ِیْنبِّنَج  ِراَْربَْألا َو  ِلَمَِعل  ِینْقِّفَو  َّمُهَّللا 

ص: ج2 ، همیدقلا ،)  - ط  ) همئألا هفرعم  یف  همغلا  فشک  ( 2)

349

935 ص : تاقرفتم ، رداون و  ( 3)

ص 663. رهاوجلا : هنیزخ  ( 4)

196 67 ص :  راونألاراحب ج :  ( 5)

َْنَیب ِیْنَیب َو  َْتعَمَج  َِکئاَدـْعَأ َو  َعَم  ِتَابوُقُْعلا  ِیف  ِینَتْرَّیَـص  ِْنَئل   َ َّیِعَخَّنلا ٍداَیِز  َْنب  َلـْیَمُک  ُهَمَّلَع  يِذَّلا  ِءاَعُّدـلا  ِیف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَـق 
َِکقاَِرف َو یَلَع  ُِربْصَأ  َْفیَکَف  َِکباَذَـع  یَلَع  ُتْرَبَص  يِدِّیَـس  یَِهلِإ َو  اَی  ِیْنبَهَف  َکـِئاَِیلْوَأ  َکـِئاَّبِحَأ َو  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتقَّرَف  َکـِئاََلب َو  ِلـْهَأ 

َِکتَماَرَک َیلِإ  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصَأ  َْفیَکَف  َكِراَن  ِّرَح  یَلَع  ُتْرَبَص  ِیْنبَه 

ِّلُک یفَو  ِهَعاّـسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  دـیدمآ * شوخ  هزوح  يرازگربخ  هب  *
الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس 
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Saturday, July 2015,40 ناضمر تبسلا 17  ریت 1394  هبنش 13 

یگنهرف یملع ، سیورس :  ¦ 04:09  - 1394/4/13  : هرباخم خیرات   ¦ 352957 ربخ : دک 
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زور 17

میشابن نمیا  ناطیش  رکم  زا  مهدفه : زور  ياعد  حرش 

، نک تیاده  لامعا  نیرتهب  هب  ارم  ینعی  تسا ، حلاص  لامعا  هب  تیاده  میا ، هتـساوخ  دـنوادخ  زا  زورما  هک  یلئاسم  زا  یکی  هزوح / 
.مینک هابتشا  تسرد  هار  حلاص و  لامعا  صیخشت  رد  تسا  نکمم  نوچ 

ینیما دمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  حرـش  هزوح »  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 

ِروُدُـص ِیف  اَِمب  ًاِملاَع  اَی  ِلاَؤُّسلا  ِریِـسْفَّتلا َو  َیلِإ  ُجاَتْحَی  ْنَم َال  اَی  َلاَـمْآلا  َجـِئاَوَْحلا َو  ِهِیف  ِیل  ِْضقا  ِلاَـمْعَْألا َو  ِحـِلاَِصل  ِهِیف  ِینِدـْها  َّمُهَّللا 
(1  ) نیِرِهاَّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َنیَِملاَْعلا 
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حرـش و هب  دـنمزاین  هک  یـسک  يا  زاس  هدروآرب  ار  میاهوزرآ  اهتجاح و  نک و  ییامنهار  حـلاص  لاـمعا  هب  ارم  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.وا راهطا  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  یهاگآ  قلخ  ریارس  هب  هک  ییادخ  يا  یتسین  ناگدنب  لاؤس 

ِلاَمْعَْألا ِِحلاَِصل  ِهِیف  ِینِدْها  َّمُهَّللا 

نوچ نک ، تیادـه  لامعا  نیرتهب  هب  ارم  ینعی  تسا ، حـلاص  لامعا  هب  تیادـه  میا ، هتـساوخ  دـنوادخ  زا  زورما  هک  یلئاسم  زا  یکی 
طارـص تسرد و  هار  هب  ارم  شدوخ  هک  میهاوـخ  یم  وا  زا  اذـل  مینک  هابتـشا  تسرد  هار  حـلاص و  لاـمعا  صیخـشت  رد  تسا  نکمم 

.دیامرفب تیاده  میقتسم 

حلاص لامعا  اـب  ار  ناـمدوخ  مینک و  تکرح  حـلاص  لاـمعا  يوس  هب  میناوت  یم  هچ  ره  هک  دـنا  هداد  روتـسد  اـم  هب  یناوارف  تاـیاور 
ملاع راگدرورپ  يوس  هب  ار  نامدوخ  میـشاب ، نامدوخ  تشز  ياهراک  بویع و  حالـصا  لوغـشم  میناوت  یم  هچ  ره  و  میهدـب ، قیبطت 

.مییامن زیهرپ  دب  ياهراک  زا  میهد و  تکرح 
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مهم تیصو  راهچ 

هعبرأب کل  یتّیصو  ظفحا  یسومای  یسومل ، یلاعت  هّللا  لاق  دومرف «: مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هب  دنوادخ  هک  تسه  تیاور  رد 
ببـسب ّمتغت  الف  تدـفندق ، يزونک  يرتال  تمدام  هیناّثلا  كریغ  بویعب  لغتـشت  ـالف  رفغت ، کـبونذ  يرتـال  تمداـم  ّنهیلوأ  ءایـشأ ،

(2 « ) هرکم نمأتالف  ًاتّیم  ناطیّشلا  يرتال  تمدام  هعبارلا  يریغ ، ًادحأ  جرتالف  یکلم ، لاوز  يرتال  تمدام  هثلاّثلا  .کقزر 

نکم ییوج  بیع  نارگید  زا 

هب هدش ، هدوشخب  تدوخ  ناهانگ  يدـیدن  هک  یمادام  ، امن ظفح  زیچراهچ ، رد  ارم  تیـصو  یـسوم  يا  دومرف : یـسوم  هب  لاعتم  قح 
.شابم 1 لوغشم  نارگید  یئوجبیع 
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: روخم يزور  مغ 

دوش و یمن  مامت  تقو  چیه  ملاع  دنوادخ  هنازخ  سپ  روخن ، ار  يزور  مغ  تسا ، هدشن  مامت  نم  يزور  هنازخ  هک  یمادام  یسوم  يا 
دـش و دـهاوخن  عطق  یـسک  يزور  هظحل  کـی  يارب  یتح  تقو  چـیه  تسا  نیعم  یـسک  ره  يزور  میروخب ، ار  يزور  مغ  دـیابن  اـم 

.دناسر یم  لاح  ره  رد  ار  يزور  دنوادخ 

: تیاکح

هللا ناحبـس  متفگ  تسا  زاورپ  لاح  رد  هتـشاد و  راقنم  رد  ینان  يزاب ، مدید  متـشذگ  ینابایب  زا  متفر  یم  هکم  هب  دـیوگرانید : کلام 
تفر هاچ  لخاد  هب  تسشن و  یهاچ  رانک  هدنرپ  مدید  متفر  هار  زاب  رس  تشپ  لیم  کی  هدش  فرحنم  هار  زا  تسه  يّرس  راک  نیا  رد 

دندوب هتـسب  ار  شیاپو  تسد  نامـشچ و  هک  يدرم  هنیـس  يور  هاچ  هت  رد  هدنرپ  نآ  مدید  مدوب  عاضوا  بقارم  هداتـسیا  رانک  مه  نم 
تسشن

ص:147

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسد هتفر و  هاچ  لخاد  نم  ؛ تفر درک و  باریـس  ار  يو  دومن ، بآ  زا  رپار  شراقنم  دناروخوا و  هب  ار  نان  فصن  درک و  زیر  نان  و 
اه نزهار  لحم  نیا  رد  متفر و  یم  هکم  هب  هک  مناسارخ  لها  زا  نم  تفگ : مدرک  لاؤس  شیارجام  زا  مدرک  زاب  ار  درم  نامـشچ  اپ و 
هب ایادخ  ینثغأ » یهلا   » مدرک اعد  مدـنام و  هنـشت  هنـسرگ و  نم  تشذـگ و  زورود  ؛ دـندرب متـشاد  هچره  دـنتخادنا و  زور  نیا  هب  ارم 

مدیشک نوریب  هاچ  زا  مدومنزاب و  ار  شیاپ  تسد و  ؛ دومن باریس  ریس و  ارم  لکش  نیا  هب  دیـسر  رـس  هدنرپ  نیا  ناهگان  سرب  مدایرف 
لیو هاچ  زا  ارت  زینام  يدرک  صالخ  هاچ  زا  اروا  هک  هنوگنآ  لیولا » نم  کتـصلخأ  رئبلا  نم  هتـصلخأ  امک   » دادرد ادـن  یفتاـه  هگاـن 

(3  ) .میدروآ اج  هب  ار  شلامعا  هتفر و  هکم  هب  مهاب  سپ  میداد ؛ تاجن 

شابم نمیا  ناطیش  رکم  زا 

نمشد وا  نوچ  شابن ، ناما  رد  وا  هلیح  بیرف و  رکم و  زا  تسا ، هدرمن  ناطیش  هک  یمادام  یسوم  ای 
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صلاخ ناگدنب  رگم  ( 4 « ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  دنک « یم  هارمگ  ار  مدآ  نادنزرف  هک  هدرک  دای  هلالج  مسق  ناطیـش  تسامش ،
ای ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ  ، » میراد مه  رگید  تایآ  رد  نیـسای و  هروس  رد  (5 « ) َنیِـصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  ّالِإ   » درادن یهار  اهنآ  رب  هک  ادخ 

راکـشآ نمـشد  ناطیـش  هک  مدادن  عالطا  امـش  هب  ایآ  مدآ  نادـنزرف  يا  ( 6  « ) ٌنِیبـُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناـْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ـال  ْنَأ  َمَدآ  ِیَنب 
؟ تسامش

لاعتم قح  زا  ناطیش  تساوخرد  راهچ 

رترب دوخ  رثا  رد  دـیدرگن و  لاعتم  دـنوادخ  نامرف  يارجا  میلـست  یگداـس  هب  هک  دـشاب  یم  يرورغم  هاـگآ و  تادوجوم  زا  ناـطیش 
هاگرد زا  مورحم و  تازاـیتما ، ماـمت  زا  اروا  رورغ  ربک و  نیا  دروآ  دورفرـس  دـنک و  هدجـس  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  دـشن  رـضاح  ینیب ،

وت ایادـخ  هکدرک  همکاـحم  عقاو  رد  لاؤس و  ریز  ار  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هک  دوب  یئانثتـسا  تیعقوـم  نیا  رد  دـیدرگ ! ، دورطم تیبوـبر 
.)!؟ دش هچ  نم ، لاس  نارازه  ياه  تدابع  همه  نآ  هجیتن  سپ  یلداع 
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اناد هاگآ و  درف  نوچ  مهد  یم  تیارب  یهاوخب  هچره  ایند  رد  تلامعا ، شاداپ  ناونع  هب  یلو  يرادن  یبیصن  ترخآ  رد  دینش ، خساپ 
، اروا لسن  یتساوخرد ، ياهورین  اب  ات  دیامن  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دالوا  هجوتم  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  مامت  تفرگ  میمـصت  دوب ،

: تفگ تهج  نیدب  دنشاب  وا  ناگدنب  سانشادخ و  دراذگن  دشکب و  شتآ  هب 

، مهاوخ یم  نم  يدنار ، متاماقم  تدوخ و  هاگرد  زا  وا  رطاخ  هب  هک  ارم  ایادخ 

، دنشاب وا  دالوا  رباربود  لقا  دح  نم  دالوا  - 1

، دننیبن ارم  اهنآ  مینیبب و  اراهنآ  ام  - 2

، مشاب شدرگ  نایرج و  رد  نوخ ، دننام  اهنآ  ياهگر  رد  نم  قورعلا  یف  مدلا  يرجم  مهیف  ینرجأ  - 3

َلاـق  » مداد دومرف : تسا  ما  هلاـس  رازه  نیدـنچ  تداـبع  ربارب  رد  نم  ياـه  هتـساوخ  نیا   ) هدـب رمع  تماـیق )  ") َنُوثَْعُبی ِمْوَی  اـت  ارم  - 4
روهظ نامز  ات  مولعم  تقو  نآ  الاح  مولعم ، تقو  زور  ات  يدـش  هداد  تلهم  وت  ( 7  « ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا * َنِم  َکَّنِإَـف 

هّیقب ترضح 
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تایاور رد  فالتخا  دروم  نآ ، زا  لبق  یمکاـی  زیخاتـسر  زور  اـی  تسا  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاـعلا  حاورأ  یحور و  مظعـالا  هّللا 
.تسا

.مینیشنب لایخ  یب  میشاب و  ناما  رد  وا ، رکم  گنرین و  زا  دیابن  سپ  درم ، دهاوخن  اه  يدوز  نیا  هب  ناطیش  دشاب ، اه  نیا  زا  مادکره 

هدرمن ناطیش  هک  یمادام  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هب  دنوادخ  اذل  میتسه ، نامدوخ  یعقاو  نمـشد  نیا  راتفرگ  نالا  ام 
، شابن ناما  رد  وا  بیرف  هسوسو و  زا  تسا 

نکم ییوجبیع  نارگید  زا 

ییوج بیع  نارگید  زا  يا  هدرکن  نیقی  تدوخ  ناهانگ  ندش  هدوشخب  هب  هک  یمادام  یـسوم  ای  دومرف : تسا  مهم  یلیخ  هک  مراهچ 
؟ ینک یم  ییوج  بیع  نارگید  زا  ارچ  یبویعم ، تدوخ  یتقو  نکن ،

: تیاکح

؟ نم ای  يراد  يرتشیب  بیرف  هلیح و  وت  تفگ  شتسود  درک  یم  تبحص  شناتسود  زا  یکی  اب  ناطیش  يزور 
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مه اب  دـندوب و  هفیاط  ود  رهـش  تفر ، رهـش  لـخاد  هب  وا  مینک ، اـپ  هب  يرـش  مادـک  ره  مینک و  ناـحتما  اـیب  تفگ  نم ، تفگ  ناـطیش 
درک و تبحص  وا  اب  درک و  مالـس  هلیبق  ود  نآ  زا  یکی  سیئر  هب  هفایق  شوخ  نیدتم و  درف  کی  تأیه  سابل و  رد  دنتـشاد ، فالتخا 
مدآ و یم  هلیبـق  نآ  زا  میوگ  یم  وت  هب  یـصوصخ  نم  تفگ  یتـسه ؛ یبوخ  درف  مسانـش  یم  هلب  تفگ ، یـسانش ؟ یم  ارم  وت  تفگ 

درم تسا  نیا  نایرج  تفگ  درک و  راضحا  ار  شا  هلیبق  مه  وا  دنگنجب ، امش  اب  ات  دننک  یم  هدامآ  هزین  ریت و  ریشمش و  اهنآ  هک  مدید 
هتسشن امـش  تفگ  تفر و  رگید  هلیبق  سیئر  دزن  رگید  يوس  زا  دیوش ، هدامآ  تسا ، هدز  نم  هب  ار  فرح  نیا  يدامتعا  لباق  نمؤم و 

دندید دندرک و  قیقحت  مه  اهنآ  دینیبب ، دیورب  دیرادن  رواب  رگا  دنگنجب  امش  اب  ات  دننک  یم  هدامآ  حالس  ریـشمش و  رگید  هلیبق  دیا و 
دنلب تسا ، هتسشن  يا  هبارخ  رانک  ناطیش  دید  دنک ، یم  هچ  ناطیش  دید  تفر  دعب  دز ، مه  هب  ار  يرـش  هرخالاب  دیوگ ، یم  تسار  وا 

، دنهد یم  ماجنا  یتشز  لمع  هبارخ  رد  هدناسر و  مه  هب  ار  يدرم  نز و  دید  ددرگ ، یمرب  دنک و  یم  هاگن  هبارخ  هب  دوش  یم 
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ناطیـش دنـشک ، یم  ار  رگیدـمه  دـنراد  ما و  هدز  مه  هب  ار  رهـش  کی  نم  يا ، هدرک  راک  هچ  وت  ما و  هدرک  راـک  هچ  نم  نیبب  تفگ 
، دنزب مه  هب  ار  رهش  کی  هک  دیآ  یمن  دوجوب  ییوت  لثم  منکن  روطنیا  ار  اهنیا  ات  نم  تسا ، رتدب  نم  راک  تفگ 

.نکم ییوج  بیع  نارگید  يارب  يا ، هدشن  نئمطم  تناهانگ  تدوخ و  ياه  بیع  ندش  هدیشخب  زا  هک  یمادام  یسوم  ای 

: اه تشون  یپ 

ِروُدُص ِیف  اَِمب  ًاِملاَع  اَی  ِلاَؤُّسلا  ِریِـسْفَّتلا َو  َیلِإ  ُجاَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َلاَمْآلا  َِجئاَوَْحلا َو  ِهِیف  ِیل  ِْضقا  ِلاَمْعَْألا َو  ِِحلاَِصل  ِهِیف  ِینِدـْها  َّمُهَّللا  ( 1)
َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َنِیتِماَّصلا 

.تاّنیعبرالا باب  ج 1 ص 501  راحبلا : هنیفس  ( 2)

.رابخالا هصالخ  باتک  زا   2  / 74 رابخالا : یلائل  ( 3)

هیآ 82 هروس ص  ( 4)

هیآ 83 هروس ص  ( 5)

هیآ 60 سی  هروس  ( 6)

37  - تایآ 38 رجح  هروس  ( 7)
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زور 18

میبایرد ردق  ياهبش  رد  ار  رحس  تاکرب  مهدجیه : زور  ياعد 

ینیما دـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  حرـش   ، زوین روباشین  ياه  هناـسر  هورگ  شرازگ  هب 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 

نِیفِراَْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  اَی  َكِرُوِنب  ِهِراَثآ  ِعاَبِّتا  َیلِإ  ِیئاَضْعَأ  ِّلُِکب  ْذُـخ  ِهِراَْونَأ َو  ِءاَیِِـضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّون  ِهِراَحْـسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللا 
أ]  ] اهرحس تاکرب  يارب  زور  نیا  رد  ارم  ادخ  يا  ( 1)

ینیما دـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  حرـش   ، زوین روباشین  ياه  هناـسر  هورگ  شرازگ  هب 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 
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نِیفِراَْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  اَی  َكِرُوِنب  ِهِراَثآ  ِعاَبِّتا  َیلِإ  ِیئاَضْعَأ  ِّلُِکب  ْذُـخ  ِهِراَْونَأ َو  ِءاَیِِـضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّون  ِهِراَحْـسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللا 
ار ءاضعا  مامت  نادرگ و  رونم  رحـس  راونا  ینـشور  هب  ار  ملد  زاس و  هبنتم  رادیب و  اهرحـس  تاکرب  يارب  زور  نیا  رد  ارم  ادخ  يا  ( 2)

ْرَِّون ِهِراَحْسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللا  .نافراع  ياهلد  شخب  ینشور  يا  دوخ  رون  قح  هب  امرف  رخـسم  زور  نیا  تاکرب  راثآ و  يارب 
ياهرحس تکرب  هب  زور  نیا  رد  ایادخ  مییوگ  یم  زورما  ياعد  لوا  تمـسق  رد  ردق  ياه  بش  زا  بش  نیلوا  ِهِراَْونَأ  ِءاَیِِـضب  ِیْبلَق  ِهِیف 

اهبش نیا  رد  ناضمر  كرابم  هام  نیا  صاخ  ياهرحـس  تاکرب  سپ  تسا ، ردقلا  هلیل  لوا  بش  بشما  نک ، هاگآ  ار  نم  ناضمر  هام 
.میبایرد

ایحا دننام و  یم  رادیب  دنراد و  یم  مرتحم  ار  اهبـش  نیا  دنریگ  یم  رظن  رد  هشیمه  ار  ادخ  هک  یناگدـنب  ادـخ و  صاخ  ناگدـنب  مامت 
صن رد  ملاع  دنوادخ  هک  یبش  نآ  تسا ، ردق  بش  ایحا و  بش  اهبش ، نیا  زا  یکی  تسین ، يداع  ياهبش  اهبـش ، نیا  نوچ  دننک  یم 

ردق بش  ( 3 « ) ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  حیرص 
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دنامب رادیب  دنک  ایحا  ار  بش  هس  نیا  یسک  رگا  هام ، رازه  تدابع  زا  تسا  رتهب  بش ، کی  نیا  تدابع  ینعی  هام ، رازه  زا  تسا  رتهب 
تادابع و زا  تسا  رتهب  بش ، کی  ياـهزاین  زار و  ياـهتدابع و  نیا  اـهتاجانم و  نیا  دـنک ، زاـین  زار و  تاـجانم و  دوخ  يادـخ  اـب  و 

موس تسیب و  ای  مکی  تسیب و  بش  ردق  بش  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  .هام و  رازه  تاجانم  اهاعد و 
منک تداـبع  ار  بش  ود  ره  مناوـتن  نم  رگا  تفگ : تسا و  بش  ود  نیا  زا  کیمادـک  درک  رارـصا  يوار  هک  یماـگنه  یتـح  تـسا ،
بش ود  تسا  ناسآ  هچ   « ُبلْطَت اَمِیف  ِْنیَتَْلَیل  َرَْسیَأ  اَم  َلاَقَف  دوزفا « ، و  دومرفن ، نییعت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما میامن !؟ باختنا  ار  کیمادک 

تسیب و بش  يور  رتشیب  تسا  هدیسر  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  قرط  زا  هک  يددعتم  تایاور  رد  یلو  ( 4 ! ) یهاوخ یم  هچنآ  يارب 
.دنز یم  رود  متفه  تسیب و  بش  يور  رتشیب  تنس  لها  تایاور  هک  یلاح  رد  هدش ، هیکت  موس 

نآرق ندناوخ  ًاصوصخم  تاجانم  اعد و  اهبش  نیا  رد  ردق  ياه  بش  رد  تاجانم  نآرق و  توالت  هب  هژیو  مامتها 
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یم رتالاب  هجرد  هد  دوش و  یم  وحم  هانگ  یمادـک  ره  يارب  تسا و  رگید  ياـه  هاـم  رد  نآرق  متخ  اـب  يواـسم  نآ  زا  يا  هیآ  ره  هک 
ینامسآ عیارـش  مامت  رد  هک  تسا  یبش  ردق ، بش  میوش ، یم  مه  ملاع  دنوادخ  تدابع  هب  قفوم  درب و  یم  نیب  زا  ار  یـصاعم  دور و 

نامز ماما  هب  هژیو  هجوت  بش  ردق ،  بش  .تمایق  زور  ات  داد  دهاوخ  همادا  مه  تعیرش  نیا  دیـسر و  مالـسا  تعیرـش  هب  ات  تسا  هدوب 
روما ریدـقت  دـش و  لزاـن  وا  رب  ردـق  بش  رد  هکئـالم  هک  یقلطم » ّیلو   » دوـش ناـمگ  تسا ، نکمم  ردـق  بش  نوـماریپ  مالـسلا  هیلع 

.درادن دوجو  دشاب ، ماقم  نیا  هتسیاش  هک  یسک  اریز  تسا ؛ هدش  هتـشادرب  نایم  زا  رما  نیا  ناشیا ، زا  سپ  هدوب و  ربمایپ  طقف  دندرک ،
خساپ دراد ؟ دوجو  مه  ناشیا  زا  دعب  ای  هدوب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  ردق  بش  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح 

ات مدآ  زا  تسین و  ادـخ  تّجح  زا  یلاخ  ینامز  چـیه  تسا و  نامز ) قلطم  ّیلو   ) ّصاخ ماقم  نیا  نوچ  تسا  نشور  یلیخ  لاؤس  نیا 
.تشاد دهاوخ  دوجو  اعبط  زین  ردق  بش  سپ  دراد ؛ دوجو  ملاع  ضارقنا 

ثیداحا زا  هچ  نآ 
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هب هلاس  کی  تاردقم  اب  ردق  بش  رد  هلاس  ره  مظعا ، کلم  اب  ناگتشرف  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتسا  ردق  هروس  ریـسفت  رد  ربتعم 
.دنیامن یم  میلست  هضرع و  ادخ ) قلطم  ّیلو   ) هب ار  تاردقم  دنوش و  یم  لزان  نیمز 

.دراد همادا  تمایق  مایق  ات  لزان و  وا  ّیصو  ربمایپ و  نیتسخن  رب  هدوب و  تقلخ  زور  نیتسخن  زا  ّتیعقاو  نیا  سپ 

هیلع ماما  ایآ   - 1 هک : تسا  وگو  تفگ  رپ  هدـیچیپ و  لیاسم  زا  نآ ، یگنوگچ  تبیغ و  هلئـسم  نآ  يانعم  تبیغ و  تقیقح  رد  یلمات 
2 تسا !؟ هتسشن  اوزنا  هشوگ  رد  هدیشوپ و  مشچ  نآ ، ریغ  هچره  زا  دنک و  یم  یگدنز  یصوصخ  هب  ياج  رد  تبیغ  ماّیا  رد  مالّـسلا 

دراوم رد  هدرک و  هطبار  عطق  مدرم  اـب   - 3 دراد !؟ روضح  مدرم  عمج  رد  مدرم و  اب  بیاغ و  راظنا  زا  طقف  تسه و  اـج  همه  رد  اـیآ  -
هملک هس  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  رد  دـییامرف ، هّجوت  بلطم  کی  هب  ادـتبا  دـنک !؟ یم  رارقرب  طاـبترا  يرورض 

تسا مزال  اج  نیا  رد  هچ  نآ  اّما  ؛ تسا هتفر  راک  هب  دایز  مایقو » جورخ »  » و روهظ » »
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مییوگ یم  .تسا  نآ  زا  معا  روضح  یلو  دوش ، هدید  دـیاب  هک  يراکـشآ  ینعی  روهظ  تسا ، روضح  روهظ و  هملک  ود  قرف  مینادـب ،
نوچ دنا ، هدیمان  بیاغ  ار  ترـضح  نآ  .درادن  روضح  هک  نیا  هن  درادـن ، یکیزیف  روهظ  ینعی  تسین ؛ رهاظ  تسا و  بیاغ  ترـضح 

یئرمان وا  تبیغ  يانعم  رگید ، ترابع  هب  .تساوران  تمهت  ندوبن ، رـضاح  ياـنعم  هب  تبیغ  تسین و  رـضاح  هک  نآ  هن  تسین ، رهاـظ 
یمن هدـید  تسا و  یئرمان  دوجو  کی  روهظ ، تقو  ات  تبیغ  تّدـم  مامت  رد  ترـضح  هک  دوش  رّوصت  نینچ  دـیابن  تسین و  وا  ندوب 
مدرم نانمؤم و  سلاجم  رد  تسا و  دـمآو ، تفر  رد  رازاـب ، هچوک و  ناـیم  رد  ماـما  دوش ، یم  هدافتـسا  داـیز  تاـیاور  زا  هکلب  دوش ،
جراخ مدرم  نایم  زا  یّلک  روط  هب  هک  نیا  هن  دوش ، یمن  هتخانـش  یلو  دراذگ ، یم  مدق  اه  نآ  ياه  شرف  يور  هب  دنک و  یم  تکرش 

.تسا هدیرب  هعماج  زا  دنک و  یم  یگدنز  يا  هشوگ  رد  و 

يرهاظ يربهر  هب  لمع  روهظ و  هزاجا  زونه  هک  تسا  تسرد  دشاب ، هتـشاد  عالّطا  ایند  عاضوا  زا  دیابن  تسین و  نامز » ماما   » وا رگم 
يربهر اّما  تسا ، هدشن  هداد 
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تفر یگدـنز و  سانـشان  روط  هب  مدرم  نایم  رد  روهظ  نامز  اـت  ترـضح  نآ  سپ ، تسا !! هدـشن  لـیطعت  هک  شا  ینیوکت  ینطاـب و 
یم دنیب و  یم  ار  همه  دراد و  روضح  تعامج  نایم  رد  دیامن و  یم  لمع  دوخ  ینیوکت  ییالو و  هلّوحم  فیاظو  هب  دنک و  یم  دمآو 

ات دنوش و  یم  رتسکاخ  دنزوس و  یم  وا  قشع  شتآ  رد  میاد  هک  یناقـشاع  رگم  دنـسانش ، یمن  یلو  دننیب ، یم  ار  وا  مدرم  دـسانش و 
ینیوـکت فیاـظو  تسا و  رـضاح  اـج  همه  ناـمز  ماـما  .تسا  رود  وا  رظنم  زا  دـننارورپ ، یم  لد  رد  ار  وا  رادـید  قوـش  لـصو ، زور 

ره رد  ردق  بش  ره  رد  داد ، دهاوخ  ماجنا  دـهدب  هزاجا  دـنوادخ  هک  ینامز  رد  ار  شیعیرـشت  فیاظو  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  شتماما 
.دوش یم  مالعا  نامز  ماما  هب  ملاع  تانایرج  ماکحا و  لاس 

: تشون یپ 

50 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

َنِیفِراَْعلا ِبُوُلق  َرُون  اَی  ِهِراَثآ  ِعاَبِّتا  َیلِإ  ِیئاَضْعَأ  ِّلُِکب  ْذُخ  ِهِراَْونَأ َو  ِءاَیِِضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّون  ِهِراَحْسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللأ 
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هیآ ردقلا  ( 2)

651 ص : 14ج4 ،  ; هیمالسإلا  - 04 ط یفاک ;  ( 3)

ثیدح 2 و 5. انلزنا  انا  نأش  یف  هجحلا  باتک  یفاک / لوصا  ( 4)

ص دـلج 10 ، نایبلا / عمجم  هب  ثیدـح  بتک  ریـسافت و  رد  ردـق  هروس  ریـسفت  هب  نیبلاـط  تسا  رایـسب  دروم  نیا  رد  ثحب  تیاور و 
.دنیامن هعجارم  ، 518

هزوح : عبنم

قیقع تیاس  : عبنم

Facebook Twitter Google + Whats AppL ine Balatar in Google Gmail

يراذگ كارتشا 
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زور 19

میبایرد ردق  ياهبش  رد  ار  رحس  تاکرب 

رابخا  CPosted in . 

