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ناضمر 1436 ه ق) كرابم  هام  موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 

باتک تاصخشم 

ناضمر 1436 ه كرابم  هام  موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش  روآدیدپ : مان  ناونع و 
بسن یمشاه  مالسالا  تجح  شهوژپ : قیقحت و  دجاسم -  روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  ق /)

دادرخ 1393 دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  رشن : تاصخشم 

:163 ص يرهاظ تاصخشم 

یسراف نابز :

ناضمر كرابم  هام  يزاسدوخ -  : عوضوم

ترفغم تمحر و  : عوضوم

ینس هعیش و  تدحو  یسانش -  نمشد  عوضوم :

برخم دقن  یقطنم ،  دقن  عوضوم :

1 ص :

هراشا

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح 

هَنَّسلا ُناَضَمَر  َنوُکَی  ْنَأ  َّدََول  َناَضَمَر  ِیف  اَم  ُْدبَْعلا  ُمَْلعَی  َْول 

.دشاب (1) ناضمر  لاس ، مامت  هک  تشاد  یم  تسود  دراد ( دوجو  یتکرب  هچ   ( تسیچ ناضمر  هام  هک  تسناد  یم  ادخ  هدنب  رگا 

ییاسراپ و لها  هلهله  شا ، یبارحم  لاله  اب  دیاشگ و  یم  شوغآ  ادخ ، ناقاتـشم  يور  هب  فرگـش ، یتکوش  اب  ناضمر ، كرابم  هام 
 » زبس ياه  شیور  اب  ار  یناـسفن  ياـه  شزیر  تخاـس و  ینغ  ار  نورد  ریاـخذ  ناوت  یم  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رد  .دزیگنا  یم  اورپ 

هدنور شیپ  ياه  تکرح  ناوت  یناسفن  ریاخذ  شهاک  هک  دنیامن  یم  خر  هاگنآ  اه ، هاگشزغل  هک  ارچ  .دومن  ناربج  هولـص »  » و ربص »
ریاخذ تشابنا  اب  لاس  ره  هک  هدومرف  هدارا  نابرهم  راگدورپ  نامیا ، لـها  يارب  هزور  عیرـشت  اـب  اـیوگ  .دـنادرگ  بلـس  ناورهر  زا  ار 
رادـیاپ ترطف  سوناـف  هزور ، ییانـشور  زا  دادـما  اـب  هدـشن و  هتـساک  میقتـسم  طارـص  رد  كولــس  ریــس و  ناوـت  زا  يوـنعم ، نیوـن 

ره هک  دراد  ییاه  هزومآ  هزور.دنامب ،

9 ص :

ح 12 ص 346 ، ج 93 ، توریب ) (ط- راونالا راحب  - 1
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ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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.دناسر یم  جوا  هب  ار  تیونعم  زا  ییایرد  اهنآ  زا  مادک 

، ییاـیند تاـقلعت  نتـساک  اـب  هدوـمن و  هکلم  ناراد  هزور  يارب  ار  سفن  زا  تـبقارم  يزاـسدوخ ، تـصرف  ياـطعا  رب  نوزفا  ناـضمر ،
اب اهنآ  ییابیز  یتشز و  هب  دومن و  يواکاو  ار  هتشذگ  لامعا  یهلا ، یهاگن  اب  ناوت  یم  هک  دروآ  یم  لابند  هب  ار  یتریـصب  تینارون و 

.دروآ دیدپ  دوخ  دوجو  رد  ار  يوق  یتسارح  هتسیرگن و  فاصنا  هدید 

نایم رد  دربب و  هانپ  دجـسم  مارآ  نما و  هاگ  هانپ  هب  ام  ناج  غرم  هک  ددرگ  یم  راگدنام  دـیامن و  یم  خر  رتشیب  هاگ  نآ  تاکرب ، نیا 
.میریگرب تاجانم  همزمز  نامیا ، لها  لالز  ياه  لد  نیدالوپ و  ياه  هدارا  لیخ 

دجاسم ناضمر ، ندیسرارف  اب  نامزمه  دنراد و  هنیرید  قیمع و  يدنویپ  دجـسم  ناضمر و  هک  تسا  یندشان  راکنا  یتقیقح  نیا  يرآ 
یم یلجت  لبق  زا  رتروش  رپ  رت و  گنر  رپ  يدابع ، ياه  نییآ  دنراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  یگدـنب  تیمیمـص و  یلدـمه ، زا  یتفایض 

.دنبای

ناغلبم و يارب  سپـس  شیوخ و  تفایـض  نانامهیم  نانمؤم و  کت  کت  رایتخا  رد  ءادـتبا  كرابت  يادـخ  هک  اـهب  نارگ  سب  یتصرف 
يایهم ار  دوخ  میریگب و  لد  راـگنز  تسیاـب  یم  نابعـش  بجر و  رد  هک  روط  ناـمه  تسا و  هداد  رارق  هعماـج  تیادـه  نارادـمچرپ 

يرادرب هرهب  تیادـه و  ياـیهم  ار  شیوـخ  هک  تسا  ضرف  مـه  ظـعو  ِربـنم  مـلع و  لـها  رب  مـینک ، یهلا  تـمارک  ناوـخ  رب  نتـسشن 
.دنیامن یهلا  تفایض  هام  لیدب  یب  ياضف  زا  يرثکادح 

10 ص :

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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هلـسلس تسا ، یبهذم  لفاحم  ربانم و  نمؤم  نابطاخم  تساوخرد  اضاقت و  دروم  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  یلایل  مایا و  نیا  رد  هچنآ 
یبلاق اب  دناوتب  دـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـسو  تایاور  تایآ ، زا  هتفرگرب  هک  تسا  يونعم  یقالخا و  یتفرعم ، ثحابم 

.دشاب تفرعم  ملع و  ناگدنیوج  هار  غارچ  ناراد و  هزور  ناج  لد و  شخب  مارآ  نیشنلد ، يا  هئارا  اسر و  ینایب  اب  ون و 

تاروـشنم و زا  يا  هعوـمجم  یغیلبت ، یگنهرف و  تامدـخ  هـئارا  رد  دوـخ  تلاـسر  ياتـسار  رد  دـجاسم  روـما  هـب  یگدیــسر  زکرم 
ییاوتحم تالوصحم و  هلـسلس  زا  يا  هقلح  رثا  نیا  تسا و  هدـید  كرادـت  ناضمر  كرابم  هاـم  تبـسانم  هب  ار  دـنمدوس  ياـهاوتحم 

.تسا هدومن  يروآدرگ  فیلأت و  راذگرثا  اویش و  یملق  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  نوگانوگ  ثحابم  هک  تسا 

تنواعم ياوتحم  نیمأت  دیلوت و  هرادا  رد  ردقنارگ  ناراکمه  دنمجرا و  نیققحم  ناگدنسیون و  تامحز  اه و  شالت  زا  ساپس  نمض 
دنمـشزرا تارظن  تاداهنـشیپ و  هداتفا و  لوبقم  تاعامج  مرتحم  همئا  هژیو  هب  ناـیمارگ  امـش  هاـگن  رد  رثا ، نیا  میراودـیما  یگنهرف ،

.دییامرفن غیرد  زکرم  یعامتجا  یگنهرف  تنواعم  رد  شیوخ  نامداخ  زا  ار  شیوخ 

11 ص :
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ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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يزاسدوخ -21

يزاس هزیگنا 

: تفگ هدیسر و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  تمدخ  يراصنا ، بطاح  نب  هبلعث  دیوگ : یم  یلهاب  هماما  وبا 
.دزاس رگناوت  ارم  دهد و  يزور  نم  هب  یلام  ات  هاوخب  ادخ  زا  ادخ ! لوسر  يا 

ار تمعن  رکش  دناوتب  هک  دهدب  یمک  لام  یسک  هب  ادخ  رگا  هبلعث ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ یبن 
ياج هب  ار  شتمعن  رکـش  هک  دـشاب  هتـشادن  ار  نآ  یئاناوت  وا  دـنک و  تمحرم  وا  هب  دایز  یئاراد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دروآ  ياج  هب 

.دروایب

رد مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  یشاب ؟ هّللا  یبن  دننام  هک  یتسین  یضار  وت  ایآ  دومرف : ترـضح  .درک  یئاعدتـسا  نینچ  رگید  راب  هبلعث 
اه هوک  زا  هرقن  الط و  لیس  هک  مهاوخب  نم  رگا  تسوا ، تردق  دی 

13 ص :

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 179ناهفصا   هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش دهاوخ  يراج  دوش ، يراج 

، دـنک تیاـنع  نم  هب  يداـیز  لاـم  هک  ینک  بلط  وا  زا  رگا  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  یئادـخ  هب  درک : ضرع  باوـج ، رد  هبلعث 
راب درک : اـعد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ .داد  مهاوخ  قح  ناـبحاص  هب  ار  دریگ  یم  قلعت  نآ  رب  هک  یعرـش  قوقح  ماـمت 
دایز هدرک و  لسن  دیلوت  یتدم  كدـنا  رد  اه  مرک  هک  هنوگ  نامه  دـیرخ ، يدنفـسوگ  هبلعث  .نک  يزور  دایز  یلام  ار  هبلعث  ایادـخ ،
هاگن شیاجنگ  تعـسو ، نآ  اب  هنیدم  ِعتارم  یتدم ، زا  دـعب  هک  يروط  هب  .دـش  دایز  درک و  دـلو  داز و  مه  دنفـسوگ  نآ  دـنوش ، یم 
يادا يارب  هک  تفرگ  الاب  شراک  ردق  نآ  دنار و  هنیدم  ياه  نابایب  زا  ینابایب  فرط  هب  ار  نادنفسوگ  هبلعث  .تشادن  ار  اه  نآ  يراد 

زاـب .دـش  یمن  رـضاح  تعاـمج  رد  ار  رگید  ياـهزامن  درازگ و  یم  تعاـمج  اـب  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  طـقف  هناـگ ، جـنپ  ياـهزامن 
زاب نادنفسوگ  .درازگ  یم  تعامج  اب  ار  هعمج  زامن  طقف  دش و  دایز  هبلعث  هلغـشم ي  دندرک و  دلو  داز و  اه  مرک  دننام  نادنفـسوگ 

.دوش رضاح  نآ  رد  تسناوتن  دنام و  مورحم  زین  هعمج  زامن  رد  تکرش  زا  اه  نآ  هب  یگدیسر  يارب  هبلعث  دندرک و  دلو  داز و 

هب دیرخ و  يدنفـسوگ  دنداد : خـساپ  دـنک ؟ یم  هچ  هبلعث  درک : لاؤس  باحـصا  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  يزور 
.تشادن ار  وا  نادنفسوگ  لمحت  شیاجنگ و  هنیدم  هک  داد  تکرب  وا  هب  ردق  نآ  دنوادخ  امش  ياعد 

ار هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  ءانثا  نیمه  رد  .هبلعث  رب  ياو  هبلعث » حیو  ای  : » دومرف راب  هس  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 
: داتسرف ورف 

َّنِإ ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  »

14 ص :
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یگزیکاپ هقدص ، نآ  هلیـسو  هب  ینک و  كاپ  ار  اه  نآ  ات  ریگب  هقدص  تاکز و  نانآ  لاوما  زا  دـمحم ! يا   ) (1)« ْمَُهل ٌنَکَس  َکَتالَص 
( .تسا شمارآ  نانآ  يارب  وت  ياعد  انامه  نک ، اعد  ناشیارب  و  ینک ، دایز  ار  نانآ 

ار ناناملسم  زا  رفن  ود  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  .داتـسرف  ورف  ار  هقدص  زا  تابجاو  ضیارف و  دنوادخ  هلیـسو  نیدب  و 
زا سک  نالف  هبلعث و  دزن  دومرف : ود  نآ  هب  ترضح  .دنریگب  هقدص  هنوگچ  هک  تشون  نانآ  يارب  هدرک و  نییعت  هقدص  نتفرگ  يارب 
دزن ءادتبا  دـندوب ، تاکز  لوصو  رومأم  هک  رفن  ود  نآ  .دـنروایب  دـنریگب و  ار  ناشلاوما  هب  قلعتم  تاکز  نانآ  زا  دـنورب و  میلـس  ینب 
یم نم  زا  هک  يزیچ  نیا  تفگ : هبلعث  .دـندناوخ  وا  يارب  ار  یمارگ  ربمغیپ  طخ  تسد  دـندرک و  تاکز  هبلاطم  وا  زا  دـندمآ و  هبلعث 

ار اه  فرح  نیا  نم  .تسا  هیزج  ياتمه  دـشابن ، هیزج  حیرـص  روط  هب  رگا  تسا و  هیزج »  » هکلب تسین ، هقدـص  تاـکز و  دـیهاوخ ،
.دیئایب ًادعب  منکب ، رکف  هراب  نیا  رد  نم  ات  دیورب  امش  .مناد  یمن 

تاکز هک  تسا  هدومرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمغیپ  دنتـشاد  راـهظا  دـنتفر و  دوب ، میلـس  ینب  زا  هک  يدرم  دزن  ناـنآ 
ناگداتسرف میدقت  دروآ و  نوریب  هلگ  زا  دیزگرب و  تاکز  يارب  ار  دوخ  نارتش  نیرتهب  یئور ، هداشگ  اب  درم  نآ  .هدب  ار  دوخ  لاوما 

یم هقدص  يارب  هک  ینارتش  نیا  دنتفگ : دندید  ار  هدیزگرب  نارتش  نآ  نانآ  هک  یتقو  .درک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن 
.میریگب هقلعتم  تاکز  زا  رتدایز  هک  میرادن  تیرومأم  ام  تسا و  رتشیب  دریگ ، یم  قلعت  وت  لاوما  هب  هک  يا  هقدص  زا  یهد ،

15 ص :
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.مدونشخ مه  راک  نیا  هب  مداد و  ار  دوخ  نارتش  نیرتهب  بلق  میمص  زا  نم  .دیریگب  یلب ، تفگ : هدنهد  تاکز  درم 

؟ تسا هتـشون  هچ  نآ  رد  منیبب  ات  دیهدب  ار  ربمغیپ  هتـشون  تفگ : هبلعث  .دـندمآ  هبلعث  دزن  ًاددـجم  تاکز ، لوصو  زا  سپ  رفن  ود  نآ 
نیا رد  مه  زاب  ات  دـیورب  اًلعف  دـشاب ! یم  هیزج  ياتمه  ای  تسا  هیزج  هکلب  تسین ، تاـکز  نیا  تشاد : راـهظا  هماـن  نآ  تئارق  زا  سپ 

.منک رکف  هراب 

.دندیسر ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تمدخ  دنتشگرب و  رومأم  ود  نآ 

، دـنیوگب ار  دادـیور  دـننک و  تبحـص  نانآ  هکنآ  زا  لبق  دـید ، ار  ود  نآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  هک  یماگنه 
دنوادـخ زا  درک و  ریخ  ياعد  دوب ، هداد  نارتش  نیرتهب  زا  ار  دوخ  تاـکز  هک  میلـس ، ینب  درم  نآ  يارب  سپـس  .هبلعث  رب  ياو  دومرف :

دوخ و تیرومأم  هجیتن  زا  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ ربمغیپ  هقدص ، لوصو  ِنارومأم  نآ  .دومن  اعدتـسا  تکرب  وا  يارب 
: داتسرف ورف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  دنوادخ  سپ  .دنتخاس  هاگآ  دندوب ، هدرک  یمیلس  ینب  درم  نآ  هبلعث و  هک  یلمع 

(2).(1)« َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب   » ات ِِهلْضَف »...  ْنِم  اناتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَهاع  ْنَم  ْمُْهنِم  «َو 

هشیدنا عانقا 

هراشا

ياه ناسنا  هک  تسا  يا  هلئسم  سفن ، بیذهت  يزاسدوخ و 

16 ص :

یلا 77 تایآ 75  هبوتلا ، - 1
310 ص : تایآ ، لوزن  نأش  یمالسا ، رفعج  دمحم  - 2
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: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نامه  .دراد  لابند  هب  یمهم  هجیتن  سفن ، ِندش  بذهم  هک  ارچ  دنتسه ، نآ  لابند  هب  نمؤم 

(1) .یَّکَزَت ْنَم  ُءازَج  َِکلذ  اهیف َو  َنیِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج 

یناسک شاداپ  تسا  نیا  دنا و  هنادواج  نآ  رد  هک  تسا  يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد ]   ] ِریز زا  هک  تسا  يرادیاپ  ياه  تشهب  نآ ]  [و 
.دنا هدرک  كاپ  اه ] یگدولآ  زا  حلاص  لمع  نامیا و  اب   ] ار دوخ  هک 

دیاب اعد  شالت و  اب  نمؤم  ناسنا  هک  دراد  دوجو  يزاسدوخ  هار  رس  رب  يددعتم  عناوم  تسین و  يا  هداس  ریسم  يزاسدوخ  ریـسم  هتبلا 
: مینک یم  نایب  اجنیا  رد  ار  يزاسدوخ  عناوم  زا  یخرب  .درادرب  هار  رس  زا  ار  عناوم  نیا 

ناهانگ ندش  هتشابنا  . 1

هبوت رگا  دوش و  یم  فرطرب  درک ، هبوت  رگا  .ددرگ  یم  ادیپ  شبلق  رد  یهایـس  هطقن  دوش ، بکترم  یهانگ  يا  هدـنب  هاگ  ره  دومرف :
دنوادـخ و  دریم ، یم  رایـسب  هانگ  هایـس و  بلق  اب  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  بلق  همه  یهایـس  مک  مک  دـیآ و  یم  هانگ  يور  هاـنگ  درکن ،

: دیامرف یم  نانآ  هرابرد 

« .هدومن داجیا  يا  هدرپ  هتشگ و  هریچ  نانآ  ياه  لد  رب  ناشتشز  ياهراک  یکیرات و   » (2)  « َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  »

17 ص :

هیآ 76 هط ، - 1
هیآ 14 نیففطملا ، - 2
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ار هطبار  دیامن و  حالصا  ار  دوخ  دنک و  هبوت  ات  دیامن  ایند  هب  تعجر  بلط  ادخ  زا  درادنپ و  هدرم  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  لقاع  سپ 
(1) .دیامن حالصا  ار  دوخ  ات  دریگ  یم  ار  وا  تسد  ادخ  هک  تساجنیا  دنک ، عطق  ناطیش  اب 

يویند ياه  یگتسباو  . 2

ِماَعَّطلا َو ُبُح  ِهَساَئِّرلا َو  ُبُح  اَْینُّدـلا َو  ُبُح  ٌّتِس  ِِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َیِـصُع  اَـم  َلَّوَأ  َّنِإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق 
(2) .ِءاَسِّنلا ُّبُح  ِهَحاَّرلا َو  ُّبُح  ِمْوَّنلا َو  ُّبُح 

: دوب تفص  شش  تفرگ ، ماجنا  ادخ  تیصعم  نآ  هلیسو ي  هب  هک  يزیچ  نیلّوا  دندومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
.نز هب  هقالع  یتحار ، هب  هقالع  باوخ ، هب  هقالع  اذغ ، هب  هقالع  تسایر ، ، هب  هقالع  ایند ، هب  هقالع 

يروخرپ . 3

اَذِإ َّزَع  َّلَج َو  ِهَّللا  َنِم  ُدـْبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُبَْرقَأ  ِِهلْکَأ َو  ْنِم  یَغْطََیل  َنْطَْبلا  َنِإ  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَـق  َلاَـق : مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
.ُُهنَْطب َأَلَْتما  اَذِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُضَْغبَأ  ُُهنَْطب َو  َّفَخ 

هک تسا  یماگنه  ادـخ  هب  هدـنب  لاوحا  نیرت  کیدزن  .دـنک  یم  نایغط  يروخرپ  رثا  رد  مکـش  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
شمکش هک  تسا  یتقو  تالاح  نیرتدب  و  دشاب ، یلاخ  شمکش 

18 ص :

46 ص : ج 1 ، باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ  یملید ، دمحم  نب  نسح  - 1
289 ص : ج 2 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  - 2
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.دشاب ُرپ 

(1) .ُعُّوَجَّتلا اَِهتَداَع  ِرْسَک  ِسْفَّنلا َو  ِرْسَأ  یَلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نینچمه 

.دشاب یم  وا  ياه  تداع  نتسکش  سفن و  لرتنک  يارب  کمک  نیرتهب  یگنسرگ 

سفن ياوه  زا  يوریپ  . 4

(2)« .ِهَّللا ِلیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ال  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

.دنک یم  فرحنم  ادخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ  سفن  ياوه  زا 

نتفگ نخس  دایز  . 5

ِکنیِد ِْرمَأ  یَلَع  ََکل  ٌنْوَع  ِنیِطاَیَّشِلل َو  ٌهَدَرْطَم  ُهَّنِإَف  ِتْمَّصلا  ِلوُِطب  َْکیَلَع  دومرف : رذوبا  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
(3).

ظفح يارب  تسا  یبوخ  کـمک  توکـس  .دوش  یم  رود  وت  زا  ناطیـش  هلیـسو  نیدـب  اریز  منک ، یم  شرافـس  توکـس  لوط  هب  ار  وت 
.نید

وا زا  تیعبت  ناطیش و  ریسم  نتخانشن  . 6

ِتاَوُطُخ ْاوُِعبَّتَت  َال  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَُّهیَأَی  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 

19 ص :

494 ص : ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  یطساو ، یثیل  دمحم  نب  یلع  - 1
هیآ 26 هروس ص ، - 2

526 ص : ج 2 ، لاصخلا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 3

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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اًدـَبَأ َو ٍدَـحَأ  ْنِّم  ُمکنِم  َیکَز  اَم  ُُهتَمْحَر  َو    ْ ُمْکیَلَع ِهَّللا  ُلْضَف  َالَْول  ِرَکنُْملا َو  ِءاَشْحَْفلِاب َو  ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  ِْعبَّتَی  نَم  ِناَْطیَّشلا َو 
(1) .مِیلَع ٌعیَِمس  ُهَّللا  ُءاَشَی َو  نَم    ِ ّیکَُزی َهَّللا  َّنَِکل 

وا هک ]  دنادب   ] دهن ناطیـش  ياه  ماگ  ياج  رب  ياپ  سک  ره  و  دیهنم ، ناطیـش  ياه  ماگ  ِیپ  زا  ياپ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
، دش یمن  كاپ  امـش  زا  سک  چـیه  زگره  دوبن ، امـش  رب  شتمحر  ادـخ و  لضف  رگا  و  دراد ، یماو  دنـسپان  لامعا  يراک و  تشز  هب 

.تساناد ِياونش  هک ]  تس   ] ادخ دنادرگ و  یم  كاپ  دهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسادخ  نیا ]   ] یلو

دنوادخ اب  ینکش  نامیپ  . 7

َال ُهَّللا َو  ُمُهُمِّلَُکی  َال  ِهَرِخَْالا َو  ِیف  ْمَُهل  َقاَلَخ  َال  َکَئلْوُأ  ًالِیلَق  اًنَمَث  ْمِِهناَْمیَأ  ِهَّللا َو  ِدـْهَِعب  َنوَُرتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ 
(2) .مِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَُزی َو  َال  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُظنَی 

اب تمایق  زور  ادخ  تسین و  يا  هرهب  ترخآ  رد  ار  نانآ  دنشورف ، یم  يزیچان  ياهب  هب  ار  دوخ  ياهدنگوس  ادخ و  نامیپ  هک  یناسک 
.تشاد دنهاوخ  كاندرد  یباذع  و  دنادرگ ، یمن  ناشکاپ  و  درگن ، یمن  ناشیا  هب  و  دیوگ ، یمن  نخس  نانآ 

قفشم تسود  نورد و  زا  یظعاو  نتشادن  . 8

ِهِسْفَن ْنِم  ٌرِجاَز  ِِهْبلَق َو  ْنِم  ٌظِعاَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  مالسلا ) هیلع   ) ُقِداَّصلا َلاَق 

20 ص :

هیآ 21 رونلا ، - 1
هیآ 77 نارمع ، لآ  - 2

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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(1)  . ِهُِقنُع ْنِم  ُهُّوُدَع  َنَکْمَتْسا  ٌدِشُْرم  ٌنیِرَق  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 

وا يارب  هدننک  تیاده  تسود  و  دـشاب ، هتـشادن  شـسفن  زا  یعنام  و  شبلق ، زا  یظعاو  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.دوش یم  راوس  ششود  رب  شنمشد  دشابن ،

دناوتب هک  تسا  دیما  دشاب ، هتـشاد  زین  عناوم  نیا  عفر  رد  یعـس  دهد و  ماجنا  سفن  بیذهت  يارب  ار  شیوخ  شالت  نمؤم ، ناسنا  رگا 
.ددرگ طلسم  شدوخ  رب  هدومن و  بیذهت  ار  شسفن 

يزاسراتفر

هدنرادرب ي رد  هک  دشاب  یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ِّمهم  رایسب  ياه  لمعلا  روتسد  زا  یکی  يرـصب ، ناونع  تیاور 
.تسا هدش  رداص  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ینارون  بتکم  ناوریپ  یمامت  هدافتـسا ي  تهج  هدوب و  سفن  بیذهت  رد  عیدب  زغن و  یتاکن 

یلع ازریم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  هلمج  زا  دنا ؛ هتشاد  فیرش  تیاور  نیا  هب  یصاخ  مامتها  قالخا ، ِناگرزب  املع و  افرع ، زا  يرایـسب 
یم ًارارک  دننک و  لمع  دنـسیونب و  ار  نآ  هک  دنداد  یم  روتـسد  دوخ  نادرگاش  نادـنمتدارا و  هب  هیلع ) هللا  همحر   ) ییابطابط یـضاق 

هب مازتلا  نودب  ار  دوخ  نادرگاش  و  .دینک » هعلاطم  ار  نآ  راب  ود  یکی  يا  هتفه  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ  بیج  رد  ار  نآ  دیاب  : » دندومرف
.دنتفریذپ یمن  تیاور  نیا  نومضم 

یمامت يدنم  هرهب  يارب  ار  فیرش  تیاور  نیا  زا  یشخب  ًالیذ 

21 ص :

402 ص : ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
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.مینک یم  رکذ  هللا  یلا  كولس  ناقاتشم 

: تفگ تشذگ  یم  لاس  راهچ  دون و  شرمع  زا  هدوب و  هدروخ  لاس  يدرمریپ  هک  يرصب  ناونع 

دیما دیامرف و  ما  يزور  امش  ملع  زا  دنک و  نابرهم  نم  هب  تبـسن  ار  امـش  بلق  هک  متـساوخ  دنوادخ  زا  متـشاد : هضرع  ترـضح  هب  »
.دیامرف تباجا  ما  هتساوخ  امش  فیرش  دوجو  هرابرد  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  مراد 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  هک  دریگ  یم  رارق  یسک  بلق  رد  تسا و  رون  ملع  .تسین  نتخومآ  هب  ملع  هللادبعابا ! يا  دندومرف : ترضح 
یهاوخب تدوخ  دوجو  رد  ار  یگدنب )  ) تیّدوبع تقیقح  دیاب  ادتبا  یهاوخ  یم  ملع  رگا  نیاربانب  .دـشاب  هدومرف  هدارا  ار  وا  تیادـه 

ارم دندومرف : .فیرـش  يا  مدرک : ضرع  .دنامهفب  وت  هب  ار ) ملع   ) ات نک  مهف  بلط  دنوادخ  زا  ینک و  بلط  ندرک ، لمع  اب  ار  ملع  و 
: تسا زیچ  هس  دندومرف : تسیچ ؟ یگدنب  تیّدوبع و  تقیقح  هللادبعابا ! يا  متفگ : .نزب  ادص  هللادبعابا 

دنرادـن یکِلم  ناگدـنب  هک  ارچ  .دـنیبن  یتیکلم  شدوخ  يارب  تسا ، هدرپس  وا  هب  راـگدرورپ  هک  هچنآ  دروم  رد  ادـخ  هدـنب  هکنیا  - 1
فرـصم  ) دهد یم  رارق  ییاج  رد  ار  نآ  دننیب و  یم  دنوادخ  ِنآ  زا  ار  لاوما  همه  و  تسا ) یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یقیقح  کلام  )

.تسا هدومرف  رما  دنوادخ  هک  دنک ) یم 

( .دناد یم  دنوادخ  تسد  رد  ار  یعقاو  ریبدت  تحلصم و   ) .دنک یمن  ریبدت  یشیدنا و  تحلصم  شدوخ  يارب  ادخ  هدنب  - 2

22 ص :
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.دوش یم  روصحم  دنوادخ  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  رد  وا  لاغتشا  مامت  - 3

رد شیارب  ندرک  قافنا  تروص  نیا  رد  دنیبن ، شدوخ  يارب  یتیکلم  تسا ، هدرپس  وا  هب  راگدرورپ  هک  هچنآ  رد  ادـخ  هدـنب  رگا  سپ 
لمحت دوش ) لـکوت  لـها  و   ) درپسب شّربدـم  هب  ار  شروما  ریبدـت  هک  یتقو  و  دوش ؛ یم  ناـسآ  تسا  هدومرف  رما  دـنوادخ  هک  يزیچ 

يارب یتصرف  رگید  دشاب ، لوغـشم  تسا  هدرک  یهن  رما و  دنوادخ  هچنآ  هب  هک  ینامز  و  ددرگ ؛ یم  ناسآ  شیارب  ایند  ياه  تبیـصم 
.دنک یمن  ادیپ  مدرم  هب  یشورف  رخف  ییامندوخ و 

رگید و  دوب ؛ دنهاوخ  کچوک  شرظن  رد  مدرم  سیلبا و  ایند و  دیامرفب ، یمارگ  تلصخ )  ) هس نیا  اب  ار  هدنب  دنوادخ  هک  یتقو  سپ 
شرمع دهاوخ و  یمن  تسا  مدرم  دزن  هک  ار  هچنآ  یبلط و  هاج  تّزع و  يارب  مدرم و  هب  تاهابم  رخف و  یهاوخ و  هدایز  يارب  ار  ایند 

.دنارذگ یمن  یگدوهیب  هب  ار 

ِضْرَْألا َو ِیف  اُولُع  َنوُدیُری  َنیذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  : » دـیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تساوقت  هجرد  نیلوا  نیا 
(1)« َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ًاداسَف َو  ال 

ِماجنارس میداد و  رارق  دندرگ ، یمن  داسف  لابند  دنرادن و  يزاورپ  دنلب  دصق  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  هک  تسا  ترخآ  يارـس  نآ  »
« .تسا اوقت  اب  مدرم  يارب  کین ،

هیصوت ي اه  نآ  هک  منک  یم  تیصو  زیچ  ُهن  هب  ار  وت  دندومرف : دییامرفب ، يا  هیصوت  نم  هب  هللادبعابا ! يا  مدرک : ضرع 

23 ص :

هیآ 83 صصقلا ، - 1
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.مراتساوخ اه  نآ  هب  لمع  رد  ار  وت  تیقفوم  دنوادخ  زا  .تسا  هللا  یلا  كولس  ریس و  نادنموزرآ  همه  هب  نم 

شناد ملع و  رد  رگید  رما  هس  تسا و  ربـص  يراـبدرب و  ملح و  رد  نآ  دروـم  هس  تسا و  سفن  تیبرت  تضاـیر و  رد  نآ  دروـم  هـس 
ار مبلق  نم  دـیوگ : یم  يرـصب  ناونع  .ینک  یتسـس  اهنآ  هب  لمع  رد  ادابم  راپـسب و  رطاخ  هب  نک و  ظـفح  ار  اـیاصو  نیا  سپ  .تسا 

.مدرک هدامآ  ترضح ) ملع  يریگارف  يارب  )

تقامح و بجوم  نوچ  يرادـن ، اهتـشا  نآ  هب  هک  يروخب  ار  يزیچ  ادابم  - 1 تسا : سفن  تضایر  رد  هچنآ  اما  دندومرف : ترـضح 
لوسر ثیدح  دـشاب و  لالح  ادـخ و  مان  اب  يدروخ ، ییاذـغ  هک  ینامز  .روخن 3 - يزیچ  يدشن  هنـسرگ  ات  و  .دوش 2 - یم  یناداـن 

سپ .تسا  هدرکن  ُرپ  ار  شمکـش  زا  رتدب  یفرظ  چیه  یمدآ  دندومرف : هک  شاب  هتـشاد  دای  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ
.دهد رارق  سفنت  يارب  ار  موس  کی  بآ و  يارب  ار  موس  کی  و  ماعط ، يارب  ار  شمکش  موس  کی  دروخب ، اذغ  دش  راچان  رگا 

: تسا يرابدرب  ملح و  رد  هک  يدروم  هس  نآ  اما 

تفع  ) .يونش یمن  مه  نخـس  کی  ییوگب  ات  هد  رگا  وگب : وا  هب  .يونـش  یم  ات  هد  ییوگب  یکی  رگا  هک  تفگ  وت  هب  یـسک  رگا  - 1
ارم مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ییوگ  یم  تسار  رگا  وگب : وا  هب  داد  یمانـشد  وت  هب  یـسک  رگا  - 2 زیهرپب ) عازن  زا  شاب و  هتـشاد  مالک 
هب ار  وا  وت  درک ، مانـشد  هب  دـیدهت  ار  وـت  یـسک  رگا  و  .دـشخبب 3 - ار  وت  مهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  ییوـگ  یم  غورد  رگا  دـشخبب و 

یهاوخریخ

24 ص :
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.هدب هدعو  شتاعارم  و  تیحصن ) )

: تسا شناد  ملع و  رد  هک  رگید  رما  هس  نآ  اما  و 

ساسا رب  ادابم  .ینک 2 - لاوئـس  ناشندرک  ناحتما  نتخادـنا و  تمحز  هب  يارب  اداـبم  سرپب و  ناـملاع  زا  یناد  یمن  هک  ار  هچنآ  - 1
نامه .نکن 3 - اهر  ار  طایتحا  ریـسم  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  روما  یماـمت  رد  يرادـن و  ملع  هک  ینزب  يراـک  هب  تسد  ییأردوخ ،

.نکن مدرم  روبع  لپ  ار  دوخ  ندرگ  زیهرپب و  ملع ) نودب  ياوتف   ) نداد اوتف  زا  ینک ، یم  رارف  هدنرد  ریش  زا  هک  هنوگ 

تـشذگ رب  هک  متـسه  يدرم  نم  هک  ارچ  نکن ، بارخ  ار  نم  رکذ  مدرک و  یهاوخریخ  وـت  يارب  نم  هک  ورب  زیخرب و  هللادـبعابا ! يا 
(1)« .دنک یم  يوریپ  تیاده  زا  هک  یسک  رب  مالس  مراد و  تقد  مرمع 

ساسحا شرورپ 

: دنیامرف یم  يزاسدوخ  هرابرد  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم 

روط هب  .تسا  تکاله  یتخبدـب و  هب  توعد  شتآ و  هب  توعد  دـناشکب ، تاّذـل  رد  یگتخیـسگ  ماـجل  هب  ار  ناـسنا  هک  یتوعد  ره  »
هب .تسا  لیبق  نیا  زا  مه  هزور  هک  تسا ، ذـیاذل  نیا  زا  سفن  ّفک  تهج  رد  یهلا ، ياه  توعد  امکح ، توعد  اـیبنا ، توعد  یّلک ،

نیرمت هام  نیا  رد  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا ؛ هدش  هدرمـش  بسانم  هنحـص ي  کی  ناضمر  هام  ام ، تایاور  رد  هک  تسا  رطاخ  نیمه 
دنک و

25 ص :

325 ص : صنلا ، رابخألا ، ررغ  یف  راونألا  هاکشم  یسربط ، نسح  نب  یلع  - 1
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: دیامرف یم  ملـسم » نب  دّـمحم   » هب باطخ  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تیاور  کی  .دـیوگ  كرت  ار  ناهانگ  هعومجم ي 
قداص ماما   (1) «. كرـشب كرعـش و  كدـلج و  کمد و  کمحل و  کناسل و  كرـصب و  کعمـس و  مصیلف  تمـص  اذا  دّـمحم ! ای  »
ییانیب دشاب ، ریگ  هزور  وت  ییاونش  دیاب  يریگ ، یم  هزور  یتقو  هک  دنیامرف  یم  ناشدوخ  کیدزن  درگاش  رای و  نیا  هب  مالسلا ) هیلع  )

ياه ناـسنا  ییوگن ، غورد  دـشاب ؛ راد  هزور  وت  هرـشب ي  يوم و  تسوپ و  نوخ و  تشوگ و  دریگب ، هزور  وت  ناـبز  دریگب ، هزور  وت 
یهاوخدب ینکن ، تسرد  هئطوت  یمالـسا  هعماج ي  ناملـسم و  ناردارب  يارب  ینکن ، اوغا  ار  هداس  ياه  لد  ینکن ، الب  راچد  ار  نمؤم 

زا دوـخ ، سفن    ّ ِفـک اـب  ناـضمر  هاـم  رد  هک  یناـسنا  .ینک  يراد  تناـما  ینکن ، یـشورف  مـک  ینزن ، تـمهت  ینکن ، یلددـب  ینکن ،
اضعا و همه ي  و  دوخ ، شوگ  دوخ ، مشچ  دوخ ، ناـبز  دـیاب  دریگ ، یم  هزور  یـسنج  یناـسفن و  تاّیهتـشم  ندـیماشآ و  ندروخ و 

یم تیاور  هلاـبند ي  .دراـگنیب  ناـهانگ  زا  هدـیزگ  يرود  لاـعتم و  يادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  دـنادب و  راد  هزور  ار  دوـخ  حراوـج 
هام زور  .دشابن  يّداع  ياهزور  لثم  دـشابن ؛ وت  رطف  زور  لثم  وت ، هزور ي  زور   (2) ؛» كرطف مویک  کموص  موی  نوکی  و ال  : » دیامرف

منتغم ار  تصرف  نیا  ینک و  هّجوت  سفن  تیبرت  هب  دـیاب  .يدرک  راتفر  يّداـع  ياـهزور  رد  هک  ینک  راـتفر  هنوگ  ناـمه  مه  ناـضمر 
.يرامشب

26 ص :

350 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نب  دمحم  - 1
نامه - 2
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(1) «. مثأملا رئاس  نع  سمخلا  ساوحلا  كاسما  سفّنلا  موص  : » دیامرف یم  رگید  یتیاور  کی  رد 

ناسنا سفن  هزور ي  .تسا  مکش  هزور ي  مسج و  هزور ي  زا  ریغ  سفن ، هزور ي  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا 
هـمه ي زا  لد   (2) ؛» رّـشلا بابـسا  عیمج  نم  بلقلا  ّولخ  و   » .دـننک كاـسما  ناـهانگ  زا  وا  هناـگجنپ ي  ساوح  همه ي  هک  تسا  نیا 
، تهج نیا  رد  .مینک  شغ  ّلغ و  یب  فاص و  ار  لد  ادخ ، ناگدنب  اب  لاعتم و  يادـخ  اب  .دوش  یلاخ  داسف  ّرـش و  بابـسا  تابجوم و 

(3) .تسه يدایز  تایاور 

هضور

هک ییاقآ  .دش  نیقتملا  ماما  ات  داد ، ماجنا  نآ  يالعا  دح  رد  ار  سفن  بیذهت  يزاسدوخ و  هک  تسا  یتیصخش  تداهش  بش  بشما 
(5)، تسا ربمایپ  تما  ردپ  (4) و  تسا میقتسم  طارص 

.هداتفا تداهش  رتسب  رد  لاح 

تبرـض ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  نوچ  تفگ : هتابن  نب  غبـصا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  دیفم و  خیش 
عمج ناشیا  هناخ  ِرد  يولج  ترـضح ، نآ  باحـصا  زا  یهورگ  اب  هلفغ  نب  دـیوس  ینادـمه و  ثراح  نم و  دـندرب ، هناخ  هب  دـندز و 

، میدش

27 ص :

305 ص : ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  یطساو ، یثیل  دمحم  نب  یلع  - 1
نامه - 2

خروم 12/10/76 هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 3
28 ص : ج 1 ، یمقلا ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 4

332 ص : صنلا ، یلامألا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 5
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دمآ و نوریب  هناخ  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سپ  .میتسیرگ  همه  ام  دش ، دنلب  ترـضح  نآ  هناخ ي  لخاد  زا  هیرگ  يادـص  نوچ 
: تفگ

راب .مدنام  ترضح  نآ  هناخ  ِيولج  نم  .دنتفر  تعامج  نآ  دیدرگرب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  هک  دیوگ  یم  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 
: دومرف دمآ و  نوریب  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  زاب  متـسیرگ ، زین  نم  مدینـش و  ترـضح  نآ  هناخ  زا  نویـش  يادـص  رگید 
، درادن نتفر  تّوق  میاپ  دنک و  یمن  يرای  مناج  هک  هّللا  لوسر  نبای  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ : دـیدرگرب ؟ دوخ  ياه  هناخ  هب  هک  متفگن 

.متسیرگ رایسب  سپس  .تفر  مناوت  یمن  یئاج  هب  منیبن  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ات  و 

( مالّـسلا هیلع   ) یلع مدید  مدش  لخاد  نوچ  .دیبلط  هناخ  نوردنا  هب  ارم  دمآ و  نوریب  ینامز  كدنا  زا  دعب  هدـش و  لخاد  ناشیا  سپ 
، تسا هتفر  شرس  زا  هک  ینوخ  تدش  زا  شکرابم  يور  و  دنا ، هتسب  شکرابم  رس  رب  يدرز  لامتسد  دنا و  هداد  هیکت  اه  شلاب  رب  ار 

(1) .شکرابم گنر  ای  دوب  رتدرز  شلامتسد  متسنادن  هک  هدش  درز  نانچ 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هب  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تلادع  اوقت و 

مهاوخ صاصق  مهاوخ  رگا  منامب ، هدـنز  نم  رگا  .دـینک  تیاعر  وکین  ار  وا  دـیهدب و  بآ  ماعط و  ار  وا  دـینک و  سبح  ار  مجلم  نبا 
وا هب  تبرض  کی  زا  شیب  دیئامن  وا  نتشک  مزع  رگا  و  تسامش ، اب  رایتخا  مورب  ایند  زا  رگا  و  دومن ، مهاوخ  وفع  مهاوخ  رگا  درک و 

28 ص :

ص:326 نویعلا ، ءالج  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
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(1) .دیربم ار  وا  ءاضعا  ینیب و  شوگ و  و  دینزن ،

ما هدوب  مدمه  هاچ  اب  اه  لاس 

ما هدوب  متام  جنر و  نیشنمه 

یگدنز بات  چیپ و  رد  اه  لاس 

ما هدوب  مغ  هنیرید ي  مدمه 

دنهد یم  تداهش  اه  ینامسآ 

ما هدوب  مکحم  صرق و  منید  يور 

سای مشچ  زا  راهب  هدجه  زا  سپ  نم 

ما هدوب  من  من  ناراب  دهاش 

نم هک  متفگ  مه  هاچ  اب  اهراب 

ما هدوب  مخ  یتماق  رادغاد 

درک ریپ  ار  نم  دوب  ارهز  غاد 

درک ریس  ایند  ار ز  نم  شا  هّصغ 

29 ص :

ص:325 نویعلا ، ءالج  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
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30 ص :
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ترفغم تمحر و  بش  -22

يزاس هزیگنا 

نآ دومرف : ماما  .درک  لاؤس   (1)« هَکراَبُم ٍهَلَیل  ِیف  ُهاَنلَزنأ  اَّنإ  (: » ّلج ّزع و   ) يادخ لوق  ینعم  هرابرد  مالّـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  نارمح 
هدـشن لزان  ردـق  بش  رد  زج  نآرق  و  تسا ، هام  نآ  رخاوا  بش  هد  رد  ناضمر  هام  رد  لاس  ره  نآ  و  تسا ، ردـق  بش  كرابم ، بش 

(2) «. ٍمیِکَح ٍرمأ  ُّلُک  ُقَرُفی  اَهِیف  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ّلج ) ّزع و   ) يادخ تسا ،

هدنیآ لاس  ات  لاس  نآ  رد  هک  قزر  ای  لجا  ای  دولوم  ای  تیصعم ، ای  تعاط  ای  ّرش ، ای  ریخ  زا  يزیچ  ره  ردق  بش  رد  دومرف : ترـضح 
و

31 ص :

هیآ 3 ناخدلا ، - 1
هیآ 4 ناخدلا ، - 2
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يرما زیچ  نآ  دـسرب ، اـضق  ياـضما  هب  دوش و  ریدـقت  بش  نآ  رد  هک  زیچ  ره  سپ  دوش ، یم  رّدـقم  دـبای  یم  قّقحت  دـعب  ردـق  بش 
.تسا یتّیشم  نآ  هرابرد  ار  ّلج ) ّزع و   ) يادخ و  تسا ، ریذپان  فّلخت  یمتح و 

لمع هب  رظاـن  هیآ  نیا  دومرف : تسیچ ؟  (1)« تسا رتـهب  هاـم  رازه  زا  ردـق  بش  : » دومرف هک  یهلا  ناـیب  نیا  ینعم  متفگ  تفگ : يوار 
هب ناشیا  تخاس ، یم  فعاضم  نینمؤم  يارب  ار  تانـسح  یلاعت ) كرابت و   ) يادخ هک  دوب  نآ  هن  رگا  و  تسا ؛ ردق  بش  رد  حـلاص 

(2) .دزاس یم  فعاضم  ناشیا  يارب  ار  تانسح  ّلج ) ّزع و   ) يادخ یلو  دندیسر  یمن  باوث  تلیضف و  لامک 

: تسا هدش  لقن  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ردق  بش  هرابرد  نینچمه 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تمدخ   (3)، باحصا زا  نت  ود  يزور  دومرف : یم  رایسب  هک  دوب  نآ  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هویش ي 
هروس نیا  يارب  دـنتفگ : ود  نآ  هکنیا  ات  درک  یم  توالت  هیرگ  عوشخ و  اب  ار  هانلزنا » انا   » هروس ترـضح  نآ  دـندوب و  رـضاح  ملس )

هب هدید و  دوخ  مشچ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  يارب  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا ؟ كزان  تلد  تخـس  هچ 
.درک دهاوخ  تفایرد  نم  زا  دعب  مالّسلا )) هیلع   ) یلع هب  هراشا   ) درم نیا  لد  هک  تسیزیچ  نآ  يارب  ما و  هدیمهف  دوخ  لد 

ربمایپ دید ؟ دهاوخ  هچ  وا  دیدید و  هچ  امش  دنتفگ : یم  ود  نآ 

32 ص :

هیآ 3 ردقلا ، - 1
158 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 2

مود لوا و  هفیلخ  - 3
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(1)« ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت   » درک یم  شقن  اه  نآ  يارب  كاخ  يور 

یم اج  رب  يزیچ  اـیآ  يرما » ره  (: » لـج زع و   ) يادـخ هدومرف  زا  سپ  دومرف : یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  سپس 
رب هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : یم  دننک ؟ یم  لزان  ار  يرما » ره   » یسک هچ  رب  دیناد  یم  ایآ  دومرف : یم  ربمایپ  هن ، دنتفگ : یم  ود  نآ  دنام ؟

لوسر يرآ ، دنتفگ : یم  ود  نآ  تسه ؟ زین  نم  زا  دـعب  ردـق ، بش  ایآ  یلو  دومرف : یم  سپـس  .تسا  تسرد  يرآ  دومرف : یم  امش ،
؟ یسک هچ  رب  دومرف : یم  يرآ ، دنتفگ : یم  دوش ؟ یم  لزان  بش  نآ  رد  رما  نیا  ایآ  دومرف : یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ

.میناد یمن  ام  دنتفگ : یم 

.تسا درم  نیا  نم ، زا  دعب  سک ، نآ  دینادب : دیناد ، یمن  رگا  دومرف : یم  هتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  رس  ربمایپ  سپس 

يور زا  ار  بش  نیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  رفن  ود  نآ  هک  یتسار  هب  دندومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
(2) .دنتخانش یم  داتفا ، یم  ناشلد  هب  بش  نآ  رد  هک  یساره  تدش 

هشیدنا عانقا 

نارفغ ردق ، بش  رد  دنوادخ  .تسا  ردق  بش  هداد ، رارق  شناگدنب  تشگزاب  هبوت و  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاه  تیعقوم  زا  یکی 
يردق هب  نارفغ  نیا  دیامن و  یم  شناگدنب  بیصن  ار  شیوخ 

33 ص :

هیآ 4 ردقلا ، - 1
249 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  - 2

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 179ناهفصا   هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15895/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15895/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالسا یمارگ  ربمایپ  هکنانچ  .تسا  دنوادخ  تمحر  عیسو  هریاد  زا  ندش  جراخ  يانعم  هب  دوشن ، یسک  لماش  رگا  هک  تسا  هدرتسگ 
: دندومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

(1) .ُهَّللا ُهَدَْعبَأَف  َُهل  ْرَفُْغی  ْمَلَف  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  َكَرْدَأ  ْنَم 

تمحر زا   ] ار وا  ادـخ  سپ  دوشن ] عقاو  یهلا  ناـیاپ  یب  تمحر  دروـم  و   ] دوـشن هدیـشخب  یلو  دـنک ، كرد  ار  ردـق  بش  هک  یـسک 
.هتخاس رود  شیوخ ]

، دراد ردق  بش  رد  يرثا  هچ  ندش  دنوادخ  نارفغ  لومـشم  هتـشاد و  تیمها  ردـق  نیا  ترفغم  نارفغ و  ارچ  میمهفب ، هکنیا  يارب  اما 
.میوش هجوتم  ار  نارفغ  يانعم  ادتبا  دیاب  یم 

يدرف تردق  تحت  هک  تسیصخش  ياطخ  ندناشوپ  يانعم  هب  حالطصا  رد  (2) و  ندرک ناهنپ  ندناشوپ و  يانعم  هب  تغل  رد  نارفغ 
(3) .رداق ِدرف  نیا  طسوت  هب  مهنآ  هتفرگ ، رارق  رداق 

دریگب رارق  دـنوادخ  ترفغم  دروم  صخـش ، هک  تسا  نیا  ردـق  بش  رد  صوصخ  هب  اعد  تاقوا  رد  ادـخ  ناگدـنب  ياهاعد  زا  یکی 
هیلع  ) اضر ماما  هچنانچ  ددرگ ؛ یم  یعطق  اه  نآ  ریدـقت  هدروخ و  مقر  اه  ناسنا  هدـنیآ  لاس  ياه  همانرب  مامت  ردـق  بش  رد  هک  ارچ 

: دومرف مالسلا )

ِهَنَّسلا َیلِإ  ِهَنَّسلا  َنِم  ُنوُکَی  اَم  اَهِیف  َّلَج ) َّزَع َو   ) ُهَّللا ُرِّدَُقی  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل 

34 ص :

54 ص : هثالثلا ، رهشألا  لئاضف  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1
ص449 ج2 ، ریبکلا ، حرشلا  بیرغ  یف  رینملا  حابصملا  یمویف ، دمحم  نب  دمحأ  - 2

403 ص : ج 2 ، نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  یندم ، ریبک  دمحا  نب  ناخیلع  دیس  - 3

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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(1) .مُوتْحَْملا َنِم  َوُهَف  ِهَْلیَّللا  َْکِلت  ْنِم  ُهَرَّدَق  اَمَف  ٍقْزِر  ْوَأ  ٍّرَش  ْوَأ  ٍْریَخ  ْوَأ  ٍتْوَم  ْوَأ  ٍهاَیَح  ْنِم 

ردـق بش  رد  يزور ، ای  يدـب  ای  یبوخ  ای  ندرم  ای  یگدـنز  زا  دـشاب  یم  لاس  رخآ  ات  لاـس  لوا  زا  هک  ار  هچنآ  لـج ) زع و   ) يادـخ
نآ هب  هدومن و  بجاو  مکحم و  ار  نآ  هک  تسا  یمتح  روـما  زا  دـشاب  هدرک  رودـقم  بش  نآ  رد  ادـخ  هچنآ  سپ  دـنک ، یم  ریدـقت 

.تسا هدومرف  مکح 

دنوادـخ ترفغم  بلج  زج  يا  هراچ  دریگن ، ار  شنابیرگ  هدـنیآ  لاس  رد  وا  هتـشذگ ي  ياهاطخ  ِیعیبط  ریثأت  دـهاوخب  درف  رگا  اذـل 
رد ار  دشر  لماکت و  اب  هارمه  یلاس  هدادن و  ریثأت  ار  شا  هتـشذگ  لاس  ياهاطخ  ناهانگ و  دنوادخ  هدـنیآ  لاس  رد  ات  درادـن ، لاعتم 

هدمآ تیاور  رد  هکنانچ  دهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  دناوت  یم  هک  تسا  دنوادخ  نیا  و  طوقس ؛ اب  هارمه  هن  دهد ، رارق  شیور  شیپ 
: تسا

ْنِم ُنوُکَی  اَم  َنُوُبتْکَیَف  اَْینُّدـلا  ِءاَمَـس  َیلِإ  ُهَبَتَْکلا  ُحوُّرلا َو  ُهَِکئاَلَْملا َو  َِتلََزن  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل  َْتناَک  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َُّمث ُءاَشَی  اَم  َوُحْمَی  ْنَأ  ُهَّللا  َرَمَأ  ُهَدـیِزَی  ْوَأ  ًاْئیَـش  َصُْقنَی  ْوَأ  َرِّخَُؤی  ْوَأ  َمِّدَُـقی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإَف  ِهَنَّسلا  َْکِلت  ِیف  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِءاَـضَق 

(2)  . َداَرَأ يِذَّلا  َتَْبثَأ 

ءاضق دنیآ و  یم  ایند  نامـسآ  هب  بتاک  ناگتـشرف  حور و  هکئالم و  دوش ، ردق  بش  هک  ینامز  دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
دنوادخ هک  ینامز  سپ  دنسیون ؛ یم  ار  لاس  نآ  رد  یلاعت ) كرابت و   ) دنوادخ

35 ص :

444 ص : دیحوتلا ،  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1
366 ص : ج 1 ، یمقلا ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 2

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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رما سپـس  هدومن و  دهاوخب  هک  هچ  ره  وحم  هب  رما  دیامن ، دایز  ای  مک  ار  يزیچ  ای  دنک  رخؤم  ای  مدـقم  ار  يزیچ  ات  درک  هدارا  لاعتم 
.دیامن یم  دهاوخب  هک  هچ  ره  تبث  هب 

: تسا هدش  لقن  هکنانچ  دننک ، یم  ادیپ  فعاضم  شزرا  ردق  بش  رد  زین  لامعا  هتبلا 

؟ تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  هنوگچ  دش : لاوس  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

(1) .تسا رتهب  دشابن  ردق  بش  اه  هام  نآ  رد  هک  هام  رازه  رد  راک  زا  بش  نآ  رد  کین  راک  دندومرف : ترضح 

هک ارچ  دنرامگ ، یم  تمه  ریخ  لامعا  ماجنا  تدابع و  هب  مه  هدومن و  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  مه  زیزع ، بش  نیا  رد  نینمؤم  اذلف 
يارب تمه  اذـلف  دـهد ؛ یم  ءاقترا  ار  صخـش  یلعف  لماکت  دـشر و  مه  ددرگ و  یم  رتهب  يا  هدـنیآ  ثعاب  مه  بش  نیا  رد  تداـبع 
ریثأت تحت  ار  ام  ِلاس  کی  ِيونعم  يداـم و  یگدـنز  هک  ارچ  تسا ، رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  اـه  بش  نیا  رد  يراد  هدـنز  بش 

.دهد یم  رارق 

رد هک  ارچ  دـهد ، ماـجنا  ردـق  بش  هس  ره  نتـشاد  هگن  ءاـیحا  يارب  ار  دوخ  شـالت  دـیاب  درف  هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  هتکن ي  هتبلا 
: تسا هدش  دراو  تیاور 

ِهَْلَیل ِیف  ُماَْربِْإلا  َرَشَع َو  َهَعِْست  ِهَْلَیل  ِیف  ُریِدْقَّتلا  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 

36 ص :

158 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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(1) .َنیِرْشِع ٍثاََلث َو  ِهَْلَیل  ِیف  ُءاَْضمِْإلا  َنیِرْشِع َو  يَدْحِإ َو 

نآ ذیفنت  مکی و  تسیب و  بش  رد  نآ  بیوصت  دریگ و  یم  ماجنا  مهدزون  بش  رد  لامعا  دروآرب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.موس تسیب و  بش  رد 

هک یتیونعم  اب  بش  نیا  رد  تسا ، هدیدرگ  هیفصت  تاوهش ، زا  يرود  يراد و  هزور  زور  تسیب  دودح  اب  شبلق  هک  ینمؤم  ناسنا  اذل 
یم دـهاوخب  تاجاحلا  یـضاق  زا  هک  هچنآ  ره  دور و  یم  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  هدومن ، بسک  ردـق  ياـه  بش  اـت  بجر  هاـم  زا 

.دریگ

يزاسراتفر

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح 

.دوش رادیب  ردق  بش  هک  تسا  یسک  ِنآ  زا  نم  برق  دومرف : دنوادخ  موش ، کیدزن  وت  هب  مهاوخ  یم  ادنوادخ !

رد هک  تسا  یسک  ِنآ  زا  متمحر  دومرف : دنوادخ  مهاوخ ، یم  ار  تتمحر  ادنوادخ ! تشاد : هضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح 
.دنک محر  نانیکسم  هب  ردق  بش 

يا هقدص  ردق  بش  رد  هک  تسا  یسک  ِنآ  زا  نآ ، دومرف : دنوادخ  .مهاوخ  یم  وت  زا  ار  طارـص  زا  نتـشذگ  زاوج  ادنوادخ ! تفگ :
.دهدب

ماجنا ار  شحیبست  ردق  بش  رد  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  اه  نآ  دومرف : .مهاوخ  شیاه  هویم  زا  تشهب و  ناتخرد  زا  ادنوادخ ! تفگ : 
.دهد

ار منهج  زا  ییاهر  ادنوادخ ! دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح 

37 ص :

354 ص : ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  نسح  نب  دمحم  - 1

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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.دنک رافغتسا  ردق  بش  رد  هک  تسا  یسک  ِنآ  زا  نآ ، دومرف : دنوادخ  مهاوخ ، یم 

هک تسا  یسک  ِنآ  زا  نم  يدونشخ  دومرف : دنوادخ  مهاوخ ، یم  ار  وت  يدونـشخ  ادنوادخ  تفگ :  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح 
(1) .دراذگب زامن  تعکر  ود  ردق  بش  رد 

ناشتفرعم شالت و  قبط  رب  اه  ناسنا  هک  دوشن  شومارف  زین  هلئـسم  نیا  اـما  تسا ، تاریخ  تاـکرب و  همه  نیا  ياراد  ردـق  بش  يرآ !
: تسا هدومرف  ناشیا  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  هنیمز  نیمه  رد  .دنربب  هرهب  مایا  نیا  زا  دنناوت  یم 

خارف ایند  رد  ار  وا  ِيزور  دنوادخ  دراذگب ، نآ  رد  زامن  تعکر  دص  دنک و  يراد  هدنز  بش  ار  ناضمر  موس  تسیب و  بش  سک  ره 
نادزد رش  ندنام و  راوآ  ریز  ایند و  رد  نتخوس  زا  ار  وا  دیامرف و  یم  تیافک  وا  زا  دننک  هزیتس  وا  اب  هک  ار  یناسک  ّرـش  دیامرف و  یم 

وترپ دـیآ ، نوریب  دوخ  روگ  زا  هک  یماگنه  دـیامرف و  یم  فرطرب  وا  زا  ار  رکنم  ریکن و  میب  دراد و  یم  ظوفحم  هدـنرد  ناروناـج  و 
خزود و زا  يدازآ  وا  يارب  دوـش و  یم  هداد  وا  تسار  تسد  هـب  شلمع  هماـن  تـسا و  ناـشخرد  رـشحم  مدرم  هـمه  يارب  شا  هرهچ 

ناقیدص ناربمایپ و  نانیشنمه  زا  نآ  رد  دوش و  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  دوش و  یم  ررقم  باذع  زا  ناما  طارص و  لپ  زا  روبع 
(2) .دنتسه یناقیفر  وکین  هچ  هک  دوب  دهاوخ  ناراکوکین  نادیهش و  و 

38 ص :

186 ص : ج 1 ، همیدقلا ،) ط -   ) لامعألا لابقإ  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - 1
349 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) نیظعتملا هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نب  دمحم  - 2
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ساسحا شرورپ 

رورم ار  ردـق  بش  دروم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تمـصع تیب  لها  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نانخـس  یخرب  لاـح  هب  اـت 
هللا لجع   ) رصع یلو  ترضح  بئان  سانـش و  نامز  هیقف  ناونع  هب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .میدومن 

: مییامن رکذ  ردق  بش  هرابرد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت 

.تسا مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تداهـش  زور  مه  تسا ، ردـق  زور  مه  ناوارف ، لامتحا  رباـنب  ناـضمر ) هاـم  مکیو  تسیب   ) زورما »
لزنت یهلا و  هکئـالم ي  لزنت  .دنـشاب  ردـق  بش  تسا  لـمتحم  هک  ییاـه  بش  دوب ؛ لاـس  نارود  رد  زاـتمم  بش  هس  زا  یکی  بشید 
یهلا ناگتـشرف  دورف  اب  هک  یناسک  لاح  هب  اـشوخ  .دـتفا  یم  اـی  تسا  هداـتفا  قاـفتا  رگید  بش  ود  زا  یکی  اـی  بشید  لـثم  رد  حور 

هکئالملا لّزنت  : » دومرف هک  مدرم  اـم  ناـیم  رد  نیمز و  يور  رد  یهلا  هکئـالم ي  روضح  .دـننک  نوگ  هتـشرف  ار  دوخ  حور  دنتـسناوت 
(1)« رما ّلک  نم  مّهبر  نذاب  اهیف  حوّرلاو 

بشید هک  دنا  هدوب  یناسک  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  ًانیقی  .دنک  کمک  نوگ  هتـشرف  يوخ  قلخ و  هب  ِندش  کیدزن  هب  ار  ام  دناوتب  دیاب 
یناسک دیاش  .تسا  هدرک  كاردا  ار  ردق  بش  قیاقح  اه  نآ  بای  تقیقح  ِحور  نیب و  تقیقح  مشچ  دنا و  هدنارذگ  یبوخ  بش  ار 

موسو تسیب  بش  هللاءاش  نا  مکیو و  تسیب  بش  مهدزون و  بش  اج  همه  رد  مه  زیزع  مدرم  امش  .دنشاب  هدید  مشچ  هب  ار  اه  هتـشرف 
ًاتقیقح اه  بش  نیا  اب  ام  درم  نز و  ام ، ياه  ناوج  ام ، مدرم  هک  مینیب  یم  .دینارذگ  یم  دیدنارذگ و  یبوخ  تاعاس  ار 

39 ص :

هیآ 4 ردقلا ، - 1
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هدرک کمک  مه  هزور  دوش ؛ یم  فیطل  اـه  حور  دوش ، یم  رابکـشا  اـه  مشچ  دوش ، یم  مرن  اـه  لد  دـنراد ؛ ار  دوخ  شیـالاپ  دـصق 
جارعم و زامن  نوچ  مینک ؛ هدافتـسا  دوخ  يونعم  جورع  يارب  اـه  بش  نیا  زا  میـشوکب  مینک و  اـعد  میـشاب ، راودـیما  دـیاب  اـم  .تسا 
هلبزم ي زا  مینک و  جورع  مینک  يراک  .تسا  نمؤم  جارعم  مه  ردـق  بش  تسا ، نمؤم  جارعم  مه  اعد  .تسا  نمؤم  جورع  هلیـسو ي 

ریسا و ایند  رسارس  رد  اه  ناسنا  زا  يرایسب  هک  يدام 

تایحور یناسنادـض ، یناـسناریغ ، تاـیقلخ  اـه ، یقلخدـب  اـه ، یگتـسبلد  .مینک  رود  ار  دوخ  میناوت ، یم  هچره  دنتـسه ، نآ  راـچد 
نیا زا  رتشیب  هچره  ار  ام  دناوتب  دیاب  اه  بش  نیا  .تسا  یناسنا  حور  ياه  هلبزم  ملظ ، اشحف و  داسف و  هناهاوخ و  نوزفا  هنارگزواجت ،

(1)« .دنک ادج  رود و  اه 

هضور

زا ار  نابرهم  يردـپ  نآ ، زا  رتـالاب  هکلب  دـنا ، هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  يـالوم  ریمأ و  اـهنت  هن  اریز  دـنرادغاد ، نینمؤم  اـه  بش  نیا 
ناردپ یلع  نم و   » (2)« ِهَّمُْألا ِهِذَه  اََوبَأ  ٌِیلَع  اَنَأ َو  : » دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هکنانچ  دنا ، هداد  تسد 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تما  راوخمغ  ناـبرهم ، يردـپ  نوچمه  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیا  و  .میتسه » تما  نیا 
هک تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نیا  .تسا و  نیملسم  هانپ  اه  یتخس  رد  هدش و 

40 ص :

خروم 15/8/83 هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1
330 ص : مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  مالسلا ،) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  - 2
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: دیامرف یم  ار  شیوخ  هیرگ  تلع  دیرگ و  یم  وا  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

ِهَقاَن ِِرقاَع  ُقیِقَش  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  یَقْشَأ  َثَعَْبنا  ِدَق  َکِّبَِرل َو  یِّلَُصت  َْتنَأ  َِکب َو  یِّنَأَک  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِیف  َْکنِم  ُّلَحَتُْسی  اَِمل  یِْکبَأ  ُِّیلَع  اَی 
(1)  . کَتَیِْحل اَْهنِم  َبَضَخَف  َِکنْرَق  یَلَع  ًَهبْرَض  ََکبَرَضَف  َدوُمَث 

یناوخ و یم  تراگدرورپ  يارب  زامن  هک  مرگن  یم  ار  وت  ایوگ  .منک  یم  هیرگ  دنرامش  لالح  وت  زا  هام  نیا  رد  هچنآ  يارب  یلع ! يا 
باضخ ار  تنـساحم  دنز و  تقرف  رب  یتبرـض  دوش و  هتخیگنارب  تسا ، دومث  رتش  هدننک  ِیپ  دننام  هک  نیرخآ  نیلوا و  زا  نیرت  یقش 

.دنک

ایند و راوخمغ  زوسلد و  هدوب و  نآ  لها  روای  هشیمه  هک  يا  هناخ  .دندروآ  هناخ  هب  ندروخ  تبرض  زا  سپ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و 
ار شیوخ  نادنزرف  کشا  ندـید  بات  تسا و  شیوخ  نادـنزرف  راوخمغ  نانچمه  هک  تسا  ملاع  مولظم  نیا  و  تسا ؛ ناشیا  ترخآ 

: هدش تبث  روط  نیا  خیرات  رد  هچنانچ  درادن 

فعـض تیاهن  رد  ار  ترـضح  سپ  دیربب ، هناخ  هب  دـیرادرب و  ارم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  دـیوگ  یم  هّیفنح  نب  دّـمحم 
.دـننک كاله  ار  دوخ  دوب  کیدزن  هک  يدـح  ات  دـندرک  یم  يراز  هیرگ و  ترـضح  نآ  رود  رب  مدرم  میدرب و  هناـخ  هب  میتشادرب و 

هک ام  يارب  وت  زا  دعب  ردپ ! يا  تفگ : دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  يرارق  یب  هلان و  يراز و  هیرگ و  نیع  رد  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سپ 
زا ار  هیرگ  ایوگ  .تسا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  تبیصم  لثم  زورما  ام  رب  وت  تبیصم  دوب ؟ دهاوخ 

41 ص :

93 ص : صنلا ، یلامألا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1
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.میا هتخومآ  وت  تبیصم  يارب 

زا هک  دید  ار ، مولظم  ماما  نآ  ياه  هدـید  درک  رظن  نوچ  .دـیبلط  دوخ  کیدزن  هب  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  سپ 
هنیـس رب  تسد  درک و  كاپ  دوخ  هدـید ي  رون  ِياـه  هدـید  زا  کـشا  دوخ  كراـبم  تسد  هب  .تسا  هدـیدرگ  حورجم  هیرگ  ِتدـش 

: تفگ تشاذگ  شکرابم 

وت بارطـضا  دنادرگ و  میظع  نم  تبیـصم  رد  ار  وت  ناردارب  وت و  دزم  .دنادرگ  نکاس  ربص  هب  ار  وت  لد  نایملاع  دنوادخ  دنزرف ! يا 
.وت تبیصم  ردق  هب  داد  رجا  ار  وت  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  .دزاس  نکاس  ار  وت  هدید  ِبآ  نایرج  ار و 

شیپ رد  دندمآ  مالسلا ) امهیلع   ) موثلک ّما  بنیز و  .دندیناباوخ  بارحم  کیدزن  رد  دندینادرگ و  هرجح  لخاد  ار  ترـضح  نآ  سپ 
هک ار  وت  ِتیب  لها  ناکدوک  وت  زا  دعب  هک : دنتفگ  یم  دـندرک و  یم  ترـضح  نآ  يارب  يراز  هحون و  .دنتـسشن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

هدید بآ  تسا و  زارد  رود و  وت  رب  ام  هودنا  راوگرزب ، ردپ  يا  دومن ؟ دهاوخ  تظفاحم  هک  ار  ناشیا  ناگرزب  درک ؟ دـهاوخ  تیبرت 
هیلع  ) یلع كرابم  ياه  هدـید  زا  بآ  هلان و  هب  دـش  دـنلب  هرجح  نوریب  زا  مدرم  يادـص  سپ  .دـیدرگ  دـهاوخن  نکاـس  زگره  اـم  ي 

ار ناشیا  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  مالسلا ) امهیلع   ) نیسح نسح و  .دنکفا  دوخ  نادنزرف  يوس  هب  ترـسح  رظن  .دش  يراج  مالـسلا )
(1) .دیسوب یم  ار  ناشیا  ياه  يور  دیشک و  رب  رد 

شاب روبص  رپرپ  هلال ي  رانک  بنیز 

شاب روبص  رتوبک  ياه  لاب  غاد  رد 

42 ص :

ص:346 نویعلا ، ءالج  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
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مرتخد هنابیرغ  هنابش ، مور  یم  نم 

شاب روبص  ردیح  یبیرغ  نیا  زوس  رب 

مرتخد تسا  هار  لّوا  زونه  اجنیا 

شاب روبص  ردارب  تشت  رانک  بنیز 

43 ص :
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یسانش نمشد  -23

يزاس هزیگنا 

هتـشاد رذـح  رب  اهنآ  زا  ار  نمؤم  ياه  ناسنا  هدرک و  یفرعم  ار  نینمؤم  نانمـشد  لاعتم  دـنوادخ  میرک ، نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد 
ندش هدنار  نوریب  انامه  دش ، دراو  ناسنا  هب  هک  يا  هبرـض  نیلوا  مینادب  هک  دوش  یم  نشور  رتشیب  ینامز  عوضوم  نیا  تیمها  .تسا 

ِنمشد نیا  ناطیـش ، ياه  مسق  اه و  بیرف  ِرواب  و  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  رد  یـسانش  نمـشد  فعـض  رثا  رد  هک  دوب  تشهب  زا 
.دوب هدروخ  مسق 

فارعا هکرابم  هروس  رد  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  دروم  دنچ  رد  ناتـساد ، نیا  ِتیمها  رب  دـیکأت  يارب  میرک ، نآرق 
مدع ناشیا و  رب  هدجس  روتسد  مدآ و  تقلخ  يارجام  لقن  زا  سپ 

45 ص :
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: تسا هدمآ  دنوادخ ، هاگرد  زا  ندش  هدنار  روتسد و  نیا  زا  ناطیش  تعاطا 

(1)« ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  اَمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َمیِقَتْسُْملا ...  َکَطاَرِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  اَِمبَف  َلاَق  »

، رس تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  سپس  منک * ! یم  نیمک  اهنآ  ربارب  رد  وت ، میقتسم  هار  رـس  رب  نم  یتخاس ، هارمگ  ارم  هک  نونکا  : » تفگ
!« تفای یهاوخن  رازگرکش  ار  اهنآ  رتشیب  مور و  یم  ناشغارس  هب  اهنآ ، ِپچ  فرط  زا  تسار و  فرط  زا  و 

يوریپ وت  زا  اهنآ  زا  سک  ره  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  و  ور ! نوریب  يراوخ ، راـع و  گـنن و  اـب  ماـقم ،)  ) نآ زا  : » دومرف دـنوادخ ) )
! دیروخب دیتساوخ ، هک  اج  ره  زا  و  دیوش ! نکاس  تشهب  رد  ترسمه  وت و  مدآ ! يا  و  منک * ! یم  ُرپ  یگمه  امـش  زا  ار  منهج  دنک ،

!« دوب دیهاوخ  ناراکمتس  زا  هک  دیوشن ، کیدزن  تخرد  نیا  هب  اّما 

نیا زا  ار  امـش  ناـتراگدرورپ  : » تفگ دزاـس و  راکـشآ  دوب ، ناـهنپ  ناشمادـنا  زا  ار  هچنآ  اـت  درک ، هسوسو  ار  ود  نآ  ناطیـش  سپس 
يارب و  دنام * »! دیهاوخ  تشهب ) رد   ) هنادواج ای  دش ، دیهاوخ  هتـشرف  دـیروخب )، نآ  زا  رگا   ) هکنیا رطاخب  رگم  هدرکن  یهن  تخرد 

.مناهاوخریخ زا  امش  يارب  نم  هک  درک  دای  دنگوس  اهنآ 

دش و راکـشآ  اهنآ  رب  ناشمادنا  دندیـشچ ، تخرد  نآ  زا  هک  یماگنه  .دروآدورف و  ناشماقم ) زا   ) بیرف اب  ار  اهنآ  بیترت ، نیا  هب  و 
، دوخ رب  یتشهب  ناتخرد )  ) ياه گرب  نداد  رارق  هب  دندرک  عورش 

46 ص :

ات 22 تایآ 16  فارعا ، هروس  - 1

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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امـش يارب  ناطیـش  هک  متفگن  و  مدرکن !؟ یهن  تخرد  نآ  زا  ار  امـش  ایآ  : » هک داد  دادن  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  .دـنناشوپب و  ار  نآ  ات 
»!؟ تسا يراکشآ  نمشد 