.میبایرد اهبش  نیا  رد  ار  ناضمر  كرابم  هام  نیا  صاخ  ياهرحس  تاکرب  سپ  تسا ، ردقلا  هلیل  لوا  بش  بشما 

.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  حرش  : قیقع

نِیفِراَْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  اَی  َكِرُوِنب  ِهِراَثآ  ِعاَبِّتا  َیلِإ  ِیئاَضْعَأ  ِّلُِکب  ْذُـخ  ِهِراَْونَأ َو  ِءاَیِِـضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّون  ِهِراَحْـسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللا 
(1)

نادرگ و رونم  رحس  راونا  ینشور  هب  ار  ملد  زاس و  هبنتم  رادیب و  اهرحس  تاکرب  يارب  زور  نیا  رد  ارم  ادخ  يا 
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.نافراع ياهلد  شخب  ینشور  يا  دوخ  رون  قح  هب  امرف  رخسم  زور  نیا  تاکرب  راثآ و  يارب  ار  ءاضعا  مامت 

ِهِراَْونَأ ِءاَیِِضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّون  ِهِراَحْسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللا 

ردق ياه  بش  زا  بش  نیلوا 

هلیل لوا  بش  بشما  نک ، هاگآ  ار  نم  ناضمر  هام  ياهرحـس  تکرب  هب  زور  نیا  رد  ایادـخ  مییوگ  یم  زورما  ياعد  لوا  تمـسق  رد 
.میبایرد اهبش  نیا  رد  ناضمر  كرابم  هام  نیا  صاخ  ياهرحس  تاکرب  سپ  تسا ، ردقلا 

ایحا دننام و  یم  رادیب  دنراد و  یم  مرتحم  ار  اهبـش  نیا  دنریگ  یم  رظن  رد  هشیمه  ار  ادخ  هک  یناگدـنب  ادـخ و  صاخ  ناگدـنب  مامت 
صن رد  ملاع  دنوادخ  هک  یبش  نآ  تسا ، ردق  بش  ایحا و  بش  اهبش ، نیا  زا  یکی  تسین ، يداع  ياهبش  اهبـش ، نیا  نوچ  دننک  یم 

، بش کی  نیا  تدابع  ینعی  هام ، رازه  زا  تسا  رتهب  ردـق  بش  ( 2 « ) ٍرْهَـش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  دیامرف «: یم  دیجم  نآرق  حیرص 
رتهب
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اهتاجانم نیا  دنک ، زاین  زار و  تاجانم و  دوخ  يادخ  اب  دنامب و  رادیب  دنک  ایحا  ار  بش  هس  نیا  یسک  رگا  هام ، رازه  تدابع  زا  تسا 
.هام رازه  تاجانم  اهاعد و  تادابع و  زا  تسا  رتهب  بش ، کی  ياهزاین  زار و  ياهتدابع و  نیا  و 

هک یماگنه  یتح  تسا ، موس  تسیب و  ای  مکی  تسیب و  بش  ردـق  بش  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد  و 
!؟ میامن باختنا  ار  کیمادک  منک  تدابع  ار  بش  ود  ره  مناوتن  نم  رگا  تفگ : تسا و  بش  ود  نیا  زا  کیمادک  درک  رارـصا  يوار 
(3 ! ) یهاوخ یم  هچنآ  يارب  بش  ود  تسا  ناسآ  هچ  " « ُبلْطَت اَمِیف  ِْنیَتَْلَیل  َرَْسیَأ  اَم  َلاَقَف  دوزفا « ، و  دومرفن ، نییعت  مالسلا ) هیلع   ) ماما

یلاح رد  هدـش ، هیکت  موس  تسیب و  بش  يور  رتشیب  تسا  هدیـسر  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قرط  زا  هک  يددـعتم  تایاور  رد  یلو 
.دنز یم  رود  متفه  تسیب و  بش  يور  رتشیب  تنس  لها  تایاور  هک 

ردق ياه  بش  رد  تاجانم  نآرق و  توالت  هب  هژیو  مامتها 
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ره يارب  تسا و  رگید  ياه  هام  رد  نآرق  متخ  اب  يواسم  نآ  زا  يا  هیآ  ره  هک  نآرق  ندناوخ  ًاصوصخم  تاجانم  اعد و  اهبش  نیا  رد 
، میوش یم  مه  ملاع  دنوادخ  تدابع  هب  قفوم  درب و  یم  نیب  زا  ار  یـصاعم  دور و  یم  رتالاب  هجرد  هد  دوش و  یم  وحم  هانگ  یمادـک 

زور ات  داد  دهاوخ  همادا  مه  تعیرش  نیا  دیسر و  مالسا  تعیرش  هب  ات  تسا  هدوب  ینامسآ  عیارـش  مامت  رد  هک  تسا  یبش  ردق ، بش 
.تمایق

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  هژیو  هجوت  بش  ردق ،  بش 

ربمایپ طقف  دندرک ، روما  ریدقت  دش و  لزان  وا  رب  ردـق  بش  رد  هکئالم  هک  یقلطم » ّیلودوش  نامگ  تسا ، نکمم  ردـق  بش  نوماریپ 
لاؤس نیا  لاح  .درادـن  دوجو  دـشاب ، ماقم  نیا  هتـسیاش  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ هدـش  هتـشادرب  نایم  زا  رما  نیا  ناـشیا ، زا  سپ  هدوب و 

ای هدوب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  ردق  بش  ایآ  هک  تسا  حرطم 
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؟ دراد دوجو  مه  ناشیا  زا  دعب 

زا تسین و  ادـخ  تّجح  زا  یلاخ  ینامز  چـیه  تسا و  نامز ) قلطم  ّیلو   ) ّصاخ ماقم  نیا  نوچ  تسا  نشور  یلیخ  لاؤس  نیا  خـساپ 
.تشاد دهاوخ  دوجو  اعبط  زین  ردق  بش  سپ  دراد ؛ دوجو  ملاع  ضارقنا  ات  مدآ 

اب ردـق  بش  رد  هلاس  ره  مظعا ، کلم  اب  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  ردـق  هروس  ریـسفت  رد  ربتعم  ثیداحا  زا  هچ  نآ 
زا ّتیعقاو  نیا  سپ  .دـنیامن  یم  میلـست  هضرع و  ادـخ ) قلطم  ّیلو   ) هب ار  تاردـقم  دـنوش و  یم  لزان  نیمز  هب  هلاس  کـی  تاردـقم 

(4  ) .دراد همادا  تمایق  مایق  ات  لزان و  وا  ّیصو  ربمایپ و  نیتسخن  رب  هدوب و  تقلخ  زور  نیتسخن 

نآ يانعم  تبیغ و  تقیقح  رد  یقیقحت 

: هک تسا  وگو  تفگ  رپ  هدیچیپ و  لیاسم  زا  نآ ، یگنوگچ  تبیغ و  هلئسم 

مشچ نآ ، ریغ  هچره  زا  دنک و  یم  یگدنز  یصوصخ  هب  ياج  رد  تبیغ  ماّیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ایآ  - 1
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!؟ تسا هتسشن  اوزنا  هشوگ  رد  هدیشوپ و 

!؟ دراد روضح  مدرم  عمج  رد  مدرم و  اب  بیاغ و  راظنا  زا  طقف  تسه و  اج  همه  رد  ایآ  - 2

!؟ دنک یم  رارقرب  طابترا  يرورض  دراوم  رد  هدرک و  هطبار  عطق  مدرم  اب  - 3

راک هب  دایز  مایق »  » و جورخو » روهظ »  » هملک هس  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  رد  دییامرف ، هّجوت  بلطم  کی  هب  ادتبا 
، دوش هدید  دیاب  هک  يراکشآ  ینعی  روهظ  تسا ، روضح  روهظ و  هملک  ود  قرف  مینادب ، تسا  مزال  اج  نیا  رد  هچ  نآ  اّما  ؛ تسا هتفر 

.تسا نآ  زا  معا  روضح  یلو 

.درادن روضح  هک  نیا  هن  درادن ، یکیزیف  روهظ  ینعی  تسین ؛ رهاظ  تسا و  بیاغ  ترضح  مییوگ  یم 

.تساوران تمهت  ندوبن ، رضاح  يانعم  هب  تبیغ  تسین و  رضاح  هک  نآ  هن  تسین ، رهاظ  نوچ  دنا ، هدیمان  بیاغ  ار  ترضح  نآ 

مامت رد  ترضح  هک  دوش  رّوصت  نینچ  دیابن  تسین و  وا  ندوب  یئرمان  وا  تبیغ  يانعم  رگید ، ترابع  هب 

ص:167

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


نایم رد  ماـما  دوش ، یم  هدافتـسا  داـیز  تاـیاور  زا  هکلب  دوش ، یمن  هدـید  تسا و  یئرماـن  دوجو  کـی  روهظ ، تقو  اـت  تبیغ  تّدـم 
، دراذگ یم  مدق  اه  نآ  ياه  شرف  يور  هب  دنک و  یم  تکرش  مدرم  نانمؤم و  سلاجم  رد  تسا و  دمآو ، تفر  رد  رازاب ، هچوک و 

.تسا هدیرب  هعماج  زا  دنک و  یم  یگدنز  يا  هشوگ  رد  جراخ و  مدرم  نایم  زا  یّلک  روط  هب  هک  نیا  هن  دوش ، یمن  هتخانش  یلو 

يرهاظ يربهر  هب  لمع  روهظ و  هزاجا  زونه  هک  تسا  تسرد  دشاب ، هتـشاد  عالّطا  ایند  عاضوا  زا  دیابن  تسین و  نامز » ماما   » وا رگم 
!! تسا هدشن  لیطعت  هک  شا  ینیوکت  ینطاب و  يربهر  اّما  تسا ، هدشن  هداد 

ییالو و هلّوحم  فیاـظو  هب  دـنک و  یم  دـمآو  تفر  یگدـنز و  سانـشان  روط  هب  مدرم  ناـیم  رد  روهظ  ناـمز  اـت  ترـضح  نآ  سپ ،
یمن یلو  دـننیب ، یم  ار  وا  مدرم  دسانـش و  یم  دـنیب و  یم  ار  همه  دراد و  روضح  تعامج  نایم  رد  دـیامن و  یم  لمع  دوخ  ینیوکت 

ات دنوش و  یم  رتسکاخ  دنزوس و  یم  وا  قشع  شتآ  رد  میاد  هک  یناقشاع  رگم  دنسانش ،
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.تسا رود  وا  رظنم  زا  دننارورپ ، یم  لد  رد  ار  وا  رادید  قوش  لصو ، زور 

هزاجا دنوادخ  هک  ینامز  رد  ار  شیعیرشت  فیاظو  دنهد و  یم  ماجنا  ار  شتماما  ینیوکت  فیاظو  تسا و  رـضاح  اج  همه  نامز  ماما 
.دوش یم  مالعا  نامز  ماما  هب  ملاع  تانایرج  ماکحا و  لاس  ره  رد  ردق  بش  ره  رد  داد ، دهاوخ  ماجنا  دهدب 

: تشون یپ 

50 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

 « َنِیفِراَْعلا ِبُوُلق  َرُون  اَی  ِهِراَثآ  ِعاَبِّتا  َیلِإ  ِیئاَضْعَأ  ِّلُِکب  ْذُخ  ِهِراَْونَأ َو  ِءاَیِِضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّون  ِهِراَحْسَأ َو  ِتاَکَرَِبل  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َّمُهَّللا  » 

هیآ 3 ردقلا  ( 2)

156 ص : ج4 ، هیمالسإلا ،)  - ط  ) یفاک ( 3)

ثیدح 2 و 5. انلزنا  انا  نأش  یف  هجحلا  باتک  یفاک / لوصا  ( 4)

ص دـلج 10 ، نایبلا / عمجم  هب  ثیدـح  بتک  ریـسافت و  رد  ردـق  هروس  ریـسفت  هب  نیبلاـط  تسا  رایـسب  دروم  نیا  رد  ثحب  تیاور و 
.دنیامن هعجارم  ، 518

هزوح : عبنم
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زور 19

تسا تاریخ  قیداصم  زا  نداد  يراطفا  مهدزون : ياعد  حرش 

دمحم نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هاـم  ياـهاعد  حرـش  وجـشناد » يرازگربخ   » یگنهرف هورگ  شرازگ  هب 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما 

(1  ) نِیبُْملا ِّقَْحلا  َیلِإ  ًایِداَه  اَی  ِِهتاَنَسَح  َلُوبَق  ِیْنمِرْحَت  ِِهتاَْریَخ َو َال  َیلِإ  ِیلِیبَس  ْلِّهَس  ِِهتاَکََرب َو  ْنِم  یِّظَح  ِهِیف  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

ارم نآ  لوبقم  تانـسح  زا  زاس و  ناـسآ  لهـس و  ار  مهار  شتاریخ  يوسب  نادرگ و  رفاو  شتاـکرب  زا  ارم  هرهب  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
 . راکشآ قح  نید  يوسب  يامنهار  يا  زاسم  مورحم 

ِِهتاَکََرب ْنِم  یِّظَح  ِهِیف  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 
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ناضمر هام  تاکرب  و  مربب ،  ناوارف  هرهب  ظح و  ناضمر  كرابم  هام  تاکرب  زا  ات  نک  نم  يزور  ایادخ  نک »  دایز  ینعم «  هب  رفو »  » 
.میراد ور  شیپ  رد  گرم  زا  سپ  هچنآ  گرم و  یتخس  رب  ندرک  هیرگ  تسا و  ندناوخ  هزمح  وبا  ياعدو  ندناوخ  نآرق  نامه 

ِِهتاَْریَخ َیلِإ  ِیلِیبَس  ْلِّهَس  َو 

باوث هک  دیهدب ،  يراطفا  دیراد  یلام  نکمت  رگا  تسه ،  نداد  يراطفا  تاریخ  زا  یکی  نک ،  ناسآ  نم  يارب  ار  تاریخ  هار  ایادخ 
اه یـضعب  دیـشاب ؛  ربخ  اب  دوخ  هیاسمه  لاح  زا  دیاب  دنکب ؛  ناسآ  ام  يارب  ار  تاریخ  هار  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  اذـل   ، دراد مه  يدایز 

لاح زا  دینک و  قیقحت  دیاب  دیشاب !  ربخ  یب  رگا  یتح  دیتسه  لوئـسم  امـش  و  دنریگ ؛  یم  هزور  یلاخ  نان  اب  دنروخب  دنرادن  يرحس 
 . دیشاب هتشاد  عالطا  ناتریقف  هیاسمه 

ِِهتاَنَسَح َلُوبَق  ِیْنمِرْحَت  َو َال 

نآ تانـسح  متـسه  ...و  هزمحوبا  ياعد  بش و  زامن  لها  منک  یم  یبوخ  راک  رگا  ایادخ  نکن ،  مورحم  تانـسح  لوبق  زا  ارم  ایادخ 
ممورحم ناسرب و  نم  هب  ار  ملامعا 
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ثیدح رد  دور  یم  نیب  زا  نم  هزور  لهچ  لامعا  مامت  منک  تبیغ  کی  رگا  الثم  دورب ،  نیب  زا  متانسح  هک  منکن  يراک  ینعی  نکن ؛ 
 . دوش یم  هتشون  تسا  هتفرگ  رارق  تبیغ  دروم  هک  یسک  همان  رد  وا  هزور  لهچ  تادابع  دنک  تبیغ  یسک  رگا  هک  تسا  هدمآ 

نِیبُْملا ِّقَْحلا  َیلِإ  ًایِداَه  اَی 

هدومن تیاده  قح  نید  هب  ار  ام  هک  میـشاب  رازگ  رکـش  ادخ  زا  دـیاب  ردـقچ  نالا  قح ؛  يوس  هب  ینک  یم  ییامنهار  هک  ییادـخ  يا 
هک تسه  تیب  لـها  تیـالو  نیبملا »  قحلا  یلا  و   . » دـیتسه مالـسلا )  هیلع  بلاـطیبا (  نب  یلع  نینموملا  ریما  نایعیـش  همه ،  تسا و 

.تسا هدومن  تیاده  تیب  لها  تیالو  يوس  هب  ار  ام  دنوادخ 

خیرات مولظم  لوا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما 

، خیرات مولظم  نایقتم ، يالوم  نایعیش  عیشت و  ملاع  يارب  راب  تبیـصم  ياهزور  زا  یکی  تسا  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  هک  زورما 
رد ترضح  .تسا  نینمؤملا  ریما 
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، دندش حورجم  تدش  هب  يدارم  مجلم  نبا  مومسم  ریشمش  اب  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  حبص  زامن 

؟  میسانشب رتشیب  ار  يدارم  مجلم  نبا 

« بجتنم نب  بیبح   » مانب نمی  مکاح  هب  يا  همان  ترضح  دندرک ، تعیب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  اب  مدرم  نامثع ، ندش  هتـشک  زا  دعب 
هد نمی ، مدرم  هب  همان ، تئارق  زا  دـعب  تساوخ  وا  زا  دومن و  تیبثت  ار  وا  تمـس  تشون و  دوب ، لوغـشم  اجنآ  رد  نامثع  فرط  زا  هک 

دتسرفب ماما  روضح  هب  ار  یحاون  نآ  ناگبخن  زا  رفن 

بایفرش ماما  تمدخ  هب  دندومن و  مازعا  ار  ناشرفن  هد  دنتخیر و  قوش  کشا  ترـضح ، ندیـسر  تفالخب  یلاحـشوخ  زا  نمی  مدرم 
درک و دیجمت  فیرعت و  ماما  زا  بلاج  روش و  رپ  تاملک  اب  یناوج  اهنآ  نایم  رد  دـندومن ؛ صالخا  يرادافو و  راهظا  یگمه  دـندش 

: تفگ دناوخ و  ترضح  حدمرد  يراعشا 

 ... ماقمق و سراف  ماغرض و  لطب  مامه و  ثیل  مامت و  ردب  لداع و  ماما  يا  داب  وترب  مالس 
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: تفگ تاملک  نیا  زا  ردق  نآ 

مسا داد : باوج  ناوج ؟ يا  تسیچ  تمان  دیسرپ  درک و  دنلب  ار  شکرابم  رـس  دمآ و  شـشوخ  وا  نایب  ّتیفیک  راتفگ و  زا  ترـضح 
: تفگ تردپ  دومرف : تسا  نمحرلادبع  نم 

هیلاّانا هَّللّانا و  دومرف : ناـنمؤمریما  يا  یلب  یتسه ؟ يدارم  اـیآ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  معن  لاـق : تنأ !؟ ّيدارمأ  دومرف : يدارم  مجلم  نبا  هب 
؛ میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  الو  لوح  نوعجار و ال 

هچب رد  هک  تسه  تدای  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  ماما  دومن ، یم  رارکت  ار  تاملکنآ  دـیئاس و  یم  مهب  ار  شکراـبم  ناتـسد  ررکم  ترـضح 
یقـش حـلاص  هقان  رقاع  زاوت  وش ، تکاس  تفگ : یم  دزیم و  وت  تروص  ولهپ و  هب  يدرک  یم  هیرگ  تقو  ره  یتشاد  هیدوهی  هیاد  یگ 

يا یلب  تفگ : تفر ! یهاوخ  منهج  شتآ  يوس  هب  هدـش و  راـتفرگ  ادـخ  بضغب  يروآ و  یم  راـبب  ار  یگرزب  تیاـنج  يدوزب  يرت !
(2  ) .ما هدینش  قح  مدز و  قح  فرح  مسق  ادخ  هب  دومرف : مراد  تسود  ار  تنارادتسود  ار و  وت  نم  اما  نینمؤم  ریما 
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هچ دش  هتفگ  یلتاق » اذه  امأ  : » دومرف يزور  هک  نیا  ات  تسا  نم  لتاق  مجلم  نبا  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نوگانوگ  دراوم  رد 
سپ یهگناو  منک ) تیانج  زا  لبق  صاصق  ات   ) تسا هتـشکن  ارم  زونه  وا  ( 3 « ) دعب ینلتقی  مل  ّهنا  دومرف : یـشکب !؟ ار  وا  وت  تسا  عنام 

.دشک یم  ارم  ِهک  دعب 

نم يارب  تدوخ  قوقح  زا  يداد و  نم  هب  ار  تبسا  يراد و  هجوت  نارگید  زا  شیب  نم  يارب  امش  هک  دومن  لاؤس  ترـضح  زا  يزور 
رذـگ یلو  منکب ، ار  راک  نیا  رگا  دنکـشب  متـسد  نم  اقآ  تفگ : یتفگـش  بجعتاب و  ینم !! لتاق  وت  نوچ  دومرف : ینک ؟ یم  کـمک 

.دناسر تیعقاو  تقیقح و  هب  ار  هلئسم  نامز 

مهدزون بش  رد  نینموملا  ریما  تالاح  زا  یشرازگ 

ردب نامرهق  ربیخ و  ِرَد  هدنَنَک  اه  يربیخ  بحرم  اهدودبع و  نبورمع  هدنشک  دیباوخن  حبص  ات  ناضمر  هام  بش 19  مالسلا  هیلع  یلع 
فیس ّیلع و ال  ّالإ  یتف  ال   ( ینامسآ راختفا  لادم  بحاص  نینح ، و 
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، تسا برطضم  نارگن و   ) راقفلاوذاَّلإ

هن نامه ، تسا و  نامه  مسق  ادخ  هب  یه  یه ، هّللاو  دیوگ : یم  درگن و  یم  اهنامسآ  هب  دنز و  یم  رس  هناخ ، طایح  هب  قاطا  زا  ررکم 
.ما هدینش  غورد  نم  هن  دنا و  هتفگ  غورد  نم  هب 

( هنذأمو  ) هرانم رب  دور ، یم  دوبعم  يوس  هب  ور  ناباتش  و  ددنب ، یم  مکحم  ار  دنبرمک  مالسلا  هیلع  ماما  دوش ، یم  کیدزن  حبـص  ناذأ 
نوچ دنناباتش ، دجسم ، يوس  هب  نامارخ  رادیب و  وا  يادص  اب  مدرم  دنلب و  مالسلا  هیلع  یلع  يادص  اب  حبـص  ناذأ  دوریم  الاب  دجـسم 

.دنروآ یم  تسد  هب  ار  موصعم  اب  ندرازگ  زامن  باوث  دنناوخ ، یم  یلع  اب  ار  ردق  بش  نیلوا  حبص  زامن 

دوش یم  مخ  لوا  تعکر  عوکر  يارب  دوش  یمن  هدینش  يزیچ  اه  سفن  سیسح  زا  ریغ  مارآ  تکاس و  همه  دش  هتفگ  مارحإلا  هریبکت 
مجلم نبا  ریـشمش  درادـیمرب و  هدجـس  زا  رـس  دـیاس و  یم  كاخ  هب  یناـشیپ  لوا  هدجـس  يارب  دتـسیا و  یم  هتفگار و  عوکر  رکذ  و 

رگیدمه هب  فلاخم  روطب  دیآ و  یم  نیئاپ  هنامصخ ، يوزاب  يوریناب 
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هیلع ماما  يادص  ناهگان  دوش  یم  هتفاکـش  یناشیپ ، هدجـس  عضوم  ات  دودبع  نبورمع  ریـشمش  مخز  ياج  لحم  زا  دـنک  یم  تباصا 
یم شکراـبم  قرف  مخز  رب  ار  بارحم  كاـخ  هبعکلا و  ّبر  تزف و  هّللا ، لوـسر  هّلم  یلع  هّللاـب و  هّللا و  مسب  دوـش  یم  دـنلب  مالـسلا 