يارب زاین  دروم  ياه  یهاگآ  نیرت  يرورـض  نیرتمهم و  زا  یکی  مالـسلا ،) مهیلع   ) نیموصعم ياه  هزومآ  نآرق و  هاـگن  زا  نیارباـنب 
ياه بیسآ  راچد  نیا  زا  شیب  نانمشد ، هیحان ي  زا  ات  دشاب  یم  ایند  نید و  ِنانمشد  زا  تسرد  قیقد و  تخانش  یمالـسا ، هعماج ي 

.میدرگن يدج 

هیحان ي زا  ینمشد  ياه  هویش  هتخانش و  رتهب  ار  ثیداحا  تایآ و  رد  هدش  یفرعم  ِنانمشد  ات  تسا  مزال  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب 
هک ار  سفن  ناطیـش و  زا  تبحـص  نخـس ، لاجم  ندوب  دودـحم  تلع  هب  اما  .میبایرد  ار  نانآ  اب  هلباـقم  ياـه  هویـش  نینچمه  اـهنآ و 

.مییامن یم  زکرمت  نیقفانم  رافک و  يور  رب  اهنت  هدرک و  لوکوم  دعب  هب  دنتسه  یبیغ  ینانمشد 

یم مدرم  همه ي  يارب  یسانش  نمشد  هفیظو ي  نمـشد و  ربارب  رد  مئاد  يرایـشوه  موزل  هب  تبـسن  رکذت  رد  زین  يربهر  مظعم  ماقم 
: دنیامرف

يرایـشوه و رب  دیاب  دنک ، یم  رت  هدیچیپ  یمالـسا  ناریا  هیلع  هئطوت  رد  ار  دوخ  ياه  شور  نمـشد ، هک  تبـسن  نامه  هب  ناریا  تلم  »
ره رد  ار  نمشد  هرهچ  رگیدکی ، اب  طابترا  لاصتا و  تدحو و  ظفح  یسایس و  يرکف ، يونعم ، یگدامآ  اب  دنیازفیب و  دوخ  یهاگآ 

47 ص :

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
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(1)« .دنک ییاسانش  تسه ، هک  یسابل 

هشیدنا عانقا 

هراشا

.درب میهاوخ  مان  ار  اهنآ  همادا  رد  هک  هدش  هراشا  یلصا  ِنانمشد  زا  هتسد  هس  هب  میرک  نآرق  رد 

: نیکرشم رافک و  -1

نارفاک انامه  (2) ؛ ًانیبُم اوُدَع  ْمَُکل  اُوناک  َنیِرفاْکلا  َّنِإ   » .تسا هدش  دای  ناناملسم  راکشآ  نانمـشد  ناونع  هب  رافک  زا  میرک ، نآرق  رد 
« .دنتسه يراکشآ  نمشد  امش  يارب 

هتـشاد یم  زاب  نانآ  يوریپ  زا  ار  مدرم  ءایبنا ، نانخـس  درومرد  دـیدرت  زاربا  اب  هدوب و  یهلا  ناربمایپ  هار  دـس  ًامئاد  نیکرـشم ، رافک و 
: تسا حرش  نیا  هب  رافک ، يارب  هدش  رکذ  ياه  یگژیو  یخرب  .دنا 

ار ام  ياـه  هناـشن  هدـیزرو و  رفک  هک  یناـسک  (3) ؛ اَِنتاَـیَاِب ْاُوبَّذَـک  ْاوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َو  : » یهلا ياـه  هناـشن  تازجعم و  بیذـکت  فـلا )
« دندومن بیذکت 

نارفاک يارب  ایند  یگدنز  (4) ؛ اُونَماَء َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  اَْینُّدلا َو  ُهوَیَْحلا  ْاوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  : » دننک یم  هرخـسم  ار  نامیا  اب  دارفا  ب )
« .دننک یم  هرخسم  ار  نینمؤم  زا  یضعب  اهنآ  هدش و  هداد  تنیز 

َنیِذَّلا َو  : » دننک یم  هزرابم  یتوغاط  یتموکح  داجیا  يارب  ج )

48 ص :

5/9/1376 جیسب ، لیکشت  زورلاس  تبسانم  هب  تانایب  - 1
هیآ 101 ءاسن ، هروس  - 2

هیآ 39 هرقب ، هروس  - 3
هیآ 212 هرقب ، هروس  - 4

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
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« .دننک یم  راکیپ  توغاط  هار  رد  دنرفاک ، هک  اهنآ  و  (1) ؛ ِتوُغاَّطلا ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  ْاوُرَفَک 

نارفاک و  (2) ؛ َنُوِبْلغَت   ْ مُکَّلََعل ِهِیف  ْاوَْغلا  ِناَءْرُْقلا َو  اَذَِـهل  ْاوُعَمْـسَت  اـَل  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَـق  َو  : » دنتـسه رگ  یچوـه  قـطنم و  یب  يدارفا  د )
!« دیوش زوریپ  دیاش  دینک ، لاجنج  نآ  ِتوالت  ماگنه  هب  دیهدنارف و  شوگ  نآرق  نیا  هب  دنتفگ :

: نیقفانم -2

داجیا نینمؤم  فوفص  رد  شیوخ ، ياه  ینکشراک  اب  هراومه  هک  دنا  هدوب  ناقفانم  هورگ  یمالسا ، هعماج ي  نانمـشد  نیرترـضم  زا 
یم نانآ  ِینمـشد  نایب  رد  میرک  نآرق  .دنا  هدومن  یم  يریگولج  نیموصعم  ءایبنا و  ياه  شالت  ندیـسر  رمث  هب  زا  هدومن و  فالتخا 

: دیامرف

َنیِذَّلا َّنِإ  َنوُـمَْلعَی .... *  ْمُه  ِبِذَْـکلا َو  یَلَع  َنوـُِفلْحَی  ْمُْهنِم َو  اـَل  ْمُکنِّم َو  مُه  اَّم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًاـمْوَق  ْاْوَّلَوَـت  َنـیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  ْمـَل  «َأ 
(3)« .َنیِّلَذَْألا ِیف  َِکَئلْوُأ  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُّداَُحی 

! نانآ زا  هن  دنتـسه و  امـش  زا  هن  اهنآ  دـنتخیر !؟ دـندوب  ادـخ  بضغ  دروم  هک  یهورگ  اـب  یتسود  حرط  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ 
ادخ و اب  هک  یناسک  دنیوگ ... * !) یم  غورد   ) دـنناد یم  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنتـسه ) امـش  زا  هک   ) دـننک یم  دای  غورد  دـنگوس 

شلوسر

49 ص :

هیآ 76 ءاسن ، هروس  - 1
هیآ 26 تلصف ، هروس  - 2

تایآ 14 و 20 هلداجم ، هروس  - 3

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
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.دندارفا نیرت  لیلذ  هرمُز  رد  اهنآ  دننک ، یم  ینمشد 

یـضیرم نیا  رب  ناشقافن  رطاخب  زین  دنوادخ  دنک ؛ یمن  كرد  ار  قح  هدش و  ضرم  راچد  نیقفانم  بلق  لاعتم ، دنوادخ  هدومرف ي  هب 
: دومن رکذ  ار  دراوم  نیا  ناوت  یم  نیقفانم ، يارب  هدش  رکذ  ياه  یگژیو  رگید  زا   (1) .دیازفا یم 

َیلِإ ْاُوماَق  اَذِإ  ْمُهُعِداَخ َو  َوُه  َهَّللا َو  َنوُعِداَُخی  َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ  : » دـنیامن یم  ایر  یتسـس و  تادابع ، ماـجنا  رد  هدوب و  هعدـخ  لـها  فلا )
یماگنه دهد و  یم  بیرف  ار  اهنآ  وا  هک  یلاح  رد  دنهد  بیرف  ار  ادخ  دـنهاوخ  یم  ناقفانم  (2) ؛ ساَّنلا َنوُءاَُری  َیلاَسُک  ْاُوماَق  ِهوَلَّصلا 

« .دننک یم  ایر  مدرم  ربارب  رد  دنزیخ و  یمرب  تلاسک  اب  دنزیخ ، یمرب  زامن  هب  هک 

یَشَْخن َنُولوُقَی  ْمِهِیف  َنوُعِراَُسی  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف  : » دنشاب یم  اهنآ  زا  ندش  بوعرم  مالسا و  نانمشد  اب  طابترا  لها  ب )
یم یـشیپ  رگیدـکی  رب  نانمـشد ،) اـب  یتـسود   ) رد هک  ینیب  یم  تسا  يراـمیب  ناـشیاه  لد  رد  هک  ار  یناـسک  (3) ؛ ٌهَِرئاَد اَنَبیُِـصت  نَأ 

!(« میشاب هتشاد  اهنآ  کمک  هب  زاین  و   ) دتفیب قافتا  ام  يارب  يا  هثداح  میسرت  یم  دنیوگ : یم  و  دنریگ ،

َنوُُرمْأَی ٍضَْعب  نِّم  مُهُضَْعب  ُتاَِقفاَنُْملا  َنوُِقفاَنُْملا َو  : » دننک یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  هدرک و  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  ج )

50 ص :

هیآ 10 هرقب ، هروس  - 1
هیآ 142 ءاسن ، هروس  - 2
هیآ 52 هدئام ، هروس  - 3

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
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یهن و  رکنم ، هب  رما  اهنآ  دـنهورگ ! کی  زا  همه  قفانم ، نانز  قفانم و  نادرم  (1) ؛ ْمُهَیِْدیَأ َنوُِضبْقَی  ِفوُْرعَْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِرَکنُْملِاب َو 
« .دندنب یم  ششخب ) قافنا و  زا   ) ار ناشیاه  تسد  دننک و  یم  فورعم  زا 

یتفآ دننام  هب  هدش و  داجیا  لوسر  ادخ و  مالک  رد  دیدرت  رثا  رد  هک  دـشاب  یم  مومذـم  یتفـص  قافن ، هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  هتکن 
اوقت تیاعر  اب  دیاب  دراد و  دوجو  نینمؤم  بولق  زا  يرایسب  رد  تفـص  نیا  زا  ییاه  هگر  .دنک  یم  لئاز  ار  درف  نامیا  مامت  رگناریو ،

هک میـسرب  يا  هلحرم  هب  ادابم  ات  مییامن  نک  هشیر  دوخ  رد  ار  نآ  نآرق ، تئارق  اعد و  تادابع و  قیرط  زا  دـنوادخ  اب  مئاد  طاـبترا  و 
(3) .دنک روک  رَک و  قیاقح ، هب  تبسن  ار  ام  (2) و  هدز رهُم  ام  بلق  رب  دنوادخ 

اه و هدـعو  هب  يدامتعا  یب  زا  ییاه  هگر  ادابم  ات  میـشاب  بقارم  دوخ ، نایفارطا  نیلوئـسم و  راتفگ  راتفر و  رد  تقد  اب  دـیاب  نینچمه 
رد نیقفانم  روضح  يارب  ار  طیارش  قیرط  نیا  زا  دبای و  جاور  ناملـسم  مدرم  نایم  رد  نانمـشد ، هب  دامتعا  لیامت و  ای  دنوادخ ، مالک 

يادـخ رگا  اریز  میراذـگب ، اهنت  ًالمع  ار  بالقنا  ربهر  هدرک و  مهارف  روشک ، یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس و  فلتخم  ياـه  هصرع 
ِتمعن هک  دیشک  دهاوخن  یلوط  دتفیب ، یقافتا  نینچ  هدرکان 

51 ص :

هیآ 67 هبوت ، هروس  - 1
هیآ 7) هرقب ، هروس   ) مِِهبُوُلق یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  - 2

هیآ 18) هرقب ، هروس   ) َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  - 3

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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میهاوخ ناـمیاطخ  هجوتم  هدـمآ و  دوـخ  هب  نانمـشد  ياـه  همکچ  ریز  رد  هدـش و  هتفرگ  اـم  زا  لالقتـسا  تینما و  یهلا و  تموـکح 
(1) .دش

: دوهی -3

هراشا

یم لد  رد  ار  ناـنمؤم  اـب  ینمـشد  نیرتشیب  هک  دـنک  یم  یفرعم  یناـسک  ناونع  هب  نیکرـشم  راـنک  رد  ار  ناـیدوهی  لاـعتم ، دـنوادخ 
.دننارورپ

دوهی و ار ، نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمـشد  مّلـسم ، روطب  (2) ؛ اوُکَرْـشَأ َنیذَّلا  َدوُهَْیلا َو  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًهَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِـجََتل  »
« .تفای یهاوخ  ناکرشم 

وا تاروتـسد  زا  تیعبت  دـنوادخ و  یقیقح  ِشتـسرپ  لها  هک  نایدوهی  زا  هدـع  نآ  دوهی ، زا  دوصقم  اـجنیا  رد  هک  تسا  حـضاو  هتبلا 
ایند هب  رفاو  هقالع  لیلد  هب  هک  دهد  یم  رارق  هراشا  دروم  رضاح  نامز  یتح  نامز و  نآ  رد  ار  دوهی  تیرثکا  هکلب  دشاب ، یمن  دنتـسه 

تما و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اب  دیدش  ینمشد  هب  هتفرگ و  رایـسب  هلـصاف ي  قح  هار  زا  تردق ، تورث و  رهاظم  و 
: درب مان  ار  ریز  دراوم  ناوت  یم  هدش ، هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  هورگ  نیا  ياه  یگژیو  هلمج  زا  .دنا  هدرامگ  تمه  یمالسا 

52 ص :

باوخ شربهر  يراـی  ماـگنه  هب  سک  ره  هِّوُدَـع ؛  ِهَأْـطَِوب  َهَبَْتنا  ِهِِّیلَو  ِهَرُْـصن  ْنَع  َماـَن  ْنَم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  - 1
تمکح 9681) ص 422 ، مکحلا ، ررغ  « ) .دش دهاوخ  رادیب  شنمشد  دگل  ریز  دشاب ،

هیآ 82 هدئام ، هروس  - 2
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ِهَّللا ِلـِیبَس  نَع  ْمِهِّدَِـصب  ْمَُهل َو  ْتَّلِحُأ  ٍتاَـبِّیَط  ْمِْهیَلَع  اَْـنمَّرَح  ْاوُداَـه  َنیِذَّلا  َنِّم  ٍمـْلُِظبَف  : » دنتـسه دـنوادخ  هار  ندرک  دـس  لـها  فـلا )
رب هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  یشخب  ادخ ، هار  زا  اهنآ  رایسب  ِيریگولج  رطاخب  زین )  ) و دش ، رداص  دوهی  زا  هک  یملظ  رطاخب  (1) ؛ ًارِیثَک

« .میدرک مارح  دوب ، لالح  اهنآ 

اَمَّلُک ٌَهلُوْلغَم ...  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَق  َو  : » دنراد داسف  يزورفا و  گنج  رد  یعـس  هدوبن و  لئاق  یتردـق  ایند  نیا  رد  دـنوادخ  يارب  ب )
« .تسا هتسب  ادخ  تسد  : » دنتفگ دوهی  و و  (2) ؛ َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّللا  ًاداَسَف َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْسَی  ُهَّللا َو  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحلِّل  ًاراَن  ْاوُدَقْوَأ 
ار نادسفم  دنوادخ ، دننک و  یم  شالت  نیمز ، رد  داسف  يارب  تخاس و  شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دـنتخورفا ، یگنج  شتآ  نامز  ره  ...

« .درادن تسود 

ناـمز ره  (3) ؛ َنُوُلتْقَی ًاقیِرَف  ْاُوبَّذَـک َو  اًقیِرَف  ْمُهُـسُفنَأ  يَوْهَت  َال  اَِـمب  ٌلوُسَر  ْمُهَءاَـج  اَـمَّلُک  : » دنتـسه ءاـیبنا  لـتاق  هدـننک و  بیذـکت  ج )
« .دنتشک یم  ار  يا  هدع  هدرک و  بیذکت  ار  يا  هدع  دروآ ، یم  لیئارسا ) ینب   ) اهنآ هاوخلد  اه و  سوه  فالخ  رب  یمکح  يربمایپ ،

.مینک هراشا  اهنآ  فرط  زا  نینمؤم  هب  ندناسر  بیسآ  ینمشد و  ياه  هویش  اب  ات  تسا  مزال  نانمشد ، زا  هتسد  نیا  اب  ییانشآ  زا  سپ 

53 ص :

هیآ 160 ءاسن ، هروس  - 1
هیآ 64 هدئام ، هروس  - 2
هیآ 70 هدئام ، هروس  - 3
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: نانمؤم نایم  رد  یگتسد  ود  فالتخا و  داجیا  -1

هچنانچ .تسا  هدوب  مدرم  مومع  نایم  رد  فـالتخا  هبرح ي  زا  هدافتـسا  ادـخ ، نانمـشد  تسد  رد  یمیدـق  رایـسب  ياـهرازبا  هلمج  زا 
زاغآ یشکندرگ  ربکت و  رصم )  ) نیمز رد  نوعرف  انامه  (1) ؛ ًاعَیِش اهَلْهَأ  َلَعَج  ِضْرَْألا َو  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 

« .دنکفا فالتخا  هقرفت و  نیمزرس  نآ  لها  نایم  درک و 

ام روشک  مالـسا و  يایند  رد  سیلگنا  ثیبخ  تلود  ًاصوصخ  رگرامعتـسا و  ياـه  تلود  طـسوت  زین  رـصاعم  نارود  رد  تسایـس  نیا 
مظعم ربـهر  .دوب  هدرک  لیدـبت  راـفک  ناتـسد  رد  يا  هچیزاـب  هب  ًـالمع  یمالـسا ، بـالقنا  زا  لـبق  اـت  ار  ناریا  تموکح  هدـش و  ارجا 

تافالتخا زا  زیهرپ  داحتا و  هب  ار  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  هداد و  رادـشه  بلطم  نیا  هب  تبـسن  ًامئاد  زین  يا  هنماخ  ماـما  بـالقنا ،
: دنیامرف یم  ییاج  رد  ناشیا  .دنا  هدومن  توعد  هدوهیب 

يایند هندب ي  زا  یهاو  يا  هدعو  اب  ییزج و  ياهزیچ  اب  ار  یمالـسا  ياه  تموکح  اه و  تلود  کت  کت  دـنک  یم  شالت  رابکتـسا  »
(2)« .دراد دوجو  مالسا  ناهج  رد  کنیا  مه  هک  دوش  یم  يزیچ  نیمه  عضو  دنک و  ادج  مالسا 

هک دـنک  نوگنرـس  ار  یمالـسا  تموکح  مدرم ، نایم  رد  تنوشخ  فالتخا و  داجیا  اب  ات  درک  شالت  نمـشد  زین  لاـس 88  هنتف ي  رد 
.دیسر یم  زین  فده  نیمه  هب  دوبن ، مدرم  تریصب  یهلا و  تیانع  رگا 

54 ص :

هیآ 4 صصق ، هروس  - 1
5/6/1380 تلود ، تئیه  ياضعا  يروهمج و  سیئر  رادید  رد  تاایب  - 2
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: دنیامرف یم  هنیمز  نیمه  رد  يا  هنماخ  ماما 

لکـشم کـی  دـنداد ، رارق  یهاـگترپ  نینچ  کـی  هبل ي  رد  ار  روشک  دـندش ، بکترم  ار  یگرزب  ياـطخ  یـضعب  لاـس 88  رد  هتبلا  »
« .دنک روبع  لکشم  نیا  زا  تسناوت  تلم  درک ، کمک  لاعتم  يادخ  هللادمحب  اما  دندید ؛ كرادت  روشک  يارب  ار  ینینچنیا 

: دنسپ هماع  ياه  هناهب  اهراعش و  زا  هدافتسا  -2

، دنا هدوب  لوبق  لباق  بوخ و  ییاه  فرح  رهاظ  رد  هک  ییاهراعش  زا  هدافتسا  اب  نمشد  هک  میا  هدوب  نآ  دهاش  اهراب  خیرات ، لوط  رد 
الإ هللا» مکُح  ال   » راعـش زا  هدافتـسا  نیفـص و  گنج  يارجام  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  .تسا  هدرک  بیرف  اطخ و  راـچد  ار  نینمؤم  مومع 

ماما اب  هدروخ و  ار  فرح  نیا  بیرف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا ریما  فص  رد  ِنیزرابم  زا  يدایز  هدـع ي  ارجام ، نآ  رد  .دومن  هراشا 
.دنتخادرپ هلباقم  هب  شیوخ  ِنامز 

نهاریپ زا  هدافتـسا  اب  ریبز  هحلط و  .دوب  ناـمثع  یهاوخنوخ  ناـمه  هک  دـش  هدافتـسا  هناـبیرف  ماوع  يا  هناـهب  زا  زین  لـمج  گـنج  رد 
(، مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هدومرف ي  هب  هک  یلاح  رد  دندناروش ، مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  تبـسن  هدرک و  جییهت  ار  مدرم  نامثع ، نینوخ 

.دندوب هتسب  وا  رب  ار  اذغ  بآ و  هدوب و  نامثع  هیلع  رب  مدرم  ناگدننک  کیرحت  نیرت  تخس  زا  ریبز  هحلط و  ِدوخ 

(1)« .ُهوُکَفَس ْمُه  ًامَد  ُهوُکَرَت َو  ْمُه  ًاّقَح  َنُوُبلْطََیل  ْمُهَّنِإ  «َو 

55 ص :

ص 194 یحلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضر ، دیس  - 1
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.دنا هتخیر  ار  نآ  دوخ  هک  دنبلط  یم  ار  ینوخ  ماقتنا  دندوب و  هتشاذگ  اپ  ریز  ناشدوخ  هک  دننک  یم  بلط  ار  یقح  اهنآ  هنیآ  ره  و 

اب هزرابم  رـشب و  قوقح  زا  تیاـمح  نوچمه  بیرف ، ماوع  ییاهراعـش  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  دـنراد  یعـس  یجراـخ  نانمـشد  زین ، هزورما 
.دش دهاوخن  قفوم  هللاءاش  نإ  هک  دنهد ، هولج  هنوراو  نایناهج ، نامشچ  رد  ار  یمالسا  بالقنا  ناریا و  ناملسم  تلم  مسیرورت ،

: ینکش نامیپ  هلیح و  رکم و  - 3

ار ارجام  نیا  هنومن ي  .دشاب  یم  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ینکش  نامیپ  سپس  ناناملـسم و  بیرف  دربراکرپ ، ياهدرگـش  زا  رگید  یکی 
نینمؤملاریما و لزع  رب  ینبم  ود  نآ  ناـیم  یفخم  ناـمیپ  زا  سپ  هک  تفاـی  يرعـشا  یـسوموبا  صاـع و  ورمع  يارجاـم  رد  ناوت  یم 

.درک بوصنم  تفالخ  هب  ار  هیواعم  هتسکش و  ار  نامیپ  صاع  ورمع  هیواعم ،

ار ناشیا  ماما ، نایفارطا  نتفیرف  اب  هیواعم  هدش و  رارکت  رگید  يوحن  هب  ارجام  نیمه  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  حلـص  يارجام  رد 
.درک دهع  ضقن  هدرک و  هراپ  ار  ماما  اب  همان  حلص  هک  دوب  هتشذگن  ینالوط  یتدم  زونه  اما  درک ، حلص  هب  روبجم 

یبْأَت ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ْمُکَنوُضُْری  ًهَّمِذ  ـال  ـالِإ َو  ْمُکیف  اُوُبقْرَی  ـال  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  َْفیَک َو  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  زین  لاـعتم  دـنوادخ 
یلاح رد  دراد ) شزرا  ناکرشم  نامیپ   ) هنوگچ (1) ؛ َنوُقِساف ْمُهُرَثْکَأ  ْمُُهبُوُلق َو 

56 ص :

هیآ 8 هبوت ، هروس  - 1
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، دننک یم  دونشخ  دوخ  نابز  اب  ار  امـش  ار !؟ نامیپ  هن  و  دننک ، یم  ار  امـش  اب  يدنواشیوخ  هظحالم  هن  دنوش ، بلاغ  امـش  رب  رگا  هک 
« .دنراکبان قساف و  اهنآ  رتشیب  دراد و  ابا  ناشیاه  لد  یلو 

: يداقتعا ياه  ههبش  داجیا  -4

: هدمآ میرک  نآرق  رد  هک  هنوگنآ  تسا ، هتشاد  جاور  زین  ناربمایپ  نامز  رد  هویش  نیا 

«(1) ٌمیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يذَّلا  اَهییُْحی  ُْلق  ٌمیمَر *  َیِه  َماظِْعلا َو  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِسَن  ًالَثَم َو  اَنل  َبَرَض  «َو 

هدیـسوپ هک  یلاح  رد  دنک  یم  هدنز  ار  اه  ناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  : » تفگ درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  یلاثم  ام  يارب  و 
!« تساناد یقولخم  ره  هب  وا  دیرفآ و  ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  دنک  یم  هدنز  ار  نآ  یسک  نامه  : » وگب تسا * »!؟

ناناوج ًاصوصخ  مدرم و  نهذ  رد  دـیدرت  ءاقلإ  ینید و  تاهبـش  داجیا  تهج  رد  يدایز  شالت  مالـسا  نانمـشد  زین  رـصاعم  نامز  رد 
رد دـیدرت  تیروحم  اـب  ییاـه  ثحب  دـهاش  هزور  ره  تنرتـنیا ، هراوهاـم و  لـیبق  زا  ییاـه  هناـسر  رد  هک  يروط  هب  دـنا ، هداد  ماـجنا 

.میشاب یم  یمالسا  لیصا  تاداقتعا 

: هعماج رد  لوبقم  ياه  هرهچ  ای  تاسدقم و  زا  يرازبا  هدافتسا  - 5

یمالسا تاسدقم  هب  يداقتعا  چیه  هچ  رگا  مالسا  نانمشد 

57 ص :

79 تایآ 78 -  سی ، هروس  - 1
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جره شیوشت و  داجیا  مدرم و  ندومن  هارمگ  رد  یعس  لوبقم ، ياه  هرهچ  تاسدقم و  هب  کسمت  اب  دنناوتب ، هک  اجک  ره  اما  دنرادن ،
ار مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  نایهاپس  یخرب  نیفـص ، گنج  رد  نآرق  زا  يرازبا  هدافتـسا ي  اب  هیواعم  هک  هنوگنامه  دنراد ، جرم  و 

.تشادن نآرق  مکح  هب  يا  هقالع  چیه  هیواعم  هکنآ  لاح  و  دومن ، دیدرت  راچد 

َتَْسل َکَّنَأ  َتِْملَع  ْدََقل  ِنآْرُْقلا َو  ِمْکُح  َیلِإ  ِینَتْوَعَد  ْدَق  َکَّنِإ  َُّمث  : » دسیون یم  نینچنیا  هیواعم  هب  يا  همان  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
(1)« .دیُِرت ُهَمْکُح  َتَْسل  ِنآْرُْقلا َو  ِلْهَأ  ْنِم 

شمکح ناهاوخ  هدوبن و  نآرق  هب  لمع  لـها  هک  یناد  یم  تدوخ  هکنآ  لاـح  و  يدومن ، توعد  نآرق  مکح  يوس  هب  ارم  وت  سپس 
.یشاب یمن 

یعس لاـس 88  رد  یـسیلگنا ، ییاـکیرمآ و  لـماوع  یخرب  یتح  نیقفاـنم و  زا  يرایـسب  هک  مینک  یم  هدـهاشم  زین  رـصاعم  نارود  رد 
یلیخ هللادمحب  هک  دنیامن ، داجیا  فالتخا  دیدرت و  مدرم  نایم  رد  هیلع ) هللا  همحر   ) ینیمخ ماما  ناونع  مان و  زا  هدافتـسا  اب  ات  دندومن 

.دندش اوسر  دوز 

رادـقم نیمه  هب  راصتخا ، تیاعر  يارب  اما  ددرگ ، یمن  دودـحم  دراوم  نیا  رد  نیقفانم  رافک و  بناج  زا  ینمـشد  ياه  هویـش  هچرگ 
.مینک یم  افتکا 

58 ص :

ص 494 نیفص ، هعقو  محازم ، نب  رصن  - 1
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يزاسراتفر

هراشا

لالقتسا فرش و  نامیا و  زا  ات  دنراد  یم  هگن  هدامآ  ار  دوخ  هراومه  رایشوه ، ریصب و  ِنینمؤم  اه ، ینمـشد  اه و  يرگ  هنتف  لباقم  رد 
هلباقم يارب  یلصا  ياه  هویش  هلمج  زا  .دنیامن  بآ  رب  شقن  ار  نمشد  ياه  هشقن  لاعتم ، يادخ  زا  تناعتسا  اب  هدومن و  عافد  شیوخ 

.درمشرب ار  ریز  دراوم  ناوت  یم  نمشد ، اب 

: نامیا تردق  هب  زیهجت  -1

هدـعو هب  دامتعا  اه و  یتخـس  ربارب  رد  ربص  دـنوادخ و  هب  لکوت  ینورد و  ياهرواب  تیوقت  نمـشد ، ياـه  هنتف  عفد  ِلـماع  نیرتمهم 
، وا رب  لکوت  اب  هتـسج و  يرازیب  ادخ  ِنانمـشد  زا  دنادب ، زاین  یب  ِقلاخ  دبع  ار  دوخ  هک  یناسنا  اریز  .دـشاب  یم  وا  بناج  زا  قح  ياه 

فص رد  هک  تسا  نآ  يزوریپ  طرـش  تسا و  دنوادخ  ِنآ  زا  تردق  هک  ارچ  دنک ، یم  زاب  ار  شیور  شیپ  رد  هدش  داجیا  ياه  هرِگ 
ِتردق أشنم  نیا  هب  ار  دوخ  یهلا  ياه  هدعو  هب  نیقی  لکوت و  يراگزیهرپ ، تماقتسا ، ربص و  ادخ ، دای  زا  هدافتسا  اب  میشاب و  نانمؤم 

.مینک لصتم  لازیال 

(1)؛ مُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  نآرق 

« .دراد یم  راوتسا  ار  ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امش  دینک ، يرای  ار  ادخ  نییآ )  ) رگا دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

59 ص :

هیآ 7 دمحم ، هروس  - 1
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(1)؛ اْئیَش ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُضَی  اوُقَّتَت ال  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  : » دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  و 

« .دناسر یمن  ینایز  امش  هب  اهنآ  ياه  هشقن  دینک ، هشیپ  يراگزیهرپ  تماقتسا و  اهنآ ) ربارب  رد   ) رگا

: ادخ نانمشد  اب  یتسود  تیعونمم  - 2

هعماـج تشونرـس  ندز  هرگ  نینچمه  .دـشاب  یم  عونمم  ًادـیدش  ادـخ  نانمـشد  رب  ندرک  هیکت  یتـسود و  میرک ، نآرق  هدومرف ي  هب 
ثعاب هک  ارچ  تسا ، عونمم  زین  نانمشد  ياه  هدعو  تساوخ و  اب  یماظن  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، مهم  لئاسم  بلاق  رد  ینید 

(2) .دوش یم  ناناملسم  رب  رافک  هیحان ي  زا  هطلس  داجیا 

ضرعت مدع  گنج و  كرت  نامیپ  ناوت  یم  ًاتیاهن  هکلب  دشاب ؛ نانآ  اب  داحتا  فالتئا و  دـح  رد  دـیابن  طباور  حطـس  رگید ، ترابع  هب 
اهنآ هیحان ي  زا  ناهنپ  ياـه  ینمـشد  اـه و  يرگ  هنتف  زا  يرایـسب  يولج  بیترت ، نیا  هب  .دومن  رارقرب  ناـنآ  اـب  ار  رگیدـکی  عفاـنم  هب 

.دوش یم  هتفرگ 

ْمُِکْلبَق َو ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًابَِعل  ًاوُزُه َو  ْمُکَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
باتک و لها  زا  دـنریگ ، یم  يزاب  ءازهتـسا و  داـب  هب  ار  امـش  نیئآ  هک  يدارفا  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (3) ؛ ءاِیلْوَأ َراَّفُْکلا 

« .دینکن باختنا  دوخ  هاگ  هیکت  تسود و  ناکرشم ،

60 ص :

هیآ 120 نارمع ، لآ  هروس  - 1
هیآ ءاسن ، هروس  « ) .تسا هدادـن  یطّلـست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دـنوادخ  و  ًالیبَس ؛ َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  - » 2

(141
هیآ 57 هدئام ، هروس  - 3
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: یماظن هلباقم  - 3

ادخ ِنانمشد  هک  یطیارش  رد  .تسا  هتسبن  ار  دوخ  مشچ  زین  هعماج  تایعقاو  هب  تبسن  اما  دشاب ، یمن  یبلط  گنج  لها  مالسا  هچرگ 
،(1) دش دنهاوخن  یضار  ناناملسم  مالسا و  لماک  يدوبان  هب  زج 

شاب هدامآ  لاح  رد  هراومه  هدومن و  تیوقت  زیهجت و  یماظن  ظاحل  زا  ار  دوخ  ات  دـهد  یم  روتـسد  نانمؤم  هب  لباقم  رد  زین  دـنوادخ 
.دنرب رس  هب 

(2)؛ ْمُکَّوُدَع ِهَّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  «َو 

ات دربن ،) نادیم  يارب   ) هدیزرو ياه  بسا  نینچمه )  ) و دیزاس ! هدامآ  نانمـشد ،]   ] اهنآ اب  هلباقم  يارب  دیراد ، تردـق  رد  ییورین  ره 
« .دیناسرتب ار  شیوخ  نمشد  ادخ و  نمشد  نآ ، هلیسو  هب 

اب دربن  هزرابم و  رد  دش ، گنج  دراو  اهنآ  اب  ًالمع  نیملسم ، لام  ناج و  هب  ضرعت  ینکش و  نامیپ  اب  نمشد ، هک  يدراوم  رد  یتح  و 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دینک ، عافد  ناشلباقم  رد  تردق  مامت  اب  هدرکن و  دیدرت  يا  هرذ  اهنآ 

ياه نامیپ  رگا  و  (3) ؛ َنوُهَْتنَی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال  ِْرفُْکلا  َهَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  ْمُِکنید  ِیف  اُونَعَط  ْمِهِدْهَع َو  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ْنِإ  «َو 
رارق نعط  دروم  ار  امش  نییآ  و  دننکشب ، شیوخ  دهع  زا  سپ  ار  دوخ 

61 ص :

هیآ 120) هرقب ، هروس   ) ْمُهَتَِّلم َِعبَّتَت  یَّتَح  يراصَّنلا  ُدوُهَْیلا َو َال  َْکنَع  یضْرَت  َْنل  َو  - 1
هیآ 60 لافنا ، هروس  - 2
هیآ 12 هبوت ، هروس  - 3
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« .دنرادرب تسد  لمع ) تّدش  اب   ) دیاش دنرادن ، ینامیپ  اهنآ  هک  ارچ  دینک  راکیپ  رفک  نایاوشیپ  اب  دنهد ،

ساسحا شرورپ 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هب  بوسنم  ياه  تمکح  رد 

(1)« .ِزِراَبُملا ِّوُدَعِلل  َکنِم  ًارذِح  ُّدَشأ  ِِمتاَکُملا  ِّوُدَعِلل  نُک  »

.دنک یم  هزرابم  وت  اب  ًانلع  هک  ینمشد  نآ  ات  شاب  رذح  رب  رتشیب  دراد ، یم  یفخم  ار  شا  ینمشد  رهاظ  رد  هک  ینمشد  زا 

زا هدافتـسا  ینمـشد و  ندومن  ناهنپ  زا  يدیدج  نارود  اکیرمآ ، دیدج  روهمج  سیئر  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  ریخا و  ياه  لاس  رد 
زا زین  يربهر  مظعم  ماقم  .دش  زاغآ  ییاکیرمآ  نیلوئـسم  ًاصوصخ  رگمتـس ، ياه  تلود  نیلوئـسم  يوس  زا  هنابیرف  ماوع  ياهدـنخبل 

ناشیا .دندوب  هدیناهاگآ  هئطوت  بیرف و  نیا  زا  ار  مدرم  هدرک و  ینیبدـب  دـیدرت و  زاربا  یتسود ، ياه  مایپ  نیا  هب  تبـسن  ادـتبا  نامه 
: دنیامرف یم  ناشمالک  زا  ییاه  شخب  رد 

، مینک یم  زارد  ار  یتسود  تسد  ام  دیوگ  یم  دنک و  یم  اکیرمآ  هدـحتم ي  تالایا  دـیدج  روهمج  سیئر  هک  یتاراهظا  لباقم  رد  »
هناتـسود تین  تین ، ًاعقاو  ایآ  تسا ؟ یتسود  تسد  ًاعقاو  ایآ  مینیبب  مینک  یم  هاگن  اـم  .درک  میهاوخ  لاـبند  ار  هلئـسم  نیبزیت  هاـگن  اـب 

تـسد یلمخم ، شکتـسد  ریز  رد  رگا  متفگ  لاسراپ  .تسا  مهم  یلیخ  ام  يارب  نیا  رگبیرف ؟ ظافلا  بلاق  رد  هنامـصخ  تین  اـی  تسا 
یندچ و

62 ص :

ص 311 ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  - 1
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رد يرجنخ  دوش ، یم  هدز  هک  يدـنخبل  اـب  رگا  .مینک  یمن  لوبق  ار  یتسود  مینک ؛ یمن  زارد  ار  نامتـسد  اـم  دـشاب ، یندـچ  هجنپ ي 
تلود .دش  یم  هدز  سدح  هک  دوب  يزیچ  نامه  داتفا ، قافتا  هک  هچنآ  هنافـسأتم  .تسا  عمج  نامـساوح  ام  دشاب ، هدـش  ناهنپ  تشپ 

مه همان  هک  حیحـص ، هنالداع و  طباور  هب  يدنم  هقالع  ياعدا  همه ي  اب  دیدج ، روهمج  سیئر  دیدج و  تالیکـشت  نیمه  اکیرمآ و 
يروهمج اب  میهاوخیم  اـم  هک  دـندرک  رارکت  مه  یـصوصخ  سلاـجم  رد  دـنتفگ و  مه  اهوگدـنلب  رد  دـنداد و  مه  ماـغیپ  دنتـشون و 

(1)« .دندرک لمع  نیا  سکع  لمع ، رد  هنافسأتم  مینک ، يداع  ار  نامطباور  یمالسا 

مشچ نانآ  زا  يا  هظحل  هدوب و  نانمـشد  راتفگ  راتفر و  بقارم  شیپ  زا  شیب  یخیرات ، ساسح و  عطقم  نیا  رد  ات  تسا  مزال  نیاربانب 
ناریا ِناملسم  مدرم  قوقح  دیاقع و  رب  يراشفاپ  یگداتسیا و  يرادیاپ و  اب  هکلب  میوشن ، لیامتم  نانآ  هب  تبـسن  يا  هرذ  هتـشادنرب و 

بالقنا نیا  ظفح  داجیا و  ببس  هک  میریگب  شیپ  رد  ار  یهار  مالسلا ،) مهیلع   ) راهطا همئا  لاعتم و  دنوادخ  زا  تناعتـسا  و  ناهج ، و 
.میشاب هدرک  ادا  ار  ادهش  هب  تبسن  دوخ  نیِد  زا  یشخب  هلیسو  نیا  هب  ات  تسا ، هدش  نونکات 

.هللا ءاش  نإ  .میشاب  نیربکتسم  ربارب  رد  قح  تلود  ییاهن  يزوریپ  ملاع و  یجنم  روهظ  دهاش  يدوز  هب  هکنآ  دیما  هب 

63 ص :

1/1/1389 يوضر ، رهطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب  - 1
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ینس هعیش و  تدحو  -24

يزاس هزیگنا 

رد یعیش  زکارم  اه و  هینیسح  هب  هلمح  قارع ، رد  نایعیش  هب  هلمح  ناتسکاپ ، رد  نایعیش  راتشک  رابخا  اهزور  نیا  دارفا ، يرایسب  دیاش 
رد لالخا  اـه و  ینکفا  هقرفت  نیا  ییارچ  رد  اـما  میـشاب ، هدینـش  ار  ناتـسبرع و ...  رـصم و  رد  نایعیـش  هیلع  اـه  تیدودـحم  هیروس ،

؟ تسا هدش  رکفت  هشیدنا و  رادقم  هچ  نیملسم  تدحو 

هک يدرمریپ  نآ  ناتـساد  .تسین  هدـیاف  یب  نآ  يروآدای  اما  تسا ، يرارکت  ناهج  فلتخم  ياه  گنهرف  نیب  كرتشم  ِتیاکح  نیا 
دنتـسکش و اـهنآ  دینکـشب و  تفگ  داد و  یبوچ  کـیره  هب  دزوماـیب و  ار  ندوب  یکی  داـحتا و  سرد  دوخ  نادـنزرف  هب  تساوخ  یم 

نیا دنتسکش و  دینکشب ، تفگ  داد و  بوچ  ود  سپس 

65 ص :
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.دوبن ریذپ  ناکما  اه  بوچ  نتسکش  نادنزرف ، زا  کی  چیه  يارب  هک  دیسر  يدادعت  هب  اه  بوچ  تفر و  شیپ  ییاج  ات  ارجام 

یمن یتردق  چیه  دیشاب ، رگیدکی  نابیتشپ  رگا  هکنیا  دوب ؛ ندوب  مه  اب  تدحو و  سرد  دهدب ، اهنآ  هب  تساوخ  یم  ردپ  هک  یـسرد 
.تسا هدش  هجوت  نآ  تیمها  هب  رتمک  اما  هدمآ ، اه  گنهرف  رتشیب  رد  هکنیا  دوجو  اب  تیاور  نیا  دنک ؛ هبلغ  امش  رب  دناوت 

راکشآ و تروص  هب  نیملسم  نیب  تدحو  ددعتم  تایآ  تایاور و  رد  هدش و  رایسب  دیکأت  ناناملسم  تدحو  رب  یمالسا ، گنهرف  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  هیصوت  دروم  یحیولت 

َلاَق اَنِْرمَأ  یَلَع  اوُْسَیل  ْنَّمِم  ِساَّنلا  َنِم  اَِنئاَطَلُخ  َْنَیب  اَنِمْوَق َو  َْنَیب  اَنَْنَیب َو  اَمِیف  َعَنْـصَن  ْنَأ  اََنل  یِغَْبنَی  َْفیَک  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع 
َنوُـمیُِقی ْمُهَِزئاَـنَج َو  َنوُدَهْـشَی  ْمُهاَـضْرَم َو  َنوُدوـُعََیل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا  َوَـف  َنوُعَنْـصَی  اَـم  َنوُعَنْـصَتَف  ْمِِهب  َنوُدَـتْقَت  َنیِذَّلا  ُمُِکتَِّمئَأ  َیلِإ  َنوُرُْظنَت 

(1) .ْمِْهَیلِإ َهَناَمَْألا  َنوُّدَُؤی  ْمِْهیَلَع َو  ْمَُهل َو  َهَداَهَّشلا 

هچ مینک ، یم  ترـشاعم  دنتـسین  هعیـش  هک  یمدرم  اب  هک  یماگنه  دسرپ : یم  ناشیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  باحـصا  زا  یکی  »
اهنآ دننامه  سپ  دـننک ، یم  راتفر  هنوگچ  هک  دـینک  هاگن  دوخ  ناماما  هب  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ؟ رتهب  ام  يارب  یـشور 
دنوش یم  رضاح  اه  هزانج  عییشت  رد  دننک و  یم  تدایع  نایعیش ) ریغ   ) نانآ ِياه  ضیرم  زا  هراومه  امش  ناماما  دنگوس  ادخب  .دیشاب 

رد یتناما  رگا  دنهد و  یم  تداهش  اهنآ  هیلع  ای  اهنآ  عفن  هب  دشاب  مزال  اج  ره  و 

66 ص :

ص 636 ج 2 ، یفاکلا ، ینیلک ،)  ) بوقعی نب  دمحم  - 1
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« .دننک یمن  تنایخ  هداد و  لیوحت  اهنآ  هب  دشاب  ناشتسد 

هلبق ي .دشاب  یم  نیدامن  یلکش  هب  تدحو  شیامن  نآ ، هرمث ي  زا  یـشخب  هک  دراد  دوجو  یکـسانم  یمالـسا ، ماکحا  رد  نینچمه 
یمالـسا کسانم  نیا  هرمز  رد  ناوت  یم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هزور و  میرک ، نآرق  میرکت  تئارق و  جح ، مسارم  دـحاو ،

.تسا كرتشم  یمالسا  فلتخم  بهاذم  نایم  رد  یهقف ، ياه  فالتخا  دوجو  اب  هک  داد  رارق 

رطخ ياه  بیـسآ  اه و  هشیر  ناـشیا ، هک  يدراوم  هلمج  زا  دنـشاب و  یم  یمالـسا  تدـحو  ناراد  مچرپ  زا  یکی  زین  يا  هنماـخ  ماـما 
ناگمه رب  ار  تجح  هدومرف و  هراشا  مه  نآ  یعرش  مکح  هب  هک  تسا  ناتسدرک  مدرم  عمج  رد  ناشیا  تانایب  دندومن ، نایب  ار  هقرفت 

: دندرک مامت 

يادن هک  یـسک  نآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دننزب ، مه  هب  ار  ناریا  تلم  تدـحو  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  نآ  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  »
، ینس هچ  دشاب و  هعیش  هچ  دنزب ، مهب  ار  یلم  تدحو  دهاوخ  یم  بهذم ، هناهب ي  هب  دهد و  یم  رـس  ار  ینـس  هعیـش و  نیب  هقرفت ي 

ینوناـق فـالخ  تـسا و  یعرـش  مارح  هورگ  ود  ره  راـتفر  مـنک ، یم  ضرع  نـم  .دـنادن ...  هـچ  دـنادب ، هـچ  تـسا ؛ نمــشد  رودزم 
(1)« .تسا

هشیدنا عانقا 

کمک رایسب  ثیدح ، نآرق و  هنیآ  رد  تدحو  هلأسم  هب  هاگن 

67 ص :

22/2/1388 جدننس ، يدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 179ناهفصا   هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15895/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدننک 

هکنیا نمـض  .تسین  هدیـشوپ  یفـصنم  ناسنا  ره  رب  ءالقع  لقع و  رظن  زا  نآ ، ظفح  ترورـض  یمالـسا و  ِتدـحو  هلأـسم  کـش  یب 
: مینک یم  نایب  ار  دروم  دنچ  اجنیا  رد  هک  تسا  هدومن  هراشا  هلأسم  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  زین  لاعتم  دنوادخ 

(1) .ْمُکُحیر َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  َُهلوُسَر َو ال  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  َو 

نایم زا  امـش  تکوش ) و   ) تردق و  دیوشن ، تسـس  ات  دـینکن ، شکمـشک ) و   ) عازن و  دـییامن ! تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  نامرف )  ) و
.دورن

(2) .اُوقَّرَفَت ًاعیمَج َو ال  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو 

.دیوشن قرفتم  دینزب و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  یگمه  و 

(3) .ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِص  اَذَه  ُهوُُدبْعاَف    ْ ُمکُّبَر َو    ِ ّیبَر َهَّللا  َّنِإ  َو 

.تسا راوتسا  میقتسم و  هار  وا  یگدنب  هک  دیتسرپب  ار  وا  سپ  تسامش ، نم و  راگدرورپ  دنوادخ ، انامه  و 

(4) .َنیِِملْسُْملا ُمُکاَّمَس  َوُه  َمیِهاَْربِإ  ْمُکِیبَأ  َهَّلِّم 

.دیمان ناملسم  ار  امش  وا  دیتسه و  میهاربا  ناتردپ  تلم  زا  یگمه 

: دنیامرف یم  تدحو  داجیا  يارب  نآرق  هب  کسمت  هجوت و  دروم  رد  زین  یلاعلا ) هلظ  دم   ) يا هنماخ  ماما 

68 ص :

هیآ 46 لافنا ، هروس  - 1
هیآ 103 نارمع ، لآ  هروس  - 2

هیآ 36 میرم ، هروس  - 3
هیآ 78 جح ، هروس  - 4
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رود داـهج  زا  ار  اـم  .درادـب  هگن  رود  اـهنآ  زا  ار  اـهام  تسا  هدرک  یعـس  رامعتـسا  تسد  هک  دراد  دوجو  ینآرق  میهاـفم  زا  یـضعب  »
اهنآ رد  نیملـسم  تدحو  هک  یتایآ  زا  ار  ام  .دنتـشادهگن  رود  دنـشاب ، طلـسم  نیملـسم  رب  دـیابن  رافک  هک  نیا  زا  ار  ام  .دنتـشادهگن 

(1)« .دنتشادهگن رود  تسه ،

ام هب  باطخ  ینارون ، یتانایب  رد  دـنا ، هدوب  مهم  نیا  تیاعر  هب  مزتلم  ًالمع  ناـشدوخ  هکنیا  رب  هوـالع  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها 
ثیداحا نیا  زا  دروم  دـنچ  .میـشابن  لفاغ  نآ  زا  هدومن و  تیاـعر  ار  هقرفت  زا  زیهرپ  تدـحو و  عوضوم  هک  دـندرک  دـیکأت  ناـیعیش 

: ددرگ یم  میدقت  ناتتمدخ 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

ٌدَی ْمُه  ْمُهاَنْدَأ  ْمِِهتَّمِِذب  یَعْسَی  ْمُهُؤاَمِد َو  ُأَفاَکَتَت  ٌهَوْخِإ  َنوُِملْـسُْملا  َلاَق : ْنَأ  َیلِإ  یًنِِمب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َبَطَخ 
(2) .ْمُهاَوِس ْنَم  یَلَع 

و دنرگیدمه ، ردارب  ناناملسم  دندومرف : نآ  نمض  رد  هدناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  انم  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
ِنانمشد  ) نارگید ربارب  رد  اهنآ  .دننک  یم  تاعارم  ار  نآ  یگمه  داد ، ناما  یـسک  هب  اهنآ  نیرت  کچوک  رگا  تسا و  ربارب  ناشنوخ 

( .دنرگیدکی کمک  تسدمه و  ناملسم ) ریغ 

: دنیامرف یم  مالسلا ) امهیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هب  تیصو  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  - 1

69 ص :

16/3/1370 نایراق ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - 1
ص 351 قودصلل ،)  ) یلامألا قودص ،) خیش   ) هیوباب نب  یلع  نب  دمحم  - 2
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(1)  . َقُّرَفَّتلا َُرباَدَّتلا َو  َعُطاَقَّتلا َو  ْمُکاَّیِإ َو  ِّراَبَّتلا َو  ِلُذاَبَّتلا َو  ِلُصاَوَّتلِاب َو  َِّیَنب  اَی  ْمُْکیَلَع  َو 

.هقرفت رگیدکی و  هب  ندرک  تشپ  یئادج و  زا  دیشاب  رذح  رب  و  ششخب ، لذب و  طابترا و  هب  منادنزرف  يا  داب  امش  رب  و 

(2)« .اوُفَطاَعَت اوُفَّلَأَت َو  َنِینِمْؤُْملا  َرَشْعَم  اَی  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  - 2

.دینک ینابرهم  مه  هب  دیشاب و  دحتم  سونأم و  نانمؤم ، هورگ  يا  ناه 

(3)« .اوُدَعاَبَت اَذِإ  ْمِِهْنَیب  ٌبُراَقَت  اوُدَساَفَت َو  اَذِإ  ِساَّنلا  ِْنَیب  ٌحاَلْصِإ  ُهَّللا  اَهُّبُِحی  ٌهَقَدَص  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

دنوادخ هک  تسیا  هقدـص  یئادـج ، ماگنه  رد  اهنآ  ندرک  کیدزن  تما و  نایم  یهابت  فالتخا و  شیادـیپ  ماگنه  هب  تدـحو  داجیا 
.دراد تسود  ار  نآ 

ِفاَِلتْخالِاب ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  ُمُهَرَمَأَف  ٌدِحاَو َأ  ْمُُهباَتِک  ٌدِـحاَو َو  ْمُهُِّیبَن  ٌدِـحاَو َو  ْمُهَُهلِإ  َو  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  -3
(4) »؟  هْوَصَعَف ُْهنَع  ْمُهاَهَن  ْمَأ  ُهوُعاَطَأَف 

تعاطا ار  وا  هداد و  نامرف  یگتـسد  ود  فالتخا و  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ایآ  .تسا  یکی  ناشباتک  و  یکی ، ناشربمایپ  یکی ، ناشیادـخ 
؟ دنیامن یم  یچیپرس  ار  شنامرف  هدرک و  یهن  فالتخا  زا  ار  اهنآ  ای  دننک ؟ یم 

70 ص :

همان 47 هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - 1
ص 345 دلج 2 ، یفاکلا ، ینیلک ،)  ) بوقعی نب  دمحم  - 2
ص 209 دلج 2 ، یفاکلا ، ینیلک ،)  ) بوقعی نب  دمحم  - 3

61 ص 60 -  هبطخ 18 ، یحلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضر ، دیس  - 4
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: دنیامرف یم  تایاور  زا  هدافتسا  اب  بالقنا  ربهر  نینچمه 

، دنک توعد  مالسا  يایند  تدحو  هب  هک  يا  هرجنح  ره  زورما  .تسا ...  يروف  هضیرف ي  کی  ناناملـسم ، نیب  قافتا  داحتا و  زورما  »
َهَّللا َو َدَبَع  ْدَقَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  يِّدَُؤی  ُقِطاَّنلا  َناَک  ْنِإَف  ُهَدَبَع  ْدَقَف  ٍقِطاَن  َیلِإ  یَغْصَأ  ْنَم   » .تسا هّللا  نم  قطان  تسا ، یهلا  هرجنح ي 

نیعمتـسم ناـشدوخ و  دـننز ، یم  فرح  سیلبا  ناـبز  زا  هـک  یئاـهنآ   (1)« .َناَْـطیَّشلا َدَـبَع  ْدَـقَف  ِناَْـطیَّشلا  ِنَع  يِّدَُؤی  ُقِطاَّنلا  َناَـک  ْنِإ 
(2)« .دننک یم  تکاله  راچد  مه  ار  ناشدوخ  دنرب ؛ یم  منهج  فرط  هب  ار  ناشدوخ 

يزاسراتفر

ماما ملاع ، دنمـشناد ، رازگراک ، اـی  یمالـسا و  مکاـح  ناونع  هب  هچ  دراد ، رارق  هک  یهاـگیاج  ره  رد  يدرف  ره  یمالـسا ، هعماـج  رد 
ياراد تدـحو  ثحب  رد  درادـن ، یمالـسا  ِرگید  بهاذـم  اب  یطاـبترا  دوخ  فارطا  طـیحم  رد  یتح  هک  يداـع  يدرف  اـی  تعاـمج و 

دشاب یم  یفیاظو 

نایعیش هب  هراومه  یعامتجا ، ياهراتفر  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هک  مینیب  یم  اذل  .تسا  رثؤم  الاو  فده  نیا  هب  ندیـسر  رد  هک 
دیشاب ناشرانک  رد  اه  یتخس  تالکشم و  رد  دیورب و  اهنآ  تدایع  هب  دینک و  تکرش  اهنآ  هزانج  عییشت  رد  هک  دندومن  یم  شرافس 

دنا هدومرف  نآ  زا  رتالاب  دیزروب و  مامتها  نیملسم  روما  هب  و 

71 ص :

ص 434 ج 6 ، یفاکلا ، ینیلک ،)  ) بوقعی نب  دمحم  - 1
18/3/1392 میرک ، نآرق  یللملا  نیب  تاقباسم  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب  - 2
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لاحشوخ امش  ندید  زا  دید ، ار  امش  ناشیا  زا  یکی  رگا  هک  دینک  ارادم  اهنآ  اب  ردقنآ  دینک و  تکرش  زین  اهنآ  تعامج  زامن  رد  هک 
(1) .دوش

رد يراتسج  اب  .دشاب  یم  ینس  هعیـش و  نیب  تدحو  تیوقت  ای  داجیا و  یگنوگچ  تیفیک و  دوش ، هتـسناد  تسا  مزال  اجنیا  رد  هچنآ 
، تدـحو عوضوم  رد  ناشیا  ِیلمع  ياه  هیـصوت  تاروتـسد و  ناونع  هب  هک  تفای  تسد  يدراوم  هب  ناوت  یم  يا ، هنماخ  ماما  تاـنایب 

: دنوش یم  بوسحم  هعماج  هب  باطخ 

ناــیرج ندرک  نـک  هـشیر  يارب  یمالــسا  بهاذــم  ياــملع  هـمه ي  يوـس  زا  ریگارف  ِیقطنم  یملع و  تـضهن  کــی  لیکــشت  . 1
(2) .يریفکت

دننادب همه  مالسا  يایند  رد  دیاب  درک ؛ يرگنشور  دیاب  .سیلگنا  اکیرمآ و  يرابکتسا  ياه  تسایـس  شقن  هب  تبـسن  يرگنـشور  . 2
(3) .تسیچ نایم  نیا  رد  اکیرمآ  ياه  تسایس  شقن  هک 

هدرپس یشومارف  تسد  هب  یـصقالادجسم  هلئـسم ي  فیرـش و  سدق  نیطـسلف و  هّیـضق ي  دیراذگن  .نیطـسلف  هّیـضق ي  هب  مامتها  . 3
(4) .دنک تلفغ  نیطسلف  هّیضق ي  زا  مالسا  يایند  دنهاوخ  یم  اهنآ  .دنهاوخ  یم  ار  نیا  اهنآ  دوشب ؛

روشک نیب  رد  زورما  هک  یتدحو  نیا  هک  دنراذگن  .دشاب  بقارم  ینس  مه  دشاب ، بقارم  هعیـش  مه  .میریگب  دیاب  ار  ینیبدب  يولج  . 4
یموق تایصوصخ  ندرک  هتسجرب  دورب ؛] نیب  زا   ] تسه

72 ص :

ص 382 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  قودص ،) خیش   ) هیوباب نب  یلع  نب  دمحم  - 1
خیرات 4/9/1393 رد  تانایب  - 2

نامه - 3
نامه - 4
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(1) .دننکب هجوت  دیاب  مه  نیا  هب  تسا ؛ شتآ  اب  يزاب  تسا ، یکانرطخ  ياهراک  ییارگ ، موق  ِشتآ  رد  ندیمد  و 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  روحم  لوح  عامتجا  . 5

هک تسا  ییاج  اـجنیا ، .تسا  تدـحو  داـجیا  هطقن ي  نیرتمهم  مالـسا ، مظعا  لوسر  مرکم و  یبن  سدـقم  دوجو  اریز  ملـس ،) هلآ و 
(2) .تسا مالسا  يایند  تبحم و  قشع و  نوناک  نیا ، دوش ؛ یم  زکرمتم  اجنآ  رد  اه  ناملسم  همه ي  فطاوع 

هب .نآ  نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدب  سیراپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  ِمالـسا  هب  - 6
يوس هب  یتشآ  تسد  دوش ، یم  هجاوم  هنامحر  یب  رگید  ِیمالسا  بهاذم  اب  یلو  دنک ، یم  لمحت  ار  یتسینویهص  میژر  هک  یمالسا 
رافک اب  ءامحر  نینمؤم و  اب  ءاّدشأ  دـنز و  یم  نماد  یبهذـم  يا و  هلیبق  ياه  گنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنک ، یم  زارد  وتان  اکیرمآ و 

یگدز و فرـصم  برغ و  يراد  هیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  .دـینکن  داـمتعا  تسا ،
(3) .دنناشک یم  یقالخا  طاطحنا 

رد یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  تسا  یناسک  نیلوا  وزج  يا  هنماـخ  ماـما  هک  تفگ  تأرج  هب  ناوت  یم  دانـسا ، یهاوگ  هب 
تدحو ناینب  ًالمع  رهشناریا ، نیشن  ینس  هقطنم  هب  دیعبت  نامز 

73 ص :

15/12/1393 يریبهر ، ناگربخ  سلجم  ياضعا  رادید  رد  تانایب  - 1
27/1/1385 ماظن ، نارازگراک  رادید  رد  تانایب  - 2

14/11/1390 نارهت ، هعمجزامن  ياه  هبطخ  - 3
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.دنداهن انب  ناریا  رد  ار  ینس  هعیش و  نایم  ِیمالسا 

ار ناشیا  تنوشخ ، ِتیاهن  اـب  رگمتـس  میژر  لاـس 56 ، رد  یمالـسا  بـالقنا  ِيریگ  جوا  هطقن ي  رد  اـه و  تیلاـعف  نـیا  رادوریگ  رد 
ِیجرـش مرگ و  ياوه  بآ و  دـیعبت و  اما  .دـیامن  یم  دـیعبت  رهـشناریا »  » هب ار  ناشیا  نادـنز ، بش  دـنچ  زا  سپ  دـنک و  یم  ریگتـسد 
تدحو داجیا  هار  رد  و  هدرک ، هدافتسا  تصرف  زا  زین  اج  نآ  هکلب  .دنزاس  یمن  مارآ  ناشیا  رد  ار  هزرابم  شالت و  ِحور  زین  رهـشناریا 

یم تسد  هب  يدایز  تیقفوم  هدیـشوک و  ینـس  هعیـش و  ناردارب  نیب  تدـحو  زین  ناماس و  نآ  رد  زرابم  ياهورین  نایم  یگتـسبمه  و 
مدرم هجوت  رد  یمهم  شقن  هدز ، متس  ِناتسا  نیا  ياه  تیمورحم  تالکـشم و  نتخاس  فرطرب  غیلبت و  مدرم و  اب  سامت  اب  و  دنروآ ،

.دننک یم  افیا  بالقنا  مالسا و  تیناحور ، ینیمخ ، ماما  هب 

یم مدرم  زا  يدایز  هدع  هب  ندیسر  بیسآ  ندش و  نامناخ  یب  هب  رجنم  هک  دیآ  یم  یلیـس  رهـشناریا  رد  لاس ، نآ  رد  هکنیا  هلمج  زا 
.دوش

نیا .دنهد  یم  لیکشت  ار  تیناحور  دادما  هورگ  دننک و  یم  جیسب  ار  بالط  نویناحور و  زا  هورگ  کی  يا ، هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ 
یم راضحا  ار  ناشیا  .دنک  یم  تشحو  كاواس  هک  دوش  یم  قفوم  مدرم  عیجـشت  کیرحت و  غیلبت ، دادـما ، راک  رد  يردـق  هب  هورگ ،

دیتسه هضرع  یب  ردقچ  امش  متفگ ، كاواس  هب  ینابرهش  ِتینما  نویسیمک  رد  بشید  دیوگ : یم  هل  مظعم  هب  كاواس  سیئر  دننک و 
(1) .تسا هدرک  تسرد  یعاضوا  هچ  اج  نیا  دینیبب  يدیعبت  کی  .دیدرکن  يراک  چیه  هک 

74 ص :

31/3/1368 تلاسر ، همانزور  زا  لقن  - 1
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ساسحا شرورپ 

رهاظ رد  هک  دننک  یم  یگدنز  ییاهرهـش  رد  ناشدوخ  هک  ییاجنآ  زا  دـننک  یم  رکف  تیب  لها  ناوریپ  زا  يا  هدـع  هزورما  هنافـساتم 
رابکتـسا ناوارف  شالت  یـسوساج و  یطابترا و  لیاسو  ترثک  هک  یلاح  رد  .دنراد  ار  يراتفر  ره  هزاجا  تسین ، اجنآ  رد  یتنـس  لها 

ءوس لامتحا  نآ  رد  هک  ییاهراتفر  زا  یتح  ات  دنک  رایـشوه  ار  ام  دیاب  نکمم ، هلیـسو  ره  اب  ناناملـسم  نایم  تدحو  ندز  مهرب  يارب 
.مینک يرود  دراد ، دوجو  هدافتسا 

اما تسا ، هتفای  ترهـش  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهزلا دـیع  هب  هک  تسا  یمایا  دـنز ، یم  بیـسآ  هلأسم  نیا  هب  هلاس  ره  هک  یمایا  زا  یکی 
ات دـندرگ  یم  ثعاب  دوش ، یم  رازگرب  هیملع  ياه  هزوح  اه و  هاگـشناد  یتح  اه و  هناـخ  رد  عیـشت  مسا  هب  هک  يزیمآ  نهو  سلاـجم 

هدرک دراو  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نیتسار  بتکم  هب  یگرزب  تراسخ  هنایفخم !! رهاظ  هب  هداس و  سلاجم  نیمه  هدننک ي  رازگرب 
.دریگب ندرگ  هب  ار  ینانبل و ...  یقارع ، یناتسکاپ ، ینادهاز ، مولظم  هعیش ي  نارازه  نوخ  تیلوئسم  هتساوخان ، ای  هتساوخ  و 

هکلب دوـش ، یمن  ناـهارمگ  تیادـه  بجوـم  نارگید ، تاسدـقم  هب  نتفگ  مانـشد  هاـگچیه  هک  هداد  ناـشن  هـبرجت  رگید ، ییوـس  زا 
هک دندش  یم  روآدای  نایعیـش  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ور  نیا  زا  .دنک  یم  راداو  لثم  هب  هلباقم  تجاجل و  هب  ار  نانآ  سکعرب ،

.تسا هدومرف  یهن  ناکرشم  ياه  تب  هب  تبسن  یتح  نتفگ  مانشد  زا  دنوادخ 

75 ص :
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ار ادخ  لهج ، ملظ و )  ) يور زا  زین )  ) اهنآ ادابم  دیهدن ، مانـشد  دنناوخ  یم  ار  ادـخ  ریغ  هک  یناسک  ِدوبعم  هب  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ 
(1)( .دنهد مانشد 

.دشاب یم  یمالسا  ینآرق و  لصا  کی  مانشد ، زا  زیهرپ  نیاربانب 

يارب ار  تزع  رادتقا و  رافک ، هرطیـس  ذوفن و  تحت  زا  جورخ  اب  هدـش و  دـحتم  رگیدـکی  اب  هرابود  یمالـسا  تما  هک  يزور  دـیما  هب 
.هللا ءاشنا  .دنروآ  ناغمرا  هب  ناهج  ناناملسم  مامت 

تاجانم

ما هدنکآ  وت  ّدح  یب  تمحر  اطع و  زا 

ما هدنمرش  وت  فطل  زا  نابرهم ، يادخ  يا 

مرس ات  اپ  زا  بر  ای  نایصُع ، هدولآ ز  هتشگ 

مرک یبوخ و  وت  زا  اطخ و  یصاع  ِنم  زا 

ادخ يا  یبوخ  وت  اّما  مدب  یلیخ  نم  هچرگ 

ادخ يا  یبونذ  رفغإ  ما ، هدنمرش  ًاعقاو 

76 ص :

هیآ 108 ماعنا ، هروس  - 1
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برخم دقن  یقطنم ،  دقن  -25

يزاس هزیگنا 

: دنا هدومرف  ناشیا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

( .دهد هیده  نم  هب  ارم  بویع  هک  تسا  یسک  نم ، دزن  رد  مناردارب  نیرت  بوبحم   ) (1) .ِیبُویُع ََّیلِإ  يَدْهَأ  ْنَم  ََّیلِإ  ِیناَوْخِإ  ُّبَحَأ 

: هدش لقن  نینچنیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریمأ  الوم  زا  نینچمه  و 

( .تسوت رادتسود  ومه  دزاس ، راکشآ  تیارب  ار  وت  بیع  سک  ره   ) (2) .َكُدوُدَو َوُهَف  َکَْبیَع  ََکل  َنَابَأ  ْنَم 

يریذپدقن وس ، نآ  زا  هدنزاس و  یقطنم و  ِداقتنا  دقن و  گنهرف 

77 ص :

ص 639 ج 2 ، هیمالسإ ،) ط –   ) یفاکلا ینیلک ،) خیش   ) بوقعی نب  دمحم  - 1
ح 8210 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  یمیمت ، دحم  نب  دحاولا  دبع  - 2
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ِنوزفا زور  حالصا  لامک و  رد  یلصا  لماوع  زا  یکی  هک  ارچ  دشاب ، یم  هعماج  ره  يارب  اهب  نارگ  رایسب  يا  هیامرس  ییوگ ، خساپ  و 
اه و یتساک  صقاون و  تخانـش  اریز  .دـشاب  یم  الاو  گنهرف  نیمه  هعماج ، نآ  رد  لوئـسم  ِدارفا  کت  کت  درکراک  دوبهب  هعماج و 

.تسا یمالسا  هعماج ي  نینمؤم و  حالف  ریسم  رد  سدقم  یماگ  اهنآ ، عفر  تهج  رد  شالت 

هب زین  نیلوئـسم  ددرگ و  مکاـح  ییوج  بیع  بیرخت و  گـنهرف  یقطنم ، ِدـقن  گـنهرف  ياـج  هب  يا  هعماـج  رد  رگا  رگید ، يوس  زا 
دوخ و يوربآ  ظفح  رد  یعس  تالکشم ، تاداریا و  اه و  فعض  ِیشوپ  هدرپ  راکنا و  اب  هدز و  ینادان  هب  ار  دوخ  ییوگ ، خساپ  ياج 

یلصا هقبط ي  ود  نایم  رد  دامتعا  نسح  یلدمه و  هکلب  ددرگ ، یمن  نامرد  هعماج  زا  يدرد  اهنت  هن  دنشاب ، هتـشاد  دوخ  ياه  شور 
.دور یم  نیب  زا  رورم  هب  دنتسه ، نیلوئسم  مدرم و  نامه  هک  هعماج 

رد هراومه  یهلا ، یناسنا و  يالاو  ياه  شزرا  ندومن  مکاح  دَرِخ و  تناید و  رب  ینتبم  یتیریدـم  اب  ات  دـنک  یم  مکح  ینید  ِلقع  اما 
داقتنا دقن و  گنهرف  رگا  .میرادرب  هار  رـس  زا  ار  اهنآ  هتخانـش و  ار  اه  بیـسآ  اه و  تفآ  دوخ ، ِیلماکت  ریـسم  رد  هک  میـشاب  نآ  یپ 

اه شنت  زا  يرایسب  دوش ، نشور  نیدقتنم  ياه  یگژیو  هدش و  نییبت  یقطنم  حیحص و  داقتنا  ياهزرم  بادآ و  هتشگ و  جیار  يریذپ 
رگا صوصخ  هب  .دنبای  یمن  روهظ  هنیمز ي  اه ، یتساک  اه و  صقن  اه ، فعض  زا  يرایسب  هدرک و  شکورف  اه  شکمشک  و 

78 ص :
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هزیوآ ي ار  هتکن  نیا  ًامئاد  هتـشگ و  يراع  دوخ  سفن  هب  اج  یب  ياکتا  رورغ و  هنوگره  زا  نیلوئـسم  صوصخلا  یلع  مدرم و  مومع 
بادرگ رد  دوش ، هتـشادرب  اهنآ  زا  يا  هظحل  يارب  یهلا  تیانع  رگا  و  دـنیاطخ ، ضرعم  رد  اه  ناـسنا  ماـمت  هک  دنـشاب  هتـشاد  شوگ 

.دش دنهاوخ  قرغ  دوخ  ياهاطخ  تاهابتشا و 

ادابم ات  دنـشاب ، شیوخ  نایفارطا  راتفر  بقارم  تهج  نیا  زا  ًامئاد  یمالـسا ، بالقنا  ریبک  راذگ  ناینب  ات  ددرگ  یم  ثعاب  هاگن  نیمه 
سلجم هرود  نیلوا  ياضعا  اب  ناـشیا  رادـید  يارجاـم  .دـنروآ  يور  ناـشیا  زا  هداـعلا  قوف  ياـه  دـیجمت  ییوگ و  قلمت  هب  يا  هدـع 

: تسا یندینش  یمالسا  ياروش 

هللا همحر   ) ینیمخ ماما  اب  رادـید  رد  یمالـسا ، ياروش  سلجم  هرود  نیلوا  رد  نارهت  مدرم  لوا  هدـنیامن  يزاجح ، نیدـلارخف  ياـقآ 
هک دوب  ماما  يالاو  ماقم  زا  لیلجت  رد  زین  ینارنخـس  ياوتحم  هیقب  هدرک و  زاغآ  یُّما » َْتنأ َو  یبأب   » هلمج اب  ار  دوخ  ینارنخـس  هیلع ،)

: دندومرف نانخس  نیا  هب  شنکاو  رد  هیلع ) هللا  همحر   ) ینیمخ ماما  اما  دنتشاد ، ریخ  یتین  دصق و  بلاطم ، نیا  نایب  زا  ناشیا  هتبلا 

نیا اـب  هک  مراد  ار  نیا  فوـخ  نم  .دـیایب  مرواـب  نم ، هراـبرد  دـندومرف  يزاـجح  ياـقآ  هـک  یبلاـطم  هـک  مراد  ار  نـیا  فوـخ  نـم  »
.رورغ زا  مرب  یم  هانپ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هب  نم  .دـیایب  شیپ  یطاطحنا  رورغ و  کی  نم  يارب  ناشیا  لاثما  ناـشیا و  تاـشیامرف 

طاطحنا تسا و  يرکف  طاطحنا  نیا  مشاب ، لئاق  یتبترم  کی  اه  ناسنا  ریاس  هب  تبسن  مدوخ  يارب  ار  مدوخ  رگا  نم 

79 ص :
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روضح رد  هک  منک  یم  هلگ  نکل  دهعتم ، تسا و  يدنمورب  قطان  هک  منک  یم  ریدـقت  يزاجح  ياقآ  زا  هک  لاح  نیع  رد  نم  .یحور 
(1)« .دندومرف دیایب  مرواب  نم  تسا  نکمم  هک  یلئاسم  نم 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  صخـش  ینعی  لاعتم ، دنوادخ  هدنب ي  نیرت  هدیزگرب  نیرترب و  ددرگ ، یم  ثعاب  هک  تسا  هاگن  نیمه  و 
َال َّمُهَّللا َو  : » دـیوگب هبال  زجع و  اب  هدرک و  زارد  دوبعم  ِناتـسآ  يوس  هب  تسد  نایرگ  ینامـشچ  اب  بش  ياـه  همین  رد  ملـس ) هلآ و  و 

« .راذگماو مدوخ  لاح  هب  يا  هظحل  يارب  یتح  ارم  زگره  ایادخ ، (2) ؛ ًاَدبَأ ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت 

نخس زاربا  زا  ات  دنهاوخب  مدرم  زا  تمصع ، ماقم  نآ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یتح  ات  ددرگ  یم  ثعاب  هک  تسا  گنهرف  نیمه  و 
ٍمْوَق ِیف  َْریَخ  َال  : » دـنیامرف یم  رگید  ییاج  رد  نینچمه  (3) و  .دنیامنن يراددوخ  ناشیا  ِتموکح  شور  هب  تبـسن  یهاوخریخ  قح و 