: دیوگ یم  دزیر و 

ُهَّللا َو اَنَدَعَو  ام  اذه  دیوگ : یم  يراج و  شنساحم  رب  شکرابم  رس  نوخ  .يرْخُأ  ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم 
اهنامـسآ هکئالم  زا  شورخ  دروخ و  مهب  دجـسم  ياهرد  تشگ و  لزلزتم  اهنامـسآ ، تشادرب و  جوم  اهایرد  دیزرل و  نیمز  ُُهلوُسَر ،

رد نیمز  نامـسآ و  نایم  لیئربج  يادـص  تخاس و  کـیرات  ار  ناـهج  هک  يروط  هب  تفرگ  ندـیزو  تخـس  یهایـسداب  دـش و  دـنلب 
هورعلا تمـصفناو  یقّتلا ، مالعأ  تسمطناو  يدـهلا ، ناکرأ  هّللا  تمّدـهت و   » دندینـش ار  ادـص  نآ  مدرم  همه  هک  يا  هنوگب  دـیدرون ،
تیاده ناکرا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ءایقـشألا ، یقـشأ  هلتق  یـضترملا  ّیلع  لتق  یبتجملا  ّیـصولا  لتق  یفطـصملا  ّمع  نبا  َِلُتق  یقثولا ،

زیهرپ ياهناشن  و  دش ، کیرات  تّوبن ، ملع  ياه  هراتس  و  تسکش ، مهرد 
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ّیلع و  تشگ ، دیهش  بختنم ، ّیصو  دش ، هتشک  یفطصم ، يومع  رسپ  تخیسگ ، مه  زا  یهلا  ياقثولا  هورع  و  دش ، فرط  رب  يراک ،
(4  ) .تداهش هب  یضترم 

149 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

ِنِیبُْملا ِّقَْحلا  َیلِإ  يِداَه  اَی  ِِهتاَنَسَح  ْنِم  َلِیلَْقلا  ِیْنمِرْحَت  َال  ِِهتاَْریَخ َو  ِهَزاَیِح  َیلِإ  ِیلِیبَس  ْلِّهَس  ِِهتاَکََرب َو  ْنِم  یِّظَح  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

: راونألاراحب زا  دوب ص 392  هدـمآ ) اجک  زا  مجلم  نبا   ) لصف هبعک  دولوم  شخب 3  اروشاع : ات  هلهابم  زا  باـتک  هب  دوش  هعجارم  ( 2)
نآ زین  وا  هرـس  سدـق  یـسلجم  همالع  هدومرفب  انب  هک  تسا  راـحب  رد  هحفـص  زا 20  شیب  یندـناوخ و  لّـصفم و  تـیاور   42  / 259

!. تسا هتفای  لیلقت  هحفص  تسیب  هب  هزات  هک  تسا  هدرکرصتخمار 

148 هیبیغلا : ثیداحألا  ، 50 تازجعملا : نویع  ، 2  / 280 سیمخلا : خیرات  393 ح 412 ، یمزراوخ : بقانم  ، 3  / 1127 باعیتسالا : ( 3)
.قثوم باتک  زا 14  2/ ح 440 

282 ص : ج42 ، توریب ،)  - ط  ) راونألا راحب  ( 4)

( رفن  0.0 ناربراک 0 ( زایتما 

دیدزاب  4 شیپ ¦  تعاس   22 وجشناد ¦  يرازگربخ   Share
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زور 20

هراشا

یگنهرف یملع ، سیورس :  ¦ 04:10  - 1394/4/20  : هرباخم خیرات   ¦ 353174 ربخ : دک 

تسا نآ  ربدت  رد  نآرق  توالت  تلیضف  متسیب : زور  ياعد  حرش 

ندناوخ و بوخ  رد  هکلب  تسین ، نآ  ندناوخ  دایز  رد  نآرق  توالت  تلیضف  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  یمالـسا  تایاور  زا  هزوح /
.تسا نآ  رد  هشیدنا  ربدت و 

یناتسلگ ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  هام  ياهاعد  حرـش  هزوح ،» » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم 

َنِینِمْؤُْملا ِبُوُلق  ِیف  ِهَنیِکَّسلا  َلِْزنُم  اـی  ِنآْرُْقلا ، ِهَوـالِِتل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َو  ِنارینلا ، َباْوبَأ  ِهِیف  یِّنَع  ِْقلْغَأ  َو  ِناـنِْجلا ، َباْوبَأ  ِهِیف  ِیل  ْحَْـتفا  َمُهَّللا 
(1)
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هب زور  نیا  رد  ارم  دـنبب و  نک و  لـفق  ار  تمنهج  شتآ و  ياـهبرد  و  نک ، زاـب  ار  تتـشهب  ياـه  برد  نم  يارب  زور  نیا  رد  ایادـخ 
.نانمؤم ياهلد  رب  شمارآ  هدننک  لزان  يا  نک ، قفوم  نآرق  توالت 

، ِنانِْجلا َباْوبَأ  ِهِیف  ِیل  ْحَْتفا  َمُهَّللا 

هیلع ) نیموصعم همئا  نینمؤملا و  ریما  هرابرد  ات  منک  یم  رذگ  عیرـس  یلیخ  هک  دراد  يدایز  لیـصفت  حیـضوت و  تارقف  نیا  دوخ  هتبلا 
، تسا مهم  یلیخ  نک  زاب  نم  يارب  ار  تشهب  ياه  برد  ایادـخ  مییوگ  یم  هکنیا  .تسا  زاـین  دروم  هک  مشاـب  هتـشاد  یثحب  مالـسلا )

ندـشزاب بجوم  هک  یلامعا  زا  ات  نک  قفوم  ارم  دـنک و  زاب  نم  رب  ار  تتـشهب  ياـهبرد  هک  نک  قفوم  یلاـمعا  هب  ار  نم  ایادـخ  ینعی 
 . منک زیهرپ  دوش  یم  منهج  ياه  برد 

؟ میوشب تشهب  لها  هنوگچ 

سک ره  ( 2  ) ِتاوَهَّشلا ِنَع  یَهل  ِراـّنلا  َنِم  َقَفْـشا  ْنَم  ِتاْریَْخلا َو  َیلا  َعَراـس  ِهَّنَْجلا  َیلا  َقاتْـشا  ِنَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
دباتش یم  اه  یکین  يوس  هب  تسا ، تشهب  قاتشم 
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.دنادرگ یم  يور  سوه  اوه و  زا  دسرتب ، منهج  زا  سک  ره  و 

؟ تسیچ تشهب  لها  تامالع 

راهچ اه  یتشهب  ( 3  ) ٌهَیطْعُم ٌدَـی  ٌمیحَر َو  ٌْبلَق  ٌفیَطل َو  ٌناِسل  ٌطِسَْبنُم َو  ٌهْجَو  ٍتامالَع : ََعبْرا  ِهَّنَْجلا  ِلْهِال  َّنا  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 
.هدنهد ِتسد  نابرهم و  لد  مرن ، نابز  هداشگ ، يور  دنراد : هناشن 

تیافک دادـعت  نیمه  هب  هک  تسا  هدـیدرگ  نایب  يدایز  مئالع  فاصوا و  راـبخا  نآرق و  رد  تشهب  هب  ندیـسر  ناـیتشهب و  يارب  هتبلا 
.مینک یم 

هار رد  ناشدوخ  یتسه  لام و  ناج و  زا  هک  نانآ  دیـسر  تمحر  هب  ات  دیـشک  تمحز  دیاب  دوش ، یمن  رّـسیم  جـنگ  جـنر  هدرب  ان  سپ 
.دیزرو دهاوخن  غیرد  شیوخ  مرک  لضف و  زا  اهنآرب  زین  دنوادخ  دننک ، یمن  هقیاضم  ادخ ،

ِنآْرُْقلا ِهَوالِِتل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َو 

رد هکلب  تسین ، نآ  ندناوخ  دایز  رد  نآرق  توالت  تلیضف  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  یمالسا  تایاور  زا 
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.تسا نآ  رد  هشیدنا  ربدت و  ندناوخ و  بوخ 

عوشخ هیف  مکل  هنم  رّـسیت  ام  دیامرف : یم  لقن  نینچ  شدـج  زا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور 
نینچ ارچ  دـشاب ! يونعم  یناحور و  طاشن  نطاـب و  يافـص  بلق و  عوشخ  نآ  رد  هک  دـیناوخب  رادـقم  نآ  ( 4 ! ) رسلا ءافـص  بلقلا و 

.تسا رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  و.تسا  تیبرت  میلعت و  توالت ، یلصا  فده  هک  یلاح  رد  دشابن 

: تیاکح

هتشون اه و  همان  دوب و  ( مالکلارهاوج بحاص   ) یفجن نسح  دمحم  خیش  کیدزن  نارـشاعم  نادرگاش و  زا  هر )  ) یئابطابط همالع  ّدج 
مورحم دـنزرف  نتـشاد  تمعن  زا  اما  تشاد  هطاحا  زین  رفج و )...  لمر و  ( ) بیرغ مولع  هب  دوب و  دـهتجم  .تشاگن  یم  ار  ناشیا  ياه 
ندناوخ اب  ( 5  « ) َنیِمِحاّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  ُّرُّضلا َو  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو  :» دیـسر هیآ  نیا  هب  نآرق  توالت  ماـگنه  يزور  .دوب 

دنزرف نتشادن  زا  دنکش و  یم  شلد  هیآ ، نیا 
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.دوش یم  نیگمغ 

سپ مه  دنوادخ  دنک و  یم  اعد  .دش  دهاوخ  اور  دهاوخب ، دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  رگا  هک  دـنک  یم  كاردا  نینچ  ماگنه  نامه 
زا سپ  زین  همالع  ردـپ  .دوش  یم  یئابطابط  همالع  موحرم  ردـپ  رـسپ ، نآ  .دـیامرف  یم  تیاـنع  وا  هب  یحلاـص  دـنزرف  زارد ، يرمع  زا 

(6  ) .دهن یم  يو  رب  ار   ( همالع ّدج  ینعی  ) دوخ ردپ  مان  وا ، دلوت 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  لیاضف  هب  يزیرگ 

 . مهد یم  هجوت  شخب  نیا  هب  رتشیب  تسا  نینمؤملا  ریما  صاخ  ردق و  ياهبش  اب  نراقم  مایا  نیا  هک  ییاجنآ  زا 

یگدـنز ماقم و  یکی  دـنراد ، ماـقم  عون  ود  یگدـنز و  عون  ود  دنتـسه ، یهلا  تجح  ملاـع  دـنوادخ  يوس  زا  هک  یناـسک  اـم و  همئا 
همـشچرس باـتک  رد  ار  لـئاسم  نیا  هب  طوبرم  ياـهتیاور  تسا ، یتوساـن  يداـم و  یگدـنز  ماـقم و  يرگید  و  یتوهـال ،  یتوکلم و 

، دنتسه ناراوگرزب  نیا  هللا » قلخ  ام  ّلوا   » هک ما  هتشون  شدانسا  اب  هارمه  تایح 
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.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  راونا  همطاف و  یلع و  دمحم و  هبیط  راونا  دیرفآ ، ملاع  دنوادخ  هک  يدوجوم  نیلوا  ینعی 

: ثیدح

شرعلا و قلخ  ّمث  ّیلع ، رون  هنم  قتفف  يرون ، هَّللا  قلخ  ام  لّوأ  (؛  دنک یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  هَّللادبع  نب  رباج 
(7 « ) هفرعملا لقعلا و  راصبألا و  رون  راهّنلا و  ءوضو  سمّشلا  حّوللا و 

زور و ینـشور  باتفآ و  حول و  شرع و  سپـس  تفاکـش ، ار  یلع  رون  رون ؛ نآ  زا  دوب ، نم  رون  دیرفآ ، هکار  يزیچ  نیلوا  دـنوادخ  »
« .دروآ دوجو  هب  ار  تفرعم  لقع و  اهمشچ و  رون 

: ثیدح

: درک یم  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هّللا  لوسر  مدینش  دیوگ : ساّبع  نبا 

شنیرفآ زا  شیپ  ار  وت  نم و  دوبن ، وا  اب  يزیچ  دوب و  یلاعت  كرابت و  يادخ  یلع ! يا  »
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.میدرک یم  ار  وا  شیاتس  دمح و  هدرک و  وا  سیدقت  حیبست و  شرع  لباقم  رد  سپ  دیرفآ ، شلالج  رون  زااهنیمز  اهنامسآ و 

 : ثیدح

رهاظ رد  نم  اب  نطابرد و  ءایبنا  یمامت  اب  یلع  .ًارهج  یعم  ثعب  ًاّرس و  ّیبن  ّلک  عم  ّیلع  ثعب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ 
هللا یلـص  ّیبّنلا  نع  دوش  یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدـمآ  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  تیاور  نیا  ( 8  ) .تسا هدش  هتخیگنارب 
يا دومرف : ربمغیپ  ًارهاظ  کعم  ًانطاب و  ءایبنألا  عم  ًاّیلع  تثعب  دمحمای  لاق  یلاعت  هَّللا  ّنإ  یلع  ای  مالـسلا  هیلع  ّیلعل  لاق  ّهنإ  هلآ  هیلع و 

(9  ) .رهاظ رد  وت  اب  مداتسرف و  نطاب  رد  ناربمایپ  اب  ار  یلع  نم  دمحم  يا  تفگ : دنوادخ  یلع 

رس مخز  رهز  تسا و  هدیمرآ  تداهـش  رتسب  رد  اهزور  نیا  رد  شیتوکلم  یتوهال و  ماقم  نیا  اب  شماقم و  تمظع و  نیا  اب  یلع  نیا 
ار یلع  دیشخبن و  رثا  يا  هجلاعم  چیه  هک  هدیاف  هچ  یلو  دننک  یم  هجلاعم  ار  شکرابم 
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نیا مارتحا  هب  میهد  یم  مسق  ار  ادخ  دندرک ، نیـشن  رتسکاخ  ار  مدرم  نامز ، ماما  شزیزع  دنزرف  روهظ  ات  دـنتفرگ و  تیرـشب  ملاع  زا 
هاـتوک گرم  مد  اـت  ناراوگرزب  نیا  نماد  زا  ار  اـم  تسد  شدوخ  نیبجنم  نیبـختنم و  نیقتم و  ءاـیلوا  نیا  تفارـش  هب  نیمؤملا و  ریما 

.دناسرب ربق  هب  ار  ام  تبحم  هدیقع و  نیا  اب  دنکن و 

ناهانگ ششخب  زاس  هنیمز  یلع  تبحم 

هب ار  هملک  رازه  هک  دومرف  میلعت  امـش  يارب  جارعم  رد  ملاع  دنوادخ  هک  يا  هملک  رازه  هللا ، لوسر  ای  دیـسرپ  ادـخ  لوسر  زا  ناملس 
صاخ هک  یتاملک  نآ  زا  یکی  تسامـش ، دوخ  صاخ  هملک  رازه  مدرم و  هب  رکذ  يارب  دـیریخم  ار  هملک  رازه  دـینک و  ضرع  مدرم 

دوخ صوصخم  داد و  دای  نم  هب  دـنوادخ  هک  یبلاـطم  زا  يدرک ، لاؤس  یگرزب  زیچ  زا  ناملـس  دومرف  دـییامرفب ، نم  هب  ار  تساـمش 
ار وا  ملاع  دنوادخ  دربب ، دوخ  اب  ار  یلع  تبحم  شبلق  رد  يا  هرذ  هزادنا  هب  دورب و  ایند  زا  یسک  ره  هک  تسا  نیا  یکی  تسا ، نم 
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زا ترخآ  رد  شتراـیز و  زا  اـیند  رد  ار  اـم  یلع  نیا  مارتحا  هب  ایادـخ  درک  دـهاوخ  تشذـگ  شناـهانگ  ماـمت  زا  دیـشخب و  دـهاوخ 
.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  امرفن ، مورحم  شتعافش 

: اه تشون  یپ 

ص: ج1 ، هثیدحلا ،)  - ط  ) هنسحلا لامعألاب  لابقإلا  ( 1)

355

ح 166 ص 566 ، ج 3 ، نیلقثلارون ، ( 2)

ص 91 ج 2 ، مارو ، هعومجم  ( 3)

451 ص : ج5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( 4)

هیآ 83 ءایبنا  ( 5)

1248 ص : تاقرفتم ، رداون و  ( 6)

نانجلا ضایر  زا  لقن  هب   174  / ج 57 ص 12 راونألاراحب : ( 7)

ینادمه ص 86. ینامحر  دمحأ  یلع : مامإلا  ریبک  نشوج  حرش  1  / يراوزبس 28 يداه  اّلم  ینسحلا : ءامسأ  حرش  ( 8)

ردصم نامه  زا  ص 86  یلع : مامإلا  1 ؛  / ج 30 يرئازج : هّینامعّنلا  راونأ  ( 9)

اعد حرش 

متسیب زور  ياعد  نآرق  توالت  یناتسلگ  ینیما  دمحم 

ص:187

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


زور 21

؟ دیرفآ ار  ناطیش  ارچ  دنوادخ  مکی : تسیب و  زور  ياعد 

.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  هام  ياهاعد  حرش  : قیقع

ْلَعْجَت ًالِیلَد َو َال  َِکتاَضْرَم  َیلِإ  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

ِیل َهَّنَْجلا  ِلَعْجا  ًالِیبَس َو  َّیَلَع  ِهِیف  ِناَْطیَّشِلل 

(1  ) نِیِبلاَّطلا ِِجئاَوَح  َیِضاَق  اَی  ًالیِقَم  ًالِْزنَم َو 

رب ار  ناطیش  نک و  ییامنهار  دوخ  يدونشخ  اضر و  يوسب  ارم  زور  نیا  رد  ادخ  يا 

هد رارق  مماقم  لزنم و  ار  تشهب  نادرگم و  طلسم  نم 
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.نابلاط تاجاح  هدنرآرب  يا 

ًالِیلَد َِکتاَضْرَم  َیلِإ  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

تیاضر دروم  هک  ییاهزیچ  يوس  هب  ار  نم  ایادخ  مییوگ :  یم  اعد  لوا  تمسق  رد 

ار ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  نک ، رود  نم  زا  ار  ناطیش  امرفب و  ییامنهار  تسوت 

هتبلا .اهنآ  تاجرد  ماقم و  هب  تفرعم  تسادخ و  ءایلوا  تخانش  دنک  یم  یضار 

تخانش زا  رت  نییاپ  ام  لقع  تسا و  راوشد  رایسب  ام  يارب  ناشیا  تاماقم  نتخانش 

.تساهنآ یعقاو 

كاپ راونا  ار  هللا » قلخ  ام  لوا   » دنوادخ مدرک  ضرع  متسیب  زور  ياعد  حیضوت  رد 

كاپ رون  درک ، قلخ  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  داد و  رارق  ناراوگرزب  نیا  هبیط  و 

دوجوب اهنیا  فارشااب  تادوجوم  مامت  دنتسه و  هللا » قلخ  ام  لوا   » سدقم تاوذ  نیا  نوچ  ؛  تسا دمحم 
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.دنا هدمآ 

لیئربج هب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  يداتسا  ماقم 

مارتحا هب  لیئربج  .دندش  دراو  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  هک  دوب  هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دزن  لیئربج  يزور 
تـشاد هضرع  لیئربج  یتساخرب ؟ ناوج  نیا  رطاخ  هب  ایآ  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تساخرب  اج  زا  ناشیا 

هک هاـگ  نآ  درک : ضرع  لیئربج.دـندومرف  لاوس  نآ  یگنوگچ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دراد  يداتـسا  قح  نم  رب  وا  يرآ ، 
درک لاوس  دیرفآ  ارم  ادخ 

.مدنام ّریحتم  خساپ  رد  نم  تسیچ ؟ ممان  متسیک و  نم  و  تسیچ ؟ وت  مان  یتسیک و  وت 

.تخومآ نم  هب  ار  خساپ  دش و  رضاح  راونا  ملاع  رد  ناوج  نیا  سپس 

ییوت وگب : تفگ 

ص:190

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


.مدرک شمارتحا  متساخرب و  وا  يارب  تهج  نیدب  .تسا  لیئربج  ممسا  راوخ و  هدنب ي  منم  تسوکین و  تمان  هک  یگرزب  راگدرورپ 
: درک ضرع  لیئربج  سپ  .تسا  ردقچ  وت  رمع  لیئربج  يا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هللا یلص  لوسر  ترضح  سپ  .ما  هدید  ار  نآ  عولط  راب  رازه  یس  نم  دنک و  یم  عولط  شرع  زا  لاس  رازه  یـس  ره  هک  تسیا  هراتس 
یلص ادخ  لوسر  هاگنآ  مسانشن ! هنوگچ  درک  ضرع  لیئربج  یسانش ؟ یم  ارنآ  ینیبب  ار  هراتـس  هچنانچ  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 

یناشیپ رد  ار  هراتـس  نآ  رون  دز  رانک  ار  نآ  هک  نیمه  .رادرب  یناشیپ  زا  ار  دوخ  هماـمع ي  یلع  اـی  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
(2) .دید مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما 
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؟ دش هداد  ناراوگرزب  نیا  هب  دنوادخ  فرط  زا  اهماقم  نیا  ارچ 

یگدـنب ربارب  رد  دـنوادخ  دنتـسه و  ملاع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  یلیلذ  دـبع  مالـسلا ) هیلع  ) نیموصعم همئا  یهلا و  اـیلوا  هک  میناد  یم 
.تسا هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  بقانم  لئاضف و  همه  نیا  ناشیا 

اسمش هّیحدم و ال  اضرا  هّینبم و ال  ءامس  تقلخ  ام  ّینا  یلالج  یتّزع و  یتاوامـس و  ناّکـس  یتکئالم و  ای   : » هدومرف اسک  ثیدح  رد 
هب ( 3  « ) ءاسکلا تحت  مه  نیذـّلا  هسمخلا  ءالؤه  هّبحمل  ّالا  يرـسی  اکلف  يرجی و ال  ارحب  رودـی و ال  اکلف  ارینم و ال  ارمق  هئیـضم و ال 
هب رگم  ما  هدـیرفاین  ار  اـهایرد  كـالفا و  هدرکن و  قلخ  ار  هراتـس  هاـم و  ار و  هدرتسگ  نیمز  ـالاب و  نامـسآ  نم  مسق  ملـالج  تزع و 

زا یکچوک  رایسب  هشوگ  طقف  ام  امش و  تبحم  رطاخ 
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.مینک كرد  میناوت  یم  ار  ناراوگرزب  نیا  ماقم 

ًالِیبَس َّیَلَع  ِهِیف  ِناَْطیَّشِلل  ْلَعْجَت  َو َال 

؟ دوش یماه  یهارمگ  اه و  هسوسو  همشچرس  تسناد  یم  هکنیا  اب  دیرفآ  ار  ناطیش  ارچ  دنوادخ  دننک  لاوئس  تسا  نکمم 

یـشکرس نایغط و  ياـنب  دوخ  يدازآ  زا  هدافتـساءوس  اـب  سپـس  دوب  بیع  یب  كاـپ و  تقلخ  زاـغآ  زا  ناطیـش  تقلخ  ـالوا  باوج :
لماکت و زمر  هکلب  تسین  شخبنایز  اهنت  هن  قح  هار  ناگدنیوپ  يارب  ناطیـش  دوجو  ایناث  دـیدرگ  دـنوادخ  هاگرد  هدـنار  تشاذـگ و 

هجیتن ددرگ  یم  وا  یقرت  یگدیزرو و  شرورپ و  ثعاب  ناسنا  لباقم  رد  يوق  نمشد  کی  دوجواریز  دوش  یم  بوسحم  زین  تیقفوم 
رد هدارا  يدازآ  مکح  هب  هچرگ  ناطیش  هکنیا 
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ماگ قح  هار  رد  دـنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  ادـخ و  ناگدـنب  يارب  ینایز  وا ، ياه  هسوسو  یلو  تسا  لوئـسم  دوخ  فالخ  لامعا  ربارب 
.دوب دهاوخ  شخب  رمث  اهنآ  يارب  میقتسم  ریغ  روطب  هکلب  تشاددهاوخن  دنرادرب 

مالسلا امهیلع  یسوم  حون و  ترضح  هب  ناطیش  هظعوم 

یئاهراتفگ مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  اب  هلمج  زا  درک  یم  تبحـص  دیـسر و  یم  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  زا  یـضعب  رـضحم  هب  ناطیش 
ار مدرم  دیـسرپ  ترـضح  نآ  .دـیآ  یم  مشوخ  ادـخ ، هب  وت  يرادرب  ناـمرف  یگدـنب و  زا  نم  تفگ : ییحی  ترـضح  هب  يزور  دراد ،

ناطیـش دـید  يا ، هقیقد  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  مدرگرب ، اـت  نک  ربص  یمک  تفگ : يراد !؟ یم  رود  قح  هار  زا  یبـیرف و  یم  هنوگچ 
رسرب اه  گنر  ماسقا  عاونا و  اب  یهالک  دش  رهاظ 
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!؟ تسیعضو هچ  نیا  سیلبا  دیسرپ  دصقر ،! یم  دنز و  یم  تسدرد  يا  هلوگنز  دراد و 

رد هب  هر  زا  مبیرف و  یم  شدوخ  بسانم  گنر  اب  ار  سکره  نم  نوگانوگ ، ياهگنر  مراد و  رـسرب  هک  یهالک  نیا  ییحی  يا  تفگ :
ینک و یم  هبوت  يدـش  ریپ  یتقو  دـشاب  فاص  تلد  هک  هلمج  نیا  اب  ار  ناوج  تدابع و  هار  اب  ار  دـباعو  ملع  هار  اب  ار  ملاع  منک ، یم 

یم همـشچرس  نیا  زا  ملاع  ياه  یقیـسوم  مامت  ياون  ییحی  يا  تفگ : تسیچ ؟ هلوگنز  نآ  دیـسرپ  أو  بساـنتم  ياهدـیون  اـب  ار  ریپ 
نم نداد  بیرف  رکف  رد  دیـسرپ  أو  ناوج  ریپ و  درم و  نز و  مناصقر ، یم  مراد و  یم  او  تکرح  هب  ار  همه  هلوگنز  نیا  ندز  اب  دریگ 
موش کیدزن  وت  هب  مهاوخ  یم  لاح  نآ  رد  يروخ ، یم  ریـس  نآ  زا  دزپ و  یم  شآ  تیارب  هک  ترداـم  یلب ، تفگ : یـشاب ؟ یم  مه 

يور زاب 
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ریس ردام  شآ  زا  رگید  مدنب  یم  دهع  ادخ  اب  دومرف : ترضح  ینازوس !! یم  ارم 

تسرد تسار و  فرح  سک  چیه  هب  مدنب ، یم  دهع  ادخ  اب  مه  نم  تفگ : ناطیش  مروخن ،