لابقتسا زین  ناهاوخریخ  زا  دنتسین و  رگیدکی  هدننک ي  تحیـصن  هاوخریخ و  هک  یمدرم  (4) ؛ َنیِحِصاَّنلا َنوُّبُِحی  َال  َنیِحِصاَِنب َو  اوُْسَیل 
« .تسین اهنآ  رد  يریخ  چیه  دننک ، یمن 

هتـشاد دقن  بادآ  اه و  یگژیو  هب  رت  قیقد  یهاگن  ات  تسا  مزال  مالـسا ، دییأت  دروم  هدنزاس و  یقطنم ، دقن  اب  رتهب  ییانـشآ  يارب  اما 
.میشاب

80 ص :

دادرخ 1359 خیرات 4  رد  تانایب  ص 343 ، ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 75 ج 2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 2

هبطخ 216 ص 334 ، حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  - 3
ح 9813 ص 791 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  یمیمت ، دحم  نب  دحاولا  دبع  - 4
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هشیدنا عانقا 

هراشا

هتفرگ و تروص  بلقت  هرقن ، الط و  ياه  هکـس  رد  هک  تفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  ینامز  رد  راب  نیلوا  داّقن »  » و داـقتنا »  » هژاو ًارهاـظ 
رد جیار  ياه  هکـس  نایم  زا  ار  یبالق  هرـسان و  ياه  هکـس  ات  دنتفای  هفیظو  هربُخ  يا  هدـع  ور  نیا  زا  دـنا ، هتخیمآ  یم  نآ  اب  ار  برُس 

(1) .دننک ادج  هدرک و  ادیپ  رازاب 

دروم ار  تسردان  دراوم  هتخادرپ و  شاکنک  هب  راعـشا  ای  راکفا و  ناـیم  رد  هک  تفر  راـک  هب  یناـسک  درومرد  تاـملک  نیمه  اهدـعب 
باوصان و روما  صیخـشت  نییعت و  يارب  دارفا ، راتفگ  راـتفر و  رد  تقد  ياـنعم  هب  داـقتنا ، موهفم  زین  هزورما  .دـنداد  یم  رارق  رکذـت 

.دشاب یم  اهنآ  حالصا  رد  یعس 

یـسررب هب  لاقم  نیا  رد  و  دـنک ، يوریپ  ینیعم  بادآ  طباوض و  زا  هک  دـشاب  یم  یقطنم  حیحـص و  يدـقن  میتفگ ، هک  روطنامه  اـما 
: میزادرپ یم  بادآ  نآ  زا  یضعب 

: هناملاع داقتنا  -1

ُُرمْأَی َو امیف  ٌلِداَع  یْهنَی  اَِمب  ٌِملاَع  ُُرمْأَی َو  اَِمب  ٌِملاَع  : » هدش رکذ  نینچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  هلمج  زا  یمالسا  عبانم  رد 
(2)؛ یَْهنَی امیف  ٌلِداَع 

« .دراد هگن  ار  داد  لدع و  دروم ، ود  ره  رد  دشاب و  هتشاد  یهاگآ  دراد ، یم  زاب  هچنآ  زا  دهد و  یم  نامرف  هچنآ  هب 

نآ رد  دیاب  دیآ ، یم  رب  داریا  دقن و  ماقم  رد  هک  يدرف  ًاتعیبط 

81 ص :

« داقن  » و داقتنا »  » هژاو لیذ  نیعم ، گنهرف  ادخهد و  همانتغل ي  - 1
ص 358 لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 2
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تایآ و لومـشم  هدـش و  ماهتا  ِبکترم  داقتنا ، ياج  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، بوسحم  هربُخ  هدوب و  یهاگآ  ملع و  لـها  هنیمز ،
.دنا هدرک  یهن  نینمؤم  هب  تبسن  ماهتا  ینیبدب و  زا  هک  ددرگ  یم  یتایاور 

عمج رد  ناشیا  .دوش  هتفریذـپ  دـیاب  هناملاع  ِداقتنا  هک  دـنا  هدومن  دـیکأت  اهراب  نیلوئـسم ، هب  ناشتارکذـت  رد  زین  بالقنا  مظعم  ربهر 
: دنیامرف یم  هاگشناد  دیتاسا 

عماجم ناـیم  رد  ار  روضح  نالوئـسم  ...دوش  لیکـشت  نایهاگـشناد  نیلوئـسم و  ناـیم  خـساپ  شـسرپ و  دـقن و  تاـسلج  تسا  مزـال  »
؛ دنشاب هتشادن  ابإ  راک  نیا  زا  نالوئسم  .دنک  یم  هدافتسا  تارظن  نیا  زا  ًاعقاو  ناسنا  .دنریذپب  ار  هنازوسلد  داقتنا  دنریذپب ، یهاگشناد 

(1)« .دنریذپب ار  هدنزاس  داقتنا  ار ، هناملاع  داقتنا 

: ماقتنا هن  داقتنا ، -2

درف هاگره  اریز  .تسا  داقتنا  رما  رد  دقتنم ، ِیصخش  یناسفن و  ياه  هزیگنا  نتشادن  تلاخد  داقتنا ، تمالـس  رد  مهم  لماوع  رگید  زا 
، هدرکن یهاوخریخ  شنمؤم  ردارب  يارب  اهنت  هن  دنزب ، يدرف  زا  داقتنا  هب  تسد  ییارگ  بزح  ای  ینیبدب و  تجاجل ، تداسح ، يور  زا 

.دوب دهاوخن  هنارگ  حالصا  هنافصنم و  زین  شمالک  هکلب 

هیحان ي زا  یهاوخریخ  تحیصن و   ) (2)« .ٌلاَُحم ِدِساَْحلا  َنِم  ُهَحیِصَّنلا  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  فیرـش  یثیدح  رد 
دوسح درف 

82 ص :

2/6/1390 هاگشناد ، دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - 1
ص 58 ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  قودص ،) خیش   ) هیوباب نب  یلع  نب  دمحم  - 2
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( .تسا لاحم 

مـشچ شیپ  رد  رات  يا  هدرپ  دنیـشنب ، ینابرهم  يزرورهم و  ياج  هب  يزوت  هنیک  ِوید  رگا  .دـشاب  یم  ییوج  ماقتنا  زا  تواـفتم  داـقتنا ،
يراتفر زین  شراتفر  هنانمشد و  یهاگن  وا  هاگن  هجیتن ، رد  دنک و  یم  داجیا  ینالوط  يا  هلصاف  تیعقاو ، وا و  نیب  هک  دشک  یم  یمدآ 
هدوـشگ یلکـشم  اـهنت  هن  دوـش ، رجنم  ینک  مک  ور  يریگ و  چـم  ینمـشد و  يریگرد و  هـب  داـقتنا  دـقن و  رگا  .دوـب  دـهاوخ  برخم 

.دوش یم  هدوزفا  تالکشم  رب  هکلب  دش ، دهاوخن 

؛(1) َقافِّنلا اَمِْهیَلَع  ُُتْبنَی  ِناوْخِْإلا َو  یَلَع  َبُولُْقلا  ِناضِرُْمی  امُهَّنِإَف  َهَموُصُْخلا  َءارِْملا َو  ْمُکاَّیِإ َو  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

رد قافن  زاس  هنیمز  هدوب و  ینید  ناردارب  ياه  لد  يرامیب  هیاـم  ود  نیا  اریز  دـیزیهرپب ! اـه  ینمـشد  لـصاح و  یب  ياـهوگم  وگب  زا 
« .تسا نانمؤم  نایم 

: دـندومرف دوب ، هدـش  یتلود  نیلوئـسم  هجوتم  یجراخ  یلخاد و  ِبرخم  ياهدـقن  زا  يداـیز  مجح  هک  ینارود  رد  زین  بـالقنا  ربهر 
، دنراد یحطس  یصخش و  ياه  ضرغ  مه  یخرب  .دنتـسه  عالطا  یب  ای  عالطا  مک  هکلب  دنتـسین ، ضرغم  دقتنم )  ) دارفا نیا  زا  یخرب  »

یقمع ياه  ضرغ  اب  تلع  نیمه  هب  دنا ، هدش  لکشم  راچد  بالقنا  اب  هار  طسو  رد  ای  دنا و  هتشادن  لوبق  ار  ماما  لوا  زا  ای  یضعب  اما 
(2)« .دنا لوغشم  مهن  تلود  بیرخت  هب  ماما ، هنیک ي  و 

83 ص :

ص 300 ج 2 ، هیمالسإ ،) ط –   ) یفاکلا ینیلک ،) خیش   ) بوقعی نب  دمحم  - 1
2/6/1387 تلود ، تئیه  ياضعا  روهمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب  - 2
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: دارفا هرهچ ي  بیرخت  ییامن و  هایس  زا  زیهرپ  - 3

راد هشدخ  وا  یقیقح  یقوقح و  تیثیح  یعامتجا و  هاگیاج  هک  دـنک  حرطم  يا  هنوگ  هب  ار  یـسک  ِیتساک  بیع و  دـناوتب  ناسنا  رگا 
تـسد اـب  یمرن و  یمارآ و  هب  هک  یهِرِگ  .تسین  هدیدنـسپ  ندـیمد ، اـنرک  قوـب و  رد  يرگاـشفا و  زگره  دـنک و  نینچ  دـیاب  دوـشن ،

! میئاشگب نادند  اب  ادص و  رس و  اب  ارچ  دوش ، یم  هدوشگ 

، دـشاب يو  يوربآ  ندرب  شدوـصقم  دـیوگب و  ینخـس  یناملـسم  هب  هک  ره  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هـیلع   ) نینمؤـملا ریما  تاـنایب  رد 
(1)« .دروآ يرذع  هتفگ ، هچنآ  زا  ات  دنک  ینادنز  خزود  زا  يراز  نجل  رد  ار  وا  دنوادخ 

(2)؛ ٌعیِْرقَت ِأَلَْملا  َْنَیب  ُحْصُّنلَا  : » هدمآ ترضح  نآ  هب  بوسنم  ياه  تمکح  رد  نینچمه  و 

« .دور یم  رامش  هب  بوکرس  شنزرس و  یعون  ینلع ، اراکشآ و  ِتحیصن 

تیثیح و اب  دیـشاب  بظاوم  اهداقتنا  رد  : » دـندرک یم  شرافـس  هراومه  اـه ، هزومآ  نیا  زا  ماـهلا  اـب  زین  هیلع ) هللا  همحر   ) ینیمخ ماـما 
دنهاوخن هک  يا  هزادنا  هب  تسا ، دازآ  داقتنا  .دینکفین  ورف  دراد ؛ هک  یتیلوئـسم  تیعقوم و  زا  ار  یـسک  دـینکن و  يزاب  یـسک  يوربآ 
(3)« .تسا مزال  روما  حالصا  يارب  تاداقتنا  .دننک  جراخ  هنحص  زا  دننک و  فیفخ  ار  یهورگ  کی  ای  دننک  فیفخ  ار  یسک 

اهزمان هب  باطخ  تاباختنا ، نارود  رد  زین  يا  هنماخ  ماما 

84 ص :

ص 110 ج 10 ، راونألا ، راحب  یسلجم ،) همالع   ) یقت دمحم  نب  رقاب  دمحم  - 1
ص 341 ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  - 2

ص 366 ج 14 ، ماما ، هفیحص  - 3
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دنناوت یم  تسا ؛ اهنآ  قح  نیا  دننک ؛ یم  زاب  داقتنا  دقن و  هب  نابز  بخ  یمومع ، ياه  همانرب  نیا  رد  مرتحم  ياهدزمان  : » دـنیامرف یم 
هدـنیآ ي ندومیپ  يارب  تین  مزع و  ینعم  هب  دـیاب  داقتنا  هک  دـننک  هجوت  اهتنم  دـننک ؛ داقتنا  تسا ، اهنآ  داقتنا  دروم  هک  يزیچ  ره  زا 

(1)« .یفاصنا یب  یفاب و  یفنم  یئامن و  هایس  يانعم  هب  هن  دشاب ، زیمآراختفا  شالترپ و 

: یفنم تاکن  رانک  رد  تبثم  ياه  یگژیو  نایب  - 4

طاقن تاکن و  ناـیب  دوش ، یم  دـقن  ناـیرج  رد  دارفا  هرهچ ي  بیرخت  زا  يرود  ندوب و  هنافـصنم  ثعاـب  هک  یمهم  لـماوع  زا  یکی 
هب هدادارف و  شوگ  تاداریا  هب  يرتهب  شمارآ  اب  هدنوش  داقتنا  ِدرف  تروص ، نیا  رد  .تسا  تاداریا  تالاکـشا و  رانک  رد  دارفا  توق 

.دریگ یمن  دوخ  هب  ینهذ  دراگ  یعفادت و  تلاح  حالطصا 

: دنیامرف یم  بلطم  نیمه  هب  هراشا  اب  یمالسا ، ياروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  يا  هنماخ  ماما 

وا رانک  رد  مه  ار  توق  هطقن  دنک ، یم  نایب  ار  داقتنا  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  داقتنا  ندوب  هنازوسلد  تمالع  .تسا  هنوگ  ود  داقتنا  »
هتـشاد يا  هعومجم  کی  ام  رگا  الإ  درادن و  ندرک  تیذا  يانب  يریگ و  ماقتنا  يانب  یـصخش ، رظن  يانب  هک  دوش  مولعم  ات  دـنک  نایب 

میریگن رظن  رد  ًالصا  ار  شتوق  طاقن  داقتنا ، نایب  رد  تقو  نآ  دراد ، مه  یفعض  طاقن  توق و  طاقن  هک  میشاب 

85 ص :

14/3/1392 ینیمخ ، ماما  تلحر  درگلاس  نیمراهچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب  - 1
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.دـش دـهاوخ  فیعـضت  هک  تسا  مولعم  مینک ، نایب  روط  نیمه  ار  فعـض  طاقن  زا  دروم  هد  ای  ود  ای  کـی  دـعب  میرواـین ، ناـبز  هب  و 
يداقتنا يدروم  رد  تقو  کی  رگا  الاح  .مینک  ناـیب  مه  ار  توق  طاـقن  هک  تسا  نیا  مینک ، فیعـضت  میهاوخ  یمن  هک  نیا  تمـالع 

(1)« .درادن یتفلاخم  نآ  اب  یسک  درادن و  یلاکشا  مییوگب  میراد ، مه 

: یفن هن  دقن ، - 5

هراشا

دور و یم  لاؤس  ریز  وا  درکلمع  تیصخش و  مامت  لباقم ، درف  ياه  هشیدنا  ای  اهراتفر و  یخرب  ِدقن  ماگنه  هب  دراوم ، یهاگ  هنافسأتم 
نآ لاثما  دزد و  نئاخ ، قفانم ، هضرع ، یب  نوچ ، يریباعت  دوش ؛ یم  هدز  هدنوش  داقتنا  درف  هب  زیمآ  قارغا  ییاه  بسچرب  یهاگ  یتح 

يوربآ کته  ینکارپ و  ماهتا  قادصم  هدوبن و  تسرد  شور  نیا  ًاعطق  اما  دـنراد ، جاور  يزورما  ياهداقتنا  تایبدا  رد  هنافـسأتم  هک 
.دشاب یم  نمؤم 

تیـصخش و هب  ندز  همطل  زا  دقن ، ماگنه  رد  هتفر  راک  هب  ظافلا  ریباعت و  رد  تقد  اب  هک  تسا  نآ  دـقن  رد  حیحـص  هویـش ي  نیاربانب 
ياج هب  ناملامعا  هدـنورپ ي  رد  ادابم  ات  میوش ، رکذـتم  ار  وا  ِلوبق  لباق  ریغ  تسردان و  ياـهراتفر  طـقف  هدرک و  زیهرپ  دارفا  تیثیح 

.دوش تبث  نینمؤم  هب  ارتفا  تمهت و  نمؤم ، ردارب  هب  تبسن  یهاوخریخ  تحیصن و 

زا : » دنیامرف یم  ناناوج  هب  يدومنهر  رد  زین  يا  هنماخ  ماما 

86 ص :

8/3/1386 یمالسا ، ياروش  سلجم  هرود  نیمتفه  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب  - 1
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تلم نیا  هب  ملظ  نیرتگرزب  یفن ، اما  درادن ؛ یلاکشا  دقن ، .دنکن  مگ  ار  هار  میهاوخ  یم  ناوج  زا  ام  دراد ؟ دوجو  يراظتنا  هچ  ناوج 
، تسا دراو  لوؤسم  ریدم و  نالف  رب  هک  يداقتنا  ناسک  یـضعب  .دـننک  یم  یفن  ار  یمالـسا  ماظن  دـقن ، نابز  هب  ناسک  یـضعب  .تسا 

(1)« .تسا هنافصنمریغ  نیا  .دنناد  یم  ماظن  هب  داقتنا 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  ناونع  هب  اهنت  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  دنشاب  یم  لیخد  دقن  ندوب  هدنزاس  رد  زین  يرگید  دراوم 

.دشابن ام  دوخ  رد  میهد ، یم  رکذت  نارگید  هب  تبسن  هک  یبویع  نآ  - 1

(2) .اَْهنَع ْمُکَْلبَق  یَهاَنَتَأ  اَّلِإ َو  ٍهَیِصْعَم  ْنَع  ْمُکاَْهنَأ  َال  اَْهَیلِإ َو  ْمُکُِقبْسَأ  اَّلِإ َو  ٍهَعاَط  یَلَع  ْمُکُّثُحَأ  اَم  ِهَّللا  یِّنِإ َو  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

مدوخ هکنآ  رگم  مدومنن ، قیوشت  یتعاط  چیه  رب  ار  امـش  دنگوس ، ادخ  هب  مدرم ، يا  دـنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما 
.مدومن زیهرپ  نآ  زا  امش  زا  رتدوز  هکنآ  رگم  متشادنزاب ، یتیصعم  زا  ار  امش  و  متفرگ ، تقبس  نآ  هب  امش  زا  رتدوز 

.دشاب هناقفشم  داقتنا ، نحل  -2

(3)  . حِصاَّنلا َقِفْشُْملا  َْکَیلِإ  ِساَّنلا  ُّبَحَأ  ْنُکَِیل 

.دشاب قفشم  ِهاوخریخ  ِدرف  وت ، دزن  رد  مدرم  ِنیرت  بوبحم  دیاب  یم  دنیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

87 ص :

12/8/1380 ناهفصا ، ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب  - 1
هبطخ 175 ص 250 ، یحلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضر ، دیس  - 2

ص 549 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  یمیمت ، دحاولادبع  - 3
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.دوش داقتنا  هنامرحم  یفخم و  تروص  هب  نکمم  ياج  ات  - 3

(1)  . هَناَش ْدَقَف  ًهَِیناَلَع  ُهَظَعَو  ْنَم  ُهَناَز َو  ْدَقَف  ًاّرِس  ُهاَخَأ  َظَعَو  ْنَم  مالسلا ) هیلع   ) َلاَق

هداد و تنیز  ار  وا  دـنک ، هظعوم  ناهن  رد  ار  دوخ ) ینامیا   ) ردارب هک  سک  نآ  ره  دـنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما 
.هدومن شا  هدنکفارس  دهد ، دنپ  اراکشآ  ار  وا  سک  ره 

اب هک  دنـشاب  راذـگریثأت  هدـنوش ، داقتنا  رد  نآ  ریثأت  لامتحا  ندرب  الاب  دـقن و  ِيزاـس  هنیهب  رد  دـنناوت  یم  زین  يرگید  تاـکن  ًاـتعیبط 
.دنتسه فشک  مهف و  لباق  تقد ، لمأت و  یکدنا 

يزاسراتفر

، تلاح نیا  زا  رتالاب  یتح  .تسا  هنازوسلد  یقطنم و  ياهدقن  هب  نداد  رثا  بیترت  يریذپدقن و  هیحور ي  داقتنا ، هکـس ي  رگید  يور 
تاـماهتا و لیـس  ناـیم  رد  ناـمدوخ  یقیقح  تاداریا  نتفاـی  يارب  بّرخم ، دوـلآ و  نیهوـت  ياهدـقن  رد  لـمأت  شریذـپ و  هیحور ي 

صیاقن دروم  رد  شا  ینهذ  هلغـشم ي  هدوب و  شیوخ  بویع  فشک  لاـبند  هب  ًاـمئاد  قفاـنم ، فـالخ  رب  نمؤم  اریز  تسا ، تاداـقتنا 
اشوخ  ) (2)« .ِساَّنلا ِبُویُع  ْنَع  ُُهْبیَع  ُهَلَغَش  ْنَِمل  َیبوُط  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریمأ  الوم  هک  هنوگنآ  .تسا  شیوخ 

هب هجوت  زا  ار  وا  نتشیوخ ، بویع  هب  هجوت  هک  یسک  لاح  هب 

88 ص :

ص 489 لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 1
ص 70 ج 2 ، یمق ، ریسفت  میهاربإ ، نب  یلع  - 2
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اب ول  و  يدقن ، ره  زا  لابقتسا  هکلب  دشاب ، یمن  توکـس  لمحت و  داقتنا ، ربارب  رد  لآ  هدیا  تلاح  نیاربانب  .هتـشادزاب ) نارگید  بویع 
.تسا دقن  هنوگره  اب  دروخرب  نیرت  بسانم  نیرتهب و  رگ ، شنزرس  هدنزگ و  نحل 

یم ضرع  ناتتمدخ  ار  هدش  هتفگرب  يا  هنماخ  ماما  تانایب  زا  هک  يریذپداقتنا  ماقم  رد  يرورـض  تاکن  زا  دروم  دنچ  هنومن ، باب  زا 
.مییامن

داقتنا ًامتح  هدومن ، داقتنا  یهاوخریخ  يزوسلد و  يور  زا  دقتنم ، ِدرف  هک  تسا  نآ  رب  ام  ِیلـصا  نامگ  ای  میناد و  یم  هک  يدراوم  رد 
لـصا اب  فلاخم  يدرف  ار  وا  هکنآ  هن  مییامن ؛ لمأت  شنانخـس  يور  رب  لقادـح  میهد و  شوگ  تقد  اب  هتفریذـپ و  ناج  لد و  اب  ار  وا 

(1) .مینک ریقحت  هدرک و  باطخ  یمالسا  هشیدنا ي  ای  تموکح و 

نآ زا  لابقتسا  داقتنا ، ربارب  رد  بسانم  ِشنکاو  اریز  .میوشن  یگمیسارس  همهاو و  راچد  ندش ، دقن  لباقم  رد  هدیـسرتن و  داقتنا  زا  -1
هلّوُحم ياه  تیلوئـسم  ماجنا  راک و  زا  تسد  ندـش ، دـقن  سرت  زا  هکنآ  هن  تسا ، دـقتنم  رظن  ّدـم  ِتاکن  مـالک و  رد  تقد  سپـس  و 

(2) .میزخب اوزنا  جنُک  هب  میرادرب و 

دراو هدنوش  داقتنا  هرهچ ي  هب  یبیسآ  چیه  یبیرخت ، ياهداقتنا  نانمـشد و  ياهداقتنا  اوقت ، نامیا و  ریـسم  رب  تکرح  تروص  رد  -2
رارق هجوت  تقد و  دروم  دیاب  هدشن ، تباث  اهنآ  ِینمشد  اما  دنراد  توافتم  يا  هقیلس  هک  یناسک  داقتنا  هچرگ  دننک ؛ یمن 

89 ص :

2/6/1390 اه ، هاگشناد  دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - 1
4/6/1381 تلود ، هتفه  تبسانم  هب  تلود  تأیه  ياضعا  رادید  رد  تانایب  - 2

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 179ناهفصا   هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15895/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15895/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دوش یم  تفای  اه  فرح  نآ  رد  دیفم  یتاکن  هک  اسب  هچ  دریگ ،

ساسحا شرورپ 

بالقنا ماظن و  هدروخ ي  مسق  نانمـشد  تسد  رد  يرازبا  ناونع  هب  دقن  هزورما  هک  تسا  نآ  دـقن ، ثحب  رد  ساسح  تاکن  زا  یکی 
تیعقاو نایب  فاصنا و  لها  ناریا و  مدرم  ِهاوخریخ  هک  دـنیامن  یم  دومناو  هنوگنیا  ییورود ، بیرف و  اب  نانآ  هتفرگ و  رارق  یمالـسا 
هدوشگ ناریا  یمالسا  تموکح  فلتخم  يایاوز  زا  داقتنا  هب  نابز  اه ، تیعقاو  نایب  ياعدا  اب  هک  يا  هراوهام  ياه  هکبـش  .دنتـسه  اه 

هار نیا  رد  دنرادن و  نیلوؤسم  هب  مدرم  دامتعا  ندومن  راد  هشدخ  یمالـسا و  تموکح  نتـشادرب  نایم  زا  زُج  یفده  هدرپ ، سپ  رد  و 
.دننک یمن  زیهرپ  ییوگ  قارغا  ییوگ و  غورد  یفاصنا و  یب  هنوگره  زا 

هدشن و نابز  مه  مالسا  نانمشد  اب  تاداقتنا ، نایب  رد  ناونع  چیه  هب  هک  دسر  یم  رظن  هب  يرورـض  مهم و  رایـسب  یطیارـش ، نینچ  رد 
دروم هک  دراد  دوجو  روشک  یتموکح  راتخاس  رد  یتاداریا  فعـض و  طاقن  اسب  هچ  .میدرگن  اـهنآ  اـب  هارمه  راـکمه و  قیرط  نیا  زا 

رب حالـص  يدراوم  نینچ  رد  هک  دننادب  دیاب  رایـشوه  ریـصب و  نینمؤم  یلو  تسا ، هتفرگرارق  هناگیب  ياه  هناسر  زکرمت  هژیو و  هجوت 
هاگتـسد و نآ  زا  عافد  هب  یتح  هکلب  دوشن و  دـنلب  صاخ  عوضوم  نآ  هب  تبـسن  يداقتنا  يادـص  چـیه  روشک  نورد  زا  هک  تسا  نآ 

نتفر تسد  زا  لاح  رد  یمهم  تحلصم  رگا  میزادرپب و  ناگرا 

90 ص :
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.میرامگ تمه  تالاکشا  نآ  ندرک  فرطرب  هب  تبسن  یصوصخ ، هنایفخم و  دقن  اب  تسا ،

.دنا هداد  رادشه  یلخاد  نیدقتنم  تایرشن و  هب  اهراب  صوصخ  نیا  رد  زین  بالقنا  ربهر 

هد اهنآ  هناوتشپ  مه  نامدوخ ، تاعوبطم  هعومجم ي  زا  مه  تسا ، بیرخت  دصق  هب  هکلب  تسین ، حالصا  دصق  هب  اه  داقتنا )  ) یضعب »
ینعی .تسا  بیرخت  رب  شیانب  هک  تسا  يراکفا  اه و  فرح  رایتخا  رد  یللملا  نیب  یمومع و  هناـسر  هناـگیب و  نویزیولت  ویدار و  اـه 

همه عقاو ، دض  عقاو و  فالخ  تیعقاو و  ریغ  تیعقاو و  اذل  .تسا  بیرخت  يارب  دننک  یم  لقن  هک  هچنآ  .دنرادن  حالـصا  يانب  چـیه 
رد زیچ 

یم هولج  ملـسم  تقیقح  کی  ناونع  هب  هدوبن ، هک  يزیچ  کـی  یهاـگ  دـننک ، یم  گرزب  ار  کـچوک  زیچ  کـی  یهاـگ  .تسا  نآ 
(1)« .تسا بیرخت  نیا ، .تسه  هتبلا  اهنیا  .دنهد 

رد زور  هب  زور  نامزیزع  روشک  نیلوؤسم ، رد  يریذپ  داقتنا  هیحور ي  دوجو  مدرم و  يوس  زا  داقتنا  ِقالخا  تیاعر  اب  هکنآ  دـیما  هب 
.هللا ءاش  نإ  .دننک  بآ  رب  شقن  ار  نانمشد  ياه  هشقن  رگیدکی ، هب  کمک  اب  تلود  تلم و  هدرک و  تکرح  رادتقا  تفرشیپ و  ریسم 

تاجانم

مدمآ نایصع  هوک  اب 

مدمآ نایرگ  مشچ  اب 

91 ص :
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هانگ فرَص  هدش  مرمُع 

مدمآ نامیشپ  اّما 

ار هدنامرد  هراچیب ي 

هدب شهار  ترضحم  رد 

تیدوبُع ّيداو  رد 

هدب شهآ  هدب  شزوس 

هراّما و سفن  نیا  اب 

منک هچ  تلاهج  درد 

وگب ار  نم  یشخبب  رگ 

منک هچ  تلاجخ  نیا  اب 

92 ص :
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مدرم لابق  رد  نیلوئسم  هفیظو  -26

يزاس هزیگنا 

دنتشاد عقوت  نانآ  .دش  داجیا  ناریا  ناملسم  هعماج ي  راکفا  رد  یتاراظتنا  نامروشک ، رد  یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  لیکـشت  اب 
اهنت تموکح ، تیعقوم  زا  دنشاب و  یصخش  ياه  یبلط  تعفنم  هتـساوخ و  زا  رود  هب  اوقت و  اب  يدارفا  بالقنا ، زا  سپ  ِنیلوئـسم  هک 

.دنیامن هدافتسا  مدرم  هب  تمدخ  يارب 

ییاه هیصوت  تارکذت و  شیوخ ، مهس  هب  کی  ره  یلاعلا ) هلظ  دم   ) يا هنماخ  ماما  و  هیلع ) هللا  همحر   ) ینیمخ ماما  اتـسار ، نیمه  رد 
زا دنـسر ، یم  تردـق  هب  یتموکح  فلتخم  ياه  تسپ  رد  هک  يدارفا  ادابم  ات  دـنا  هتـشاد  روشک  رد  فلتخم  ياـه  هدر  نیلوئـسم  هب 

یتسرپایند و بالجنم  رد  هدش و  جراخ  يراذگتمدخ  ِحیحص  ریسم 

93 ص :
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(1) .دنوش راتفرگ  یبلط  تردق 

اب دـنا ، هتفرگ  رارق  تموکح  سأر  رد  هک  يدراوـم  رد  زین  ناراوـگرزب  نآ  هک  میباـی  یمرد  نیموـصعم ، هریـس ي  هب  یهاـگن  اـب  هتبلا 
هب مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ياه  هیصوت  زا  ییاه  شخب  هنومن ، باب  زا  .دنا  هدرک  راتفر  مهم  نیا  هب  تبسن  ناوارف  یتیساسح 

.ددرگ یم  میدقت  ناتتمدخ  رصم ، تیالو  ياطعا  ماگنه  رد  رتشا  کلام 

تمینغ ار  نانآ  ندروخ  هک  شابم  هدنرد  ناویح  نوچمه  ّتیعر  رب  هد ، رارق  دوخ  بلق  راعش  ار  ّتیعر  هب  فطل  تبحم و  ینابرهم و  »
رب یتالکشم  ای  دنز  یم  رس  نانآ  زا  یهانگ  رگا  سپ  وت ، دننام  ییاه  ناسنا  ای  دناوت ، ینید  ردارب  ای  دنهورگ : ود  رب  ّتیعر  هک  یناد ،
هک هنوگ  نآ  ریگ ، ناسآ  اهنآ  رب  ياشخبب و  ار  نانآ  دنوش ، یم  بکترم  یهابتـشا  هتـساوخان ، هتـساوخ و  ای  ددرگ ، یم  ضراع  نانآ 

رتالاب دراد  تیالو  وت  رب  هک  نآ  و  ینانآ ، زا  رترب  تردـق  رظن  زا  وت  هک  ارچ  دریگ ؛ ناسآ  وت  رب  دـیاشخبب و  ار  وت  ادـخ  يراد  تسود 
رطاخ هب  و  هتساوخ ، وت  زا  ار  ّتیعر  روما  تیافک  دنوادخ  .هدومن  رـصم  یلاو  ار  وت  هک  یـسک  نآ  زا  رترب  دنوادخ  و  دشاب ، یم  وت  زا 

.هداد رارق  شیامزآ  هصرع  رد  ار  وت  نانآ 

هک یتشذگ  زا  .یشاب  یمن  زاین  یب  شتمحر  وفع و  زا  و  تسین ، وا  رفیک  لّمحت  ار  وت  هک  هدم ، رارق  ادخ  اب  گنج  فقوم  رد  ار  دوخ 
، شابم داش  يا  هداد  هک  يرفیک  رب  و  وشم ، نامیشپ  يا  هدرک  مدرم  زا 

94 ص :

11/8/1382 ماظن ، نارازگراک  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هنومن : ناونع  هب  - 1
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دیاب مهد  یم  نامرف  ما ، هدش  هدرامگ  امش  رب  نم  هک  نزم  دایرف  و  نکم ، باتـش  دراد  دوجو  نآ  زا  نتفر  نوریب  هار  هک  یمـشخ  هب  و 
.تسا تردق  لاوز  ندش  کیدزن  ثعاب  و  نید ، فعض  شهاک و  و  لد ، داسف  بجوم  عضو  نیا  هک  موش ؛ تعاطا 

فاصنا رگا  هک  هد ، فاصنا  يراد  هقـالع  وا  هب  هک  تتّیعر  زا  یناـسک  تنادـناخ و  زا  صاوخ  دوخ و  بناـج  زا  ار  مدرم  ادـخ و  .... 
دنوادخ هک  ره  و  دشاب ، یم  وا  مصخ  هدیدمتس  ناگدنب  ياج  هب  دنوادخ  دنک  متـس  ادخ  ناگدنب  هب  هک  ره  و  يا ، هدرک  متـس  یهدن 
.دنک هبوت  ای  دوش و  لذع  بصنَم  نآ  زا  هک  یتقو  ات  تسادخ  اب  براحم  راکمتس  صخش  و  دنک ، لطاب  ار  شرذع  دشاب  وا  مصخ 

و ناگدیدمتس ، ياعد  ياونش  دنوادخ  هک  تسین ، يراکمتس  زا  رت  يوق  وا ، تبوقع  هب  نداد  تعرـس  و  ادخ ، تمعن  رییغت  رد  يزیچ 
.تسا ناراکمتس  نیمک  رد 

ارچ دشاب ، ّتیعر  يدونـشخ  رد  شنیرت  عماج  و  تلادـع ، رد  شنیرت  یناگمه  و  قح ، رد  شنیرت  هنایم  وت  دزن  روما  نیرتبوبحم  دـیاب 
(1)« .تسا وفع  لباق  مومع ، يدونشخ  ربارب  رد  صاوخ  مشخ  و  دنک ، یم  هجیتن  یب  ار  صاوخ  يدونشخ  مومع ، مشخ  هک 

هشیدنا عانقا 

هراشا

، ینید ریغ  گنهرف  فالخ  رب  دوش ، یم  بوسحم  ریطخ  نیگنس و  تیلووئسم  کی  ناونع  هب  مدرم  رب  تسایر  یمالسا ، رکفت  رد 

95 ص :

429 ص 427 -  همان 53 ، یحلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضر ، دیس  - 1
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ربمایپ .دـنناد  یم  تورث  تردـق و  زا  رتشیب  هچره  يدـنم  هرهب  یناسفن و  ياـهاوه  هب  ندیـسر  رت  عیرـس  يارب  یتصرف  ار  تساـیر  هک 
(1)  .« ْمُهُمِداَـخ ِمْوَْقلا  ُدِّیَـس  : » هک دـنا  هدوـمرف  ناـیب  ار  هتکن  نیا  اویـش ، یمـالک  رد  زین  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ 

( .دشاب یم  اه  نآ  رازگتمدخ  موق ، ره  ياقآ  سیئر و  )

نارازگراک نیلوئسم و  ًاتعیبط  دنتسه و  مدرم  نیلوئسم و  يراتخاس ، يژولوئدیا  تموکح ، ره  رد  یلصا  نکر  هس  هک  دوش  یم  هتفگ 
یم تموکح  نآ  رد  یلـصا  يراـتخاس و  ياـه  يژولوئدـیا  اـب  مدرم  ناـیم  هطبار ي  هدوب و  نیناوق  هدـننک ي  ارجا  تموکح ، ره  رد 

اب مدرم  هدوت  نایم  يا  هطساو  زین  نیلوئـسم  هدش ، لیکـشت  یمالـسا  يژولوئدیا  ساسا  رب  یتموکح  هک  ام  روشک  رد  نیاربانب  دنـشاب ،
رظن رد  مالـسا  اهنآ ، تیقفوم  تروص  رد  سپ  دـنروآ ، یم  رد  ارجا  هب  ار  نآ  لمع  ماقم  رد  دـنا و  هدـش  یمالـسا  تموکح  هشیدـنا 

.دش دهاوخ  صقن  فعض و  راچد  مالسا  هرهچ ي  نانآ ، رد  يدج  فعض  ای  تسکش و  تروص  رد  هدرک و  هولج  گرزب  مدرم 

ریما و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یلمع  هویش ي  زا  ندرب  هرهب  هنیمز و  نیا  رد  یلیصفت  ثیداحا  تایآ و  هب  یهاگن  اب 
هک میبای  یم  تسد  مدرم  هب  تبسن  یمالسا  تموکح  رد  نیلوئسم  يارب  يددعتم  فیاظو  تاکن و  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نینمؤملا 

.مینک یم  افتکا  رت  ساسح  رت و  مهم  فیاظو  یخرب  رکذ  هب  اهنت  ور  نیا  زا  دجنگ ، یمن  لاجم  نیا  رد  اهنآ  مامت  یسررب 