(4  ) .مدرک بارخ  مه  ار  نآ  متشاد ، یکچوک  دیما  ریسم  نآ  رد  وت  بیرف  يارب  میوگن ،

: تشون یپ 

159 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

 . َنِیِبلاَّطلا ِِجئاَوَح  َیِضاَق  اَی  اًلیِقَم  ِیل َو  ًالِْزنَم  َهَّنَْجلا  ِلَعْجا  اًلِیبَس َو  َّیَلَع  ِهِیف  ِناَْطیَّشِلل  ْلَعْجَت  َال  اًلِیلَد َو  َِکتاَضْرَم  َیلِإ  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

95 / 1 هینامعنلا : راونألا  190 ؛ هرطقلا : ج  ( 2)

لاقف مالسلا  هیلع  لیئربج  هل  ماقف  مالسلا  هیلع  ّیلع  لخدف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  دنع  ًاسلاج  ناک  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ّنإ 
کلذ فیک  لاقف : .میلعتلا  ّقح  ّیلع  هل  ّنإ  معن ، مالّـسلا :  هیلع  لیئربج  لاـقف  یتفلا ؟! اذـهل  موقتأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

: لاقف لیئربج ؟ ای  میلعتلا 

و راونألا ،  ملاع  یف  ّباشلا  اذـه  رـضح  ّمث  باوجلا ، یف  تّریحتف  یمـسا ؟ ام  انأ و  اـم  و  کمـسا ؟ اـم  تنأ و  نم  ینلأـسف  هللا  ینقلخ 
.باوجلا ینمّلع 

 ، هتمّظع تمق و  اذهلف  لیئربج ،  یمسا  لیلذلا و  دبعلا  انأ  و  لیمجلا ،  کمسا  لیلجلا و  ّبرلا  تنأ  لق : لاقف :

 : لاقف لیئربج ؟  ای  كرمع  مک  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  .هّرم  فلأ  نیثالث  ًاعلاط  هتدهاش  دق  و  هدحاو ،  هّرم  هنـس  فلأ  نیثالث  لک  شرعلا  نم  علطی  مجن 
ّیلع ههبج  یف  هأر  اهفشک  اّملف  کتهبج ،  نم  همامعلا  ذخ  ّیلع  ای  لاقف : هفرعأ ! فیک ال  لاق :  هفرعت ؟ مجنلا  کلذ  تیأر  اذإ  ملس : و 

.مالّسلا هیلع 

- مسق ج 11  داوجلا ، مامإلا  یلإ  ءاسنلا  هدیـس  كردتـسم   ) لاوقألا رابخألا و  تایآلا و  نم  لاوحألاو  فراعملا  مولعلا و  ملاوع  ج  ( 3)
923 ص : همطاف س ، -2

80 ص : ج1 ، یبهذم ، ینارنخس  سلجم   110 نارونخس ، ناتسلگ  ( 4)

هزوح : عبنم
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زور 22

هراشا

ِّلُک یفَو  ِهَعاّـسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  دـیدمآ * شوخ  هزوح  يرازگربخ  هب  *
الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس 

Saturday, July 2015,11 ناضمر تبسلا 24  ریت 1394  هبنش 18 

: - سیورس  ¦ 01:11  - 1394/4/22  : هرباخم خیرات   ¦ 353272 ربخ : دک 

؟ مینک بلج  ار  یهلا  تیاضر  هنوگچ  مود : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

زیهرپ وا  یهاون  زا  میهدب و  ماجنا  ار  شرماوا  هک  تسا  نآ  دنک  یم  یضار  ار  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  هزوح /
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.تسا یلک  فیرعت  کی  نیا  مینک 

ینیما دـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياـعد  حرـش  هزوح ،»  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 

اَی َِکتاَّنَج  ِتاَحُوبُْحب  ِهِیف  یِّنِکْـسَأ  َِکتاَضْرَم َو  ِتاَبِجوُِمل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َکـِتاَکََرب َو  ِهِیف  َّیَلَع  ْلِْزنَأ  َِکلْـضَف َو  َباَْوبَأ  ِهِیف  ِیل  ْحَْـتفا  َّمُهَّللا 
(1  ) نیِّرَطْضُْملا ِهَوْعَد  َبیُِجم 

تیدونـشوخ اضر و  تابجوم  رب  امرف و  لزان  ار  تتاـکرب  نم  رب  اـشگب و  تمرک  لـضف و  ياـهرد  نم  يور  هب  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.ناشیرپ رطضم  ياعد  هدنریذپ  يا  هد  نکسم  ارم  تیاه  تشهب  طسو  رد  رادب و  مقفوم 

؟ مینک بلج  ار  یهلا  تیاضر  هنوگچ 

يزیچ نآ  يوس  هب  ار  نم  ایادخ  مییوگ  یم  زور  نیا  رد 
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.ناسرب لیاسو  نآ  ماقم و  نآ  هب  امرفب و  قفوم  دنک  یم  یضار  ار  وت  هک 

یلک فیرعت  کی  نیا  مینک  زیهرپ  وا  یهاون  زا  میهدـب و  ماجنا  ار  شرماوا  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  یـضار  ار  دـنوادخ  هک  ییاـهزیچ 
.تسا

یهلا تیاضر  زیواتسد  نیرتگرزب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تماما  زا  عافد 

.درک يراکادف  یناشفناج و  ملاع  دنوادخ  ياضرم  تابجوم  نیا  دروم  رد  رادـقم  هچ  ات  منک  ضرع  دـیاب  نینمؤملا  ریما  دروم  رد  اما 
هک هدمآ  خیرات  رد  دندوب و  دنمتورث  رایسب  ناشیا  يربک ، هجیدخ  لاوما  لوا  درک ، تفرشیپ  ببس  هس  هب  مالسا  نید  هک  میناد  یم  ام 

لاوما نیا  دندید ، یمن  ار  رگیدمه  نآ  فرط  ود  رد  هک  دوب  الط  ردقنآ  وا  هنازخ  رد  و  تشاد ، هریغ  يراجت و  رتش  رفن  رازه  داتـشه 
زا عقوم  شرتخد  رداچ  هک  روطنامه  تشاد ، هلـصو  جـنپ  وا  رداچ  تفر  ایند  زا  هک  يزور  اـت  دومن  فرـصم  مالـسا  دربشیپ  هار  رد  ار 

لام سپ  تشاد ، هلصو  تفه  نتفر  ایند 
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مهم و ار  زیچ  دنچ  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ادخ  لوسر  هنسح  قالخا  مود  دوب ، مالسا  تفرشیپ  هناگ  هس  للع  زا  یکی  هجیدخ  ترضح 
ریما تامدـخ  یناـشفناج و  موس  دروم  و  ( 2 « ) میظَع ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو   : » دوـمرف هک  تسا  نـیمه  یکی  هـک  تـسا  هدرمـش  گرزب 

 . تسا مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا

تشذگ یهلا  تیاضر  بلج  تهج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یگدنز  تایح و 

یلـص ) ادخ لوسر  تایح  شیناوج و  هرود  رد  مه  داد  ماجنا  شرمع  تدم  رد  ار  ملاع  دـنوادخ  تیاضر  تابجوم  هک  نینمؤملا  ریما 
هناخ مالـسا  تدـحو  ظفح  رطاخ  هب  لاـس  جـنپ  تسیب و  هک  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  مه  )و  هلآ هیلع و  هللا 
مهم گنج  هس  دش ، وربور  یبئاصم  هچ  اب  تشاد و  هیرهاظ  تفالخ  هام  تشه  لاس و  راهچ  مه  نآ  دعب  درک و  لمحت  دـش و  نیـشن 

 . تفر ایند  زا  تداهش  اب  رخآ  رد  دندرک و  لیمحت  وا  رب 

رد ملاع  دنوادخ  تیاضر  بجوم  هک  یلئاسم  زا  یکی 
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تفرن و ولج  یسک  تساوخ ، زرابم  درک و  روبع  قدنخ  زا  دودبع  نب  ورمع  قدنخ ، گنج  رد  هک  دوب  نیا  تسا  نینمؤملا  ریما  دروم 
لی سراف  نیا  دنتفگ : دنداتسرف و  ولج  ار  ادخ  لوسر  دنتـشگرب و  بقع  هب  همه  دندوب  هدیـشک  فص  ادخ  لوسر  يولج  هک  یناسک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هچ  ره  مینک و  هزرابم  وا  اب  میناوت  یم  هنوگچ  ام  دـنک  یم  يربارب  وجگنج  رفن  رازه  اب  تسا و  لی 
، مور یم  نم  هللا  لوسر  اـی  دومرف : دـمآ و  ولج  دوب  یناوج  نینـس  رد  هک  نینمؤملا  ریما  تیاـهن  رد  دادـن  خـساپ  وا  هب  یـسک  دوـمرف ،

نب ورمع  رگید  فرط  زا  تسا و  رظتنم  تسا و  هتـسشن  نینمؤملا  ریما  هک  دندید  تقو  کی  یلو  دـش  كاخ  درگ و  زا  رپ  دربن  هنحص 
لاؤس نینمؤملا  ریما  زا  مرکا  لوسر  دندرک ، ادج  ار  دودبع  نب  ورمع  رـس  ناشیا  یتاظحل  زا  دـعب  تسا  هداتفا  نیمز  يور  مه  دودـبع 

تینابصع متساوخ  یمن  نم  تخادنا و  ناهد  بآ  نم  تروص  هب  وا  نوچ  دومرف : ترضح  يدرک ؟ ریخأت  وا  رـس  ندیرب  رد  ارچ  درک 
مرکا لوسر  اجنیا  رد  مهدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  ادخ  ياضر  يارب  طقف  دشاب و  هتشاد  تلاخد  مهد  یم  ماجنا  هک  يراک  رد  نم 
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تکرح عقوم  هکنیا  یکی  دندرک ، داریا  دروآ  ياج  هب  نادـیم  نآ  رد  نینمؤملا  ریما  هک  ملاع  دـنوادخ  تاضرم  تابجوم  رد  زارف  هس 
رارق كرـش  مامت  ربارب  رد  نامیا  مامت  ِهِّلُک ؛ ِكْرِّشلا  َیلا  ُهُّلُک  ُناـمیالا  َزََرب  :» » دومرف مرکا  لوسر  دربن  نادـیم  تمـس  هب  نینمؤملا  ریما 

لوسر دندرب ، نیب  زا  ار  دودبع  نب  ورمع  دـندروآ و  دورف  نینمؤملا  ریما  ار  ریـشمش  هک  دوب  ینآ  زا  دـعب  رگید  شیامرف  ( 3 « ) تفرگ
زا دروآ ، دورف  نمـشد  رب  قدنخ  گنج  رد  یلع  هک  یتبرـض  شزرا  ِنیَلَقَّثلا ؛ ِهَدابِع  ْنِم  ُلَْضفا  ِقَْدنَْخلا  َمْوی  ِیلَع  َُهبْرَـض  : »» دومرف ادخ 
یم ماجنا  نآ  هلیسوب  ار  دوخ  تادابع  اهنیا  درک و  هدنز  ار  مالسا  تبرـض  کی  نآ  نوچ  ( 4 « ) .تسا رترب  سنا  نج و  تدابع  شزرا 

زورما رگا  ْمِِهلَمَع ؛...  یلَع  َکـُلَمَع  َحِّجَُرل  ٍدَّمَُحم ، ِهَّما  ِعیِمَج  ِلَـمَِعب  َکـُلَمَع  ُمْوْیلا  َنِزُو  ْوـَل  : »» دوـمرف ترـضح  هکنیا  موـس  دـنهد و 
نیا ( 5 « ) .دـبای یم  يرترب  تما ، همه  لمع  شزرا  رب  وت  لـمع  شزرا  دوش ، هدیجنـس  نم  تما  همه  لـمع  شزرا  اـب  وت  لـمع  شزرا 

.داد ماجنا  قدنخ  زور  رد  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  یهلا  تاضرم  تابجوم  زا  هنومن  کی 
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َِکتاَّنَج ِتاَحُوبُْحب  ِهِیف  یِّنِکْسَأ  َو 

یم تساوخرد  ادـخ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یهلا  ءایلوا  تنوکـس  لحم  تشهب  طسو  دـیاش  نک ،  نکاس  تشهب  طسو  رد  ار  نم  ایادـخ 
.مینک

نیِّرَطْضُْملا ِهَوْعَد  َبیُِجم  اَی 

وه : » دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نک ؛  باجتسم  نم  قح  رد  ار  زورما  ياهاعد  ینک ،  یم  تباجا  ار  نیرطضم  ياعد  هک  ییادخ  يا 
ترـضح تسوا -  مسق  ادخ  هب  ( 6 « ") ءوُّسلا ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  هّللا  لوق  وه  و  هّللا ، باـتک  یف  ّرطـضملا  هّللا  و 

دهد باوج  ّرطضم  هب  هک  تسا  یـسک  ایآ  تسا ...( ! روکذم  میرک ) نآرق   ) ادخ راتفگ  رد  ادخ و  باتک  رد  هک  يّرطـضم »  - يدهم
(7  ) .دزاس رود  وا  زا  ار  يدب  دناوخب و  ار  وا  یتقو 

تشون یپ 

206 لامعألا ص :  لابقإ  ( 1)

کتاضرم و تابجومل  هیف  ینقفو  کتاکرب و  نم  مویلا ] اذه  یف   ] هیف یلع  لزنأ  کلـضف و  باوبأ  مویلا ] اذه  یف  هیف [  یل  حتفا  مهللا 
نیمحارلا محرأ  ای  کتمحرب  نیرطضملا  هوعد  بیجم  ای  کتانج ] تاحوبحب  هیف  کنانج [  هحوبحب  هتکربب  ینکسأ 

هیآ 4 ملق  هروس  ( 2)

ص 215. ج 20 ، راحب ، ( 3)

ص 54 و 55. ج 6 ، قحلا ، قاقحا  ص 32 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 4)

216 ص : ج20 ، توریب ،)  - ط  ) راونألا راحب  ( 5)

.62 لمن : ( 6)

.یشایع ریسفت  زا  52 ب 27 ح 91   / 341 راونألا : راحب  ( 7)
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زور 23

هراشا

 - ریت 1394  19 راشتنا : خیرات 

یمومع هناخ » 

؟ تسیچ نامیا  رد  رایعم  موس : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

اب دـیرفآ  اه  هسامح  اه  گنج  ریاس  ربیخ و  گنج  رد  بترم  دـش و  هتـشارفارب  مالـسا  مچرپ  وا  ياه  یناـشفناج  اـب  هک  نینمؤملا  ریما 
.دش ناهنپ  شتیناقح  نانمشد  هسیسد 

.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياعد  حرش  قیقع :
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(1 « ) نِیِبنْذُْملا ِتاَرَثَع  َلیِقُم  اَی  ِبُولُْقلا  يَْوقَِتب  ِهِیف  ِیْبلَق  ْنِحَْتما  ِبُویُْعلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  ِبُونُّذلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنلِسْغا  َّمُهَّللا 

يوقت لـها  ياـهلد  هبتر  شیاـمزآ  رد  ملد  زاـس و  كاـپ  صقن  بیع و  ره  زا  نادرگ و  هزیکاـپ  ناـهانگ  زا  ارم  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.ناراکهانگ ياهشزغل  رذع  هدنریذپ  يا  شخب 

ِبُویُْعلا َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  ِبُونُّذلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنلِسْغا  َّمُهَّللا 

تسا و لماش  همه  هرابرد  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  .نادرگب  رهطم  كاپاه و  بیع  ناـهانگ و  زا  ار  نم  ایادـخ  مییوگ  یم  لوا  زارف  رد 
.هللا ءاشنا  میوشب  دنوادخ  تمحر  لومشم  دوشب و  لماش  مه  ام  هرابرد  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا 

اه بلق  ناحتما  كالم  نینموملا  ریما  تیالو 
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رـضحم رد  هک  یناسک  دوب  مهم  یلیخ  دوب ، ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  لد  ناحتما  بلق و  ناحتما  ِبُولُْقلا » يَْوقَِتب  ِهِیف  ِیْبلَق  ْنِحَْتما  َو  » 
ماما تیاور  دوب و  مک  اهنآ  هدع  دندش  جراخ  دنلبرـس  ناحتما  زا  هک  یناسک  هتبلا  دندوب  هجاوم  تاناحتما  نیا  اب  دندوب  ترـضح  نآ 

ُوبَأ ِدَوْسَْألا َو  ُْنب  ُداَدْقِْملا  ٍرَفَن  َهَثاََلث  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا ص  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرا  دومرف « :  هک  تسا  یفاک  بلطم  نیا  دـییات  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
ربمایپ اب  لاس  هس  تسیب و  مدرم  همه  نآ  ینعی  ؛  رفن هس  الا  دندش  دترم  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  همه  ( 2  « ) یِسِراَْفلا ُناَْملَس  ُّيِراَفِْغلا َو  ٍّرَذ 

همه دیامرف  یم  ترـضح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رفن ، هس  نیا  رگم  دـندشن  جراخ  دنلبرـس  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  ناحتما  زا  یلو  دـندوب 
نیا رد  ار  ناشدوخ  رفن  هس  نیا  ینعی  ( 3 ، ) دادقم رذابا و  ناملس و  یلع و  تسا ، رفن  راهچ  قاتشم  تشهب  اما  دنتـسه  تشهب  قاتـشم 

.دندناسر نینمؤملا  ریما  هب  ماقم 

یفخم مدرم  زا  ار  نینموملا  ریما  تیالو  رون  هنوگچ 
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؟ دندرک

اب دـیرفآ  اه  هسامح  اه  گـنج  ریاـس  ربیخ و  گـنج  رد  بترم  دـش و  هتـشارفارب  مالـسا  مچرپ  وا  ياـهیناشفناج  اـب  هک  نینمؤملا  ریما 
.دش ناهنپ  شتیناقح  نانمشد  هسیسد 

رش زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  باوختخر ، ) و  شارف ( رد  ندیباوخ  دوخ و  ناج  مسج و  میدقت  اب  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
 . تخاس هنیدم ،  یهار  داد و  تاجن  مشاه ،  ینب  دوخ  زا  بهلوبا  یتح  لیابق  مامت  زا  دحتم  نانمشد 

.درک دوبان  ار ،  اهنآ  تمظع  و  دناشن ، تلذم  كاخ  هب  ار  شیرق  ناشکندرگ  ردب  گنج  رد  دوب  وا 

زا ار  ادخ  لوسر  هبیـسن و  مانب  ینزاب  دنام  یلع  طقف  موسو  مود  لوا و  هفیلخ  یتح  نایـشترا  مامت  رارف  زا  سپ  دـحا  گنج  رد  دوب  وا 
ربمایپ زا  هناقشاع  راقفلاوذ ،  ندمآ  ریشمش و  نتـسکش  ندب و  يولج  تمـسق  رد  طقف  مخز  نتفریذپ 90  اب  تشادهگن و  نمـشد  رش 

.دومن یناشفناج  ادخ  ناگتشرف  ندمآ  يرای  ندیسر و  هب  ات  درک و  عافد 
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لک هّلک ،  كرّشلا  یلع  هّلک  مالـسالا  زرب   : ) دومرف نادیم  هب  شنتفر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  قدنخ  گنج  رد  دوب  وا 
تدابع زا  قدنخ  زور  یلع  تبرـض  نیلقّثلا  هدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  هبرـض  و  دشراکـشآ )  كرـش  یمامت  ربارب  رد  مالـسا 

هفک رد  نیلقث  تدابع  دریگ و  رارق  وزارت  هفک  کی  رد  تبرـض  کی  نآ  رگا  دومرف :  تبرـض  نآ  هرابرد  تسا و  لضفا  سنا  نج و 
.دمآ دهاوخ  قئاف  اهنآ  رب  تبرض  نآ  رگید 

هب ار  ناناملـسم  مالـسا و  نایدوهی ،  تردق  نتخاس  دوبان  نآ و  هناگتفه  ياه  هعلق  حتف  رد  ربیخ و  ياهژد  گرزب  رد  ندـنک  اب  دوبوا 
ندمآ ات  ناملـسم و  هزات  رازه  ود  مالـسا و  شترا  رازه  هد  زا  شیب  رارف  زا  سپ  نینح  گنج  رد  هک  دوبوا  هصالخ  دناسر و  يزوریپ 

.دیناسر يزوریپ  هب  درک و  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  ینامسآ ،  يورین 

زاسون اپ و  ون  یتشک  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ریـشمشاب  ریـسافت ، مجارت و  خـیرات و  بابرا  ماـمت  هتفگ  هب  اـنب  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
هشیر تخادنا و  رگنل  برع ،  نیمز  رس  هب  مالسا 
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.دیناود

نیتسار مالسا  اب  هلباقم  يارب  دوهی  ینیمز  ریز  ياه  تکرح 

نایاپ هب  تبـسن  دوخ ،  نامز  تیحیـسم  دوهی و  ياملع  ناگرزب  زا  هک  ینیمز (  ریز  هورگ  کی  كانرطخ  ياه  نارود  نیا  لـالخ  رد 
اپ تفای و  لیکشت  دنتـشاد ،) یتاعالطا  ناتـسبرع ،  نوگانوگ  فلتخم و  راشقا  مامت  هب  وا  نید  يزوریپ  ربمایپ و  توعد  تیاهن  راک و 

دالوا و نتـشاد  دـیما  هب  نید (  نیا  ربهر  هب  ناشتـشرد  زیر و  نارتخد  نداد  اب  ندروآ و  نامیا  اب  رهاـظب  تشاذـگ و  دوجو  هصرع  هب 
هدرک مکحم  جراخ ،  لخاد و  زا  نوریب و  نورد و  زا  ار  دوخ  هدنیآ  ياهراک  هیاپ  ندوب ،)  ینوردـنا  سوساج  ثرا و  ياعدا  اهدـعب 

راوتـسا ار  دوخ  یتآ  تامیمـصت  ياـه  هیاـپ  دـنتفر و  شیپ  مه  راـنک  رد  هلآ ، ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  یگدـنز  لوـط  رد  و 
.دنتخاس

زیچ یب  درف  هک  یسود  هریرهوبا  لاثما  ندروآ  نامیا  اب 
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رت مامت  لضفا و  یلع  رس  تشپ  زامن  مسدا  نهدا و  هیواعم  هرفس  متا و  لضفا و  ّیلع  فلخ  هولّصلا  : ) تفگ یم  هک  ومکـش  رادن و  و 
اب مه  اهدـعب  ناناملـسم و  عمج  هب  ار  دوخ  ندـش  ناملـسم  ناوـنع  اـب  و  تسا . ) راد  یبرچ  ینغور و  هیواـعم  هرفـس  منکچ )  ) تسا و

.تفرگ توق  نایرج  نیا  دوهی  هزاوآ  رپ  ملاع  رابحالا  بعک  ندمآ 

نینمؤملاریما خیرات  مولظم  زا  دوهی  ماقتنا 

نب بهو  نآ  زا  دعب  دـنراد و  مه  تسد  هب  تسد  يراد  میمت  اب  درک و  تکرح  سدـقملا  تیب  فرط  هب  رمع  نامز  رد  رابحالا  بعک 
هروس مود  دـصکی و  هیآ  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  دـندرک ؛ نید  دراو  ار  تایلیئارـسا  صاـع ، نب  ورمع  نبا  هللادـبع  هبنم و 

یمالـسا ياـهباتک  ریـسافت و  رد  ردـقچ  هک  دوـش  یم  موـلعم  تـیاور  نـیا  زا  دـیامرف : یم  دـعب  دـنک و  یم  لـقن  یتـیاور  ادـتبا  هرقب 
رد هک  يروطنامه  هک  درک  غیلبت  رابحالا  بعک  نوچ  دندرک  نیشن  هناخ  دوخ  ذوفن  اب  ار  نینمؤملا  ریما  تسا ، هدرک  ذوفن  تایلیئارسا 
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نارگید فسوی و  ترضح  رد  تفالخ  يوال و  هناخ  رد  توبن  تفرگن ، ماجنا  هناخ  کی  رد  توبن  تفالخ و  میهاربا  ترـضح  نامز 
هدوب و مشاه  ینب  هداوناخ  رد  تلاسر  دـشاب ، هاگیاج  کـی  رد  تلاـسر  تفـالخ و  تسین  زیاـج  تسین و  حالـص  مه  مالـسا  رد  دوب 

ریما زا  ار  دوهی  ناگدـش  هتـشک  ماقتنا  دـش و  هتـسب  نینمؤملا  ریما  هناخ  برد  تکرح  نیا  اب  و  دـشاب ، هداوناخ  نآ  رد  دـیابن  تفـالخ 
 . دنتفرگ نینمؤملا 

ياروش رد  ار  نینمؤملا  ریما  شدوـخ  مود  هفیلخ  هنوـگچ  دوـشب  عـمج  دوـبن  زیاـج  هناـخ  کـی  رد  تلاـسر  تفـالخ و  عـقاو  رد  رگا 
ماش هب  رابحالا  بعک  هک  دـش  روطچ  دـندیزگرب و  تفالخ  هب  دوب  مشاه  ینب  زا  هک  ار  وا  هراـبود  مدرم  روطچ  و  داد ؟ رارق  هناگـشش 

تـسب ار  نینمؤملا  ریما  نادناخ  هناخ  برد  هرابود  تخادنا و  زور  نآ  هب  ار  نسح  ماما  هرابود  درب و  شیپ  ار  هیواعم  ماش  رد  تفر و 
.درک لقتنم  هیما  ینب  هب  و 
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ثیدح تباتک  لقن و  عنم  تبیصم 

 ، ینیمز ریز  دارفا  هورگ  زا  یضعب  راکفا  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  وسر ل  تایح  رد  یتح  یتایلیئارسا ،  ياه  یئارس  ناتساد  نیا 
تفالخ نامز  رد  مود  لوا و  هفیلخ  هک  دیناسر  یئاج  هب  ار  راک  تفرگ و  رارق  دییات  دروم  تخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  تشاذـگ و  رثا 

اب ار  ...و  دوعسم  نب  هللا  دبع  رذوبا و  دننام  باحـصا  دندرک و  عونمم  ادیکا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیداحا  لقن  دوخ ، 
نامز ات  دش ) ضوع  لسن  هک  لاس  دص   ) مامت نرق  کی  راک  نیا  دندومن و  عطق  ار  ناشقوقح  دندرک و  هجنکش  هللا  لوسر  لاق  نتفگ 
یمن نایم  هب  ینخـس ،  وا  لیاضف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  دوبن و  يربخ  هللا  لوسر  لاق  زا  اما  تفای  همادا  زیزعلادـبع  نب  رمع  تسایر 