96 ص :

ص 378 ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  قودص ،) خیش   ) هیوباب نب  یلع  نب  دمحم  - 1
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: یشورفرخف ربکت و  زا  يرود  -1

ربکت دشاب ، یم  تسیاشان  صاخ ، هژیو و  تروص  هب  یتموکح  نارازگراک  نیلوئسم و  درومرد  هک  یقالخا ، دنسپان  تافـص  زا  یکی 
( .تسا رخف  تسایر ، تفآ   ) (1)« .ُرخَفلا ِهَسائِّرلا  ُهَفآ  : » هدمآ مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  زا  روهشم  یمالک  رد  .تسا  رورغ  و 

یم یهیدب  .دنتسه  شیدناالاو  يدارفا  هدوب و  هعماج  يارب  وگلا  هتخیهرف و  يرـشق  تموکح ، ره  رد  نیلوئـسم  مدرم ، مومع  هاگن  رد 
ار دوخ  هتـشاد و  رظن  رد  ار  دنوادخ  یگرزب  هوکـش و  هراومه  تسیاب  یم  هکلب  دنـشاب ، ربکت  لها  دیابن  ییاه  ناسنا  نینچ  هک  دـشاب 

.دنهد رارق  شیوخ  راک  هحولرس  ار  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  هریس  دننیبب و  وا  رضحم  رد 

نیا زا  یـشخب  رد  ترـضح  .دشاب  یم  هنیمز  نیا  رد  هدنزومآ  رایـسب  ياهوگلا  زا  یکی  رتشا ، کلام  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  همان 
(2)« .ٍلاَتُْخم َّلُک  ُنیُِهی  ٍراَّبَج َو  َّلُک  ُّلُِذی  َهَّللا  َّنِإَف  ِِهتوُرَبَج  ِیف  ِِهب  َهُّبَشَّتلا  ِِهتَمَظَع َو  ِیف  ِهَّللا  َهاَماَسُم  َكاَّیِإ َو  : » دنیامرف یم  همان 

، يرمـشب گرزب  ار  دوخ  دروآ و  دـیدپ  وـت  رد  یتوـِخن  يرادروـخرب ، نآ  زا  هک  یتردـق  رگا  هک  تسا  نآ  ناـشیا  هیـصوت  نومـضم 
دوخ رب  ار  یتردـق  نینچ  وت  هکنآ  لاح  رگنب و  دراد  وت  رب  هک  ار  یتردـق  و  رگنب ، تسوت  زا  رترب  هک  ار  راـگدرورپ  تموکح  یگرزب 

.دنادرگ یم  زاب  ياج  هب  ار  تا  هتفر  دَرِخ  دناشن و  یم  ورف  ار  وت  يزیت  دناباوخ و  یم  ار  وت  یشکرس  نتسیرگن ، نینچ  هک  يرادن ؛

97 ص :
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: مدرم اب  ارادم  تبحم و  ییور ، هداشگ  -2

: دنیامرف یم  رصم  رد  ناشیا  ِیلاو  رکب ، یبأ  نب  دمحم  هب  باطخ  يا  هیصوت  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 

(1)« .َکَهْجَو ْمَُهل  ْطُْسبا  َکَِبناَج َو  ْمَُهل  ِْنلَأ  َکَحاَنَج َو  ْمَُهل  ْضِفْخاَف  »

.شاب نادنخ  ور و  هداشگ  نانآ  اب  و  هتشاد ، ینابرهم  ییوخمرن و  ینتورف ، يور  زا  يراتفر  مدرم ، اب  دروخرب  رد 

هکنیا دشاب و  ندیـسر  تردق  هب  زا  دعب  لوئـسم ، ریدم و  لاح  ینوگرگد  زا  عنام  دناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  ییور  هداشگ 
.دنکن جراخ  دوب ، کیدزن  اهنآ  اب  درک و  یم  تساخرب  تسـشن و  مدرم  اب  هک  یلبق  تلاح  زا  ار  وا  دیدج ، ياه  تیلوئـسم  تردـق و 

.دوش رت  کیدزن  مدرم  هب  یتح  ندیسر ، تردق  هب  زا  سپ  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  ات  دشاب  بقارم  دیاب  مکاح  ریدم و 

َّصُخ ٌلْوَط  َال  َُهلاَن َو  ٌلْضَف  ِِهتَّیِعَر  یَلَع  ُهَرِّیَُغی  اَّلَأ  ِیلاَْولا  یَلَع  ًاّقَح  َّنِإَف  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیمه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایقتم  يالوم 
(2)  .« ِهناَوْخِإ یَلَع  ًافْطَع  ِهِداَبِع َو  ْنِم  ًاُّونُد  ِهِمَِعن  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َمَسَق  اَم  ُهَدیِزَی  ْنَأ  ِِهب َو 

تمعن هکلب  دهدن ، رییغت  مدرم  هب  تبسن  ار  يو  لاح  هدیسر ، وا  هب  هک  یصوصخم  تمعن  ماقم و  هک  تسا  نآ  یلاو  فیاظو  زا  یکی 
.دنک رت  نابرهم  شا ) ینید   ) ناردارب هب  تبسن  رت و  کیدزن  دنوادخ  ناگدنب  هب  ار  وا  یهلا ،

رد هک  رتشا  کلام  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ همان ي  زا  یشخب  رد 

98 ص :
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ُِمنَتْغَت ًایِراَض  ًاُعبَـس  ْمِْهیَلَع  َّنَنوُکَت  َال  َو  : » هدمآ نینچ  نانآ  ياهاطخ  لمحت  مدرم و  اب  ارادم  هب  هیـصوت  رد  دش ، لقن  زین  بلاطم  يادتبا 
ْمِهیِدـْیَأ یَلَع  یَتُْؤی  ُلَلِْعلا َو  ُمَُهل  ُضِْرعَت  َُللَّزلا َو  ُمُْهنِم  ُطُْرفَی  ِْقلَْخلا  ِیف  ََکل  ٌریِظَن  اَّمِإ  ِنیِّدـلا َو  ِیف  ََکل  ٌخَأ  اَّمِإ  ِناَْفنِـص  ْمُهَّنِإَف  ْمُهَلْکَأ 

(1)« .ِهِْحفَص ِهِْوفَع َو  ْنِم  ُهَّللا  َکَیِطُْعی  ْنَأ  یَضْرَت  ُّبُِحت َو  يِذَّلا  ِْلثِم  َکِْحفَص  َكِْوفَع َو  ْنِم  ْمِهِطْعَأَف  ِإَطَْخلا  ِدْمَْعلا َو  ِیف 

، دنا هتسد  ود  مدرم  هک  ارچ  يرامشب ، تمینغ  ار  اهنآ  ندروخ  هک  دشابن  يراکـش  یـشحو و  یناویح  نانوچ  زگره  مدرم ، اب  تراتفر 
یم ضراع  نانآ  رب  یتالکشم  ای  دنز  یم  رس  نانآ  زا  یهانگ  رگا  سپ  .دنشاب  یم  وت  هیبش  تقلخ  رد  ای  دنتسه و  وت  ینید  ناردارب  ای 
ادخ يراد  تسود  هک  هنوگ  نآ  ریگ ، ناسآ  اهنآ  رب  ياشخبب و  ار  نانآ  دنوش ، یم  بکترم  یهابتشا  هتساوخان ، هتـساوخ و  ای  ددرگ ،

.دریگ ناسآ  وت  رب  دیاشخبب و  ار  وت 

: باعرا ّوج  داجیا  زا  زیهرپ  يریذپ و  داقتنا  -3

قوقح و هب  نیلوئـسم  مدرم و  هک  ددرگ  یم  مهارف  ینامز  یعاـمتجا  تلادـع  ققحت  تامدـقم  مالـسلا ،) مهیلع   ) نیموصعم هاـگن  رد 
، ساسا نیمه  رب  .دنیامنن  شومارف  ار  تحیصن  یهاوخریخ و  رگیدکی  هب  تبسن  ساسا  نیمه  رب  دنـشاب و  انـشآ  دوخ  لباقتم  فیاظو 

دوخ ِدادبتسا  هک  هچرگا  ینید ، ریغ  ياه  تموکح  اما  .دوش  یم  هدرمشرب  یهلا  ياه  تموکح  ناکرا  زا  نآ ، شریذپ  ینید و  ِدقن 
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عفن هب  هفرطکی و  تروص  هب  ار  نیلوئـسم  مدرم و  فیاـظو  قوـقح و  عـقاو  رد  اـما  دـنیامن ، یم  ناـهنپ  یـسارکومد  باـقن  ریز  رد  ار 
.دنیامن یم  فیرعت  نادنمتورث  نادنمتردق و 

َکَصْخَش َو ِهِیف  ْمَُهل  ُغِّرَُفت  ًامِْسق  َْکنِم  ِتاَجاَْحلا  يِوَِذل  ْلَعْجا  َو  : » دنیامرف یم  هیـصوت  زین  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 
َکَمِّلَُکی یَّتَح  َکِطَرُـش  َکِساَرْحَأ َو  ْنِم  َکَناَوْعَأ  َكَدـْنُج َو  ْمُْهنَع  ُدـِعُْقت  َکَقَلَخ َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ِهِیف  ُعَضاَوَتَتَف  ًاّماَع  ًاـِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلْجَت 

(1)  .« ِعتْعَتَتُم َْریَغ  ْمُهُمِّلَکَتُم 

ارف شوگ  نانآ  ياه  فرح  هب  یمومع ، سلجم  کی  رد  هدـب و  رارق  دـنراد ، ینخـس  وت  اب  هک  نانآ  يارب  ار  شیوخ  تقو  زا  يا  هراپ 
یماظتنا و یماظن و  ياهورین  نایرکـشل و  شاب و  نتورف  هدرک ، قلخ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  ياـضر )  ) يارب سلجم  نآ  رد  سپـس  .هد 

نخـس وت  اب  نابز ، تنکل  ینارگن و  سرت و  چیه  نودـب  دـنراد ، ینخـس  وت  اب  هک  نانآ  ات  نک  رود  نانآ  زا  ار  تا  یـصخش  ناظفاحم 
.دنیوگب

: نید ماکحا  نآرق و  شزومآ  یقالخا و  تیبرت  -4

مومع ناناوج و  هب  ینید  لئاسم  شزومآ  هعماـج و  ِیگنهرف  روما  هب  يدـج  ماـمتها  مدرم ، لاـبق  رد  نیلوئـسم  فیاـظو  نیرت  مهم  زا 
نیا هک  تفگ  ناوت  یم  اسب  هچ  .ددرگ  مهارف  رتشیب  هچ  ره  مدرم  ناـیم  رد  یقـالخا  يرکف و  دـشر  هنیمز ي  اـت  دـشاب  یم  ناناملـسم 

روما هب  یگدیسر  زا  رتالاو  رت و  مهم  یمالسا ، ياه  تلود  رد  هفیظو 

100 ص :
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شزومآ زا  سپ  رگم  دش ، دـهاوخن  يراع  بیرف  غورد و  ابر و  زا  یمالـسا ، رازاب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  یتح  تسا و  مدرم  یتشیعم 
.هنیمز نیا  رد  یمالسا  تاداقتعا  ماکحا و  بسانم  لماک و 

ِْتفَأَف ِْنیَرْصَْعلا  ُمَُهل  ْسِلْجا  َو  : » دنیامرف یم  هکم  رهش  رد  ناشیا  هدنیامن ي  سابع ، نب  مَُثق  هب  يا  هیـصوت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
(1)« .َکُهْجَو اَّلِإ  ٌبِجاَح  َال  َُکناَِسل َو  اَّلِإ  ٌریِفَس  ِساَّنلا  َیلِإ  ََکل  ْنُکَی  َال  َِملاَْعلا َو  ِرِکاَذ  َلِهاَْجلا َو  ِمِّلَع  َِیتْفَتْسُْملا َو 

امرفب میلعت  نالهاج  هب  هدب و  دنراد ، شسرپ  ینید  ماکحا  زا  هک  ار  یناسک  خساپ  هتسشن و  اهنآ  نایم  رد  رصع  رهظ و  زامن  زا  سپ  و 
دیاب یم  دشاب و  هتـشاد  دوجو  مدرم  وت و  نایم  يا  هطـساو  چیه  تنابز ، زج  هب  دیابن  هدب و  رارق  يروآدای  رکذـت و  دروم  ار  ناملاع  و 

.دننیبب ًامیقتسم  ار  تا  هرهچ 

هدرک و نایب  عوضوم  نیمه  ار  یمالـسا  مکاح  فیاظو  زا  یکی  ماش ، مدرم  هب  باطخ  رد  هغالبلا ، جهن  هبطخ 34  رد  نینچمه  ناشیا 
(2)« .اوُمَْلعَت اَْمیَک  ْمُُکبیِدْأَت  اُولَهْجَت َو  اَْلیَک  ْمُکُمِیْلعَت  َّیَلَع ...  ْمُکُّقَح  اَّمَأَف  ٌّقَح  َّیَلَع  ْمَُکل  ًاّقَح َو  ْمُْکیَلَع  ِیل  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دنیامرف یم 

داوس و یب  ات  مهد  شزومآ  ار  امش  هک ...  تسا  نآ  نم ، رب  امش  قح  .تسا  هدش  بجاو  یّقح  نم  رب  ار  امش  امـش و  رب  ارم  مدرم ، يا 
« .دینادب ار  یگدنز  مسر  هار و  ات  منک  تیبرت  ار  امش  و  دیشابن ، نادان 

ِِهتَیَالَو َلْهَأ  َمِّلَُعی  ْنَأ  ِماَمِْإلا  یَلَع  : » دنیامرف یم  رگید  یمالک  رد  و 

101 ص :
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(1)« .ِناَمیِْإلا ِماَلْسِْإلا َو  َدوُدُح 

.دهد شزومآ  شتموکح  تحت  دارفا  هب  ار  ینامیا  یمالسا و  فراعم  تسا  فظوم  یمالسا  مکاح  ماما و 

ساسحا شرورپ 

اهنآ قح  درومرد  دنوادخ  هک  دشاب  یم  فعضتسم  مورحم و  رشق  هب  هژیو  هجوت  مدرم ، لابق  رد  نیلوئسم  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
نیا هورگ  نیا  قوقح  هب  تبـسن  زیگناروش ، یمالک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایقتم  يالوم  .تسا  هدومن  ناوارف  يریگتخـس  هیـصوت و 

: دنیامرف یم  هیصوت  هنوگ 

، ناریگ نیمز  زا  دـنترابع ] و  ، ] دـنرادن يا  هراـچ  چـیه  هـک  هعماـج ، مورحم  نییاـپ و  تاـقبط  صوـصخ  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  سپـس  »
زاین ِتسد  ییادگ  هب  یهورگ  و  هدرک ، يراد  نتـشیوخ  یهورگ  مورحم ، هقبط ي  نیا  رد  انامه  .نادـنمدرد  ناراتفرگ و  نادـنمزاین ،

و لاملا ، تیب  زا  یـشخب  تسا : هدومرف  نّیعم  هقبط  نیا  يارب  دـنوادخ  هک  شاب  یّقح  رادـساپ  ادـخ ، ياضر  يارب  سپ  دـنراد ، یمرب 
دننامه ناناملسم  ِنیرترود  يارب  اریز  هد ، صاصتخا  نییاپ  تاقبط  هب  يرهش  ره  رد  ار  مالسا  یتمینغ  ياه  نیمز  ياه  هّلغ  زا  یـشخب 

هب یگدیسر  زا  ار  وت  تموکح  ِیتسم  رس  ادابم  .یـشاب  یم  نآ  تیاعر  لوئـسم  وت  دراد و  دوجو  يواسم  یمهـس  نانآ  نیرت  کیدزن 
ناوارف و ياهراک  ماجنا  زگره  هک  دراد ، زاب  نانآ 

102 ص :

ص 453 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  یمیمت ، دمحم  نب  دحاولادبع  - 1
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رب يور  ناـنآ  زا  و  شاـب ، ناـنآ  تالکـشم  رکف  رد  هراوـمه  .دوـب  دـهاوخن  رت  کـچوک  ياـه  ّتیلوئـسم  كرت  يارب  يرذـع  مـهم ،
کچوک ار  نانآ  نارگید  دنیآ و  یمن  مشچ  هب  یکچوک  يور  زا  هک  نک  یگدیسر  رتشیب  نانآ  زا  ار  یناسک  روما  هژیو  هب  نادرگم ،
باختنا ار  يدرف  دننتورف ، سرتادخ و  هک  دوخ  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  هورگ ، نیا  يارب  .دنراد  یـسرتسد  وت  هب  رتمک  دنرامـش و  یم 

رد هک  نک  لمع  يا  هنوگ  هب  ناشتالکـشم  عفر  رد  سپـس  .دـننک  شرازگ  وت  هب  ار  نانآ  لـئاسم  هدرک و  قیقحت  ناـشنوماریپ  اـت  نک 
يا هنوگ  هب  ار  نانآ  قح  و  دندنمزاین ، تلادع  هب  نارگید  زا  رتشیب  ّتیعر ، نایم  رد  هورگ  نیا  اریز  یشاب ، هتشاد  يرذع  ادخ  هاگـشیپ 

، دـنراد یمنرب  زاین  تسد  دـنرادن و  يا  هراچ  هار  هک  هدروخلاس  ناریپ  و  لاسدرخ ، نامیتی  زا  .یـشاب  روذـعم  ادـخ  دزن  رد  هک  زادرپب 
یمدرم رب  ار  نآ  ادخ  اّما  تسا ، نیگنس  شمامت  قح ، هچ  رگا  تسا ، نارادمامز  شود  رب  نیگنس  یتّیلوئسم  هک  نک  ییوجلد  هتسویپ 

زا یشخب  سپ  .دنراد  نانیمطا  راگدرورپ  ياه  هدعو  هب  و  دنراد ، یم  او  ییابیکـش  هب  ار  سفن  دنبلط ، یم  ترخآ  هک  دنک  یم  ناسآ 
هّللا یّلص   ) ادخ لوسر  زا  نم  ینک ...، یگدیسر  نانآ  روما  هب  ًاصخـش  ات  دنراد ، زاین  وت  هب  هک  هد  صاصتخا  یناسک  هب  ار  دوخ  تقو 

راگتسر دناتسن ، زاب  يا  هناهب  بارطضا و  یب  نادنمروز ، زا  ار  ناناوتان  قح  هک  یتّلم  دومرف : یم  هک  مدینش  اهراب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 
(1)« .دش دهاوخن 

103 ص :

439 ص 438 -  همان 53 ، یحلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضر ، دیس  - 1
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يزاسراتفر

، دوش بوسحم  مدرم  لابق  رد  یمالـسا  تموکح  نیلوئـسم  ِيدیلک  هفیظو ي  یلـصا و  صخاش  ناونع  هب  دناوت  یم  هچنآ  تیاهن ، رد 
.دشاب یم  تلادع  يرارقرب 

: دنیامرف یم  مالسلا ) امهیلع   ) نینمؤملا ریمأ  ادخ و  لوسر  هریس ي  نآرق و  تایآ  هب  لالدتسا  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هنیمز ، نیمه  رد 

رظن رد  ّتیولوا  هک  دـنداد  ناشن  دندیـسر ، تموکح  تفالخ و  هب  هک  یلاس  دـنچ  نامه  رد  مالّـسلا ،) هالّـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما »
لازنا لسر و  لاـسرا  يارب  نآرق  هک  یفدـه  ِندرک  نیمأـت  ینعی  تلادـع ، ینعی  .تسا  یمالـسا  یهلا و  لدـع  رارقتـسا  راوگرزب ، نآ 

(1)« .ِطسِقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  : » تسا هدومرف  نایب  ینامسآ ، عیارش  بتک و 

رظن رد  نیا ، .تسا  تلادـع  هدـننک  نیمأـت  نیمـضت و  نیرتهب  هدرک ، نّیعم  مالـسا  هک  يروتـسد  اـب  لدـع  طـسق و  .یهلا  طـسق  هماـقا 
یم دنک و  یم  ادیپ  ماوق  هک  تسا  طسق  لدـع و  اب  یمالـسا ، هعماج  .دوب  لّوا  هجرد  ّتیولوا  مالّـسلا ،) هالّـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما
همه ولو  .تسین  نکمم  لدع ، نودب  .دوش  حرطم  ملاع  ياه  تلم  يارب  هنومن ، وگلا و  رگتیادـه و  رّـشبم و  دـهاش و  ناونع  هب  دـناوت 

نآ نیا ، .تسا  هدـشن  ماجنا  يراک  چـیه  تقیقح  رد  دـشابن ، تلادـع  رگا  دوش ، مهارف  مه  ییاـیند  يرهاـظ و  يّداـم و  ياـه  شزرا 
هک هیلع ) همالس  هَّللا و  تاولص   ) مرکا ربمغیپ  .دوب  مالّـسلا ) هالّـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ِیتموکح  ِیگدنز  رد  هلأسم  نیرت  هتـسجرب 

نیملسم تیالو  تموکح و  هب  ار  يرصنع  نینچ 

104 ص :

هیآ 25 دیدح ، هروس  - 1
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هچ رد  مالّـسلا ،) هالّـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دنتـسناد  یم  ربمغیپ  .دندومرف  نایب  ار  لدع  تیمها  تقیقح  رد  دـندرک ، یم  بوصنم 
نامرف هب  هدننک  لمع  عیطم و  دنربمغیپ ؛ درگاش  دنربمغیپ ؛ هدرورپ  تسد  ترـضح  نآ  .درک  دنهاوخ  تکرح  دننک و  یم  رکف  یتهج 
ّتیمها یمالـسا  هعماج  رد  ار  لدع  تقیقح  رد  مالّـسلا ،) هالّـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ندرک  بوصنم  اب  ربمغیپ  .دـنربمغیپ  سرد  و 

، دنتـشاد هک  يرهاظ  تموکح  هاـم  هد  اـی  هاـم  هن  لاـس و  راـهچ  ناـمه  لوط  رد  مالّـسلا ،) هالّـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دندیـشخب و 
یناملـسم و حور  تقیقح  رد  مالـسا و  تایح  هیام  ار  تلادـع  ترـضح ، نآ  .دوب  هعماـج  رد  لدـع  رارقتـسا  رب  ناـشمامتها  نیرتشیب 

نآ زا  فلتخم ، ياه  هرود  رد  يرـشب  عماوج  دـنراد و  زاین  نآ  هب  اه  تلم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا ، .دنتـسناد و  یم  یمالـسا  هعماـج 
هک يراک  ملاع و  هنحـص  هب  رگا  مه  زورما  دـندوب ؛ مورحم  مه  نامز  نآ  زا  لبق  دـندوب ؛ مورحم  مه  ناـمز  نآ  رد  .دـنا  هدوب  مورحم 

.تسا نیمه  لکـشم  دینیب  یم  مه  زاب  دینک ، هاگن  دننک  یم  لمع  ایند  رد  يدام  ماّکح  هک  یتموکح  شور  دننک و  یم  اه  تردـقربا 
( مالّـسلا هالّـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما جاـهنم  شور و  يولع و  تموـکح  مالـسا و  تلادـع و  نادـقف  تقیقح  رد  ّتیرـشب ، لکـشم 

(1)« .تسا

تاجانم

تسین یهار  هنابش  رکذ  تولخ و  هب  ارم 

تسین یهایسور  ریغ  ما  هیمهس  هک  ارچ 

105 ص :

30/3/1371 ماظن ، نارازگراک  رادید  رد  تانایب  - 1
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وت زا  بلط  ما  هدرک  ار  وت  ریغ  هشیمه 

تسین یهلا  نم  دوصقم  تین و  شخبب !

مسفن نانچ  دشک  یم  شدوخ  يوس  هب  ارم 

تسین یهابت  دوخ  ات  رگد  ماگ  ود  کی  هک 

یتسه ما  یلاخ  تسد  يرتشم  وت  طقف 

تسین یهاگ  تسه و  هاگ  لد  وت  شیپ  هچرگا 

106 ص :
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یمالسا تلود  لابق  رد  مدرم  تیلوئسم  - 27

يزاس هزیگنا 

مدرم نیا  طقف  ای  دراد ؟ مدرم  ندرگ  رب  یقح  یمالـسا  مکاـح  اـیآ  دـنراد ؟ هدـهع  رب  یـشقن  هچ  یمالـسا  تموکح  هب  تبـسن  مدرم 
زین نآ  زا  دعب  ای  تسا و  تموکح  لیکـشت  هب  طوبرم  ایآ  تسیچ ؟ مدرم  فیاظو  هدودـحم  دـنراد ؟ قح  مکاح  ندرگ  رب  هک  دنتـسه 

؟ تساه نآ  هجوتم  یفیاظو 

زاین بلطم  نیا  دـنراد و  اتـسار  نیا  رد  یـساسا  یـشقن  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  فلتخم  ياـه  هبرجت  هک  تسا  نآ  تقیقح 
نادجو لباق  یهیدب و  يرما  هکلب  درادن ، تابثا  هب  ینادنچ 

107 ص :
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قیقحت میـشیدنیب و  دنراد  تیلوئـسم  نآ  هب  تبـسن  مدرم  هک  یفیاظو  هدودـحم ي  حرـش و  يور  رب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیب  اذـل  .تسا 
.مینک

دوهشم ًالماک  نآ  طوقس  تسکش و  رد  ای  نآ و  رارمتـسا  لیکـشت و  رد  مدرم  شقن  هدش ، رارقرب  یتموکح  اجک  ره  خیرات ، لوط  رد 
.تسا حضاو  و 

تیمها هک  دوش  یم  طوبرم  یمالـسا  تموکح  ماـظن و  ياـه  تیفرظ  اـه و  تیلباـق  هب  هلأـسم  نیا  یمالـسا ، تموکح  هب  تبـسن  اـما 
ماـکحا و يارجا  یفیک  یمک و  ياـقترا  دـشر و  هب  کـمک  نـینچمه  نآ و  ظـفح  رارمتـسا و  سپـس  داـجیا و  ياتـسار  رد  تـکرح 

.تسا هداد  رارق  ناملسم  مدرم  شود  رب  مهم  تیلوئسم  کی  ناونع  هب  ار  یمالسا  تاروتسد 

ًاـصوصخم ءایبنا و  خـیرات  میرک و  نآرق  ياج  ياج  رد  هک  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  ِیعامتجا  یـسایس و  ياـه  تکرح  هب  هجوت  نینچمه 
.دیامن یم  حضاو  رتشیب  یهلا ، ياه  تموکح  یلاعت  داجیا و  رد  ار  مدرم  تیلوئسم  هاگیاج و  ِتیمها  تسا ، هدش  رکذ  مالسا  خیرات 

.تسا مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  ناتساد  زا  یشخب  درک ، هراشا  نآ  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هک  ینآرق  ياه  ناتساد  زا  یکی 

زا دوخ ، رصع  رد  یهلا  ِربهر  اب  یهارمه  تیعبت و  رطاخ  هب  دندش  قفوم  راظتنا  یتخس و  تراقح و  اه  لاس  زا  دعب  لیئارسا  ینب  یتقو 
راتفرگ ار  اهنآ  یهارمه ، تیامح و  نیا  رارمتسا  مدع  هک  مینیب  یم  دنسرب ، يدازآ  هب  هتخیرگ و  نوعرف  تموکح  لاگنچ 

108 ص :
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زومآ سرد  زین  نامز  نیا  رد  ام  يارب  بلطم  نیا  دنتفرگ و  رارق  یهلا  بضغ  مشخ و  دروم  لیئارسا  ینب  .درک  یفلتخم  ياه  تبیـصم 
.دشاب یم 

هب دندوب ، تکرح  رد  ناشدوعوم  نیمزرس  تمس  هب  هک  ینامز  و  نوعرف ، زا  لیئارسا  ینب  ِيدازآ  زا  سپ  هک  دش  عورش  اجنآ  زا  هصق 
يزوریپ ترـصن و  هدعو  اهنآ  هب  زین  دنوادخ  دنگنجب و  نیمزرـس  نآ  رد  رقتـسم  ِنیملاظ  زا  یهورگ  اب  دـیاب  هک  دیـسر  نامرف  ناشیا 

هب ییانتعا  یب  نیا  رثا  رد  مینیب  یم  اذـل  .دـندز  زاب  رـس  يرب  نامرف  تعاـطا و  زا  دندینـش ، ار  داـهج  ناـمرف  هک  یناـمز  اـما  دوب ، هداد 
نآ هب  هیقـشقش  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  دـنوش  یم  یمهم  رطخ  تفآ و  ود  راچد  لیئارـسا  ینب  دـنوادخ ، روتـسد 
یم ببس  رما  نیمه   (1) .یبلط تحار  ایند و  هب  هجوت  یمالسا و  مکاح  زا  رمتسم  لماک و  تیعبت  زا  یچیپرـس  ینعی  دنا ، هدرک  هراشا 
هدـش رکذ  هدـئام  هروس  شـش  تسیب و  ات  تسیب  تایآ  رد  ناتـساد  نیا  .دـنوش  یتخـس  تفخ و  راچد  اه  لاس  لیئارـسا  ینب  اـت  دوش 

.تسا

.تسا هجوت  لباق  زین  ینیوکت  ظاحل  زا  یخیرات ، ینآرق و  تاهج  ّهلدا و  رب  هوالع  تیلوئسم ، نیا  تیمها  كرد  رگید ، يوس  زا 

نید و باختنا  ات  هتفرگ  هرمزور  ِیئزج  لیاسم  زا  یگدـنز ، عون  باختنا  رد  هداد و  رارق  راتخم  يدوجوم  ار  ناسنا  دـنوادخ ، هک  ارچ 
، هتشاد رذحرب  باوصان  هار  زا  ار  وا  هدرک و  یفرعم  ناسنا  هب  ار  باوص  هار  هکنیا  نمض  تسرپرس ، مکاح و  باختنا  یتح 

109 ص :

( هیقشقش هب  فورعم   ) هبطخ 3 هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - 1
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: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  اذل  .تسا  هدرکن  يرما  هب  روبجم  ار  وا  زگره  اما 

(1)« .یَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  «ال 

.تسا هدش  ادج  نایب و  یهارمگ  دب و  هار  زا  حیحص ، هار  دشر و  هار  قیقحت  هب  تسین و  مالسا  نید  باختنا  رد  يرابجا  چیه 

لوـبق هب  صاـخ  روـط  هب  .دـنک و  یم  توـعد  دوـخ  تمـس  هب  هدرک و  یهن  توغاـط  یتسرپرـس  لوـبق  زا  ار  اـه  ناـسنا  هـمادا ، رد  و 
.دیامن یم  هجوتم  یهلا ، تموکح  دنوادخ و  یتسرپرس 

.ددرگ و یمرب  اه  ناسنا  رایتخا  باختنا و  هب  نآ ، ياقب  رارمتسا و  رد  هچ  یهلا و  تموکح  ِيریگ  لکـش  رد  هچ  یـساسا ، شقن  سپ 
ماکحا رتشیب  ات  دوش  یم  ثعاب  رما ، نیا  رد  نانآ  یهاتوک  دتفا و  یمن  یقافتا  چیه  دـننکن ، تهج  نیا  رد  یتکرح  مدرم  هک  ینامز  ات 

.دننامب یقاب  نیمز  رب  هدشن و  ارجا  ًالمع  یمالسا 

هشیدنا عانقا 

هراشا

نیمه رب  .تسا  هدرک  نایب  تموکح  يارب  مالـسا  هک  تسا  یفادـها  نازیم  ساـسا  رب  مدرم ، تیلوئـسم  نازیم  تشذـگ  هک  روطناـمه 
.یمالسا تلود  دشر  ءاقترا و  رارمتسا 3 - ظفح و  سیسأت 2 - داجیا و  .مهم 1 - روحم  هس  هب  تشاد  میهاوخ  یهاگن  ساسا ،

: یمالسا تموکح  لیکشت  لصا  - 1

ربمایپ هدومرف  هب  هک  هعماج ، حطس  رد  تثعب  فده  هب  ندیسر 

110 ص :

هیآ 256 هرقب ، هروس  - 1
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دراد یتامدقم  ندش  هدامآ  هب  زاین   (1)، دشاب یم  یناسنا  هعماج  رد  قالخا  تمارک  عویش  انامه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
.تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  نآرق  رد  هدوب و  یعامتجا  تلادع  ققحت  اهنآ ، هلمج ي  زا  هک 

نآرق و تاروتـسد  ماکحا و  ساسا  رب  یمالـسا  یتلود  هک  ینامز  ات  هک  تسا  نآ  دشاب ، یم  هجوت  لباق  نایم  نیا  رد  هک  يا  هتکن  اما 
.تسین یعامتجا  تلادع  داجیا  ًاصوصخم  یمالسا و  ماکحا  ندش  ییارجا  يارب  ینیمضت  چیه  دوشن ، اپ  رب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها 

کی هشیمه  توغاط  هار ، نیا  رـس  رب  هکنیا ، رتالاب  .دیـشخب  ققحت  ار  یفدـه  نینچ  ناوت  یمن  توغاط  تموکح  هانپ  رد  هاگ  چـیه  و 
رفاغ هروس  ینایاپ  تایآ  رد  ناوت  یم  ار  قح  ههبج  ربارب  رد  توغاط  تیمکاـح  ياـه  یـشکرای  زا  يا  هنومن  .دـشاب  یم  یلـصا  عناـم 

.درک هدهاشم 

.دهد یم  رارق  مدرم  هدهع  رب  ار  عوضوم  نیا  ققحت  دیدح  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  ساسا ، نیمه  رب 

ِساَّنِلل َو ُِعفانَم  ٌدـیدَش َو  ٌسَْأب  ِهیف  َدـیدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  ِطْسِْقلِاب َو  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتاـنِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
(2) .ٌزیزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُسُر  ُهُرُْصنَی َو  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل 

لزان هنالداع ) نیناوق  لطاب و  زا  ّقح  ییاسانـش   ) نازیم و  ینامـسآ )  ) باتک اهنآ  اب  و  میداتـسرف ، نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  اـم 
هک میدرک  لزان  ار  نهآ  دننک و  تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک 

111 ص :

ص 89) ج 1 ، مارو ، هعومجم   ) .ِقاَلْخَْألا َمِراَکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  اَمَّنإ  - 1
هیآ 25 دیدح ، هروس  - 2
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، دننیبب ار  وا  هکنآ  یب  دنک  یم  يرای  ار  شنالوسر  وا و  یسک  هچ  دنادب  دنوادخ  ات  تسا ، مدرم  يارب  یعفانم  دیدش و  يورین  نآ  رد 
.تسا ریذپان  تسکش  ّيوق و  دنوادخ 

ام هفیظو  اهنت  یعامتجا  تلادـع  طـسق و  ییاـپرب  اـما  میداتـسرف ، ار  نازیم  باـتک و  اـم  دـیامرف  یم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لوا  هتکن 
.دنهاوخب دیاب  زین  ناشدوخ  تسا و  مدرم  ترصن  يرای و  دنمزاین  هکلب  تسین ،

.دننک يرای  ار  یهلا  لسر  دننک و  هبلاطم  ار  رما  نیا  دننک و  تکرح  مدرم  دیاب  هک  تسا  مایق  ثحب  مود  هتکن 

مظعم ماقم  مالک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـش ، ریبعت  یعاـمتجا  تلادـع  هب  نآ  زا  میدرکن و  ریـسفت  لدـع  ياـنعم  هب  ار  طـسق  ارچ  هکنیا  اـما 
: دوش یم  هدیمهف  يربهر 

« لدع  » اب طسق » «. » طسقلاب سانلا  موقیل   » .تسا یعامتجا  تلادع  هدش ، نیعم  فده  ناونع  هب  هک  يزیچ  یعامتجا ، تایح  ورملق  رد  »
مسج و یمومع و  یصخش و  یگدنز  رد  هک  تسا  يا  هتسجرب  الاو و  يانعم  نامه  لدع  .تسا  ماع  يانعم  کی  لدع  .دنک  یم  قرف 
؛ حیحـص راـتفر  ینعی  .تسا  نیا  لدـع  .حیحـص  هنزاوم ي  کـی  ینعی  .دراد  دوجو  اـیند  ثداوح  همه ي  بوـچ و  گنـس و  ناـج و 

یم ناسنا  هک  روط  نآ  طسق ، نکل  .تسا  لدع  يانعم  نیا ، .نتفرن  دح  زا  جورخ  بیع و  تمس  هب  ندوب و  لدتعم  حیحص ؛ هنزاوم ي 
ریبعت یعامتجا »  تلادع   » هب نآ  زا  زورما  ام  هک  يزیچ  نآ  ینعی  .تسا  یعامتجا  تابسانم  رد  لدع  نیمه  دمهف ،

112 ص :
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اما ...تسا  یلک  يانعم  هب  تلادع  نآ  تمس  هب  ناش  یلک  تکرح  هچرگا  ایبنا  .تسا  یلک  يانعم  هب  لدع  نآ  زا  ریغ  نیا ، .مینک  یم 
اًلعف هک  يزیچ  نآ 

درُخ لدع ، هکنیا  ینعی  طسق  .تسا  طسق  دنک ، یگدنز  دـناوت  یمن  نآ  زا  رتمک  اب  تسا و  نآ  هنـشت ي  وا  تسا و  هلئـسم  رـشب  يارب 
(1)« .دندمآ نیا  يارب  ایبنا  .طسقلاب » سانلا  موقیل   » .دیآ رد  یعامتجا  تلادع  لکش  هب  دوش و 