.دش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دمآ و 

ار دوخ  راک  خیرات  لوط  رد  ینیمز ،  ریز  هورگ  ناربهر  يذوفن و  نایحیسم  نایدوهی و  هلیـسو  هب  یلیئارـسا  ياهناتـساد  هصالخ  روطب 
هک دومن  ادیپ  جاور  يا  هنوگ  هب  درک و 
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.دیدرگ كاپ  دش و  هدودز  نیعبات ،  زا  دعب  نیعبات و  باحصا و  مظعا  تمسق  ياهرکف  اه و  نهذ  زا  يوبن  ثیداحا  رابخا و 

: تشون یپ 

169 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

َنِیِبنْذُْملا ِتاَرَثَع  َلیِقُم  اَی  ِبُولُْقلا  يَْوقَِتل  ِیْبلَق  ِهِیف  ْنِحَْتما  ِبُویُْعلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  ِبُونُّذلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنلِسْغا  َّمُهَّللا 

6 ص : دیفم ،  خیش  ، صاصتخإلا ( 2)

.228 ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 3)

هزوح : عبنم

رایعم نامیا ،  موس ،  تسیب و  زور  اعد ،  اه : بسچرب 
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زور 24

هراشا

یگنهرف یملع ، سیورس :  ¦ 04:15  - 1394/4/20  : هرباخم خیرات   ¦ 353384 ربخ : دک 

درک یم  تدابع  ار  ادخ  هنوگچ  ملاع  تیصخش  نیرت  مولظم  مراهچ : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

یتح تشادن  يا  هقیاضم  هنوگ  چیه  درک  یم  یـضار  ار  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  .تسا  تیرـشب  هعماج  لمکا  درف  نینمؤملا  ریما  هزوح /
.دوش دراو  مالسا  نید  هب  يا  هشدخ  نیرتکچوک  تساوخن  دش و  مامت  مه  شدوخ  ندش  هتشک  هب 

حرش هزوح »  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
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.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد 

(1  ) نِیِلئاَّسلا َداَوَج  اَی  َکَیِصْعَأ  َکَعیِطُأ َو َال  ْنَِأل  ِهِیف  َقِیفْوَّتلا  َُکلَأْسَأ  َکیِذُْؤی َو  اَّمِم  َِکب  ُذوُعَأ  َکیِضُْری َو  اَم  ِهِیف  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

تسا و دنـسپان  ار  وت  هچنآ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  تسوا و  رد  وت  ياضر  هک  ار  هچنآ  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.ناگدننک لاؤس  شخب  اطع  دوج و  يا  منکن  ینامرفان  چیه  مشاب و  وت  نامرف  هب  ار  همه  زور  نیا  رد  هک  مهاوخ  یم  قیفوت  وت  زا 

َکیِذُْؤی اَّمِم  َِکب  ُذوُعَأ  َکیِضُْری َو  اَم  ِهِیف  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

زا ارم  ینک و  تیاـنع  نم  هب  دـنک  یم  یـضار  نم  زا  ار  وـت  هک  ییاـهزیچ  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  ایادـخ  میناوـخ  یم  تمـسق  نیا  رد 
وا رماوا  هب  لمع  دنک  یم  یضار  ار  ادخ  هک  ییاهراک  ؛ ییامن رود  دنک  یم  تحاران  ار  وت  هک  ییاهزیچ 
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.تسوا تایهنم  زا  نتسج  يرود  و 

یهلا تیاضر  بلج  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تشادن يا  هقیاضم  هنوگ  چیه  درک  یم  یضار  ار  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  .تسا  تیرـشب  هعماج  لمکا  درف  نینمؤملا  ریما  دروم  نیا  رد 
یم ایند  زا  مود  هفیلخ  یتقو  ؛  دوش دراو  مالسا  نید  هب  يا  هشدخ  نیرتکچوک  تساوخن  دش و  مامت  مه  شدوخ  ندش  هتـشک  هب  یتح 

مالـسا تما  حالـص  هب  راک  نیا  تفگ  بعک  دنک و  یفرعم  ار  یلع  دوخ  زا  دـعب  تسا  حالـص  ایآ  دندیـسرپ : رابحالا  بعک  زا  تفر 
هک یـسک  .دـنک  یم  لمع  نآ  اب  دـنا  هتفگ  ادـخ  لوسر  نآرق و  ار  هچ  ره  دـنک و  یمن  راـک  شدوخ  داـهتجا  اـب  یلع  هک  ارچ  تسین 
هب ار  ملاع  راگدرورپ  تیاـضر  دروم  همه  رد  زیچ و  همه  رد  نینمؤملا  ریما  تروص  ره  هب  دـنک و  تفـالخ  دـناوت  یمن  دـشاب  روطنیا 

(2  ) .دوب وا  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  شرظن  طقف  دروآ و  یم  تسد 
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نامورحم نیشنمه  یلع 

داد یمن  هزاجا  دومن و  یم  باریـس  درک و  یم  ماعطا  ار  ناـنز  هویب  ناـمیتی و  ناگنـسرگ و  دز و  یم  رود  شود  هب  ناـبنا  زور  بش و 
رانک زا  دنتـشگ  یم  زاب  نینمؤملا  ریما  نفد  زا  ترـضح  دالوا  ریاس  نیـسح و  ماما  اب  یبتجم  ماـما  هک  یناـمز  یتح  دـنک  هیرگ  یمیتی 
مـشچ ود  ره  زا  هک  تسا  يدرمریپ  دـندید  دـنتفر و  لخاد  تسا  ندرک  هیرگ  لاـح  رد  یـصخش  دـندید  هک  دنتـشذگ  یم  يا  هبارخ 

یلو منیبب  ار  نینمؤملا  ریما  ات  ما  هدـمآ  هرـصب  زا  نم  هک  تسا  نیا  يارب  ما  هیرگ  تفگ  دـندرک و  لاؤس  ار  وا  هیرگ  ببـس  تسانیبان ،
رس دمآ و  رفن  کی  مدید  تقو  کی  مدوب  هنشت  هنسرگ و  نم  دنتشاذگ و  اجنیا  دندروآ  ار  نم  متشادن  ییاج  دوب و  گنج  رد  ناشیا 
اب نیکـسم  ایادـخ  تفگ  یم  تخیر و  یم  نم  يور  هب  شکـشا  تسیرگ و  یم  مـه  شدوـخ  تشاذـگ و  شیوـناز  يور  هـب  ار  نـم 

تشاذگ یم  نم  نهد  هب  همقل  درک و  یم  هیرگ  تفگ و  یم  ار  اهفرح  نیا  نک  محر  نم  هب  هتسشن  هراچیب  اب  هراچیب  هتـسشن  نیکـسم 
نم رخآ  رد  و 
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هک تسا  بش  ود  نـالا  درک و  یم  کـشخ  رت و  داد و  یم  اذـغ  هدـعو  هس  زور  ره  وا  تسا  ماـمت  لاـس  کـی  درک و  یم  باریـس  ار 
، شابن وا  رظتنم  رگید  دنتفگ  دندرک و  هیرگ  نیرـضاح  ریاس  نینـسح و  هک  تسا  هداتفا  وا  يارب  یقافتا  هچ  مناد  یمن  تسا و  هدـماین 
هب ایادخ  تفگ  دندرک  رضاح  نینمؤملا  ریما  رازم  رب  ار  وا  هک  یماگنه  دیربب و  وا  ربق  رس  ار  نم  هک  داد  مسق  ار  نینیسح  انیبان  درمریپ 

.دندرک شنفد  تفای و  تافو  اجنآ  رد  مه  وا  منامب  هدنز  مهاوخ  یمن  رگید  ربب و  وا  رس  تشپ  مه  ار  نم  ربق  نیا  بحاص  مارتحا 

ملاع تیصخش  نیرت  مولظم  یلع 

ياهزیچ دروم  نیا  رد  دوب و  تالکـشم  لالح  دوب و  نانآ  سر  دایرف  دوب و  ناـمولظم  نانیکـسم و  ناـگراچیب و  اـب  یلع  زور  بش و 
تسد رد  نیمز  رد  یلو  دراد  تموکح  ملاع  توکلم  اهنامسآ و  رب  هک  نینمؤملا  رما  نیا  هدش  هتفگ  دیا و  هدید  دیا و  هدینـش  يدایز 

، هللاو لجرلا  رفک  دنتفگ  دندرک و  رداص  ار  وا  رفک  مکح  هک  دیسر  ییاج  هب  هدع  کی 
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رد تشهب  دنتـسه  هللا  یلا  کـلاس  هک  ییاـهنآ  تشاد و  رظن  رد  ار  تـشهب  زا  رتـالاب  نینمؤـملا  ریما  تـسا ، هدـش  رفاـک  یلع  دـنتفگ 
 . دنراد رظن  رد  ار  ادخ  يدونشخ  تیاضر و  طقف  دنرادن و  منهج  زا  یسرت  تسین و  ناشرظن 

 « ُکتْدَبَعَف ِهَداَبِْعِلل  اًلْهَأ  َُکتْدَجَو  ْنَِکل  َكِراَن َو  ْنِم  ًافْوَخ  َال  َِکتَّنَج َو  ِیف  ًاعَمَط  َُکتْدَبَع  اَم  دـیامرف «: یم  شتمالک  رد  نینمؤملا  ریما 
تیاضر مهاوخ  یم  هکلب  منک  یمن  يرود  تمنهج  سرت  زا  وت  تایهنم  زا  منک و  یمن  تعاـطا  تشهب  عمط  هب  ار  وت  نم  ایادـخ  ( 3)
شراـتفگ تکرح و  ره  رد  دوـب و  شرظن  رد  ادـخ  طـقف  تاـظحل  ماـمت  رد  تشاد و  تبحم  قـشع و  ادـخ  هب  مرواـیب  تسدـب  ار  وـت 

 . دیبلط یم  ار  ادخ  تیاضر 

؟  دراد دوجو  تسا و  هدش  هدیرفآ  تشهب  ایآ 

ُتاواـمَّسلا َو اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراـس  َو  دـیامرف « : یم  لاـعتم  قح  هکارچ  دراد  دوـجو  هدـش و  هدـیرفآ  تشهب 
هب مه  نآ  یگرزب  ناراگزیهرپ و  يارب  هدش  هدامآ  لبق  زا  تشهب  ( 4  « ) َنیِقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا 
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درایلیم هدزیس  شرامـش  یب  ياه  هعومجم  اب  هک  دنا  هدرک  ادیپ  ار  یناگراتـس  هعومجم  نادنمـشناد  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  یگرزب 
، رتمولیک داتـشه  دـصکی و  هقیقد  ره  دـنک ، یم  یط  ار  هار  رتمولیک  رازه  دصیـس  هیناث  ره  رد  رون  دراد ، هلـصاف  نیمز  اـب  يرون  لاـس 
اب لاس  درایلیم  هدزیس  دنک  شبات  نیمز  فرط  هب  يرون  هراتس  نآ  زا  ینعی  تسه  هلصاف  نیمز  ات  هراتس  نآ  زا  رون  لاس  درایلیم  هدزیس 

نیمز اب  يرون  لاس  درایلیم  هدفه  هک  دنا  هدرک  يریگ  هر  ار  يا  هراتـس  نادنمـشناد  دـسرب ، نیمز  هب  ات  دـشک  یم  لوط  شتعرـس  نآ 
دننک و یمن  لمحت  ار  نآ  لاس  درایلیم  هدفه  یـضایر  ماقرا  دراد  شیامیپ  هیناث  ره  رد  رتمولیک  رازه  دصیـس  هک  يرون  دراد ، هلـصاف 

كرابم هام  نالا  دیریگب ، تقبـس  تسا  نامـسآ  نیمز و  هزادـنا  هب  شتحاسم  هک  یتشهب  يوس  هب  دنتـسه ، لوا  نامـسآ  رد  اهنیا  همه 
.مینادب ار  مایا  نیا  ردق  دنک و  یم  ریزارس  شناگدنب  هب  ار  شتمحر  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  یتاعاس  تسا و  ناضمر 

نِیِلئاَّسلا َداَوَج  اَی  َکَیِصْعَأ  َکَعیِطُأ َو َال  ْنَِأل  ِهِیف  َقِیفْوَّتلا  َُکلَأْسَأ  َو 
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ِینْغَتْـسَی ـال  : » تسا تیاور  رد  تسا  یهلا  قیفوت  جاـتحم  نمومو  میبـلط  یم  تداـبع  قـیفوت  دـنوادخ  زا  زورما  ياـعد  رگید  هرقف  رد 
ؤم دومرف : (5 « ) ُهُحَْـصنَی ْنَّمِم  ٍلُوبَق  ِهِسْفَن َو  ْنِم  ٍظِعاَو  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ٍقِیفْوَت  ٍلاَصِخ  ِثاََـلث  َیلِإ  ُهَجاَْـحلا  ِِهب  ٍهَلْـصَخ َو  ْنَع  ُنِمْؤُْملا 

یسک تحیصن  شریذپ  لوبق و  دوخ ، نورد  زا  یظعاو  لاعتم ، دنوادخ  فرط  زا  قیفوت  : تسا تلـصخ  هس  هب  دنمزاین  لاح  ره  رد  نم 
.دیامن تحیصن  ار  وا  هک 

سیون یپ 

57 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

َنِیِلئاَّسلا ِلاَوْحَِأب  ًاِملاَع  اَی  َکَیِصْعَأ  َال  َکَعیِطُأ َو  ْنَأ  َقِیفْوَّتلا  َکیِذُْؤی َو  اَّمِم  ِهِیف  َِکب  ُذوُعَأ  َکیِضُْری َو  اَم  ِهِیف  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.بیبح نب  دمحم  رفعجوبا  یلاما  زا  لقن  هب  ص 81  دیدحلا ج 12 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  كر : ( 2)

ص: ج1 ، هینیدلا ، ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  ( 3)

404

هیآ 133 نارمع  لآ  ( 4)

604 ص : ج2 ، نساحملا ، ( 5)
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زور 25

هراشا

18:04  - ریت 1394 هبنشکی 25 

یگنهرف سیورس   - 6299183 ربخ : هسانش 

یگنهرف سیورس  - 

ربخ کنیل  هزوح ¦  عبنم : پاچ  لباق  هخسن 

لامعا یلوبق  طرش  مالسلا ؛) هیلع  ) یلع تبحم  مجنپ : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

یلوبق طرـش  یلع ، دالوا  نینمؤملا و  ریما  تبحم  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب  هزوح /  لامعا ]  یلوبق  طرـش  مالـسلا ؛) هیلع  ) یلع تبحم  ] 
.مینارورپب دوخ  لد  رد  ار  ناشیا  دالوا  یلع و  تبحم  دیاب  دوشب  لوبق  ام  لامعا  میهاوخب  رگا  ینعی  .تسا  لامعا 

حرش هزوح ،»  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
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.دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد 

(1  ) نیِِّیبَّنلا ِبُوُلق  َمِصاَع  اَی  َِکئاَِیْبنَأ  ِمَتاَخ  ِهَّنُِسب  ًاّنَتْسُم  َِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم  َِکئاَِیلْوَِأل َو  ًاّبُِحم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

يا رادب  تناربمغیپ  متاخ  تنـس  هقیرط و  هب  شور  هار و  رد  هد و  رارق  تنانمـشد  ودـع  تناتـسود و  بحم  زور  نیا  رد  ارم  ادـخ  يا 
.ناربمغیپ ياهلد  شخب  تمصع 

َِکئاَِیلْوَِأل ًاّبُِحم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

بلطم نیا  عجار  يدایز  بلاطم  تسا و  یمهم  هلأسم  نیا  هدب و  رارق  تدوخ  ءایلوا  بحم  ارم  ایادخ  میناوخ : یم  اعد  زا  زارف  نیا  رد 
.دشاب امنهار  ام  يارب  هک  منک  یم  افتکا  یتیاور  نایب  هب  اجنیا  رد  اما  دومن  نایب  ناوت  یم 

لامعا یلوبق  طرش  مالسلا ؛ ) هیلع  ) یلع تبحم 

نینمؤملا ریما  تبحم  هک  میشاب  انعم  نیا  هجوتم  دیاب 
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دوخ لد  رد  ار  ناشیا  دالوا  یلع و  تبحم  دـیاب  دوشب  لوبق  اـم  لاـمعا  میهاوخب  رگا  ینعی  .تسا  لاـمعا  یلوبق  طرـش  یلع ، دـالوا  و 
.مینارورپب

نم دیرفآ و  تخرد  کی  زا  ار  یلع  نم و  دیرفآ و  ینوگانوگ  ناتخرد  زا  ار  ناربمایپ  دنوادخ  دومرف : ادـخ  ربمایپ  میراد : تیاور  رد 
هخاش زا  يا  هخاش  سک  ره  سپ  دنتـسه ، نآ  ياه  گرب  اـم  ناوریپ  نآ و  ياـه  هویم  نیـسح  نسح و  نآ و  هخاـش  یلع  نآ و  هشیر 

نآ زا  سپ  لاس و  رازه  نآ  زا  سپ  لاس و  رازه  یـسک  رگا  .دوش و  یم  كاله  دزغلب  سک  ره  دـبای و  یم  تاجن  دریگب  ار  نآ  ياه 
ار وا  دنوادخ  دنکن ، كرد  ار  ام  تبحم  یلو  دشاب  کشخ  کشم  کی  دننام  هک  ییاج  ات  دنک  تدابع  هورم  افـص و  نایم  لاس  رازه 

(2 «. ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  : » درک توالت  سپس  دنکفا ، دهاوخ  شتآ  رد  شغامد  يور  رب 

( مالسلا هیلع  ) نینموملاریما تبحم  تلیضف  رد  بیجع  یتیاور 

ام دمحم  لآ  دمحم و  مارتحا  هب  میهد  یم  مسق  ار  ادخ 
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مراهچ دـلج  فاشک  باـتک  رد  منک  ضرع  ناتتمدـخ  مراد  دـصق  هک  یتیاور  دـهدب ، رارق  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  نیبحم  زا  ار 
هدش لقن  هحفص 5843  متشه  دلج  یبطرق  ریسفت  رد  هحفص 165 و  دلج 25  يزار  رخف  ریسفت  رد  نینچمه  هدش و  لقن  هحفص 220 
هتفر ایند  زا  دیهش  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  اب  سک  ره  ًادیهش ،» تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  : » دومرف ادخ  لوسر  تسا ؛

تبحم اـب  سک  ره  دیـشاب  هاـگآ  هل » ًاروفغم  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم   » دروآ و دـهاوخ  تسد  هب  ار  ادهـش  باوـث  ینعی  تسا 
.دیشخب دهاوخ  ار  وا  دنوادخ  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  دمحم و 

هاگآ ًابئات » تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الأ و  ، » درادـن انعم  ایند  کی  تیاور  نیا  هلمج  ره  تسا ، هدـش  هدیـشخب  هل » ًاروفغم  »
ار وا  هبوت  دنوادخ  تسا و  هتفر  ایند  زا  بئات  ینعی  تسا  ناگدـش  هتفریذـپ  هبوت  زا  دورب  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  اب  سک  ره  دیـشاب 

دریمب دـمحم  لآ  دـمحم و  تبحم  اب  سک  ره  نامیالا » لمکتـسم  ًانمؤم  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  ـالأ  ) تسا هدرک  لوبق 
ایند زا  نمؤم 

ص:225

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


ره اریکن »  ارکنم و  ّمث  هنجلاب  توملا  کلم  هرـشب  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  تسا «  هدرب  لـماک  ناـمیا  شدوخ  اـب  هتفر و 
تـشهب هدژم  رکنم  ریکن و  وا  رـس  تشپ  دهد و  یم  تشهب  هدژم  وا  هب  توملا  کلم  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  دـمحم و  تبحم  اب  سک 

اهنیا تبحم  اب  سک  ره  اهجوز ،»  تیب  یلا  سورعلا  فزت  امک  هنجلا  یلا  فزی  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  دنهد «  یم  وا  هب 
نم و  ، » یلاحـشوخ شیارآ و  ییابیز و  اب  ینعی  دـنرب  یم  فافز  هناخ  هب  ار  سورع  هک  دـنرب  یم  تشهب  هب  هنوگنآ  ار  وا  دورب  ایند  زا 
یم زاب  تشهب  هب  برد  ود  وا  ربق  رد  دورب  ایند  زا  اهنیا  هبحم  اب  سک  ره  هنجلا »  نم  ناباب  هربق  یف  هل  حتف  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام 
هربق هللا  لعج  دورب  ایند  زا  اهنیا  تبحم  اب  سک  ره  همحرلا »  هکئالم  رازم  هربق  هّللا  لعج  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  ـالأ و  دوش « 
یلع تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  دـهد « یم  رارق  شتمحر  هکئـالم  هاـگترایز  ار  وا  ربق  دـنوادخ  همحرلا  هکئـالم  رازم 

، شلباقم هطقن  الاح  تسا ، هتفر  ایند  زا  ادخ  لوسر  تعامج  ادخ و  لوسر  تنس  اب  دریمب  اهنیا  تبحم  اب  سک  ره  هعامجلا »؛ هنـسلا و 
نیا
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همایقلا موی  ءاج  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الأ و  دیامرف «: یم  ثیدح  همادا  رد  دنتسه و  تنس  لها  روهشم  ریسافت  زا  ریـسفت  هس 
رد دـیآ ، یم  تمایق  زور  دـنا  هدـنارورپ  ناـشیاهلد  رد  ار  یلع  لآ  یلع و  ضغب  هک  یناـسک  « هّللا همحر  نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم 

ضغب یلع  تام  نم  الأ و  تسا « ، دنوادخ  تمحر  زا  زا  سویام  هک  تسا  یـسک  وا  تسا  هدـش  هتـشون  شمـشچ  ود  نیب  وا  هکیلاح 
یم هچ  ریباعت  نیا  زا  رتحیرـص  ام  و  تسا ، هتفر  ایند  زا  رفاک  دریمب  دـمحم  لآ  ضغب  اب  سک  ره  شاب  هاگآ   « ارفاـک تاـم  دّـمحم  لآ 
مه ار  تشهب  يوب  دورب  ایند  زا  دـمحم  لآ  ضغب  اب  سک  ره  هنجلا » هحئار  مشی  مل  دّـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم  نم  ـالأ و  میهاوخ « 

هورگ و دـنچ  رگم  دـسر  یم  ناسنا  ماشم  هب  رمع  لاس  دـصناپ  تفاسم  هلـصاف  زا  تشهب  يوب  هک  میراد  تایاور  رد  .دینـش  دـهاوخن 
نبا ؛ نآ ندید  هب  دسرب  هچ  دینش  دنهاوخن  مه  ار  تشهب  يوب  یتح  اهنیا  دنراد  هنیـس  رد  ار  یلع  ضغب  هک  دنا  یناسک  ناشیا  زا  یکی 

رد تیاور  نیا  ؛ دنا تیاور  نیا  قیداصم  زا  یشعاد و ...  هدعاقلا ،  اهنیا ، نیعبات  و  يدجن ، باهولادبع  نب  دمحم  هیمیت و 
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.دننک یمن  انتعا  نآ  هب  تسا و  هدمآ  ناشیا  دوخ  ياهباتک 

تسین یندش  شوماخ  ادخ  رون 

یلیخ دـننک و  یم  هدارا  ( 3  « ) َنوُِرفاـْکلا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  ّـالِإ  ُهّللا  َیبْأَـی  ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ِهّللا  َرُون  اُؤـِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  دـینادب «: اـما 
عارتخا رشب  هک  ار  یپمال  نیا  دناسر ، دنهاوخ  نایاپ  هب  ار  شدوخ  رون  ملاع  دنوادخ  اما  دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  دنریگ  یم  میمصت 

دینک شوماخ  دـیناوت  یمن  ار  رـشب  تسد  هتخاس  پمال  کی  دـینک  توف  ناترمع  لوط  مامت  رد  دـیهدب  رارق  دوخ  يولج  تسا  هدرک 
زا دعب  زورما و  ات  دش  عورش  لیباه  شرسپ  تداهش  اب  مدآ  ترـضح  زا  هک  يرون  دنک  شوماخ  ناوت  یم  یـسک  هچ  ار  ادخ  رون  یلو 
رد تنـس  لها  دوخ  عبانم  رد  یناوارف  تاـیاور  دنتـسناوتن ؛  اـما  دوشب  شوماـخ  رون  نیا  دـش  یعـس  هکنیا  اـب  تفر  دـهاوخ  مه  زورما 

.دنرادن ییانتعا  تایاور  نیا  دوجو  اب  هنوگچ  اما  دراد  دوجو  تمصع  تیب  لها  نینموملا و  ریما  لیاضف 
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ناگدنوش راوخ  زا  يا  هنومن  دیزی 

نیا تسا ، هتفر  ایند  زا  رفاک  دورب  ایند  زا  دـمحم  لآ  ضغب  اب  سک  ره  شاب  هاگآ  ًارفاک » تام  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الأ و  »
شرهش هب  ریـسا  تروص  هب  ار  ادخ  لوسر  هداوناخ  درک ، عمج  ار  شدارفا  مامت  دیزی  دش ، دهاوخن  شوماخ  یهلا  رون  تسا ، حیرـصت 

عماج دجسم  رد  قشمد  یلاها  مامت  داد  روتسد  هعمج  زور  دنک ، هل  دبوکب و  ار  اهنیا  دناسرب و  اهتنا  هب  ات  ار  شملظ  تساوخ  دندروآ 
دندرک و رـضاح  ار  داجـس  ماما  داد  روتـسد  دیزی  دندش ، رـضاح  دندوب و  دـیدج  رابخا  لابند  هب  مه  قشمد  یلاها  همه  دـنوش ، عمج 

ینابـصع دجـسم  لها  دجـسم  هب  داجـس  ماـما  دورو  رد  دـبوکب ، دـنک و  قلطم  ریقحت  سلجم  نآ  رد  ار  ترـضح  هک  دوب  نیا  شرظن 
لآ یلع و  دورب و  ربنم  هب  شبیطخ  داد  روتـسد  یتقو  دیایب ؟ دجـسم  هب  یجراخ  کی  هداد  هزاجا  دیزی  هدـش  روطچ  دـنتفگ  دـندش و 

يور هب  مکـش  هک  روطنامه  یهلا  یلو  دـندید  هک  ییاج  ات  تفگ ، ار  دـش  جراخ  شناـهد  زا  هچره  تفر و  مه  وا  دـبوکب و  ار  یلع 
، دوب رامیب  تحاران و  دوب و  هدش  مخ  شیوناز 
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(4 « ) ِراَّنلا َنِم  َكَدَـعْقَم  ْأَّوَبَتَف  ِِقلاَْخلا  ِطَخَِـسب  ِقُولْخَْملا  َهاَضْرَم  َْتیَرَتْشا  ُبِطاَْخلا  اَـهُّیَأ  َکَْـلیَو  : » دومرف درک و  بیطخ  هب  ورو  داتـسیا 
هدـیرخ دـنوادخ  بضغ  لباقم  رد  ار  دـیزی  تیاضر  يا و  هدرک  ضوع  قلاـخ  بضغ  اـب  ار  قولخم  تیاـضر  بیطخ ؛ يا  وت  رب  ياو 