ققحت تمس  هب  یمالسا  تلود  تموکح و  لیکشت  اب  لوا  مدق  رد  دنناوت  یم  یهلا  يایلوا  ایبنا و  ترـصن  اب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  اذل 
.دننک تکرح  فده  نیا 

.تسین اهنآ  هفیظو  نایاپ  يانعم  هب  تسا و  یمالسا  تلود  ربارب  رد  مدرم  هفیظو  نیلوا  مدق و  نیلوا  دش  نایب  تمسق  نیا  رد  هچنآ 

: یمالسا تلود  رارمتسا  ظفح و  -2

زا اما  دنا ، هدرک  بلط  ار  تلادع  قح ، روحم  رب  یتکرح  روش و  اب  ادـتبا  مدرم  هک  دوش  یم  هدـهاشم  يرایـسب  دراوم  خـیرات  لوط  رد 
، یتوافت یب  ای  یهاتوک و  نیمه  دننک و  یهارمه  اه  یتخس  مامت  رد  ار  سیسأت  هزات  ِیمالـسا  تلود  دنتـسناوتن  هدنام و  زاب  هار  همادا 

نسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ندنام  اهنت  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  .تسا  هدیدرگ  تموکح  تکرح و  نآ  تسکـش  ببس 
( مالسلا هیلع   ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نتفر  خلسم  هب  و  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم

113 ص :

لاس 1371 ثعبم  دیع  تبسانم  هب  ماظن ، نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب  - 1
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.درک هراشا 

هـشیمه اریز  دـشاب ، یم  لبق  هفیظو ي  زا  رتـالاب  یعون  هب  هفیظو  نیا  .تسا  هیلوا  تکرح  رارمتـسا  ظـفح و  مدرم ، هفیظو  نیمود  اذـل 
.دنراد نآ  يزادنارب  رد  یعس  دننک و  یم  هزرابم  قح  ههبج  ربارب  رد  فلتخم  لاکشا  رد  اه  توغاط 

.دنک هزرابم  توغاط  اب  داصتقا  گنهرف و  تسایس ، ههبج ي  هس  رد  ات  تسا  فظوم  قح  نایرج  نآرق ، نایب  قبط 

(1) .ٌباَّذَک ٌرِحاَس  ْاُولاَقَف  َنوُراَق  َناَماَه َو  َنْوَعِْرف َو  َیلِإ  ٍنِیبُّم *  ٍناَْطلُس  اَِنتَیَاِب َو  َیسُوم  اَْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

رایـسب يرحاس  وا  : » دـنتفگ اـهنآ  یلو  نوراـق  ناـماه و  نوعرف و  يوس  هب  میداتـسرف *  نشور  لـیلد  دوخ و  تاـیآ  اـب  ار  یـسوم  اـم 
!« تسا وگغورد 

؛ یـسایس توغاط  ههبج ي  زا  يدامن  نوعرف  .تسا  هدـش  هراشا  دنـشاب ، یم  لطاب  ههبج ي  هس  زا  يداـمن  هک  درف  هس  هب  هیآ ، نیا  رد 
اب يداـصتقا  هزراـبم ي  هـهبج ي  زا  يداـمن  ناوـنع  هـب  نوراـق  و  ریوزت ، بـیرف و  اـب  هزراـبم  یگنهرف و  هـهبج ي  زا  يداـمن  ناــماه 

.دشاب یم  رز  نابحاص  ناتسرپایند و 

یعون هب  هک  رگید  هورگ  ود  اما  دوش ، یم  ماـجنا  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  اـب  هک  تسا  یـسایس  توغاـط  اـب  هزراـبم  لوا ، هلحرم 
هدش دحتم  رگیدکی  اب  فلتخم ، ياه  شور  هب  ات  دننک  یم  یعس  دنوش ، یم  بوسحم  نآ  ياقب  لماع  یسایس و  توغاط  هناوتشپ 

114 ص :

هیآ 23 و 24 رفاغ ، هروس  - 1
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و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  رد  رارض  دجسم  تخاس  .دنبای  تسد  دوخ  عماطم  هب  هدز و  نیمز  هب  ار  یمالسا  تلود  و 
.دشاب یم  رما  نیمه  زا  ییاه  هنومن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  نامز  رد  نیطساق  نیثکان و  نیقرام و  يریگ  لکش 

لاکـشا رد  ار  اه  هعدـخ  یمالـسا ، مکاح  ندرک  یهارمه  اب  ًایناث  تریـصب و  یهاـگآ و  اـب  ًـالوا  هک  دـنمدرم  مه  زاـب  هلحرم ، نیا  رد 
ره زا  ار  یمالـسا  تلود  ِتاجن  یتشک  یمالـسا ، مکاح  تلود و  زا  ینابیتشپ  اب  اه ، هنتف  هوبنا  ناـیم  رد  هدرب و  نیب  زا  نآ ، ِنوگاـنوگ 

.دنهد یم  تاجن  ندش  قرغ  ای  مطالت و  هنوگ 

، یگنهرف ياـه  نوعرف  ِيدوباـن  تمـس  هب  تکرح  هک  هلحرم ، نیمه  دروـم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما ترـضح  نیقتملا ، ماـما 
یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  مدرم  هفیظو  تسا ، یمالسا  تلود  ِیقیقح  رارقتسا  ندش و  لماک  هماگنه ي  هدوب و  يداصتقا  يداقتعا و 

: دننک

(1)  . مُکُُرمآ َنیِح  ُهَعاَّطلا  ْمُکوُعْدَأ َو  َنیِح  َُهباَجِْإلا  ِبیِغَْملا َو  ِدَهْشَْملا َو  ِیف  ُهَحیِصَّنلا  ِهَْعیَْبلِاب َو  ُءاَفَْولاَف  ْمُْکیَلَع  یِّقَح  اَّمَأ 

ارف ار  امـش  هاگ  ره  دینک ، یهاوخ  ریخ  میارب  ناهن  راکـشآ و  رد  و  دیـشاب ، رادافو  نم  اب  تعیب  هب  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  قح  اما  و 
.دینک تعاطا  مداد  نامرف  هاگره  دییامن و  تباجا  مدناوخ 

: تسا هدش  نایب  تروص  نیدب  یلاعلا ) هلظ  دم   ) يا هنماخ  ماما  نابز  زا  هلحرم ، نیا  رد  یمالسا ، يروهمج  ماظن  رد  مدرم  هفیظو 
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.تسا هتفرگ  ار  نمشد  يولج  هک  تسامش  یهاگآ  نکیل  دش ، یم  تخس  اهراک  دوبن ، تلم  امش  یهاگآ  رگا  »

رب ار  نیگنـس  هفیظو ي  ود  میتسه ، اجره  ام  همه ي  یهلا ، ياهدادما  اه و  کمک  بسک  اب  و  امـش ، تماقتـسا  افو و  ربص و  رانک  رد 
.میهد ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  اه  نآ  دیاب  هک  میراد  هدهع 

جاـب میلـست  میهد و  همادا  تیعطاـق  اـب  ار  ماـما  هار  مینک و  ظـفح  ار  بـالقنا  تزع  تهبا و  تبالـص و  هک  تسا  نـیا  لوا  هـفیظو ي 
زا ار  ناشعقوت  مه  ایند  ياهوگروز  دنا و  هتخانش  ار  بالقنا  نیا  ملاع ، برغ  قرش و  .میوشن  بالقنا  مالسا و  نانمـشد  ياه  یهاوخ 

دز و هبرض  وا  هب  ناوت  یمن  تسا و  هرخص  دننام  ام  بالقنا  هک  دننادب  دیاب  يرابکتسا  ياه  تردق  .دنا  هدرک  مک  یمالسا  يروهمج 
رطاخ هب  یمالـسا ، يروهمج  بالقنا و  هب  ناملـسم  ياه  تلم  دـیما  .مینک  ظفح  ار  تهبا  رادـتقا و  نیا  دـیاب  ام  .تساک  وا  زا  يزیچ 

(1)« .تسا تبالص  نیمه 

: یمالسا تلود  دشر  ءاقترا و  - 3

ناونع هب  ایند ، رـسارس  رد  یعامتجا  تلادـع  داجیا  تهج  رد  نآ  ِناوت  نتفر  رتالاب  یمالـسا و  تلود  ياـه  هیاـپ  ندـش  رت  مکحتـسم 
دیابن یبالقنا  نمؤم و  مدرم  دوش و  یم  هجوتم  یلبق  هفیظو  ود  همادا  رد  هک  تسا  یموس  تکرح  دنمزاین  مالسا ، یناهج  تلاسر 
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ام يارب  هناگیب  لـماوع  هک  میـشاب  یتالکـشم  ریگرد  دـیاب  هشیمه  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنـشاب  لـفاغ  زین  هنیمز  نیا  رد  دوخ  شقن  زا 
.دوش یمن  عطق  هاگ  چیه  اهنآ  عمط  دننک و  یم  داجیا 

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  رد  ار  رخآ  لوا و  فرح  میرک  نآرق 

مُهُمَْلعَی ُهَّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  ْمِِهنوُد ال  ْنِم  َنیرَخآ  ْمُکَّوُدَـع َو  ِهَّللا َو  َّوُدَـع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأ  َو 
(1).

نمشد ادخ و  نمـشد  نآ  اب  دیناسرتب  هک  هدش  هتـسب  نابـسا  زا  ورین و  زا  دیناوت  یم  ار  هچ  ره  ناشیا  اب ) راز  راک   ) يارب دینک  هدامآ  و 
.دسانش یم  ادخ  دیسانش و  یمن  ار  نانآ  امش  هک  ناشیا  ریغ  زا  ار  نارگید  ار و  دوخ 

نایم رد  طاشن  دیما و  حور  داجیا  رما و  نیا  هب  مدرم  نداد  هجوت  يربهر ، نارود  يادتبا  زا  بالقنا  ربهر  رمتـسم  ياه  شالت  زا  یکی 
.تسا نشور  هدنیآ  هب  ندیسر  هنیمز و  نیا  رد  تکرح  يارب  اه و  نآ 

: دنیامرف یم  یلبق  تانایب  همادا  رد  ناشیا 

ام زا  ناملـسم  ياـه  تلم  میزاـسب ، ار  دوخ  روشک  میناوتن  اـم  رگا  .تسا  روـشک  یناداـبآ  یگدـنزاس و  هب  هجوـت  مود ، هفیظو ي  »... 
دنزاسب و ار  ناشروشک  دنتـسناوتن  اه  نیا  تفگ  دنهاوخ  اهوگدب  .دش  دنهاوخ  يرج  ام  هب  تبـسن  زین  نانمـشد  دـنوش و  یم  سویأم 

داصتقا اهاتسور و  اهرهش و  تعیبط و  داعبا  همه ي  رد  ار  یگدنزاس  مینک و  شالت  روشک  ینادابآ  يارب  میراد  هفیظو  ام  .دننک  دابآ 
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هب میربـب و  نیب  زا  روـشک  رد  ار  تیمورحم  رقف و  میراد  هفیظو  نـینچمه  .میزاـس  قـقحم  هریغ  لاغتـشا و  يزرواـشک و  تعنـص و  و 
.تسا هیلع ) هللا  همحر   ) ماما تیصو  ام و  هفیظو ي  نیا ، .مینک  یگدیسر  رتشیب  رشق  نیا  یگدنز 

هیحور دیاب  مه  و  دیآرد ، تکرح  هب  داصتقا  ياه  خرچ  دـیاب  مه  .دریگ  تروص  نآ  يونعم  يّدام و  داعبا  مامت  رد  دـیاب  یگدـنزاس 
ناونع هب  هک  نم  زا  .میلوئـسم  گرزب  هفیظو ي  نیا  لابق  رد  ام  همه ي  .دوش  تیوقت  اـم  رد  ادـخ  اـب  هطبار ي  قـالخا و  يونعم و  ي 

ییاتـسور و يرهـش و  نازرواشک و  نارگراک و  نایهاگـشناد و  املع و  اـت  مراد ، یتیلوئـسم  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  هبلط  کـی 
.میهد ماجنا  ار  دوخ  شالت  تیاهن  دـیاب  دـنک ، شـشوک  گرزب  یگدـنزاس  نیا  هار  رد  دـناوت  یم  هک  سکره  يرازاـب و  دـنمراک و 

(1)« .دشاب اه  نآ  راک  هناوتشپ ي  ًامئاد  یتسیاب  مه  مدرم  تیامح  کمک و  .دنلوغشم  روشک  نالوئسم  هناتخبشوخ 

يزاس راتفر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تموکح  زا  دعب  رگید  راب  کی  یمالـسا ، بالقنا  روهظ  ناریا و  ِمدرم  مایق  زا  دعب  ینونک ، رـصع  رد 
تیب لها  تاروتـسد  لاعتم و  دـنوادخ  مالک  هیاـپ  رب  یمالـسا  تلود  مچرپ  ناریا  روشک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریمأ  و  ملـس ) و 

مدرم دش و  هتشارفارب  تراهط ، تمصع و 
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تکرح نیا  رارمتـسا  هار  رد  زین  لاس  دنچ  یـس و  نیا  لوط  رد  مود  هلحرم  رد  دنداد و  ماجنا  یبوخ  هب  لوا  هلحرم  رد  ار  دوخ  شقن 
.تشاد دهاوخ  همادا  ناششالت  ادخ  دیما  هب  زین  دعب  هب  نیا  زا  هدومن و  ناوارف  یششوک 

یم یمالـسا  تموکح  ربارب  رد  مدرم  فیاظو  ِموس  هلحرم  تیوقت  دـنک ، یم  ییامندوخ  رتشیب  مدرم  ِزورما  هفیظو ي  ناونع  هب  هچنآ 
.دبای تسد  یملع  يداصتقا و  یسایس ، ياه  هبنج  همه ي  رد  یقیقح  لالقتسا  هب  دناوتب  نامروشک  ات  دشاب 

رگراک زا  تیامح  یناریا و  لوصحم  دـیرخ  یلخاد و  دـیلوت  ناوت  تیوقت  یتمواـقم و  داـصتقا  بلاـق  رد  بـالقنا  ربهر  هزورما  هچنآ 
مدرم يدج  هجوت  دروم  دیاب  هریغ ، یماظن و  یملع و  دـشر  تیوقت  رانک  رد  هک  تسا  فیاظو  نیمه  زا  یکی  دـننک ، یم  نایب  یناریا 

.دریگب رارق 

: دنیامرف یم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) يا هنماخ  ماما 

نیا رتشیب  هچره  ندناود  هشیر  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  نوزفازور  دشر  بالقنا و  تمالـس  تظافح و  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو ي  »
ات ام  شور ، نیا  اب  .مینک  نیمـضت  سفن  هب  ياکتا  ادخ و  اب  یبلق  دنویپ  طابترا و  نتـشاد  هملک و  تدحو  هناصلخم و  راک  اب  ار ، ماظن 

(1)« .میربب شیپ  هب  ار  بالقنا  تسناوت  میهاوخ  راگدرورپ  لضف  هب  رگید ، لاس  اه  هد 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
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(1) .َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  ِهِدَْعب َو  ْنِم  ْمُکُرُْصنَی  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِإ  ْمَُکل َو  َِبلاغ  الَف  ُهَّللا  ُمُکْرُْصنَی  ْنِإ 

امش نآ  زا  دعب  دناوتب  هک  تسیک  نآ  دراذگاو ، يراوخ  هب  رگا  دیآ و  بلاغ  امش  رب  یسک  تسا  لاحم  دنک ، يرای  ار  امـش  ادخ  رگا 
.دننک دامتعا  دیاب  وا ) تمحر  تردق و  و   ) ادخ هب  اهنت  نامیا  لها  و  دنک ؟ يرای  ار 

ههبج يرای  نامه  هک  یمالسا  ماظن  يرای  اب  زین  هلحرم  نیا  رد  هک  دش  دهاوخ  ام  لماش  یتروص  رد  یهلا ، يرای  ترـصن و  کش  یب 
هدمآ كرابم  هیآ  رد  هک  روطنامه  رگید ، يوس  زا  .مینک و  مالعا  ار  دوخ  خـسار  مزع  تسوا ، يایلوا  لاعتم و  دـنوادخ  يرای  قح و 
هیحان زا  يرای  دمحم ، هروس ي  رد  دنوادخ  اذل  .تشاد  دهاوخن  هارمه  هب  ار  يراوخ  نالذخ و  زج  يا  هجیتن  ام  ياه  یهاتوک  تسا ،

: دیامن یم  ادخ  يرای  رد  مدرم  هیلوا ي  تکرح  هب  طورشم  ار  شیوخ  یبوبر  ي 

(2) .ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

.دنک یم  تباث  ار  ناتیاه  مدق  و  هدرک ، يرای  ار  امش  دنوادخ  دینک ، يرای  ار  ادخ  نید  رگا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

ًاـصوصخم نیملـسم و  مالـسا و  تزع  وربآ و  اب  یگنتاـگنت  طاـبترا  ناریا ، یمالـسا  تموکح  تشونرـس  هک  تسین  یکـش  هزورما  و 
رما نیمه  هک  تسا ، هدرک  ادیپ  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نایعیش 

120 ص :
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تشونرس هب  هدرکان  يادخ  ات  دنک ، یم  رت  نیگنس  بالقنا  مظعم  يربهر  یمالسا و  مکاح  زا  تیعبت  رد  ار  مدرم  تیلوئـسم  هفیظو و 
.میراذگن اهنت  ار  شیوخ  ماما  هار ، هنایم  رد  میوشن و  راچد  نایفوک 

: دنیامرف یم  هار  همین  رد  دوخ  ندنام  اهنت  هرابرد  هیقشقش ، هب  فورعم  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 

نیسح نسح و  دوب  کیدزن  هک  نآ  ات  دندرک ، هطاحا  ارم  فرط  ره  زا  دوب ، راتفک  تشپُرپ  ياه  لای  نوچ  مدرم  ِیناوارف  تعیب ، زور  »
اّما .دنتفرگ  نایم  رد  ارم  دنفـسوگ  هوبنا  ِياه  هّلگ  نوچ  مدرم  .دش  هراپ  فرط  ود  زا  نم  يادر  و  دندرگ ، لام  دـگل  مالّـسلا ) امهیلع  )

جراخ نید  زا  هدز و  زابرس  نم  ِتعاطا  زا  یهورگ  دنتـسکش و  نامیپ  یعمج  متفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  متـساخاپ و  هب  هک  هاگنآ 
يارب ار  ترخآ  يارـس  : » دیامرف یم  هک  ار  ناحبـس  يادخ  نخـس  دندوب  هدینـشن  ایوگ  دنتفات ، رب  رـس  قح  تعاطا  زا  یخرب  و  دندش ،
بوخ ار  نآ  ادـخ  هب  يرآ ! .تسا » ناراکزیهرپ  نآ  زا  هدـنیآ  دنـشابن و  نیمز  رد  داسف  یـشکرس و  ناهاوخ  هک  میدـیزگرب  یناـسک 

(1)« .درک هریخ  ار  ناشیاه  مشچ  نآ  رویز  و  دومن ، ابیز  اهنآ  هدید ي  رد  ایند  اّما  دندوب ، هدرک  ظفح  هدینش و 

ساسحا شرورپ 

هفیظو زا  تلفغ  نآ و  ياهرویز  ایند و  هب  مدرم  ِندش  هتـسبلد  ییاهنت ، نیا  تلع  هک  دیآ  یمرب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  مالک  زا 
ي

121 ص :

47 یتشد ص : همجرت  هغالبلا ، جهن  - 1
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رذحرب راتفر  هیحور و  نیا  زا  ار  اه  ناسنا  دـیدش ، رایـسب  یهن  اب  اتـسار  نیمه  رد  زین  نآرق  .تسا  هدوب  یمالـسا  تلود  ربارب  رد  دوخ 
: دیامرف یم  هتشاد و 

ُنِکاـسَم اـهَداسَک َو  َنْوَشْخَت  ٌهَراـِجت  اـهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاْومَأ  ْمُُکتَریـشَع َو  ْمُکُجاوْزَأ َو  ْمُُکناوْـخِإ َو  ْمُکُؤاـْنبَأ َو  ْمُکُؤاـبآ َو  َناـک  ْنِإ  ْلـُق 
(1) .َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ِهِْرمَِأب َو  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اهَنْوَضْرَت 

نآ داسک  زا  هک  یتراجت  دیا و  هدروآ  تسدب  هک  یلاوما  امـش و  شیوخ  موق و  نارـسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردـپ و  رگا  وگب 
رظتنم سپ  وا ، هار  رد  داهج  وا و  لوسر  ادخ و  زا  تسا  رت  بوبحم  امـش  رظن  رد  دـیدنمقالع  نادـب  هک  ییاه  نکـسم  دیـساره و  یم 

.دنک یمن  تیاده  ار  راک  هبت  مدرم  ادخ  و  دروایب ، ار  دوخ  نامرف  ادخ  ات  دیشاب 

نینموملاریما نارود  خلت  تارطاخ  دـناوت ، یم  یمالـسا  تلود  هب  تبـسن  ناشرما و  ّیلو  ربارب  رد  مدرم  ِیهاتوک  عون  ره  زورما  يرآ !
.دنک هدنز  ار  شنادنزرف  و  مالسلا ) هیلع  )

.تسام ياه  تلفغ  راظتنا  رد  اهنآ  همه ي  مشچ  دنرایشوه و  ًالماک  ام  نانمشد  زورما 

(2) .تسا رادیب  تنمشد  نادب  درب ، تباوخ  وت  رگا  ُْهنَع ؛ » ْمَُنی  َْمل  َماَن  ْنَم  َو  : » يربهر مظعم  ماقم  شیامرف  هب 

یمالسا تلود  مالسا و  مکاح  هب  ندناسر  يرای  هک  روطنامه 

122 ص :

هیآ 24 هبوت ، هروس  - 1
5/4/1368 روشک ، رسارس  نارگراک  ناگدنیامن  زا  رفن  نارازه  تعیب  مسارم  رد  تانایب  - 2
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مینیب یم  لباقم  رد  تشاذـگ ، شیامن  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تموکح  لیاوا  هاتوک  نارود  یبنلا و  هنیدـم  ياـبیز  تارمث 
داسف هب  هدـش و  راکـشآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  ِنارود  يادـتبا  نامه  زا  زین  مدرم  ياه  یهاـتوک  هجیتن 
نیمه دش و  یهتنم  یهاشنهاش  ینادـناخ و  ِیثوروم  ماظن  هب  یمالـسا  تموکح  تیوه  لیدـبت  هیواعم و  نامثع و  تموکح  رد  ینلع 

(1) .دنک بلط  ار  نایفوک  تسد  زا  یصالخ  دنوادخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ات  دیدرگ  ببس  صقن 

هیواعم دیدش  ملظ  تحت  لاس  تسیب  دندش  روبجم  نآ  زا  سپ  هک  دش  نیا  شا  هرمث  .دهد و  حلص  هب  نت  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  و 
نیا همه  هک  دش  هبعک  يزوس  شتآ  هّرح و  هعجاف  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  نتـشاذگ  اهنت  هرمث ي  دننک و  یگدنز 

.دوب فلتخم  ياه  هبنج  رد  یمالسا ، تموکح  ربارب  رد  ناشفیاظو  ماجنا  رد  مدرم  فعض  یبلطایند و  تلفغ ، هب  طوبرم  ًامیقتسم  اه 

تاجانم

زونه هدنام  ادگ  زاب  ادگ  دنتفر ، همه 

زونه هدنام  ام  يدیع  ادخ  تسا و  دیع  بش 

تسا رحس  هار  لوا  هام ، ِرخآ  ههد ي 

زونه هدنام  اعد  میباوخن ، دوز  نیا  زا  دعب 

هن رو  درادن ، کشا  رگا  تسا  مشچ  بیع 

زونه هدنام  اوه  لاح و  وت  هرفس ي  نیا  رس 

123 ص :

هبطخ 25 هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - 1
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میسرب بّرقت  جارعم  هب  تسین  ام  راک 

زونه هدنام  ادخ  هب  ات  يرگد  ّیلع  ای 

124 ص :
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یتمواقم داصتقا  ققحت  لماع  تلم  تلود و  ماجسنا  -28

يزاس هزیگنا 

دوبن و بوـخ  نادـنچ  ترجه  زا  شیپ  نآ ، رد  مدرم  تعارز  عـضو  نکیل  دوـب ، يزرواـشک  يارب  دـعاسم  يرهـش  هنیدـم  هک  نیا  اـب 
دراو ماش  دننام  يرگید  قطانم  زا  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  هیقب  دـندوب  روبجم  هک  يروط  هب  درک ، یمن  تیافک  ار  نانآ  ناشتالوصحم 

نادـنمتورث هژیو  هب  و  نادـنمتورث ، تهج  نیا  هـب   (1) .تشاد رارق  اـه  يدوهی  تسد  رد  رتشیب  اـه  نیمز  نیرتراـبرپ  نیرتـهب و  .دـننک 
ناریقف هب  هدرک و  هدافتسا  ءوس  عضو  نیا  زا  دوهی ،

125 ص :

ص446 ج1 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  - 1
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يور ار  دوخ  روگنا  امرخ و  دندش  یم  روبجم  نانآ  دنتفرگ و  یم  نهر  لباقم  رد  دـنداد و  یم  ضرق  كدـنا ، ياه  نیمز  نابحاص  و 
مک ِنیمز  بحاص  یهاگ  هدش و  رتدایز  ینغ  ریقف و  هلصاف  نیاربانب  .دنشورفب  ندیـسر  زا  لبق  ار  ناشمدنگ  وج و  لوصحم  تخرد و 
هنیک دقح و  ثعاب  لئاسم  نیا  .دیامن  راذگاو  شراکبلط  هب  ار  نآ  درادرب و  تسد  شنیمز  زا  دوخ  یهدـب  لباقم  رد  دـش  یم  روبجم 
هبرـض هک  دش  یم  ببـس  ماجنارـس  هدش و  رجنم  اه  هعرزم  ندرک  بارخ  ناتخرد و  عطق  يریگرد و  هب  یهاگ  دـش و  یم  مدرم  نایم 

دـندیزگ و ینکـس  راـصنا  ياـه  هناـخ  رد  دـندمآ و  هنیدـم  هب  نیرجاـهم  هک  یماـگنه  تهج  نیدـب  .دوش  دراو  هنیدـم  هب  يداـصتقا 
یمن زواجت  راوناخ  دـص  زا  نارجاهم  دادـعت  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ ، رارق  دـیدش  راشف  رد  راـصنا  دـش ، لـیمحت  ناـنآ  رب  ناـشجراخم 

(1) .درک

زا هدوبر و  اـه  نآ  زا  ار  شیاـسآ  تینما و  هتـشاد و  دوجو  راـصنا  ناـیم  رد  يداـمتم  ناـیلاس  هک  دوب  یتاـعزانم  ببـس  هب  عـضو  نیا 
جراخ رد  تعارز  هب  لیام  دندرک و  یم  يزرواشک  دوخ  ياه  هناخ  رانک  رد  رهش  لخاد  رد  اهنت  دوب و  هتشادزاب  تعارز  هب  نتخادرپ 
.دنداد یم  ضرق  راصنا  هب  الاب  هرهب ي  اب  دندوب و  هدش  دنمتورث  هدرک ، هدافتسا  بوخ  اه  تیعقوم  زا  اه  يدوهی  یلو  .دندوبن  رهش  زا 

اه غاب  عرازم و  بآ ، دوجو  رطاخ  هب  تفرگ و  قنور  هنیدم  رد  يزرواشک  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترجه  زا  سپ 
هرصاحم رد  رهش  هک  يروط  هب  دش ، داجیا  يدایز  ياه  غاب  رهش  فارطا  رد  هدرک و  ادیپ  تعسو 

126 ص :

ص 433 ج7 ، مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لّصفملا  یلع ، داوج  رتکد  - 1
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يارب ییاه  هاچ  هدروآ و  يور  يزرواشک  هب  زین  نارجاهم  زا  یـضعب  .دندش  دابآ  نآ  ياه  يداو  (1) و  تفرگ رارق  ناتخرد  اه و  غاب 
رگا .دـندومن  یم  تشادرب  يا  هظحالم  لباق  تالوصحم  دـنتخاس و  راوید  نآ  فارطا  رب  دـندروآ و  دوجو  هب  اه  غاب  دـندنک و  دوخ 

یم هعرزم  ناتـسب و  غاب و  هچراپ  کی  برثی  دنوش ، بلج  هدـش  حـتف  کلامم  هب  ناناملـسم  ات  دـش  ثعاب  هک  دوبن  یمالـسا  تاحوتف 
.دنک نیمأت  زین  ار  رگید  قطانم  ییاذغ  زاین  تسناوت  یم  یتح  تشگ و 

هک قـیقع  يداو  رد  هژیو  هب  دـنتخادرپ ؛ تعارز  يزرواـشک و  هب  هنیدـم  زا  نوریب  رد  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ باحـصا 
تمـسق .دـندروآ  دوجو  هب  اه  ناتـسلخن  اه و  غاب  دـندنک و  يدایز  ياه  هاچ  باحـصا  لـحم ، نیا  رد  .دوب  زبسرـس  بآُرپ و  یناـکم 

رد يداو  نیا  زا  يدایز 

هب فورعم  هتـشاد و  رارق  ینونک  هرجـش  دجـسم  ياج  رد  هک  دـندوب  هدومن  رفح  ییاه  هاچ  نآ  رد  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد 
(2) .تسا هدوب  یلع » رابآ   » ای رایبآ » دجسم  »

دیبع نب  هحلط  نینچمه  .دوب  هدش  داجیا  هباحـص  تسد  هب  یعرازم  زین  هنیدم  رهـش  یقرـش  تمـسق  رد  نینچمه  و  فرج »  » هقطنم رد 
(3) .درک یم  يرایبآ  ار  نآ  هاچ  بآ  زا  رتش ، تسیب  اب  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  مدنگ  هعرزم ي  تانق ، يداو  رد 

127 ص :

ص 314 عبنم ، نامه  - 1
ص1307 و 1068 ج3 ، دیمحلادبع ، نیدلا  یحم  دمحم  قیقحت ; یفطصملا ، راد  رابخاب  افولاو  ءافو  يدوهمس ، - 2

ص222 ج3 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 3

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
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نیمز ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رگید ، یفرط  زا  .دـش  یم  وا  ِنآ  زا  درک  یم  دابآ  ار  تاوم  ياـه  نیمز  زا  ینیمز  سک  ره 
نارجاهم رایتخا  رد   (1) عاطقا تروص  هب  دندیـشخب  یم  ترـضح  نآ  هب  راصنا  هک  ار  یقطانم  هدـش و  حـتف  ياه  نیمز  تاوم و  ياه 

(2) .دندوب تاوم  ياه  نیمز  داد ، یم  عاطقا  ربمایپ  هک  ار  ییاه  نیمز  ًابلاغ  دننک ؛ دابآ  ار  اجنآ  ات  داد  یم  رارق 

هلآو و هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ِیصخش  کلم  دوب ، هدش  حتف  گنج  نودب  نوچ  اجنآ  تاغاب  اه و  نیمز  ریضن ، ینب  ِنداد  چوک  زا  دعب 
ياراد زین  هباغ »  » نوچ یقطانم  رد  نارجاهم  .درک  میـسقت  راصنا  زا  رفن  ود  نارجاهم و  ناـیم  ار  نآ  زین  ترـضح  نآ  دـیدرگ و  ملس )

(3) .دنتشاک مدنگ  لخن و  دندومن و  حالصا  ار  شنیمز  هدرک و  عطق  ار  نآ  ِناتخرد  دندش و  نیمز 

( ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا مرکم  لوسر  ینعی  شیوخ ، لداع  مکاح  زا  يوریپ  اب  مالـسا  ردص  رد  ناناملـسم  هنوگ ، نیا  هب  و 
.دندش نایدوهی  نیکرشم و  زا  زاین  یب  مواقم و  يداصتقا  ياراد 

هشیدنا عانقا 

میرک نآرق  هب  ادتبا  یتمواقم  داصتقا  موزل  رتهب  كرد  يارب  .تسا  یمالسا  تموکح  تاموزلم  زا  یکی  یتمواقم  داصتقا 

128 ص :

.دنک دابآ  ار  نآ  ات  دراذگب  یصخش  رایتخا  رد  ار  نیمز  زا  يا  هعطق  مکاح  هک  نیا  - 1
ص145 نیدشارلاو ، هلاسرلا  رصع  یف  هیداصتقالا  عاضوألا  روطت  نیسای ، نامجن  رتکد  - 2

ص182 ج4 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  - 3

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
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رافک ناناملسم و  ریغ  هب  هتسباو  ار  دوخ  دیابن  هجو  چیه  هب  ناناملسم  هک  میبای  یمرد  دنوادخ  مالک  هب  هعجارم  اب  .مییامن  یم  هعجارم 
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دسرب  لقادـح  هب  رافک  هب  نیملـسم  جایتحا  دـیاب  نیزگیاج ، هار  ِنادـقف  تروص  رد  دـنهد و  رارق 

: دیامرف یم 

(1) .ًالیبَس َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل 

.تسا هدادن  رارق  یطّلست ]   ] هار نارفاک  يارب  نانمؤم ، ِنایز ]   ] رب زگره  دنوادخ 

: دیامرف یم  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  نینچمه 

(2)  . ْهیَلَع یَْلُعی  َال  ُوْلعَی َو  ُماَلْسِْإلا 

.دوش یمن  رترب  نآ  رب  ینید  چیه  و  دور ، یم  يرترب  هب  نانچمه  مالسا 

یتمواقم داصتقا  اب  طقف  زاین  عطق  نیا  تسا و  ناـگناگیب  زا  زاـین  عطق  اـم ، روشک  هلمج  زا  یمالـسا  عماوج  رد  ناناملـسم  هفیظو  اذـلف 
.ددرگ یم  رسیم 

نیا زا  یصخشم  فیرعت  دیاب  ادتبا  ریـسم ، نیا  رد  تلم  تلود و  نیب  ماجـسنا  داجیا  یتمواقم و  داصتقا  ریـسم  رد  نتـشادرب  مدق  يارب 
نیدب ار  نآ  طیارش  دندرک و  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  داصتقا  عون  نیا  یلاعت ) هللا  هظفح   ) بالقنا مظعم  ربهر  .میـشاب  هتـشاد  داصتقا  عون 

: دندومرف نییبت  تروص 

129 ص :

هیآ 141 ءاسنلا ، - 1
334 ص : ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 2

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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.تسین مه  ام  روشک  هب  رصحنم  اّما  تسا ، ام  روشک  ياهزاین  اب  بسانتم  یملع  يوگلا  کی  ياراد  . 1

.تسین ارگ  نورد  اما  تسا  ارگ  نورب  از و  نورد  . 2

داینب مدرم  . 3

ناینب شناد  . 4

روحم تلادع  . 5

(1) .درک دهاوخ  کمک  مدرم  هب  دوب و  دهاوخ  روراب  هشیمه  . 6

، اه نآ  هب  زاین  تروص  رد  یتح  هدیسر و  لقادح  هب  ناملسم  ریغ  ياهروشک  هب  ام  یمالسا  روشک  زاین  يداصتقا ، يوگلا  نیا  قبط  رب 
روتسد هنوگ  نیا  اذل  .دوب  دهاوخ  اه  نآ  هب  ام  زاین  زا  رتشیب  ام  هب  اه  نآ  زاین  هک  ارچ  تسام ، ِناملـسم  روشک  اب  يرترب  تسد  مه  زاب 

َو : » دومرف هک  دوش  یم  یلمع  نانآ  ياه  لد  رد  سرت  داجیا  رافک و  لـباقم  رد  فعـض  مدـع  ندوب و  دـنمتردق  رب  ینبم  میرک  نآرق 
ِياه بسا  ورین و  زا  دیراد  ناوت  رد  هچ  ره  و  » (2)« ْمُکَّوُدَع ِهَّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ 
یمن امـش  هک  ناشیا - زج  ار  يرگید  نانمـشد ]   ] ناـتدوخ و نمـشد  ادـخ و  نمـشد  تاکرادـت ،]   ] نیا اـب  اـت  دـینک ، جیـسب  هداـمآ ،

«. دیناسرتب دسانش - یم  ار  نانآ  ادخ  ناشدیسانش و 

هفیظو تسا و  یلخاد  تادیلوت  زا  هدافتسا  تیوقت و  یتمواقم ، داصتقا  ناکرا  زا  یکی  هک  دومن  تقد  دیاب  هنیمز  نیا  رد 

130 ص :

خروم 1/1/1393 مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رهطم  مرح  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 1
هیآ 60 لافنألا ، - 2

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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بالقنا مظعم  ربهر  هنیمز  نیا  رد  .دـنیامن  باـنتجا  یجراـخ  ياـهالاک  دـیرخ  زا  ماجـسنا  تدـحو و  اـب  هک  تسا  نیا  تلم  تلود و 
: دنیامرف یم  یتمواقم  داصتقا  تامازلا  نایب  رد  یلاعت ) هللا  هظفح  )

.دننک تیامح  یّلم  دیلوت  زا  دیاب  نالوئسم  . 1

.دنهدب ّتیّمها  یّلم  دیلوت  هب  دیاب  دنتسه ، رگدیلوت  هک  راک  يورین  هیامرس و  نابحاص  . 2