ِهِذَه َدَعْصَأ  یَّتَح  ِیل  ْنَْذئا  ُدیِزَی  اَی  : » دومرف درک و  دیزی  هب  ور  ترضح  سپس  دمآ  نییاپ  دمآ و  دنب  شنابز  بیطخ  صخش  نآ  يا !؟
(5 « ) باََوث ٌرْجَأ َو  َّنِهِیف  ِءاَسَلُْجلا  ِءَالُؤَِهل  ًاضِر َو  َّنِهِیف  ِهَِّلل  ٍتاَِملَِکب  َمَّلَکَتَأَف  َداَوْعَْألا 

؟ تسا نآ  رد  قولخم  تاجن  قلاخ و  تیاضر  هک  میوگب  یتاـملک  مورب و  اـه  هتخت  نیا  يـالاب  یهد  یم  هزاـجا  مه  نم  هب  دـیزی  يا 
ربنم يالاب  وا  رگا  تفگ  یهد ؟ یمن  هزاجا  ارچ  دنتفگ  يواکجنک  ناونعب  یخرب  يزوسلد و  ناونعب  یخرب  نایفارطا  تفریذـپن ، دـیزی 

داد هزاجا  دیزی  هرخالاب  دندرک ، رارصا  دسرت و  یم  ریـسا  کی  زا  دیزی  دندید  دیآ  یمن  نییاپ  دنکن  اوسر  ار  نایفـس  یبأ  لآ  ات  دورب 
مدرم تفرگ  رارق  ربنم  يالاب  ترضح  یتقو  درادن ، تردق  هک  تسا  یضیرم  صخش  ترضح  دندرک  یم  روصت 
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دندرک یم  هجوت  تقد  تیاهن  اب  همه  دور ، یم  مه  ربنم  هب  هدمآ و  دجسم  هب  یجراخ  صخش  دندید  یم  هک  ارچ  دندش  رت  ینابـصع 
دمح ترـضح  هکنیا  زا  دعب  ماما  اما  دراد ، یهاوخرذع  دـصق  هک  دـندرک  یم  نامگ  یخرب  دـیوگب و  دـهاوخ  یم  هچ  ریـسا  نیا  هک 

(6  ) تسا هداد  رارق  امـش  زا  فرـشا  لضفا و  ار  ام  زیچ  تفه  اب  هدرک و  اطع  ام  هب  زیچ  شـش  ملاع  دنوادخ  دومرف  دناوخ  ار  دنوادخ 
تسناوتن دیزی  هک  دیسر  ییاج  هب  هبطخ  دیا  هدینش  ار  ترـضح  هبطخ  دراد ، ییاعدا  نینچ  ریـسا  کی  هک  دندروخ  ناکت  هرابکی  همه 

ار هبطخ  نآ  دوب  نامز  رگا  دـنک  لمحت  ار  مدرم  تینابـصع  تسناوتن  تفر و  شرـصق  لخاد  هب  دجـسم  زا  دـش  دـنلب  دـنک و  لـمحت 
ملاع دـنوادخ  دـننک ، شـشوماخ  دجـسم  نآ  رد  دنتـساوخ  یم  هک  یهلا  رون  یهلا و  تجح  دـیوشب  هجوتم  اـت  مدـناوخ  یم  ناـتیارب 

.هتاکرب هللا و  همحرو  مکیلع  مالسلاو  دیبوک ، ار  دیزی  هک  درک  نکفا  وترپ  ار  رون  نآ  هنوگچ 

: اه تشون  یپ 

61 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

292 ص : لیزنتلا ، دهاوش  همجرت  ( 2)

هبوت 32 ( 3)

102 ص : نازحألا ، ریثم  ( 4)

137 ص : ج45 ، توریب ،)  - ط  ) راونألا راحب  ( 5)

َهَحاَصَْفلا َهَحاَمَّسلا َو  َْملِْحلا َو  َْملِْعلا َو  اَنیِطْعُأ  ٍْعبَِسب  اَْنلُِّضف  ًاّتِـس َو  اَنیِطْعُأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ، 138 ص : ج45 ، توریب ،)  - ط  ) راونألا راحب  ( 6)
ُدَـسَأ ِهَّللا َو  ُدَـسَأ  اَّنِم  ُراَّیَّطلا َو  اَّنِم  ُقیِّدِّصلا َو  اَّنِم  ًادَّمَُحم َو  َراَـتْخُْملا  َِّیبَّنلا  اَّنِم  َّنَأـِب  اَْـنلُِّضف  َنِینِمْؤُْملا َو  ِبوـُُلق  ِیف  َهَّبَحَْملا  َهَعاَـجَّشلا َو  َو 

ُْنبا اَنَأ  یَنِم  َهَّکَم َو  ُْنبا  اَنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِیبَسَن  ِیبَسَِحب َو  ُُهتْأَْـبنَأ  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  ِینَفَرَع َو  ْدَـقَف  ِینَفَرَع  ْنَم  ِهَّمُأـْلا  ِهِذَـه  اَْطبِـس  اَّنِم  ِِهلوُسَر َو 
ْنَم ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  یَفَتْحا  َلَعَْتنا َو  ِنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  يَدَـتْرا  َرَزَْتئا َو  ِنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  اَدِّرلا  ِفاَرْطَِأب  َنْکُّرلا  َلَمَح  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  اَـفَّصلا  َمَْزمَز َو 
َیلِإ ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ِِهب  َيِرْـسُأ  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  ِءاَوَْهلا  ِیف  ِقاَُرْبلا  یَلَع  َلِـمُح  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  یََّبل  َّجَـح َو  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اـَنَأ  یَعَـس  َفاَـط َو 
یَّلَـص ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ینْدَأ  ْوَأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَتَف  انَد  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یَهَْتنُْملا  ِهَرْدِـس  َیلِإ  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َغََلب  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یَْـصقَْألا  ِدِجْـسَْملا 

....یَضَتْرُْملا ٍِّیلَع  ُْنبا  اَنَأ  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ُْنبا  اَنَأ  یَحْوَأ  اَم  ُلِیلَْجلا  ِْهَیلِإ  یَحْوَأ  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِءاَمَّسلا  ِهَِکئاَلَِمب 
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زور 26

هراشا

ریت 1394 هبنشود 22  زورما : 

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیلَو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاَـط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُـک  ْنِم  َرَفَن  اـَلْوَلَف  ًهَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنوـُنِمْؤُْملا  َناَـک  اَـمَو 
نوُرَذْحَی

تسا دنوادخ  رکشت  دروم  يریخ  لمعره 

ریت 1394 هبنشود 22  خیرات : 

تسا دنوادخ  رکشت  دروم  يریخ  لمعره  مشش : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

هطساوب دنوادخ  تسا و  ملاع  دنوادخ  رکشت  دروم  هک  تسا  ییاه  ششوک  میهدب  ماجنا  هک  يریخ  لمع  ره 
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.دهد یم  وربآ  ترخآ  ایند و  رد  نآ  نیلماع  هب  حلاص  لامعا  نیا 

یم رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياه  اعد  حرـش  یگنهرف  یملع  سیورس 
 . دنک

.نیِعِماَّسلا َعَمْسَأ  اَی  ًارُوتْسَم  ِهِیف  ِیْبیَع  ًالُوبْقَم َو  ِهِیف  ِیلَمَع  ًاروُفْغَم َو  ِهِیف  ِیْبنَذ  ًاروُکْشَم َو  ِهِیف  ِییْعَس  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

نادرگ روتـسم  ار  مبیع  لوبقم و  ار  ملمع  شخبب و  زور  نیا  رد  ار  مناهانگ  ریذپب و  تتعاط ) هار  رد   ) ار میعـس  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.قلخ ياعد  ياونش  نیرتهب  يا 

ًاروُکْشَم ِهِیف  ِییْعَس  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

َهَرِخْآلا َو َدارَأ  ْنَم  َو  : » دـیامرف یم  هکنآ  زا  دـعب  ءارـسا  هروس  رد  دراد  دوجو  دوه  ءارـسا و  هروس  رد  میرک  نآرق  رد  ریبعت  نیا  هباشم 
دنکب و نآ  يارب  ار  ششوک  تیاهن  تسا و  ترخآ  ناهاوخ  سک  ره  و  ًاروُکْشَم »  ْمُُهیْعَس  َناک  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  اهَیْعَس َو  اَهل  یعَس 

.دش دهاوخ  عقاو  یسانش  قح  دروم  اهنآ  شالت  هک  دننانآ  دشاب ، نمؤم 

« ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َناک  ًءازَج َو  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  :» دیامرف یم  رهد  هروس  رد  و 
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یم لاعتم  دـنوادخ  زا  زورما  مه  ام  تسا و  هداد  رارق  رکـشت  دروم  ملاع  دـنوادخ  ار  ریخ  لاـمعا  زا  يا  هدـع  هکراـبم  هیآ  ود  نیا  رد 
رکـشت دروم  هک  یلاـمعا  .دوب  دـهاوخ  شدوخ  ینادردـق  دروم  رکـشت و  دروم  هک  دـهدب  رارق  یلاـمعا  زا  ار  اـم  لاـمعا  هک  میهاوخ 

اهنآ هلمج  زا  تسا  ملاع  دنوادخ  رکشت  دروم  هک  تسا  ییاه  ششوک  میهدب  ماجنا  هک  يریخ  لمع  ره  ام  دنتسه و  ناوارف  تسادخ 
لامعا نیا  هطـساوب  دـنوادخ  تسا و  ملاع  راگدرورپ  رکـش  دروم  ریخ  لامعا  همه  میهد  یم  ماـجنا  هک  يریخ  راـک  اـی  هزور  زاـمن ؛ 

یم تفای  ناوارف  زورما  هب  ات  مدآ  زا  خـیرات  رد  صاخـشا  نیا  ياـه  هنومن  دـهد و  یم  وربآ  ترخآ  اـیند و  رد  نآ  نیلماـع  هب  حـلاص 
.دوش

: نیحلاص زا  يا  هنومن  رامت  مثیم 

دوب هداد  هیکت  یلخن  هب  دوب و  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  رامت  مثیم  اهنآ  زا  یکی  دندوب و  هتسشن  ناتـسلخن  رد  باحـصا  اب  نینمؤملا  ریما 
وت لاح  مثیم  يا  دومرف  ترضح  و 
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یتحاراـن راـهظا  نودـب  راـمت  متیم  دنـشکب ، راد  هب  يا  هدرک  هیکت  نآ  هب  هک  یلخن  نآ  رد  ار  وت  هک  یناـمز  نآ  دوب  دـهاوخ  هنوگچ 
فیلکت امـش  هب  دومرف  مرادـن ، يا  یتحاران  رگید  نم  سپ  درک : ضرع  هلب  دومرف  مور ؟ یم  وت  تبحم  اب  ایآ  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ 

سیئر هک  ْثیَرُح  َْنب  وَرْمَع  هناخ  کیدزن  رد  دنـشک  یم  راد  هب  ار  وت  ات  یهد  یمن  ماـجنا  ینک و  يرازیب  راـهظا  نم  زا  هک  دـننک  یم 
یبوخ هیاسمه  نم  اب  مدـش  هیاسمه  وت  اب  هک  هاگ  ره  ثیرح  نب  ای  : تفگ یم  دـید  یم  ار  وا  راـمت  مثیم  تقو  ره  دوب  هفوک  یناـبرهش 

هدـیرفآ و نم  يارب  ملاـع  دـنوادخ  ار  وت  تفگ : یم  درک و  یم  شزاون  ار  لـخن  نآ  داد و  یم  بآ  لـخن  نآ  هب  مثیم  زور  ره  شاـب ،
ار لخن  هک  دـید  يزور  دـناوخ  یم  زامن  تعکر  ود  لخن  ياپ  رد  زور  ره  نک و  تاعارم  نم  اب  مدـش  هیاـسمه  وت  اـب  نم  هک  یناـمز 

مثیم هب  تشگزاب  هک  ینامز  دوب  هتفر  هکم  هب  دایز  نب  هللا  دیبع  نامز  نآ  رد  تسا ، هدیـسر  شتقو  رگید  تفگ  شدوخ  اب  دنا  هدـیرب 
مثیم يرادرب و  تسد  وا  زا  دـیاب  هک  درک  فیلکت  رخآ  رد  هک  تسا  لصفم  شنایرج  یتسه ؟ یلاـح  هچ  رد  بارتوبا  اـب  تفگ  راـمت 

یلع زا  هاگچیه  نم  تفگ :
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رد دـننز و  یم  ماـجل  تناـهد  هب  دـننز و  یم  راد  هب  لـخن  نآ  هب  ار  وت  دوب  هدومرف  مثیم  هب  نینمؤملا  ریما  نوچ  مراد و  یمن  رب  تسد 
راد يالاب  زور  هس  هزانج  نوچ  تفرگ و  ماجنا  اهراک  نیا  همه  يوش و  یم  دیهـش  ودـننز  یم  هزین  اب  تپچ  هدـند  فرط  زا  زور  رخآ 
وا هیاـسمه  هاـگ  ره  تساوخ  یم  نم  زا  درم  نیا  هک  ارچ  نک  زیمت  ار  هزاـنج  ریز  تفگ : یم  شزینک  هب  ْثیَرُح  َْنب  وَرْمَع  دوـب  هدـنام 

.تسیچ هلأسم  متسناد  یمن  نم  منک و  یگدنز  هنامرتحم  وا  اب  مدش 

یندناوخ یتیاکح 

نیعرـس لضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلا  باب  دجـسم  رد.دـشاب  ملاع  دـنوادخ  رکـش  دروم  هک  میهدـب  ماجنا  یلامعا  میتسه  فظؤم  ام 
هتفه کی  رد  میداد ، یم  ار  نارگراک  دزمتسد  رهظ  زا  دعب  راهچ  تعاس  هبنـشجنپ  زور  هتفه  ره  مدوب و  نآ  تخاس  لاح  رد   ، لیبدرا

اما ، مدرک یم  تخادرپ  ناموت  رازه  داتفه  دصشش و  نارگراک  دزمتسد  يارب  دیاب  میراد ،  هچ  منیبب  هک  مدرک  زاب  ار  دجـسم  قودنص 
مدوخ مدش  تحاران  دوب  قودنص  لخاد  ناموت  رازه  هد  طقف 

ص:236

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


لیاـسو هداوناـخ  يارب  دـنهاوخ  یم  دـنا و  هدرک  راـک  هتفه  کـی  هک  نارگراـک  نیا  دوبن و  یلوپ  مه  قودنـص  رد  متـشادن  لوپ  هک 
اه هلپ  يالاب  هک  یقودنص  نآ  ریگب و  ار  دیلک  نیا  متفگ  مدز و  ادص  ار  دجسم  مداخ  مهدب ، ناشیا  هب  یباوج  هچ  دننک  هیهت  یگدنز 

مدید مدرمـش و  ار  اهلوپ  نم.دـیریگب  تفگ  دروآ و  ذـغاک  يرادـقم  هارمه  لوپ  رادـقم  کی  درک و  زاب  تفر و   ، نک هاگن  ار  تسه 
یلـصا قودنـص  ناموت  رازه  هد  اب  دوب و  زین  یناـموت  رازه  هاـجنپ  لوپ  کـچ  ددـع  هدزاود  اـهنآ  نیب  رد  تسا و  ناـموت  رازه  تصش 

رازه داتفه  دـصناپ و  نم  داد و  خر  هلأسم  نامه  هدـنیآ  هتفه  دـش ، لماک  لوپ  ناموت و  رازه  داتفه  دصـشش و  دـش  عمجرـس  دجـسم 
.دش رارکت  نایرج  نیا  متساوخ و  یم  لوپ  ناموت 

يدیما و چیه  متـشادن و  يرگید  فده  ادخ  ياضر  زا  ریغ  نوچ  ارچ ؟ موشب  هدنمرـش  نم  دادـن  هزاجا  دـنوادخ  یلاوتم  هتفه  ود  رد 
 . دش رارکت  دایز  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  متخاس  لاس 43  رد  هک  نامز  ماما  دجسم  رد  نینچمه  متشادن ؛ لحم  لها  زا  يراظتنا 

درادرب نم  تمس  هب  مدق  کی  سک  ره  هدومرف  شدوخ 
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.هدب رارق  رکش  دروم  ناضمر  كرابم  هام  نیا  رد  ار  نم  یعس  ایادخ  مور  یم  وا  زاوشیپ  هب  مدق  هد  لقا  دح  نم 

ًاروُفْغَم ِهِیف  ِیْبنَذ  َو 

لوبق دروم  ار  ام  لامعا  دـمحم  لآ  دـمحم و  مارتحا  هب  ایادـخ  هدـب  رارق  شـشخب  دروم  ناضمر  كرابم  هام  نیا  رد  ار  نم  ناهانگ  و 
هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  .ریذپب  ام  زا  مه  ار  ناضمر  كرابم  هام  هزور  نیا  و  هدب ، رارق  تدوخ 

، نیحلاص اه : بسچرب 

(. تسا هدمآ  نآ  زا  يا  هصالخ  اجنیا  هک  ما  هتشون  متارطاخ  باتک  رد  ار  قوف  ياه  نایرج  حورشم  )
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زور 27

دوش یم  نموم  يداش  ثعاب  هنوگچ  هبوت  متفه : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

نیا و  تسوا ، يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاـب  هبوت و  ناـهانگ ، رزو  زا  یـصالخ  هار  ناـبرهم و و  يادـخ  شخب  وفع و  لـیاسو  زا  یکی 
 . تسا رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  ّلج ، زع و  يادخ  هاگشیپ  رد  نتشگرب 

یناتسلگ ینیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياه  اعد  حرش 

ِهِداَبِِعب ًافوُءَر  اَی  َرْزِْولا  َْبنَّذلا َو  َیِّنَع  َّطُح  يِریِذاَعَم َو  ْلَْبقا  ِرُْسْیلا َو  َیلِإ  ِرْسُْعلا  َنِم  ِهِیف  يِرُومُأ  ْرِّیَص  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
(1  ) نیِِحلاَّصلا

نادرگ و ناسآ  ارم  لکشم  ياهراک  روما و  مامت  نادرگ و  نم  بیصن  ار  ردقلا  هلیل  تلیضف  زور  نیا  رد  ادخ  يا 
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.ناحلاص قح  رد  نابرهم  فوئر و  يا  زاس  دوبان  وحم و  ار  مهانگ  رزو و  ریذپب و  میاهرذع 

ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

لئاضف هب  ندـش  لئان  یکی  هک  مینک  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  ار  یمهم  ياه  هتـساوخ  هتـشذگ  ياهزور  هیعدا  دـننام  مه  اعد  نیا  رد 
رد دیامرفب  تیانع  ام  هب  ار  تلیـضف  نآ  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  تسا و  هام  رازه  تدابع  زا  لضفا  بش  نآ  تدابع  هک  تسا  ردـق  بش 

بش هلمج  زا  هدش ، يدایز  ياهریسفت  هنیمز  نیا  رد  و  تسا ، رایسب  وگتفگ  تسا ؟ ناضمر  هام  ياهبش  زا  بش  مادک  ردق  بش  هکنیا 
روهـشم و یلو.مهن  تسیب و  بش  و  متفه ، تسیب و  بش  موس ، تسیب و  بش  مکی ، تسیب و  بش  مهدزون ، بش  مهدفه ، بش  لوا ،

یم یتیاور  رد  اذـل  ( 2  ) تسا موـس  تسیب و  اـی  مکی  تسیب و  بش  ناـضمر و  هاـم  رخآ  ههد  رد  هک  تسا  نـیا  تاـیاور  رد  فورعم 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  كرابم  هام  رخآ  ههد  رد  هک  میناوخ 
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.دوب تدابع  لوغشم  تشاد و  یم  ایحا  ار  اهبش  مامت 

ِرُْسْیلا َیلِإ  ِرْسُْعلا  َنِم  ِهِیف  يِرُومُأ  ْرِّیَص  َو 

نم تسا : هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  نک ؛ لدبم  یناسآ  هب  یتخـس  زا  ارم  تاروما  ایادخ 
یم هتشادرب  وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  اه  یتخس  دناوخب  ار  لمزم  هروس  سک  ره  هرخالا : ایندلا و  یف  رـسعلا  هنع  عفر  لمزملا  هروس  أرق 

(3  ) .دوش

َرْزِْولا َْبنَّذلا َو  َیِّنَع  َّطُح  يِریِذاَعَم َو  ْلَْبقا  َو 

و تسا ، نیگنـس  راب  ینعم  هب  رزو » «؛ زاس دوبان  وحم و  ار  مهانگ  رزو و  ریذـپب و  ار  میاهرذـع  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  قح  زا  همادا  رد 
رب مدرم  اـی  ریما  هیحاـن  زا  ینیگنـس  راـب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دوـش  یم  هتفگ  ریزو  ریزو ، هب  رگا  دـیآ و  یم  زین  تیلوئـسم  ینعم  هب 

.تسا هدش  هدراذگ  وا  شود 

هانگ راثآ  وحم  هبوت و 

نیا و  تسوا ، يوـس  هب  ناگدـنب  تشگزاـب  هبوـت و  ناـهانگ ، رزو  زا  یـصالخ  هار  ناـبرهم و  يادـخ  شخب  وـفع و  لـیاسو  زا  یکی 
هدومن هیبشت  يدرم  هب  ار  نآ  نید  ناگرزب  نابز  زا  تایاور  رد  هک  دراد  تیمها  يا  هزادنا  هب  ّلج ، زع و  يادخ  هاگـشیپ  رد  نتـشگرب 

هدامآ يدـیما  ان  اـب  دـیامن و  مگ  نازوس ، فلع و  بآ و  یب  ناـبایب  رد  ار  دوخ  بکرم  یندـیماشآ و  یکاروخ و  داوم  ماـمت  هک  دـنا 
هک دهد  هدژم  وا  هب  یـسک  كانرطخ ، تیعقوم  نیا  رد  دشاب ، هتـشادن  ندنام  هدنز  هب  يدـیما  چـیه  رگید  دوش و  نداد  ناج  گرم و 
زا يرارف  راـکهانگ و  هدـنب  رگا  هک  دـنوادخ  تسا  نینچ  ؛ دوش یم  لاحـشوخ  ردـقچ  وا  ما ، هدروآ  هدرک و  ادـیپ  ار  تا  هلحار  داز و 

تقد یتآ ، رابخا  تایآ و  کـت  کـت  هب  دروم  نیا  رد  دوش ، یم  لاحـشوخ  یلیخ  ددرگرب ، ادـخ  يوس  هب  هدرک و  هبوت  شهاـگرد ،
هدـعو هچ  وا  ددرگرب و  وا  تمحر  شوغآ  هب  دـنک و  تشگ  زاب  شراکهانگ  هدـنب  تسا  قاتـشم  ردـق  هچ  دـنوادخ  دـینیبب  دـیئامن و 

.تسا هداد  صاخشا  هنوگ  نیا  هب  یئاه ،

هبوت و هک  اهنآ  رگم  ( 4  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  اَنَأ  ْمِْهیَلَع َو  ُبُوتَأ  َِکئلوُأَف  اُونََّیب  اوُحَلْصَأ َو  اُوبات َو  َنیِذَّلا  اَّلِإ  - 1
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هبوت نم  دنتخاس )؛ راکشآ  دندوب ؛ هدرک  نامتک  ار  هچنآ  ،و  دندومن حالصا  کین )، لامعا  اب  ار ، دوخ  دب  لامعا   ) و دندرک ، تشگزاب 
.ممیحر باّوت و  نم  هک  مریذپ ؛ یم  ار  اهنآ 

نآ زا  دعب  و  دندرک ، هانگ  هک  اهنآ  و  ( 5 «. ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اُونَمآ  اهِدَْعب َو  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  َو  - ) 2
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  راک ، نیا  یپ  رد  وت ، راگدرورپ  اریز ) دنراد ؛ ار  وا  وفع  دیما  ، ) دندروآ نامیا  دندومن و  هبوت 

.تسین هبوت  زا  رتهب  يا  هدننک  تعافش  ( 6 « ) هبوتلا نم  حجنأ  عیفش  :ال  دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

64 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

هک دوش  یم  دافتـسم  رایـسب  ثیداحا  زا  تسا و  لضفا  قباس  ردق  بش  ود  زا  موس  تسیب و  بش  هک  زا  هدش  رکذ  رئازلا  هیده  رد  ( 2)
بـش ود  نیا  زا  کی  مادک  ردـق  بش  هک  دـیئامرف  نیعم  هک  دـندرک  لاؤس  موصعم  زا  هک : تسا  تیاور  دـنچ  رد  نیمه و  ردـق  بش 

تسا
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نأ کیلع  ام  دـندومرف  هکنآ  ای  بلطت  اـمیف  نیتلیل  رـسیأ  اـم  دـندومرف  دـندرکن و  نییعت  تسا - موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  روظنم 
ِنَع ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ  : دوش یم  هراشا  انمیت  اکربت و  ثیدـح  نتم  هب  هک  کـلذ ) وحن  نیتلیل و  یف  اریخ  لـعفت 

ُهَْلیَّللا َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ٍریَِـصب  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق  ِِّیلاَمُّثلا  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْـقلا 
ُبلْطَت اَمِیف  ِْنیَتَْلَیل  َرَْسیَأ  اَم  َلاَقَف  اَمِْهیَْتلِک  یَلَع  َْوقَأ  َْمل  ْنِإَف  َلاَق  َنیِرْشِع  ٍثاََلث َو  ْوَأ  َنیِرْشِع  يَدْحِإ َو  ِیف  َلاَقَف  یَجُْری  اَم  اَهِیف  یَجُْری  ِیتَّلا 

156 4 ص :  یفاک...خلا ج : 

495 ص : ج13 ، بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریسفت  ( 3)

160 هرقب : ( 4)

153 فارعا ( 5)

/193 /. قودص ص 93 و 2759 یلاما  ج 6 ص 20 ح 6 ؛  راونألاراحب : ( 6)
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زور 28

هراشا

ِّلُک یفَو  ِهَعاّـسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  دـیدمآ * شوخ  هزوح  يرازگربخ  هب  *
الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس 

Thursday, 2015,61 July ناضمر سیمخلا 29  ریت 1394  هبنش 25  جنپ 

یگنهرف یملع ، سیورس :  - ?? : ?? ¦ 1394/4/25  : هرباخم خیرات   ¦ 354696 ربخ : دک 

تسا جع ) ) نامز ماما  دیکات  دروم  هک  یلامعا  متشه : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

ًاصوصخم تسا ، دیکات  حدم و  دروم  رایسب  نآ  ماجنا  یلو  تسا  بحتسم  هک  تسا  یتادابع  زا  لفاون  هزوح / 
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 . تسا هجوت  دروم  رایسب  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  كرابم  رهطم و  رظن  رد  ًاصوصخم  ام و  همئا  رظن  رد 

ینیما دمحم  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياه  اعد  حرـش  هزوح »  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
 . دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 

ُحاَْحلِإ ُُهلَغْـشَی  ْنَم َال  اَی  ِِلئاَسَْولا  ِْنَیب  ْنِم  َْکَیلِإ  ِیتَلیِـسَو  ِهِیف  ْبِّرَق  ِِلئاَسَْملا َو  ِراَـضْحِِإب  ِهِیف  ِیْنمِرْکَأ  ِلـِفاَوَّنلا َو  َنِم  ِهِیف  یِّظَح  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 
نیِِّحلُْملا

امرف و مرک  مقح  رد  لئاسم  نتخاس  هدامآ  رـضاح و  هب  امرف و  اـطع  رفاو  هرهب  ارم  تابحتـسم  هلفاـن و  لاـمعا  هب  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.تشاد دهاوخن  زاب  ار  وت  ناگدنب  حاحلا  تجامس و  هک  ییادخ  يا  زاس  کیدزن  تترضح  يوسب  بابسا  لیاسو و  نیب  ارم  هلیسو 

ِِلفاَوَّنلا َنِم  ِهِیف  یِّظَح  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

یلو تسا  بحتـسم  هک  تسا  یتادابع  زا  لفاون  هک  میناد  یم  ، نک رتشیب  اه  هلفان  زا  ار  نم  بیـصن  ایادخ  مییوگ  یم  لوا  تمـسق  رد 
رظن رد  ًاصوصخم  ام و  همئا  رظن  رد  ًاصوصخم  تسا ، دیکات  حدم و  دروم  رایسب  نآ  ماجنا 
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 . تسا هجوت  دروم  رایسب  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  كرابم  رهطم و 

هلفان رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دیکات 

نب تجح  ترضح  هب  هک  هیکرت  كالوک  فرب و  نایم  رد  دنک  یم  لقن  ار  یصخش  تیاکح  نانجلا  حیتافم  رد  یمق  ثدحم  موحرم 
، ناوخب ار  هعماج  ترایز  هعماجلاب ، کیلع  دومرف  صخش  نآ  هب  ترضح  دیسر و  ماما  رـضحم  هب  درک و  لسوت  مالـسلا  هیلع  نسحلا 
وا هب  ترـضح  همادا  رد  دناوخ  ار  نآ  دراد و  نهذ  روضح  دید  تقو  کی  یلو  تسیچ  هعماج  ترایز  دـیمهف  یمن  هک  دوب  یـسک  وا 

هرابود دـناوخب ، تسناوت  هدـمآ و  شنهذ  هب  دـید  اروشاع ، اروشاـع  اروشاـع  دومرف  ترـضح  هن ، تفگ  یناوخ ؟ یم  اروشاـع  دومرف 
ار شتـسد  ترـضح  دناوخ و  ار  اه  هلفان  وا  هلفان ، هلفان  هلفان  دومرف  ترـضح  ریخ ، تفگ  يا ؟ هتفرن  زونه  دومرف  تشگرب و  ترـضح 

.تفرگ
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لفاون هب  هرس  سدق  يراصنا  خیش  هجوت 

هیعدا و زور و  هنابـش  لفاون  ضئارف و  زا  هتـشذگ  تشاد - تبظاوم  اـه  نآ  هب  رمع  رخآ  اـت  غولب  نس  زا  يراـصنا  خیـش  هک  یتاداـبع 
.زور ره  رد  اروشاع  هعماج و  ترایز  رایط و  رفعج  زامن  نآرق و  ءزج  کی  تئارق  زا  تسا  هدوب  ترابع  تابیقعت -

هعلاطم تسناوت  یمن  بش  تشاد و  مشچ  کی  هک  نیا  اب  يراصنا  خیـش  موحرم  : دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح 
ترـضح دقرم  رـسالاب  رد  مالـس ، نعل و  دـص  اب  ار  اروشاع  ترایز  زور  ره  تشاد ، تدابع  فیلأت و  سرد ، همه  نیا  زور  رد  دـنک ،
.تسا هداد  یم  ماجنا  يونعم  قیفوت  اب  هارمه  ار  نآرق  ءزج  کی  و  رفعج ، زامن  و  هدناوخ ، یم  هداتسیا  تعاس  مین  مالسلا  هیلع  ریما 

یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  زا  يدای 

نادرگاش زا  هک  تجهب  هللا  تیآ  ترضح  موحرم 
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هب یسک  رگا  هک  دوب  يروط  نیسح ، دّمحم  خیش  اقآ  موحرم  : دومرف یم  دوخ  داتـسا  هرابرد  دندوب  یناهفـصا  يورغ  هللا  تیآ  موحرم 
زا یـسک  رگا  و  درادـن ، قیقحت  هعلاطم و  زا  ریغ  يراک  چـیه  زور  هنابـش  رد  درک  یم  رّوصت  درک ، یم  هّجوت  شا  یملع  ياه  تیلاعف 

، یملع ياه  تیلاعف  نیا  رانک  رد  .دزادرپ  یمن  يراک  هب  تدابع  زا  ریغ  درک  یم  رکف  درک ، یم  ادیپ  عالّطا  ناشیا  يدابع  ياه  همانرب 
یمن تدابع  زا  ریغ  زیچ  چیه  هب  اًلـصا  هک  درک  یم  رکف  دید ، یم  ار  اه  نیا  سک  ره  هک  دندوب  یتدابع  ياه  همانرب  هب  دّیقم  ردـق  نآ 

هک یتّنـس  قبط  هبنـش - جـنپ  ياهزور  .دوب  ناشیا  يداع  ياه  هماـنرب  زا  راـّیط  رفعج  زاـمن  زور  ره  اروشاـع و  تراـیز  زور  ره  .دـسر 
هنیمز هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  نمض  دنراد - یگتفه  هضور  کی  هعمج  ای  هبنـش  جنپ  زور  ًالومعم  دنراد و  فجن  ياملع 

هک دوب  دیقم  ناش  هضور  نیا  رد  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  موحرم  رگیدمه ، اب  نادرگاش  ناداتـسا و  ناتـسود و  رادـید  يارب  دوب  يا 
؛ دوب تکرح  لاح  رد  ّبترم  شنابز  لاح ، نیع  رد  و  دنک ، تفج  ار  اه  شفک  همه  وا  دوخ  و  دنیشنب ، روامس  ياپ  دوخ 
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نتساخرب نتسشن و  رد  ردق  نیا  ناشیا  هک  تسا  يرکذ  هچ  نیا  هک  میدش  یمن  هّجوتم  ام  .دندناوخ  یم  ار  يزیچ  کی  دنت  دنت  یلیخ 
.تسا دیقم  نآ  نتفگ  هب 

ِِلئاَسَْولا ِْنَیب  ْنِم  َْکَیلِإ  ِیتَلیِسَو  ِهِیف  ْبِّرَق  َو 

لها هلیسو  نیرتهب  لئاسو  نیا  نیب  رد  و  نک ؛  کیدزن  نم  هب  دناسر  یم  وت  هب  رتدوز  ار  نم  هک  يا  هلیـسو  نآ  لئاسو  نیب  رد  ایادخ 
.تسا لسوت  میشاب ، هتشاد  نآ  هب  يا  هژیو  تیانع  دیاب  هک  مهم  رایسب  روما  زا  یکی  اذل.دنتسه  تیب 

زا یکی  .دهاوخ  یمن  هیامرـس  هک  تسا  یتراجت  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ادـخ و  هناخ  رد  زا  ندرک  ییادـگ  .دراد  رثا  یلیخ  لسوت 
هتبلا .درک  زاب  ناوت  یم  نآ  اب  ار  مهم  رایـسب  ياه  هرگ  هک  تسا  رایط  رفعج  زامن  دندرک ، یم  شرافـس  نآ  هب  ناگرزب  هک  یتالـسوت 

هبنـش و جـنپ  هبنـشراهچ و  زور  هک  تسا  نیا  شهجو  نیرتهب  .دـنک  یم  رتشیب  ار  شا  يراذـگ  رثا  اه ، نآ  تیاـعر  هک  دراد  یطیارش 
یتمالس يارب  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  ار  یغلبم  مه  دعب  دناوخب و  ار  رایط  رفعج  زامن  هعمج  رصع  رد  دریگب و  هزور  ناسنا  ار  هعمج 
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نکمم دـنا : هدومرف  هک  دـنک  اضاقت  ادـخ  زا  ار  شتجاح  دـهدب و  هقدـص  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح 
، زور هس  نیا  رد  نوچ  دـنوش ؛ یم  رایط  رفعج  زامن  ندـناوخ  هب  قفوم  ناضمر  كرابم  هام  رد  دارفا  بلغا  .دوش  در  وا  تجاح  تسین 

.تسا دوجوم  ناضمر  كرابم  هام  رد  شطرش  ًامومع  دنراد و  هزور 

: اه تشون  یپ 

66 95 ص :  راونألاراحب ج :  ( 1)

ُُهلَغْـشَی َال  ْنَم  اَی  ِِلئاَسَْولا  ِْنَیب  ْنِم  َْکَیلِإ  ِیتَلیِـسَو  ْبِّرَق  ِِلئاَسَْملا َو  ِیف  ِماَلْحَْألا  ِراَـضْحِِإب  ِهِیف  ِیْنمِرْکَأ  ِلـِفاَوَّنلا َو  َنِم  ِهِیف  یِّظَح  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 
َنیِِّحلُْملا ُحاَْحلِإ 

رد دیامرف « : یم  یتشر  دمحا  دیس  جاح  دنک : یم  وگزاب  هنوگنیا  ار  تیاکح  نیا  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  یمق  ثدحم  موحرم  ( 2)
نوچ اما  مدرک ؛ لزنم  يزیربت  رجات  یلعرفـص  جاـح  هناـخ  رد  مدـمآ و  زیربت  هب  تشر  زا  مارحلا  هللا  تیب  جـح  دـصق  هب  لاس 1280 ،

يا هلفاق 
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.تشادرب راب  هیکرت ) ياهرهش  زا   ) نزوبارط يارب  یناهفصا  یهدس  رادولج  رابج  جاح  هک  نآ  ات  مدنام  ریحتم  دوبن ،

نم هب  یلعرفـص  جاـح  قـیوشت  هب  رگید  رفن  هس  میدیـسر ، لوا  لزنم  هب  یتـقو  .متفر  هدرک و  هیارک  یناوـیح  وا  زا  ییاـهنت  هب  مه  نم 
یم تمدخ  هک  تشاد  مان  یلع  یجاح  یموس  يزیربت و  رجات  نیـسح  دیـس  جاح  يرگید  يزیربت ، رقاب  الم  جاح  یکی  دندش : قحلم 

نزوبارط مزاع  اج  نآ  زا  میدیـسر و  هیکرت )  قرـش  رد  یتعنـص  يراـجت و  يرهـش  مورلا (  هنزرا  هب  .میدـش  هناور  قاـفتا  هب  هک  درک 
.میدش

: تفگ دمآ و  رادولج  رابج  جاح  رهش ، ود  نیا  نیب  لزانم  زا  یکی  رد 

یم نآ  رطاـخ  هب  ار  بلطم  نیا  .دیـشاب  هلفاـق  هارمه  هب  هک  دـینک  تکرح  رتدوز  بشما  تسا  فوخم  میراد  شیپ  رد  ادرف  هک  یلزنم 
تکرح حبـص ، ناذا  زا  شیپ  تعاس  هس  دودـح  اذـل  .میتفر  یم  هار  هلفاق  رـس  تشپ  يا  هلـصاف  اب  ًابلاغ  لزانم ، ریاس  رد  اـم  هک  تفگ 

ره هک  يروط  هب  تفرگ  ندیراب  فرب  دش و  نوگرگد  اوه  هاگان  هک  میدوب  هدش  رود  دوخ  لزنم  زا  خسرف  مین  دودح  .میدرک 
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.مدنام اهنت  اج  نآ  رد  مسرب و  اهنآ  هب  متسناوتن  مدرک  شالت  ردق  ره  نم  اما  دنتفر ؛ تعرس  هب  دندناشوپ و  ار  دوخ  رس  اقفر ، زا  مادک 

متـشاد و هارمه  رفـس  جراخم  يارب  ناموت  دصـشش  دودـح  نوچ  مدوب ؛ برطـضم  یلیخ  .متـسشن  هار  رانک  رد  مدـش و  هدایپ  بسا  زا 
یم اج  نیمه  حبـص  ات  متفگ : دوخ  اب  رکفت ، لمأت و  زا  دـعب  .دربب  نیب  زا  اهنآ  رطاـخ  هب  ارم  دوش و  ادـیپ  يدزد  اـی  نزهار  دوب  نکمم 

.موش یم  قحلم  هلفاق  هب  مروآ و  یم  دوخ  هارمه  ظفاحم  دنچ  هتشگرب ، یلبق  لزنم  هب  دعب  منام 

دز یم  اهتخرد  رب  وا  .دش  یم  هدهاشم  تشاد ، یلیب  تسد  رد  هک  ینابغاب  غاب  نآ  رد  مدید و  دوخ  لباقم  یغاب  هاگان  لاح  نامه  رد 
؟ یتسیک وت  دومرف : داتسیا و  نم  کیدزن  دمآ و  شیپ  .دزیرب  اهنآ  فرب  هک 

.ما هدرک  مگ  ار  هار  هدنام و  نم  هتفر و  میاقفر  مدرک : ضرع 

.ینک ادیپ  ار  هار  ات  ناوخب  بش  هلفان  دومرف :

(، بش زامن   ) دجهت زا  دعب  .مدش  بش  هلفان  لوغشم 
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؟ یتفرن دومرف : دمآ و  هرابود 

.متسین دلب  ار  هار  هللاو ، متفگ :

.ینک ادیپ  ار  هار  ات  ناوخب  نانجلا )  حیتافم  هریبک ج  هعماج  ترایز  هعماج (  دومرف :

ترایز متساخرب و  ياج  زا  .ما  هدش  فرشم  تابتع  ترایز  هب  ررکم  نآ  اب  متسین  ظفح  زا  مه  نالا  متـشادن و  ظفح  زا  ار  هعماج  نم 
.مدناوخ ظفح  زا  ار  هعماج 

: متفگ تفرگ و  ما  هیرگ  رایتخا  یب  یتفرن ؟ دومرف : دمآ و  صخش  نآ  زاب 

رد متـسین  ظفح  مه  نالا  متـشادن و  ظفح  زا  ار  اروشاع  ترایز  نم  .ناوخب  اروشاع  دومرف  .متـسین  دـلب  ار  هار  نوچ  متـسه  اج  نیمه 
.مدناوخ ار  همقلع  ياعد  اه و  مالس  نعل و  مامت  و  مدش ، ظفح  زا  اروشاع  ترایز  لوغشم  متساوخرب و  لاح  نیع 

؟ یتفرن دومرف : دمآ و  زاب  مدید 

.مناسر یم  هلفاق  هب  ار  وت  نالا  دومرف : .متسه  اج  نیمه  حبص  ات  هن ، متفگ :

.دمآ تفرگ و  شود  هب  ار  دوخ  لیب  دش و  راوس  یغالا  رب  تفر و  ناشیا 

.وش راوس  مغالا  رب  نم  رس  تشپ  دومرف :
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.درکن تکرح  ناویح  اما  مدیشک  ار  دوخ  بسا  مدش و  راوس 

.هدب نم  هب  ار  بسا  هنهد  دومرف :

ار ناشیا  دـمآ و  یم  مارآ  ًالماک  بسا  داتفا و  هار  هب  تفرگ و  تسار  تسد  اب  ار  بسا  نانع  تشاذـگ و  پچ  شود  هب  ار  لیب  ناشیا 
: دومرف تشاذگ و  نم  يوناز  رب  ار  دوخ  تسد  راوگرزب  نآ  دعب  دومن  یم  تعاطا 

.هلفان هلفان ، هلفان ، دیناوخ ؟ یمن  هلفان  ارچ  امش 

.اروشاع اروشاع ، اروشاع ، دیناوخ ؟ یمن  اروشاع  ارچ  امش  دومرف : زاب 

.هعماج هعماج ، هعماج ، دیناوخ ؟ یمن  هعماج  ارچ  امش  دومرف : دعب 

.دنتسه امش  ياقفر  اهنیا  دومرف : تشگرب و  هاگان  میدومیپ  ار  يا  هریاد  يریسم  تفاسم ، یط  نامز  رد 

.دندوب حبص  زامن  يارب  وضو  لوغشم  هدش ، هدایپ  یبآ  رهن  رانک  اقفر  مدید 

راوس ارم  درک و  ورف  فرب  رد  ار  لیب  دش و  هدایپ  بانج  نآ  .متسناوتن  موش ، دوخ  بسا  راوس  ات  مدش  هدایپ  غالا  زا 
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یم تبحـص  یـسراف  نابز  هب  هک  دوب  هک  صخـش  نیا  مداتفا  رکف  هب  لاح  نآ  رد  نم  .دـنادرگرب  اقفر  تمـس  هب  ار  بسا  رـس  دومن و 
ياقفر هب  ارم  تعرـس  نیا  هب  روطچ  هزات  درادن ! دوجو  يوسیع  بهذم  زج  یبهذـم  یکرت و  زج  ینابز  اهفرط  نیا  هک  یلاح  رد  درک 

.دیناسر دوخ 

دوخ ياقفر  هب  نایرج  نیا  زا  دـعب  .متفاین و  يرثا  ناشیا  زا  مدـیدن و  ار  یـسک  اما  مدرک ؛ هاگن  ار  مرـس  تشپ  اهرکف  نیمه  رطاـخ  هب 
 « .مدش قحلم 

ص 139. ، 1386 مق ، باتک ، ناتسوب  يراتخم ج 16 ، اضر  ناگنازرف ، يامیس  ( 3)

ص 49. ج 1 ، ، 1382 مق ، ج 3 ، ءامس ، رشن  داشخر ، نیسح  دمحم  تجهب ، هللا  تیآ  رضحم  رد  ( 4)

ص 204. ، 1382 مق ، مهد ، ج  روهشم ، رشن  هداز ، یقاب  اضر  باتفآ ، رتفد  زا  یگرب  ( 5)
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زور 29

هراشا

4:31  - ریت 1394 هبنشجنپ 26 

یگنهرف سیورس   - 6419551 ربخ : هسانش 

ربخ کنیل  هزوح ¦  عبنم : پاچ  لباق  هخسن 

ینتفای تسد  یماقم  ناهانگ ؛ زا  تمصع  مهن : تسیب و  زور  ياعد  حرش 

ینعی قیفوت  دراد و  هگن  ناـهانگ  زا  ار  شدوـخ  ناـسنا  هکنیا  ینعی  تمـصع  هزوـح /  ینتفاـی ] تسد  یماـقم  ناـهانگ ؛ زا  تمـصع  ] 
.تسا هدرک  نیعم  ملاع  دنوادخ  هک  ییاه  تیقفوم  هب  ندیسر 

ینیما دمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياه  اعد  حرـش  هزوح » » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
 . دنک یم  رشتنم  یناتسلگ 

َقِیفْوَّتلا َو ِهِیف  ِیْنقُزْرا  ِهَمْحَّرلِاب َو  ِهِیف  ِینِّشَغ  َّمُهَّللا 
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.نِینِمْؤُْملا ِهِداَبِِعب  ًامیِحَر  اَی  ِهَمَهُّتلا  ِبِهاَیَغ  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َهَمْصِْعلا َو 

كوکـش و ياهیکیرات  زا  ار  ملد  امرف و  يزور  ناهانگ  زا  ظـفح  قیفوت و  مه  ناـشوپرد و  دوخ  تمحر  هب  ارم  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
.نامیا لها  رب  نابرهم  يادخ  يا  راد  كاپ  لطاب  ماهوا 

ِهَمْحَّرلِاب ِهِیف  ِینِّشَغ  َّمُهَّللا 

شتمحر دنوادخ  تسا  مولعم  ناچیپب ، تدوخ  تمحر  هب  زور  نیا  رد  ای  ناضمر  كرابم  هام  نیا  رد  ار  نم  ایادـخ  مییوگ  یم  هکنیا 
ارف ار  ءایشا  مامت  ملاع  دنوادخ  تمحر  « ، ْیَـش ٍء َّلُک  ْتَعِـسَو  ِیتَمْحَر  َو  دیامرف «: یم  هیآ 156 فارعا  هکرابم  هروس  رد  تسا  عیـسو 

.تسا هتفرگ 

تمحر شدوجو  ًالـصا  ینعی  َهَمْحَّرلا » ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک   » تسا هدرک  بجاو  شدوخ  رب  ار  تمحر  هیآ 12  ماعنا  هروس  رد  لاعتم  قح 
هدنـشخب و نم  يادخ  هک  هدب  عالطا  نم  ناگدنب  هب  ُمیِحَّرلا »  ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن  :» دیامرف یم  هیآ 49  رجح  هروس  رد  تسا و 

رکذ نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  دنوادخ  تمحر  اهنیا  تسا ، نابرهم 
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ام هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  تسا و  هدناچیپ  هتبلا  هک  ناچیپب  تدوخ  تمحر  هب  ار  نم  ایادخ  مییوگ : یم  زور  نیا  رد  ام  تسا و  هدش 
.مینک رتشیب  ای  مینک  رود  نامدوخ  زا  ار  تمحر  نیا 

ِهَمَهُّتلا ِبِهاَیَغ  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َهَمْصِْعلا َو  َقِیفْوَّتلا َو  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َو 

.ناهانگ زا  تمصع  قیفوت و  هب  ارم  امرف  يزور  زور  نیا  رد  ایادخ   : میناوخ یم  همادا  رد 

هدرک نیعم  ملاع  دنوادخ  هک  هک  ییاه  تیقفوم  هب  ندیسر  ینعی  قیفوت  دراد و  هگن  ناهانگ  زا  ار  شدوخ  ناسنا  هکنیا  ینعی  تمصع 
.نادرگب كاپ  اه  تمهت  ياهیکیرات  زا  ار  نم  بلق  و  تسا ، 

ینتفای تسد  یماقم  ناهانگ  زا  تمصع 

هک يرجه  دیشر  دننام  دندیسر  ییالاب  تاماقم  هب  دنتفای و  تسد  یصاعم  هانگ و  زا  تمصع  قیفوت  هک  دنتـسه  دندوب و  یناراوگرزب 
درگاش ایالب و  ایانم و  ملع  بحاص 
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دوب و ترضحنآ  يافواب  عاجش و  رای  رارسا و  مرحم  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  صاخ  باحصا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زابقـشع 
دندروآ راشف  اهنآ  هب  همه  نآ  هکنآ  اب  دنتفر و  ایند  زا  تمصع  قیفوت  اب  همه  هک  يدع  نب  رجح  ...و  هجـسوع  نب  ملـسم  رامت و  مثیم 

.دش رتشیب  ناشنامیا  دندرک  هجنکش  و 

يدع نب  رجح  بانج  لئاضف  هب  یهاگن 

میـسرت یناسآ  هب  ناوتب  ار  وا  ياهیراکادـف  اهیگرزب و  هک  دوبن  یـسک  وا  .تسا  ناوت  ان  زجاـع و  رجح ، ياـفو  تمظع و  ربارب  رد  ملق 
اب تعاجـش  يروـالد و  یناوج ، نارود  زا  .دوـب  نیتـسار  ناناملـسم  زا  یکی  وا  دوـب  راد  هزور  راد و  هدـنز  بش  دوـب ، اـفو  درم  درک ،

.دوب يراج  وا  ياهگر  رد  راکیپ  هسامح و  نوخ  هدش و  هتخیمآ  مه  رد  وا  تشرس 

.دیورگ مالسا  نیئآ  هب  دش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  روضح  هب  يدع » نب  یناه   » شردارب هارمه  یناوجون  رد  وا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تایح  نارود  زا  وا 
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زین ترـضح  نآ  نامز  ياهگنج  رد  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  تشذگ  یم  وا  یناملـسم  زا  هک  یکدنا  نامز  زا  سپ  درکن و  كرد  يزیچ 
گنج رد  زین  درک و  حتف  ار  ارذع » جرم   » هک دوب  وا  مه  دوب و  حتاف  نازابرـس  زا  یکی  ماش  حتف  رد  یلو  دروخ ، یمن  مشچ  هب  وا  مسا 

.درک روبع  دز و  هلجد  دور  هب  هک  دوب  وا  نئادم  حتف  نایرج  رد  .تشاد  تکرش  هیسداق 

شرداـم هب  تبـسن  وا  دـندیمان ، یم  ریخلا  رجح  ار  وا  ببـس  نیمه  هب  دوب و  تیونعم  شیاـین و  يوـقت و  درم  یئوـج ، مزر  نیع  رد  وا 
یم زاـمن  تفرگ ، یم  وضو  تقو  ره  دـنام و  یمن  وضو  یب  زگره  وا  .داد  یم  ماـجنا  ناوارف  هزور  زاـمن و  درک و  یم  یکین  هراوـمه 

.دیسر یم  تباجا  فده  هب  راگدرورپ  هاگشیپ ، رد  وا  ياعد  .دناوخ 

رجح بانج  تداهش  زا  نینموملا  ریما  یبیغ  ربخ 

زا يربت  هب  ار  وت  هک  یماگنه  دوب  یهاوخ  هنوگچ  : دندومرف رجح  هب  باطخ  یسلجم  رد  نینموملا  ریما 
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؟ یلسگب نم  زا  ار  تا  یتسود  دنویپ  دنهاوخب  وت  زا  هک  لاح  نآ  رد  تفگ  یهاوخ  هچ  دنناوخ و  ارف  نم 

، دنزادنیب نآ  رد  ارم  ات  دنزورفیب  شتآ  زا  ینمرخ  رگا  دننک و  هراپ  هراپ  ار  مندـب  ریـشمش  اب  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  داد : خـساپ  رجح 
: دومرف درک و  یئوگشیپ  ار  شنارای  رجح و  تداهش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هن ! ار ، وت  زا  يربت  یلو  دنک  یم  لوبق  ار  اهنیا  مامت 

.دوب دهاوخ  دودخا  باحصا  دننام  نانآ  عضو  دش و  دنهاوخ  هتشک  ءارذعرد  امش  نادرم  نیرتهب  زا  رفن  تفه  هفوک ! لها 

ات دندید  تبیـصم  دندیـشک و  تمحز  هک  دندوب  ناگرزب  نیا  هتفای و  تسد  تمـصع  قیفوت  هب  دناوت  یم  ناسنا  یگدنب  هیاس  رد  اذـل 
.دنهدب لیوحت  ام  هب  ار  هعیش  فراعم 

نِینِمْؤُْملا ِهِداَبِِعب  ًامیِحَر  اَی 

دشاب بوخ  ادخ  اب  شا  هنایم  هک  یسک  ؛ ریذپب ارم  ياهاعد  نیا  تسا  نابرهم  شنمؤم  ناگدنب  هب  هک  ییادخ  يا  : میناوخ یم  همادا  رد 
رد ًاتحارص  میرک  نآرق  نوچ  تسوا  عفن  هب  دورب  ایند  زا  تمحز  اب  رگا  تسا و  ملاع  راگدرورپ  رظن  هجوت و  دروم  ترخآ  ایند و  رد 

هیآ 216 هرقب  هروس 
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اـسب يا  َنوُمَْلعَت »  ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهّللا  ْمَُکل َو  ٌّرَـش  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یـسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  : » دـیامرف یم 
.تسامش ررض  هب  هک  دیراد  یم  تسود  ار  ییاهزیچ  اسب  يا  تسامش و  عفن  هب  هک  یلاح  رد  دیراد  یم  هورکم  هک  ییاهزیچ 

ریخ میناد  یمن  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  هکرابم  هیآ  نیا  لیذ  رد  نآ  تمکح  دوش  یمن  هدروآرب  اهزیچ  یخرب  مینک و  یم  اعد  رگا  اذل 
میتسیاب هلماعم  نآ  ياپ  دیاب  هک  میا  هداد  ماجنا  يا  هلماعم  دنوادخ  اب  تسیچ و  ام  رشو 

ِهّللا ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  دیامرف : یم  هیآ 111  هبوت  هروس  رد  لاعتم  قح 
ِِهب َو ُْمتْعَیاـب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  ِنآْرُْقلا َو  ِلـیِْجنِْإلا َو  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َنوـُُلتْقَیَف َو 

ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ 

ادخ هار  رد  هک ): هنوگ  نیا  هب  ( ؛ دشاب نانآ  يارب  تشهب  شربارب ) رد   ) هک هدرک ، يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نانمؤم ، زا  دنوادخ 
هتشک دنشک و  یم  دننک ، یم  راکیپ 
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رتراداـفو شدـهع  هب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  و  هدوـمرف ؛ رکذ  نآرق  لـیجنا و  تاروـت و  رد  هک  وا ، رب  تسا  یّقح  هدـعو  نیا  دـنوش ؛ یم 
!. گرزب يزوریپ  نآ  تسا  نیا  و  دیا ؛ هدرک  ادخ  اب  هک  يدتس  داد و  هب  امش ، رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟

ایند و هدـنرب  دـشاب  هلماعم  نیا  دـنب  ياپ  سکره  هک  هداد  ماجنا  یـشورف  دـیرخ و  نانمؤم  اب  زین  لاـعتم  يادـخ  هکراـبم  هیآ  نیا  قبط 
.تسا ترخآ 

تمیق اهب و  تسا و  نمؤم  لام  ناج و  هدـش ) هتخورف  سنج   ) عیبم لاعتم و  يادـخ  يرتشم  دنتـسه و  نانمؤم  عیاـب  ارـش  عیب و  نیا  رد 
(، ادـخ ینعی   ) يرتـشم يوس  زا  نآرق ) لـیجنا و  تاروت و   ) ینامـسآ مهم  باـتک  هس  رد  هلماـعم  نیا  راـبتعا  يارب  تسا و  تشهب  نآ 
هیآ بازحا  هکرابم  هروس  رد  دروم  نیا  رد.درادـن  دوجو  يزرلو  بت  هشدـخ و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  هدـیدرگ  رکذ  دنـس  كردـم و 

: دیامرف یم  23

 « ًالیِْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  » 
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رد و   ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دنا ؛ هداتسیا  هناقداص  دنتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد 
.دندادن دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  و  دنراظتنا ؛ رد  رگید  یضعب  و  دندیشون ،) تداهش  تبرش  وا  هار 

.نیمآ دنناسرب  تقیقح  هب  ار  نامیپ  دهع و  هلماعم و  نیا  ات  دشاب  همه  لماش  دنوادخ  تمحر  فطل و 
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زور 30

هراشا

یعامتجا سیورس  - 

ربخ کنیل  هزوح ¦  عبنم : پاچ  لباق  هخسن 

تسا هدومن  یفخم  تعاط  رد  ار  دوخ  تیاضر  دنوادخ  ما : یس  زور  ياعد  حرش 

دیع تسا و  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  زور  زورما  هک  ییاجنآ  زا  هزوح /  تسا ] هدومن  یفخم  تعاط  رد  ار  دوخ  تیاـضر  دـنوادخ  ] 
.میشاب هتشاد  نآ  لامعا  رطف و  دیع  بش  لئاضف  هب  يا  هراشا  تسا  بسانم  میراد  ور  شیپ  ار  رطف 

مالسالا تجح  ملق  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياه  اعد  حرش  هزوح »  » يرازگربخ یگنهرف  یملع  سیورس 
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 . دنک یم  رشتنم  یناتسلگ  ینیما  دمحم  نیملسملاو 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  اَنِدِّیَـس  ِّقَِـحب  ِلوُصُأـْلِاب  ُهُعوُُرف  ًهَمَکُْحم  ُلوُـسَّرلا  ُهاَـضْرَی  ُهاَـضْرَت َو  اَـم  یَلَع  ِلوـُبَْقلا  ِرْکُّشلاـِب َو  ِهـِیف  یِماَیِـص  ْلَـعْجا  َّمُـهَّللا 
(1  ) نیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِرِهاَّطلا َو 

ار نآ  عورف  ددرگ و  تلوسر  دنـسپ  تترـضح و  دنـسپ  هک  هد  رارق  تترـضح  لوبقم  ریخ و  يازج  اب  ارم  هزور  زور  نیا  رد  ادـخ  يا 
هک ار  يادخ  شیاتـس  شراهطا و  لآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  ام  دیـس  قح  هب  نادرگ ، مکحم  نآ  لوصا  هطـساوب 

.تسا نایملاع  راگدرورپ 

ِلُوبَْقلا ِرْکُّشلِاب َو  ِهِیف  یِماَیِص  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

انعم نیا  هجوتم  دیاب   ، هد رارق  تترـضح  لوبقم  ریخ و  يازج  اب  ارم  هزور  زور  نیا  رد  ادخ  يا  میناوخ : یم  زورما  ياعد  لوا  زارف  رد 
دنوادخ میراودیما  ام  درک و  دنهاوخ  لطاب  ار  ام  هزور  لامعا  یخرب  تسین و  یگنـشت  یگنـسرگ و  لمحت  اهنت  نتفرگ  هزور  هک  دوب 

.دهد رارق  لوبق  دروم  ار  ام  کچوک  لامعا  نیا 
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رطف دیع  بش  لامعا  تلیضف و 

دیع بش  لئاضف  هب  يا  هراشا  تسا  بسانم  میراد  ور  شیپ  ار  رطف  دـیع  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  زور  زورما  هک  ییاـجنآ  زا 
.میشاب هتشاد  نآ  لامعا  رطف و 

زا نآ  دروم  رد  یلـصفم  لامعا  تسا و  هدوب  ام  ینید  ناگرزب  همئا و  شرافـس  دروم  نآ  ءایحا  هک  تسا  ییاه  بش  زا  رطف  دیع  بش 
زا رطف  دیع  بش  مینکن  شومارف  ادرف  دیع  زامن  اب  ار  بش  نیا  تسا و  هدیسر  ام  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر و  مالسلا ) هیلع  ) همئا

.تسا یمالسا  دایعا  مهم  ياه  بش 

تسا هدرک  یفخم  زیچ ، راهچ  رد  ار  زیچ  راهچ  دنوادخ 

( مالسلا مهیلع   ) یلع زا  شناردپ  زا  رفعج ، یبأ  زا  ملسم ، نب  دمحم  زا  ریـصب ، یبأ  زا  دشار ، نب  نسح  زا  یتیبرت  تایاور  زا  یکی  رد 
امبرف هتعاط ، نم  ائیـش  نرغـصتست  الف  هتعاـط  یف  هاـضر  یفخأ  هعبرأ : یف  هعبرأ  یفخأ  هللا  نإ  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ 

تنأو ال هاضر  قفاو 
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یف هتباجإ  یفخأو  ملعت ، تنأو ال  هتیصعم )  ) هطخس قفاو  امبرف  هتیصعم ، نم  ائیـش  نرغـصتست  الف  هتیـصعم  یف  هطخـس  یفخأو  ملعت ،
امبرف هللا  دیبع  نم  ادبع  نرغصتست  الف  هدابع  یف  هیلو  یفخأو  ملعتال ، تنأو  هتباجإ  قفاو  امبرف  هئاعد ، نم  ائیش  نرغـصتست  الف  هتوعد 

؛ تسا هدرک  یفخم  زیچ ، راهچ  رد  ار  زیچ  راهچ  دنوادخ  ( 2  « ) .ملعت تنأو ال  هیلو  نوکی 

.دشاب ادخ  تیاضر  دروم  نامه  دیاش  دیرامشن  مک  ار  یتدابع  چیه  سپ  تسا  هدومن  یفخم  تعاط  رد  ار  دوخ  تیاضر  - 1

تـسد زا  نکمم  تسا ، صاخ  تعاـط  مادـک  رد  وا  ياـضر  هک  تسا  هدومرفن  نییعت  تسا  هدرک  ناـهنپ  تعاـط  رد  ار  دوخ  ياـضر 
لمع نآ  ربارب  رد  نم  لـمع  نیا  دـیوگن  و  دـشاب ، نآ  رد  ادـخ  ياـضر  يا ، هدرب  فرط  نآ  هب  ناـبایخ  فرط  نیا  زا  هتفرگ  يدرمریپ 

! تسه هچ  گرزب ؛ کین  ياه 

: تیاکح

دندیسرپ دندید و  باوخ  رد  ار  املع  ناگرزب  زا  یکی 
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زامن متفگ : يا !؟ هدروآ  دوخ  اب  هچ  دندیـسرپ  دندرک ، داریا  نم  لامعا  مامت  هب  دومرف : دندومن ؟ وتاب  يراتفر  هچ  یتشذـگ و  هنوگچ 
دایز تعامج  رگا  يدمآ  یم  زامن  هب  هک  یتقو  تسه  تدای  یلو  یلب  دنتفگ : دناد ، یم  ادخ  طقف  ار  شباوث  هک  ما  هدـناوخ  تعامج 
رگا ادـخ  يارب  هن  يدـناوخ  یم  مدرم  يارب  ار  زامن  وت  سپ  یتشگ !؟ یم  نیگهودـنا  دـش  یم  دایز  رگا  يدـش و  یم  لاحـشوخ  دوب 

.دایزای دندوب  مک  مدرم  تشاد  یطبر  هچ  وت  هب  دوب  ادخ  يارب 

: دنتفگ متشون ، ار  يدلج  دنچ  مهم و  باتک  نالف  متفگ  يدروآ ؟ هچ  رگید 

يراد هچ  رگد  .ام  هب  هن  دـسر  یم  وا  هب  باتک  نآ  سپ  يا  هدرک  فیرعت  ار  دوخ  نامز  هاشداپ  باتک  لوا  رد  تسه  تداـی  یلو  یلب 
!!. یچیه رگید  متفگ :

هانگ يدیسرپ  دننز ، یم  ار  یـسک  يدید  یتشذگ  یم  ناهفـصا  رازاب  زا  تسه  تدای  میـشخب  یم  تلمع  هچ  هب  ارت  یناد  یم  دنتفگ :
: دنتفگ تسیچ ؟ وا 

نآ وت  نوچ  يدومن ، ادا  ار  وا  ياه  ضرق  یمامت  یتخاس و  اهر  اهراکبلط ، تسد  زا  اروا  یتفر  وت  دهد ، یمن  دراد و  ضرق  مدرم  هب 
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ار باوث  سپ  میدیـشخب ، ارت  تیایر  یب  لمع  نیا  رطاخ  هب  مه  ام  دوب ، ادخ  ياضر  رطاخ  هب  طقف  تراک  نآ  یتخانـش و  یمن  ار  درم 
.دهد رارق  يدنوادخ  ترفغم  دروم  ارت  يدروآ  یمن  باسح  هب  هک  ار  هچنآ  تسا  نکمم  دیرمشن  کچوک  گرزب و  مه 

ام هک  یهانگ  نآ  تسا  نکمم  هدومنن  صخشم  ینامرفان  مادک  هانگ و  مادک  رد  تسا ، هدومن  ناهنپ  تیصعم ، رد  ار  دوخ  بضغ  - 2
هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هک  نانچ  میریگ  رارق  وا  بضغ  دروم  هانگ  نامه  رد  میرامـش ، یم  تیمها  یب  ار  نآ 

یهانگ سپ  دش ، یم  نیمه  نم  هانگ  شاک  دیوگب  دوش و  هدرمش  کچوک  هک  تسیهانگ  دوش ، یمن  هدوشخب  هک  یناهانگ  زا  ، تسا
زا مرحماـن  هب  هاـگن  اًـلثم  دراد  گرزب  کـچوک و  رگید  کـی  هـب  تبـسن  ناـهانگ  هـک  تـسا  تـسرد  رامـشن  گرزب  کـچوک و  ار 

.تسا گرزب  دوخ  ياج  رد  دوخ  اما  تسا  رت  کچوکانز 

ینالوط ياعد  رد  تسا ، یطیارـش  هچ  رد  اجک و  اعد و  مادـک  رد  تباجا  هدرکن  نّیعم  و  ، ) تسا هدومن  یفخم  اعد  رد  ار  تباجا  - 3
زا یکی  ای  لیمک  ریبک و  نشوج 

ص:270

ناضمر هام  هنازور  ياهاعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ییاعد  چیه  سپ  دـهد  باوج  ار  يا  هملک  دـنچ  ایرطـس  مین  ياعد  نامه  تسا  نکمم  ناضمر  كرابم  هام  يرطـس  کت  ياهاعد 
.دشاب باجتسم  نامه  دیاش  دیرادنپم  كدنا 

هسدقم نکاما  نینچمه  ..و ، ناضمر  ياهبش  ردق و  ياهبـش  نیعولّطلا و  نیب  رحـس و  تقو  نامز  رظن  زا  رگید ، تایاور  تسا  تسرد 
نالف زا  دـعب  ای  راگدرورپ ، اب  تاجانم  هب  یگدامآ  بلق و  روضح  لاحرد  ...و  مارحلادجـسم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  دـننام 

هب ندیورگ  اعد و  هب  مادقا  قیوشت  قادصم و  نییعت  یعون  تایاور  نیا  تسا ، هتشاد  نایب  ار ، اه  نیا  زج  اعد و  ترایز و  نالف  زامن و 
ار اـعد  دـیابن  سپ  تسا ، هدـشن  نییعت  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  تباـجا  دروم  ًاـنیقی  نآ  ندـناوخ  هک  یئاـعد  اـما  تسا ، دـنوادخ  يوس 
ره رد  نامز و  ره  اج و  همه  رد  اعد  هدـنهد  باوج  اریز  دـش ، یلاوحا  لاح و  ای  ناکم  ناـمز و  رظتنم  اـی  درمـش  گرزب  کـچوک و 

.تسام رس  يالاب  لاح ،

هتخاس و ناهنپ  ناگدنب  نایم  رد  ار  دوخ  هدنب  - 4
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یسک نآ  تسا  نکمم  درک ، یلحم  یب  ای  یمارتحا  مک  یـسک  هب  دیابن  تهج  نیدب  تسا ، هدرکن  نییعت  اهنآ  يارب  یـصخشم  مئالع 
.دشاب ادخ  صلاخ  صاخ و  هدنب  وا  يدرواین ، باسح  هب  ار  وا  وت  هک 

.دـینادن امـش  دـشاب و  یهلا  يایلوا  زا  نامه  هک  اسب  هچ  اریز  دیرامـشب ؛ جرا  مکو  درُخ  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  کی  چـیه  ادابم  نیاربانب 
تقو دیزادرپ و  یمن  شیارب  هدادـن و  رارق  هجوت  دروم  دایز  تسا  يداع  اًلماک  ناسنا  ًارهاظ  هک  یـصخش  يارب  امـش  اسب  هچ  نیاربانب 
یهلا ياه  تیـصخشو  ناگرزب  زا  ای  ادـخ و  ياـیلوا  ءزج  وا  تسا  نکمم  دـیزاس ، یمن  هدروآرب  ار  وا  ياـهزاین  دـینک و  یمن  فرص 

.دیشاب یعاس  صیرح و  نانمؤم  تاجاح  ندروآرب  رد  صخش ) نتفرگ  رظن  رد  نودب   ) نیاربانب .دریگ  یم  رارق  ای  هدوب و 

تیاکح

ات داد  دای  تخـس  صوصخم و  ياه  لمع  وا  يارب  ملاـع  نآ  دـیامن ، میلعت  مظعا  مسا  شیارب  هک  دومن  تساوخ  رد  یملاـع  زا  يدرم 
هام شش  ندنارذگ  زا  سپ 
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: تفگ دنک ، افو  شا  هدعو  هب  هک  دومن  اضاقت  تشگرب و  صاخ  لامعا  ماجنا  زا  سپ  ددرگرب ،

؛ نک وگزاب  نم  هب  ایب  يدید  هچره  شاب  اجنآ  رد  رهـش  هزاورد  ِرَد  ندش  زاب  زا  شیپ  دادـماب  ادرف  یهد ، ماجنا  دـیاب  ار  يرگید  لمع 
هزاورد رومأم  سیلپ  مزیه ، راب  کی  اب  تسیدرمریپ  دش  دراو  هک  یسک  لوا  دید  دش ، زاب  ات  دنام  رظتنم  هزاورد  رد  تشپ  تفر و  درم 

درم ریپ  کی  نم  اقآ  تفگ : دـنوش ، مرگ  میاه  هچب  ات  منازوسب  يراـخب  رد  مربب  هدـب  نم  هب  ار  مزیه  هتـشپ  نآ  درم  ریپ  ياـهآ  تفگ :
نان میاه  هچب  يارب  مشورفب  مربب  ما  هدروآ  درگ  ار  مزیه  راب  نیا  ات  ما  هدز  رود  هتـشگ و  ار  نابایب  بشات  زورید  هک  متـسه  يا  هداـتفا 

.درب شا  هناخ  هب  تفرگ و  ار  مزیه  دومن و  درم  ریپ  ندز  هب  عورش  درب و  الاب  ار  هنایزات  ناب  هزاورد  دنریمن ، ات  مرخب  یلاخ 

نم يدادـیم ، دای  ار  مظعا  مسا  نم  يارب  امـش  رگا  دومن  هفاضا  داد و  شرازگ  وا  هب  ار  نایرج  تشگ و  رب  ملاع  شیپ  هب  صخـش  نیا 
.مدناسر یم  شلمع  يازس  هب  ار  رومأم  نآ  هدرک  نیرفن  اجنامه  رد 
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زوـنه وـت  سپ  ما ! هتفرگ  داـی  وا  زا  ار  مظعا  مسا  نم  هک  تسا  یـسک  وا  دوـمرف : هن ، تفگ : یتخانـش !؟ ار  درم  ریپ  نآ  دوـمرف : ملاـع 
(3  ) يرادن ار  مظعا  مسا  نتسناد  یگتسیاش 

زا ار  ام  ترخآ  ایند و  رد  رادـب ، قفوم  دروآ  یم  تسد  هب  ار  وت  تیاضر  هک  یلامعا  هب  ار  اـم  دـمحم  لآ  دـمحم و  مارتحا  هب  ایادـخ 
زا امرفب ، هتشارفارب  یتیگ  رسارس  رد  ار  مالسا  مچرپ  امرفب و  نشور  ار  ام  نامشچ  نامز  ماما  روهظ  ابو  نکن  ادج  دمحم  لآ  دمحم و 

.دییامرفن شومارف  زین  ار  ریقح  هدنب  نیا  ناضمر  كرابم  هام  نیا  رد  دمحم  لآ  دمحم و  مارتحا  هب  مراد و  اعد  سامتلا  همه 

.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

267 لامعألا ص :  لابقإ  ( 1)

4 نیدـلا : لامکإو   112  / 1 رابخألا : یناـعمو   209  / 31 لاـصخلا : زا  ص 116 : یلماـعلا ج 1  رحلا  تیبلا -) لآ   ) هعیـشلا لـئاسو  ( 2)
./296

رابخالا یلائل  ( 3)
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باتک هطساواب  ای  هطساویب  دانسا  عبانم و 

( فلا )

.یسمش  1362 هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  دلج ، کی  قودص ، خیش  یلامألا :  - 4

.هیمالسالا فراعملا  هسسؤم  : هیبیغلا ثیداحألا   - 5

، . 1415ق هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ینالقسعلا  رجح  نبا  هباحصلا ، : زییمت  یف  هباصإلا  .ربلا  دبع  نبال  باعیتسإلا   - 6

.دیفم خیش  صاصتخإلا :  - 7

.هیمالسا هیملع  دیفم ، خیش  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا   - 8

.ینادمه ینامحر  یلع : مامإلا   - 9

.یلع نب  دمحم  هزمح  نبا  بقانملا : یف  بقاثلا  -10

.يروباشین یناکسح  مکاح  نیحیحصلا : كردتسملا  -11

.یناشاک ضیف  نسحم  الم  ءایحالا : بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  -12

طبنتسم دمحا  دیس  فلؤم  تیب : لها  لیاضف  یف  هرطقلا  -13
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.فیرظ دمحم  مجرتم 

: یمزراوخلل بقانملا :  - 14

سواط نب  دیس  لامعالا ؛  لابقا   - 15

.يوفطصم همجرت  یفاک /  لوصأ  -16

.یملیدلا باوصلا : یلإ  بولقلا  داشرإ   - 17

.يرمق يافوتم 1019  يرتشوش  فیرش  نب  هللارون  لطابلا : قاهزا  قحلا و  قاقحا   - 18

.بیبح نب  دمحم  رفعجوبا  یلاما  -19

.قودص خیش  نیدلا : لامکإ   - 20

.قودص خیش  : لاصخلا  - 21

: يرئازج هّینامعّنلا  راونأ  -22

.یلماع نیما  نسحم  دیس  هعیشلا : نایعا  -23

.یسربط نسح  نب  لضف  مالسالا  نیما  يرولا : مالعا  -24

(ب)

.یسلجم رقاب  دمحم  همالع  راونألا : راحب   - 25

، مق مهد ، ج  روهشم ، رشن  هداز ، یقاب  اضر  باتفآ ، رتفد  زا  یگرب   - 26

(ت)
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، نازیملا ریسفت  هصالخ  همجرت   - 27

.يرکب راید  دمحم  نب  نیسح  سیفن : سفنأ  لاوحأ  یف  سیمخلا  خیرات   - 28

.يزیربت یکلم  عیفش  نب  داوج  تابقارملا  همجرت  -29

.یناقمام لاقملا : حیقنت   - 30

، لیزنتلا دهاوش  همجرت  -31

یسورعلا هعمج  نب  یلع  دبع  خیشلا  نیلقثلا : رون  ریسفت   - 32

(ث)

.سواط نب  دیس  لامعألا : باقع  لامعألا و  باوث   - 33

(ج)

.یکرک ققحم  نسح  نب  یلع  دعاوقلا : حرش  یف  دصاقملا  عماج  -34

(خ)

.يدنواهن ربکا  یلع  ربانملا : هنیز  یف  رهاوجلا  هنیزخ  -35

.يوسوملارفعج دمحم  نب  يدهم  .رابخالا  هصالخ   - 36

.ریمدناوخ دمحم  .رابخالا  هصالخ  -37

(د)

رشن داشخر ، نیسح  دمحم  تجهب ، هللا  تیآ  رضحم  رد   - 38
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.مق ءامس ،

(ر)

.يروباشین لاّتف  دمحا  نب  دمحم  نیظعاولا : هضور  -39

(س)

.یمق سابع  خیش  جاح  راحبلا : هنیفس   - 40

، مق باتک ، ناتسوب  يراتخم ، اضر  ناگنازرف ، يامیس  -41

(ش)

.يراوزبس يداه  اّلم  ینسحلا : ءامسأ  حرش   - 42

ینادمه ص ینامحر  دمحأ  یلع : مامإلا  ریبک  نشوج  حرش  -43

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -44

( مالسلا هیلع  )

.ینارحبلا هللادبع  لاوقألا : رابخألا و  تایآلا و  نم  لاوحألاو  فراعملا  مولعلا و  ملاوع  -45

یبا نبا  هب  فورعم  یئاسحا  میهاربا  نب  یلع  بدـمحم  خیـش   . یلاـئللا یلاوغ  اـی  هینیدـلا : ثیداـحألا  یف  هیزیزعلا  یلاـئللا  یلاوع  -46
.ق يافوتم 901  روهمج 

.مجنپ نرق  باهولادبع  نب  نیسح  تازجعملا : نویع  -47

(ق)
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(. يرتستلا  ) يرتشوش یقت  دمحم  خیش  : لاجرلا سوماق   - 48

(ك)

.یلبرا حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  همئألا : هفرعم  یف  همغلا  فشک   - 49

(گ)

 . یناتسلگ ینیما  دمحم  یبهذم ، ینارنخس  سلجم   110 نارونخس ، ناتسلگ   - 50

(ل)

.یناکرسیوت دمحا  نب  یبندمحم  رابخالا : یلائل  -51

(م)

.ق يافوتم 645  یلح  امن  نب  هللا  هبه  نبرفعج  نب  دمحم  نبرفعج  نیدلا  مجن  ناجشالا : لبس  رینم  نازحألا و  ریثم   - 52

، سارف یبا  نب  ماّرو  هعومجم  -53

، داوجلا مامإلا  یلإ  ءاسنلا  هدیس  كردتسم  -54

.یمق سابع  خیش  جاح  نانجلا : حیتافم   - 55

یسراف ( مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم   - 56

.قودص خیش  هیقفلا : هرضحیال  نم   - 57
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.قودص خیش  رابخألا : یناعم   - 58

.یسلجم رقاب  دمحم  رابخألا : بیذهت  مهف  یف  رایخألا  ذالم   - 59

(ن)

یتنج دمحا  همجرت  ینیکشم ؛  هللا  تیآ  حیاصن :   - 60

.دلجم یناتسلگ 5  ینیما  دمحم  تاقرفتم : رداون و  -61

(ه)

.یمق سابع  خیش  جاح  نیرظانلا : هجهب  نیرئازلا و  هیده   - 62

(و)

یلماعلا رحلا  تیبلا -) لآ   ) هعیشلا لئاسو  -63
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


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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