.رگید ياه  ّتیلاّعف  رب  دنهدب  حیجرت  ار  يدیلوت  ّتیلاّعف  روشک ، رد  هیامرس  نابحاص  . 3

(1) .دننک جیورت  ار  یّلم  دیلوت  حوطس ، همه ي  رد  مدرم  . 4

ِمدرم هک  ینامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا  .تسا  هدش  هیـصوت  ناگناگیب  تادیلوت  زا  ندرکن  هدافتـسا  هب  زین  تایاور  رد 
: تسا هدش  لقن  دندوب  هدشن  فرشم  مالسا  نید  هب  زونه  ناریا 

ِمَجَْعلا َو َساَِبل  اوُسَْبلَی  َْمل  اَم  ٍْریَِخب  ُهَّمُْألا  ِهِذَـه  ُلاَزَت  َال  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع َناَک  ُقِیقَّدـلا َو  َُهل  ُلَْخُنی  َال  َناَک  مالـسلا ) هیلع   ) ًاِّیلَع َّنَأ 
.ِّلُّذلِاب ُهَّللا  ُمَُهبَرَض  َِکلَذ  اُولَعَف  اَذِإَف  ِمَجَْعلا  َهَمِعْطَأ  اوُمَعْطَی 

هک نامز  نآ  اـت  تسا  ریخ  هب  تّما  نیا  راـک  : » دومرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندرک و  یمن  کـلأ  ار  درآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يارب 
«. دنک یم  راوخ  ار  نانآ  ادخ  دننک ، نینچ  نوچ  و  دنروخن ؛ مجع  ياه  كاروخ  دنشوپن و  برع ) ریغ  فارشا   ) مجع سابل 

: تسا هدش  دراو  نینچمه 

َمِعاَطَم اوُمَعْطَت  َال  ِیئاَدْعَأ َو  َساَِبل  اوُسَْبلَت  َال  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 

131 ص :

خروم 1/1/1393 مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رهطم  مرح  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  - 1

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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(1) .ِیئاَدْعَأ ْمُه  اَمَک  ِیئاَدْعَأ  اُونوُکَتَف  ِیئاَدْعَأ  َِکلاَسَم  اوُُکلْسَت  َال  ِیئاَدْعَأ َو 

ارم نانمشد  هار  و  دیروخن ، ارم  نانمشد  ماعط  و  دینکن ، نت  هب  ارم  نانمشد  سابل  دندومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص   ) ادخ لوسر 
.دننم نانمشد  نانآ  هک  نانچ  دیوش ، یم  بوسحم  نم  نانمشد  ءزج  تروص  نیا  رد  هک  اریز  دیئامیپن ،

دودرم مالسا  رظن  زا  دشاب ، ملاع  ِنیربکتسم  مالسا و  نانمـشد  تسد  هتخاس ي  هک  یجراخ  سانجا  زا  هدافتـسا  دسر  یم  رظن  هب  اذلف 
مالـسا اب  هلباقم  رد  ناشتردق  دنرب و  یم  يداصتقا  تعفنم  ام ، هب  ناشـسانجا  شورف  اب  اهنت  هن  مالـسا  نانمـشد  هکنیا  ًاصوصخ  تسا ؛

یعـس یمالـسا ، ریغ  ياه  لدم  اب  یلیاسو  ندرک  دراو  اب  دنیامن و  یم  ناشدوخ  یگدنز  هیبش  زین  ار  ام  یگدـنز  هکلب  دوش  یم  رتشیب 
هن ددنـسپ و  یم  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هن  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـنراد و  ار  ام  روشک  یمالـسا  گنهرف  هلاحتـسا  یگنهرف و  ذوفن  رد 

.وا لوسر 

هعماـج تالکـشم  لـح  يارب  دـشاب و  نیملـسم  تیوقت  رکف  رد  هراوـمه  هک  تسا  نیا  ناملـسم  ناـسنا  کـی  هفیظو  رگید ، فرط  زا 
: دنیامرف یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص   ) مالسا مرکم  یبن  هکنانچ  .دیامن  شالت  ناناملسم  یمالسا و 

.ٍِملْسُِمب َْسیَلَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  َنیِِملْسُْمَلل  اَی  يِداَُنی  اًلُجَر  َعِمَس  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َْسیَلَف  َنیِِملْسُْملا  ِرُومُِأب  ُّمَتْهَی  َال  َحَبْصَأ  ْنَم 

، دشاب هتشادن  ناناملسم  روما  هب  یمامتها  دنک و  حبص  هک  ره 

132 ص :

23 ص : ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 
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وا داد  هب  دیوگن و  خساپ  ار  وا  دهاوخ و  یسردایرف  اه  نآ  زا  دنک و  هثاغتسا  ناناملسم  هب  يدرم  دونشب  هک  ره  و  تسین ، ناناملسم  زا 
.تسین ناملسم  دسرن ،

نیا يارجا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذـت  نآ ، تامازلا  ققحت  يارب  شالت  یتمواقم و  داـصتقا  يارجا  موزل  ندـش  صخـشم  زا  سپ 
.تسا ریذپ  ناکما  همانرب  نیا  ققحت  يارب  یمومع  جیسب  نتفرگ  لکش  تلم و  تلود و  داحتا  اب  طقف  لئاسم 

ًاـعیمَج َو ال ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  : » دـنک یم  مـالعا  تسا و  هدومرف  یهن  هقرفت  زا  ار  نیملـسم  میرک ، نآرق  رد  زین  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  و   » (1)« اُوقَّرَفَت

هاگـشیپ رد  بلطم  نیا  تیمها  زا  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  هعماج  ماجـسنا  تدـحو و  هرابرد  زین  يرگید  تایآ  میرک  نآرق  رد  هتبلا 
(2)« ْمُکُحیر َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  َُهلوُسَر َو ال  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  َو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هچنانچ  دراد ، یمرب  هدرپ  لاعتم  دنوادخ 

« .دورب نیب  زا  امش  تباهم  دیوش و  تسُس  هک  دینکم  عازن  مه  اب  دینک و  تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  «و 

شا هجیتن  هک  ارچ  دشاب ؛ هقرفت  فالتخا و  دیابن  ناملسم  مدرم  نیب  رد  یمالـسا و  روشک  کی  رد  میرک ، نآرق  روتـسد  نیا  قبط  اذلف 
ربارب رد  یمالسا  هعماج  تبیه  نتفر  نیب  زا  یتسس و 

133 ص :

هیآ 103 نارمع ، لآ  - 1
هیآ 46 لافنألا ، - 2

هام موس  ههد  مایا  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) ینابز مه  یلد و  مه  نخس 10 : دهش 
ناضمر 1436 ه ق) كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 179ناهفصا   هحفص 145 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15895/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15895/AKS BARNAMEH/#content_note_133_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دهاوخ  هعماج  رد  حیحص  ياه  تسایس  يارجا  ناکما  مدع  زین  ناگناگیب و 

ار یتمواقم  داصتقا  تامازلا  دنناوت  یم  هک  تسا  رمتسم  یشالت  یمومع و  یتکرح  اب  اهنت  تلم  تلود و  قوف ، تاحیضوت  هب  هجوت  اب 
ار نام  یمالـسا  نهیم  تردق  تبیه و  دنناسرب و  لقادح  هب  ای  عطق و  روشک  زا  جراخ  هب  ار  نام  یمالـسا  روشک  زاین  دـنیامن و  ققحم 

.دنیامن ظفح  دنوادخ  نانمشد  نیربکتسم و  ربارب  رد 

يزاسراتفر

( یلاعت هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم  هنیمز  نیا  رد  .تسا  فارـسا  زا  زیهرپ  فرـصم و  تیریدـم  یتمواقم ، داصتقا  تامازلا  زا  یکی 
: دنیامرف یم 

الاح بخ ، .تسا  روشک  رد  یمهم  هیـضق  يور ، هداـیز  فارـسا و  .تسا  فرـصم  تیریدـم  یتمواـقم ، داـصتقا  رد  مه  هلئـسم  کـی 
(1)« .تسا مزال  مه  یلمع  مادقا  تسا ، مزال  مه  يزاس  گنهرف  تفرگ ؟ ار  فارسا  يولج  دیاب  هنوگچ 

: دنیامرف یم  فرصم  تیریدم  هرابرد  ناشیا  نینچمه 

ياه هاگتسد  مه  .ریذبت  فارسا و  زا  زیهرپ  لداعتم و  فرصم  ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  ناکرا  زا  یکی  فرصم ، تیریدم  هلئسم  »
(2)« .تسا داهج  ًاعقاو  نیا  هک  دننک ؛ هجوت  هلئسم  نیا  هب  دیاب  اه  هداوناخ  مدرم و  داحآ  مه  یتلود ، ریغ  ياه  هاگتسد  مه  یتلود ،

134 ص :

تلود 2/6/91 تئیه  ياضعا  يروهمج و  سیئر  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1
3/5/91 ماظن نارازگراک  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 2
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هب فارـسا  هرابرد  زین  میرک  نآرق  .دـشاب  یم  يرورـض  مزال و  هعماج  داـحآ  نیلوئـسم و  يارب  يور  هداـیز  فارـسا و  زا  زیهرپ  اذـلف 
ناراک فارسا  انامه   » (1)« ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  ِنیطایَّشلا َو  َناوْخِإ  اُوناک  َنیرِّذَبُْملا  َّنِإ  : » دیامرف یم  هداد و  ناشن  شنکاو  تدش 

« .تسا هدوب  ساپسان  شراگدرورپ  هب  تبسن  هراومه  ناطیش  و  دنیاه ، ناطیش  ناردارب 

زین فارـسا و  قادـصم  صیخـشت  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  .دومن  تقد  دـیاب  زین  فارـسا  قیداـصم  صیخـشت  رد  هتبلا 
: تسا هدش  لقن  هنوگ  نیا  قافنا ، یتح  جراخم  رد  لادتعا  صیخشت 

َِکلاَذ   َ ْنَیب َناَـک  ْاوُُرتـْقَی َو  َْمل  ْاُوفِرُْـسی َو  َْمل  ْاوُقَفنَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َو  : » دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
(2)« اًماَوَق

یتشم .دنراد » یم هگن  ار  طسو  ّدح  ود ، نیا  نایم  دـنزرو و  یمن مه  لخب  دـننک و  یمن يور  هدایز  دـننک  یم  قافنا  نوچ  هک  نانآ  «و 
رد ّلـجوّزع )  ) دـنوادخ هک  تسا  یتّـسخ  يرگ و  یتخـس  ناـمه  نیا  : » دوـمرف تشاد و  هگن  شتـشم  رد  ار  نآ  تشادرب و  هزیرگنس 

رگید یتـشم  سپـس  .تسا » فارـسا  نیا  : » دومرف تخیر و  ار  اـه  نآ  همه  تشادرب و  رگید  یتـشم  هاـگ  نآ  .هدوـمرف » دوـخ  باـتک 
(3)« .تسا طسو  ّدح  نیا  : » دومرف تشاد و  هگن  ار  يرادقم  تخیر و  ار  نآ  زا  یتمسق  تشادرب و 

135 ص :

هیآ 27 ءارسإلا ، - 1
هیآ 67 ناقرفلا ، - 2
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.مییوگ یمن  نخس  فارسا  تمذم  رد  نیا  زا  شیب  تسا ، هدش  تبحص  دایز  ریذبت  فارسا و  هرابرد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا 

ساسحا شرورپ 

هدافتسا ترورض  دشاب ، یتمواقم  داصتقا  ثحب  ای  یلم و  دیلوت  زا  تیامح  لاس  زا  یمان  هکنآ  زا  شیپ  اه  لاس  نیمزرس ، نیا  ناگرزب 
هک تسا  هنوگ  يادخ  نادرم  نیمه  هنومن  زا  هیلع ) هللا  همحر   ) یفجن یـشعرم  هللا  تیآ  دندوب .، هتفایرد  ار  لخاد  دـیلوت  ياهالاک  زا 

.تسا هدش  نایناریاریغ  یتح  نایناریا و  ماع  صاخ و  دز  نابز  یلام  تعاطتسا  مدع  رطاخ  هب  جح  هب  شنتفرن  ناتساد 

.مدرکن فرصم  یجراخ  سابل  هرذ  کی  متخانش ، ار  دوخ  نم  هک  يزور  زا  تفگ : یم  شسابل  هرابرد  راوگرزب ، یناحور  نیا 

، دیآ یم  جراخ  زا  میراذگ  یم  ام  هک  يا  همکد  اقآ  دوب : هتفگ  ناشطایخ  يزور  دوب ، لخاد  تخاس  دیشوپ ، یم  سابل  هچ  ره  ناشیا 
تخاس هک  ییاه  ناتیق  نیمه  زا  شیاـج  هب  دـینکن ، هدافتـسا  تسا  یناریا  ریغ  ییـالاک  رگا  هک  دوب  هدرک  دـیکأت  خـساپ  رد  ناـشیا  و 

.دشابن یجراخ  مه  نآ  همکد  ات  دینک  تسرد  همکد  تسه ، ناریا 

یلخاد تالوصحم  زا  طقف  هک  دندرک  مالعا  هدرک و  رـشتنم  ار  يا  هیمالعا  ناهفـصا  ياملع  زا  یعمج  زین  شیپ  نرق  کی  دودـح  رد 
: دوب نینچ  ناشیا  هیمالعا  نتم  .دندومن  تیامح  یلخاد  داصتقا  زا  تروص  نیدب  دنیامن و  یم  هدافتسا 

یهارمه اب  هرهطم  تعیرش  مادخ  نیا  دیمحت ؛ حیبست و  زا  دعب  »

136 ص :
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: تسا هرقف  جنپ  ًالعف  میئامنن ، فلخت  کلذ  دعب  ناکما ) دح  ات   ) نکما امهم  هک  میا  هدش  یعرش  مزتلم  دهعتم و  کلملا  نکر  بانج 

ذغاک رب  رگا  دش ، هتـشون  راهآ  نودب  یناریا  ذغاک  يور  دـیاب  دـعب  هب  لوالا ) يدامج   14  ) هبنش زا  هیعرـش ، ماکحا  تاجلابق و  ًالوا :
زا دعب  نآ  خیرات  دنروایب و  هتشون  رگید  ذغاک  يور  هک  مه  یمکح  هلابق و  .میسیون  یمن  فارتعا  هدومنن و  رهم  دنسیون ، رگید  ياه 

.میدهعتم شور  نیا  هب  اهام  نکیل  میوش ، یمن  عنام  ار  یسک  یناریاریغ و  ذغاک  تسین  مارح  .مییامن  یمن  ءاضما  دشاب ، دادرارق  نیا 

زامن اهام  تیم  نآ  رب  میا ، هدـش  دـهعتم  دـشاب ، یناریا  رگید  هچراـپ  اـی  یناتـسدرا  هچراـپ  ساـبرک و  زا  ریغ  رگا  تاوما ، نفک  ًاـیناث :
.دنراد فاعم  ار  اهام  دنهاوخب ، تیم  نآ  رب  هولص  هماقا  يارب  ار  يرگید  .میناوخن 

ناریا رد  نآ  یلدب  هچ  ره  نکما  امهم  میداد  رارق  دوش ، یم  هدیـشوپ  هتخود و  دـعب  هب  خـیرات  نیا  زا  هک  دـیدج  هنادرم  سوبلم  ًاثلاث :
دوخ سوبلم  خیرات  نیا  زا  دعب  رودقملا  یتح  میا ، هدـش  مزتلم  اهام  اما  ار ، یناریا  ریغ  ياه  سابل  میناد  یمن  مارح  مینک و  یمن  تفای 

میراد و هدیـشوپ  قباس  زا  هچنآ  دـشاب ، هتـشادن  اهام  زا  مارتحا  عقوت  فلختم  .کلذـک و  زین  اهام  نیعبات  مییاـمنب ، یناریا  جـسن  زا  ار 
.نآ لامعتسا  تسین  عونمم  هتخود ،

شروخ و کی  ولچ و  کی  ولپ و  کی  دشاب ؛ رصتخم  دیاب  هصاخ ، هچ  هماع  هچ  دشاب ، ینایعا  ولو  کلذ ، دعب  اه  ینامهیم  اعبار :

137 ص :
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یم ینامهیم  شور  نیمه  هب  زین  ناـمدوخ  دریگن ، هدـعو  دوخ  رـضحم  هب  ار  اـم  دـهد ، فلکت  یـسک  نیا  رب  دـئاز  رگا  هرـشفا ، کـی 
.دوب دهاوخ  اهام  نانتما  دیزم  بجوم  دندرک ، فلکت  نیا  زا  رترصتخم  رتمک و  هچ  ره  میئامن ،

ناوـخا اوناـک  نیرذـبملا  نا   ) هرهاـب تاـیآ  هک  اریز  .میور  یمن  وا  لزنم  هب  مـینک و  یمن  مارتـحا  ار  روـفاو  لـها  يروـفاو و  ًاـسماخ :
(1) نیطایشلا

(2) نیفرسملا بحیال  هللا  نا  اوفرستال  و  - 

((3) هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلتال  و  - 

(. (4) رارضال ررض و  ال  : ) ثیدح و 

، هداد داب  هب  ار  کلامم  اه و  هداوناخ  تسا و  يرسُم  سوسحم و  نآ  ِیلغش  یضرِع و  ینید و  یلسن و  يرمع و  یناج و  یلام و  ررض 
.میریگن یم  تفخ  نیهوت و  رظن  هب  تسا ، يروفاو  میدیمهف  ار  هک  ره  نیا  زا  دعب 

: مهلاثما هللارثک  ماخف  ءاملع  مارک و  نایاقآ  ياضما 

 - 5 هژا ، یضترم  خیش  - 4 یفجناقآ ، مالـسالا  هجح   – 3 یکراشفلا ، رفعج  نب  نیـسح  .هللارون 2 -  اقآ  جاح  ياقآ  مالـسالا  هقث  - 1
يدهم دـمحم  ازریم  یجاح  - 8 دـمحم ، یلع  ازریم  اـقآ  - 7 يدرجورب ، رقاب  دـمحم  دیـس  یجاح  - 6 سردم ، یقتدـمحم  ازریم  اقآ 

دمحم دیس  - 12 ینیوزق ، داوج  دمحم  اقآ  - 11 یناجنز ، مساقلاوبا  دیس  یجاح  - 10 يدرکهد ، مساقلاوبا  دیس  - 9 هرابیوج ،

138 ص :

هیآ 27 ، ءارسإلا [ 1 - ] 1
هیآ 141 ماعنألا ، - 2
هیآ 195 هرقبلا ، - 3
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(1) .يدابآدیب نیسح  اقآ  یجاح   - 13 یهاشدجسم ، يازریم  اقآ  هب  ریهش  اضر 

139 ص :

نایبت تیاس  زا  لقن  هب  - 1
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یجراخ یلخاد و  ياهدیدهت  عفد  لماع  تلم  تلود و  یلدمه  -29

يزاس هزیگنا 

: دنیامرف یم  تلم  تلود و  نایم  یلدمه  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

تاـهج و رد  ار  قوقح  نآ  دـنادرگ و  بجاو  رگید  ضعب  هب  تبـسن  مدرم  ضعب  رب  ار  یقوـقح  دوـخ ، قوـقح  زا  دـنوادخ  هاـگ  نآ  »
ربارب رد  هک  یّقح  ماجنا  هب  رگم  ددرگن  بجاو  یضعب  دومن و  بجاو  رگید  یضعب  ربارب  رد  ار  یـضعب  داد و  رارق  ربارب  مه  اب  تالاح 

.تسا مکاح  رب  تیعر  ّقح  و  تیعر ، رب  مکاح  ّقح  دومرف  بجاو  قوقح  نیا  زا  هک  يزیچ  نیرتگرزب  و  تسا ؛ نآ 

141 ص :
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يدنمجرا تفلا و  يرارقرب  بجوم  ار  قوقح  نیا  هدومن و  بجاو  يرگید  هب  تبـسن  کی  ره  يارب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هضیرف  نیا 
هک ینامز  سپ  .تیعر  تماقتسا  هب  رگم  دندرگن  حالصا  نامکاح  و  نامکاح ، حالص  هب  رگم  دوشن  حالصا  تیعر  .داد  رارق  ناشنید 

دوش و اپ  رب  نید  ياه  هار  ددرگ و  دـنمجرا  ناـشیا  ناـیم  قح  دومن ، تیاـعر  ار  تیعر  ّقح  مه  یلاو  درک و  ءادا  ار  یلاو  ّقح  تیعر 
دیما تلود ، ماود  هب  ددرگ و  هتـسیاش  هتـسارآ و  نامز ، دوش و  ناور  دوخ  يارجم  رد  اه  ّتنـس  دریگ و  لادـتعا  تلادـع ، ياه  هناشن 
ادـیپ هملک  فالتخا  دـنک ، متـس  تیعر  رب  یلاو  ای  دوش  بلاغ  یلاو  رب  تیعر  رگا  یلو  .ددرگ  لّدـبم  سأی  هب  نانمـشد  عماطم  دور و 
ياوه يور  زا  ددرگ و  اهر  اه  ّتنـس  نشور  ياه  هار  دوش و  دایز  نید  رد  لالتخا  داسفا و  ددرگ و  راکـشآ  متـس  ياه  هناشن  دوش و 

دنسرتن و میظع  ّقح  لیطعت  زا  مدرم  تقو  نآ  رد  دوش ؛ دایز  اه  ناور  يرامیب  دور و  یلیطعت  هب  ور  ماکحا  يارجا  دوش و  لمع  سفن 
دزن دنوادخ  رفیک  دنوش و  زیزع  ناراکدب  و  راوخ ، ناراکوکین  هک  تسا  ماگنه  نآ  هب  .دـننکن  تشحو  گرزب  لطاب  نتفرگ  ماجنا  رب 

.ددرگ گرزب  ناگدنب 

تـسد هب  يارب  دـنچ  ره  یـسک ، رگا  اریز  راک ، نیا  رب  رگیدـکی  يوکین  ِکمک  رگیدـکی و  ّقح  رد  یهاوخریخ  هب  داـب  امـش  رب  سپ 
تعاط قح  ات  تشاد  دهاوخن  تردق  مه  زاب  یلو  ددرگ ، ینالوط  یگدـنب  رد  وا  شـشوک  و  دـیدش ، شـصرح  ادـخ  ياضر  ندروآ 

نیا ناگدنب  رب  ادخ  بجاو  قوقح  هلمج  زا  نکل  دنک ؛ ادا  تسه  هک  نانچ  ار  ادخ 

142 ص :
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ره و  دننک ؛ مادقا  دوخ  نیب  رد  قح  هماقا  يارب  مه  هب  کمک  رد  دنزیخرب و  رگیدـکی  یهاوخریخ  هب  دوخ  تقاط  هزادـنا  هب  هک  تسا 
ادخ هک  یّقح  يادا  رد  هک  تسین  نانچ  دشاب ، هتشاد  یشیپ  نارگید  رب  نید  رد  شتلیضف  هدوب و  میظع  قح  رد  شتلزنم  یـسک ، دنچ 

رد هک  تسین  نآ  زا  رتمک  دننیب ، ریقح  هدید  رد  و  دنرامش ، کچوک  ار  یـسک  دنچ  ره  دشابن و  کمک  هب  جاتحم  هدرک  بجاو  وا  رب 
(1)  .« دوش کمک  نارگید  يوس  زا  ای  دنک و  کمک  نارگید  هب  قح  يادا 

هشیدنا عانقا 

مدرم و نیب  یلدـمه  تدـحو و  ظـفح  دریگ ، ماـجنا  دـیاب  یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  اـب  هلباـقم  يارب  هک  یمهم  ياـهراک  زا  یکی 
: دیامرف یم  یلدمه  تدحو و  ظفح  هرابرد  میرک  نآرق  .تسا  نیلوئسم 

ْمُکَذَْـقنَأَف ِراَّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  ًاـناوْخِإ َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 
(2) .اْهنِم

امش ياه  لد  نایم  سپ  دیدوب ، نمشد  رگیدکی  اب  نآرق ]  لوزن  ربمایپ و  تثعب  زا  شیپ   ] هک هاگ  نآ  دینک  دای  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن 
ردارب مه  اب  وا  فطل  تمحر و  هب  هجیتن  رد  درک ، رارقرب  تفُلا  دنویپ و 

143 ص :

333 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 1
هیآ 103 نارمع ، لآ  - 2
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.داد تاجن  نآ  زا  ار  امش  یلو  دیدوب ، شتآ  زا  یلادوگ  بل  رب  و  دیدش ،

يراکمه نیا  تسین و  ریذپ  ناکما  نیلوئسم  مدرم و  داحآ  نایم  يراکمه  یلدمه و  نودب  مالسا ، نانمشد  اب  هلباقم  هک  تسا  حضاو 
: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هچنانچ  تسا ، هعماج  دارفا  نیدت  نامیا و  هناشن 

[2] .ٌهَنامأ ٌهَنایِد و  ِّقَحلا  ِهَماقإ  یلَع  ِنُواعَّتلا  ُبَلَط 

.تسا يراد ]  ] تناما تناید و  هناشن  قح ، ندرک  اپرب  يارب  يراکمه  تساوخرد 

: دهد یم  نامرف  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  زین  و 

(1) .باقِْعلا ُدیدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت 

هک دینک  اورپ  ادخ  زا  دیهدن و  يرای  زواجت  هانگ و  رب  ار  رگیدکی  و  دییامن ، يرای  يراکزیهرپ  ریخ و  ياهراک  ماجنا  رب  ار  رگیدـکی 
.تسا رفیک  تخس  ادخ 

.دوش یم  لماش  زین  ار  فالتخا  زا  زیهرپ  مالسا و  فادها  ققحت  تهج  رد  يراکمه  نامرف ، نیا  تیمومع 

: دنیامرف یم  هداد و  نامرف  يراکمه  یلدمه و  هب  تبسن  دیکأ  يا  هیصوت  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نینچمه 

ْنُکَْیلَف اَذَه  یَلَع  ْمُکُحیِر (2)َو  َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  ْمُِکْلبَح  ْنَع  اوُعَّدَصَت  َال  ْمُکَتَِّمئَأ َو  اُولَهْجَت  َال  ْمُکَتاَدُه َو  اوُّشُغَت  َال  ْمُکَتَالُو َو  اُوناَتْخَت  َال 

144 ص :

هیآ 2 هدئاملا ، - 1
هیآ 46 لافنألا ، - 2
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ُْمتْجَرَخ ُْمتْرَدََبل َو  ِْهَیلِإ  َنْوَعُْدت  ْدَق  اَم  ََفلاَخ  ْنَّمِم  ْمُْکنِم  َتاَم  ْدَق  ْنَم  َنَیاَع  اَم  ُْمْتنَیاَع  َْول  ْمُکَّنِإَف  َهَقیِرَّطلا  ِهِذَه  اُومَْزلا  ْمُکِرُومُأ َو  ُسیِسْأَت 
(1) .ُباَجِْحلا ُحَرُْطی  اَم  ًابیِرَق  اُونَیاَع َو  ْدَق  اَم  ْمُْکنَع  ٌبوُجْحَم  ْنَِکل  ُْمتْعِمََسل َو  َو 

تعامج  ) دوخ دـنویپ  هتـشر  زا  دـیناوخن و  نادان  ار  دوخ  نایاوشیپ  دـینکن و  یلغد  دوخ  ناربهر  اب  دـیزرون و  تنایخ  دوخ  نایلاو  اـب 
نیا مزالم  دشاب و  ینبم  نیا  يور  دیاب  امش  ياهراک  هیاپ  .دورب  امش  تلود  تکوش و  دیوش و  تسـس  هک  دیوشم  هدنکارپ  نیملـسم )
امش دنا ، هدرک  هدهاشم  دندوب ، امش  توعد  فلاخم  هک  امـش  زا  ناگدرم  ار  هچنآ  دیدرک  یم  هدهاشم  امـش  رگا  اریز  دیـشاب ، شور 
یلو دندرک ، توعد  تعاطا  داهج و  هب  ار  امـش  زا  شیپ  ِمدرم  ینعی   ) دیدرب یم  نامرف  دیدمآ و  یم  نوریب  دـیدرک و  یم  باتـش  مه 
یم داهج  يوس  هب  دینک ، هدـهاشم  ار  باذـع  نآ  رگا  مه  امـش  دـننک ، یم  هدـهاشم  ار  ادـخ  باذـع  نونکا  دـندرک و  تفلاخم  اهنآ 
مه امـش  و   ) .دوش هتـشادرب  هدرپ  يدوز  هب  هدش و  هدیـشوپ  امـش  زا  دندرک ، هدهاشم  اه  ار آ ن  هچنآ  یلو  .دیرب ) یم  نامرف  دیباتش و 

( .دینک هدهاشم  ار  باذع 

: دنیامن یم  نییبت  هنوگ  نیا  ار  هقرفت  هجیتن  یلدمه ، داحتا و  هب  هیصوت  نمض  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  نینچمه 

ْبئِّذِلل ِمَنَْغلا  َنِم  َّذاَّشلا  َّنَأ  اَمَک  ِناَْطیَّشِلل  ِساَّنلا  َنِم  َّذاَّشلا  َّنِإَف  َهَقْرُْفلا  ْمُکاَّیِإ َو  ِهَعاَمَْجلا َو  َعَم  یَلَع ]   ] ِهَّللا َدَـی  َّنِإَف  َمَظْعَْألا  َداَوَّسلا  اُومَْزلا 
(2).

145 ص :

405 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
184 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 2
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هرهب ي مدرم ، زا  هداتفا  ادـج  هک  دـیزیهرپب ، ییادـج  هقرفت و  زا  و  تسا ، تعاـمج  رـس  رب  ادـخ  تسد  هک  دـیوش ، هارمه  تیرثکا  اـب 
.تسا گرگ  بیصن  هلگ ، زا  هدنام  رود  ِدنفسوگ  هک  نانچ  تسا ، ناطیش 

لام و ناج و  زا  تادیدهت  عفد  هب  رداق  نینمؤم  دوب و  دنهاوخ  بلاغ  ام  رب  مالسا  نانمـشد  یلدمه ، يراکمه و  داحتا و  نودب  يرآ !
.دش دنهاوخن  شیوخ  ضرِع 

يزاسراتفر

مکاح ناونع  هب  ناشیا  نیب  راتفر  عون  هرابرد  رگیدـکی ، ندرگ  رب  تلود  مدرم و  قوقح  ندرمـشرب  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
: دنیامرف یم  دنهد و  یم  رکذت  مدرم  هعماج و 

ما و هدـشن  غراف  قوقح  نآ  لماک  يادا  زا  زونه  ما و  هتفرگ  راک  هب  امـش  هب  تمدـخ  ادـخ و  يارب  ار  دوخ  سفن  هکنآ  رطاـخ  هب  ارم  »
ار هچنآ  دییوگم و  نخس  دنیوگ  یم  نخس  ناشکرس  اب  هکنانچ  نم  اب  سپ  .دییوگن  انث  مرادن  اه  نآ  ماجنا  زج  يا  هراچ  هک  یتابجاو 
هک دینکن  نامگ  دییامنن و  ترـشاعم  نم  اب  یـسولپاچ  ارادـم و  اب  دـیرادم و  ناهنپ  نم  زا  دـننک  یم  ناهنپ  نیگمـشخ  مدرم  ربارب  رد 
قح نخس  رگا  هک  نآ  اریز  مراد ، تساوخرد  امش  زا  ار  دوخ  ياجبان  میظعت  هک  دیرادنپم  تسا و  نیگنـس  نم  رب  قح  نخـس  ندینش 

ییوگ قح  زا  نیاربانب  .تسا  رتراوشد  وا  رب  لدع  قح و  هب  لمع  دیآ ، نیگنـس  وا  رب  ددرگ  داهنـشیپ  وا  هب  تلادع  ای  دوش  هتفگ  وا  هب 
هب تروشم  ای 

زا رتالاب  هن  دوخ  رظن  رد  نم  هک  دینکن  يراددوخ  لدع 

146 ص :
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نآ هب  نم  زا  دـنوادخ  هک  یـسفن  .دـنک  تیاـفک  مسفن  زا  ارم  دـنوادخ  هکنیا  رگم  منمیا  هابتـشا  زا  مراـک  رد  هن  منک و  اـطخ  هک  منآ 
نآ بحاص  کلام و  وا  .تسین  يراـگدرورپ  وا  زج  هک  میتسه  يراـگدرورپ  راـیتخا  رد  یناگدـنب  امـش  نم و  اریز  تسا ، رت  کـلام 

تیادـه درک ؛ لخاد  دوب  ام  حالـص  هچنآ  هب  هدروآ و  نوریب  میدوب  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  ام  میتسین و  نآ  کلام  ام  هک  تسام  زا  يزیچ 
(1)« .دومرف تیانع  ام  هب  یلد  روک  زا  دعب  ار  ییانیب  و  یهارمگ ، ضوع  ار 

ساسحا شرورپ 

یم هنوـگ  نیا  تلم  تلود و  هطبار  هراـبرد  یمالـسا ، هعماـج  مکاـح  هیقف و  یلو  ناوـنع  هب  یلاـعت ) هللا  هظفح   ) يربـهر مـظعم  ماـقم 
: دنیامرف

دیاب یمالسا  ماظن  رد  اه  تلود  .دهاوخ  یم  ار  ییازفا  مه  ماجسنا و  یعامتجا ، هقیلـس  ره  اب  دارفا  همه  زا  مالـسا  یمالـسا ، ماظن  رد  »
دروم دـیاب  مه  دـندادن  يأر  تلود  رد  صاـخ  صخـش  نیا  هب  هک  یناـسک  نآ  يوـس  زا  یّتـح  دـنریگب و  رارق  مدرم  تیاـمح  دروـم 

.تسا ام  یمالسا  روشک  رد  یّلم  یعامتجا و  ماجسنا  يانعم  ُّبل  یقیقح و  ِفرح  نیا  دنریگب ؛ رارق  تیامح  ینابیتشپ و 

نیا .دـننک  کـمک  یتـلود  نیلوئـسم  هب  دـننک و  تیاـمح  روـشک  نیلوئـسم  زا  هک  تسا  نـیا  تـّلم  داـحآ  هـمه ي  هـفیظو ي  زورما 
(2)« .تسا اه  تلود  همه ي  هب  طوبرم  تسین ، تلود  نیا  صوصخم 

تلود راتفر  تلم و  تلود و  نیب  یلدمه  هرابرد  نینچمه  ناشیا 

147 ص :

335 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 1
يوضر 1/1/1394 رهطم  مرح  رد  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  - 2
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: دنیامرف یم  نیدقتنم  اب 

هب مه  تفگ ، نخـس  یلدـمه  یهارمه و  هاـگن  اـب  هناـنابرهم و  یتسیاـب  تلود  اـب  هک  مـنک  یم  ضرع  ار  هیـصوت  نـیا  مدرم  هـب  مـه  »
دننک یم  داقتنا  اه  نآ  زا  هک  یناسک  اب  دوخ و  نیدـقتنم  اب  دـیاب  مه  اـه  نآ  هک  منک  یم  دـیکأت  ار  نیا  هّوق ، هس  رد  روشک  نالوئـسم 

ریبدـت و فالخ  نالوئـسم ، يوس  زا  نافلاخم  ریقحت  دـننکن ؛ تناها  اه  نآ  هب  دـننکن ، ریقحت  ار  اه  نآ  دنـشاب ، هتـشاد  یبساـنم  راـتفر 
.تسا تمکح  فالخ 

ندرک مهتم  بیرخت و  ثعاـب  دـیابن  هلئـسم  نیا  اـما  دـنراد  ار  روـشک  لـئاسم  يریگیپ  تراـظن و  قـح  هچرگا  مـه  نیدـقتنم  مدرم و 
(1)« .دشاب تامدخ  تامحز و  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  دیابن  زین  دوش و  نیلوئسم 

: دنیامرف یم  یجراخ  تادیدهت  عفد  هرابرد  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  نینچمه 

ياهدیدهت ندرک  یثنخ  يارب  ناریا  تلم  .تسا  یلدمه  یلم و  یگتسبمه  اهدیدهت ، ندرک  یثنخ  يارب  ناریا  تلم  حالس  نیرتمهم  »
نامیا یهلا و  نامسیر  هب  امش  ندز  گنچ  مدرم و  امش  یگتسبمه  یلدمه و  .درادن  يا  هتسه  حالس  یمتا و  بمب  هب  جایتحا  نمـشد 
زورما اـت  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  لاـس  شـش  تسیب و  لوـط  رد  هک  تسا  یحالـس  نیا  تسا ؛ ناریا  تـلم  حالـس  نیرتـمهم  ینید ،

.داد دهاوخ  ناشن  مه  نیا  زا  دعب  هداد و  ناشن  ار  دوخ  ییاراک 

148 ص :

يوضر 1/1/1394 رهطم  مرح  رد  یلاعت ) هللا  هظفح  ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  - 1
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هب هک  یناسک  هب  ناریا  رد  ام  هک  دنک  یم  مالعا  هتسب و  لد  دوخ  ياه  يذوفن  هب  نمـشد  .تسا  هتفرگ  فده  ار  مدرم  داحتا  نمـشد ،
، لوپ اب  ناریا  لخاد  رد  میهاوخ  یم  ام  هک  دـنیوگ  یم  ًاحیرـص  اه  نیا  .مینک  یم  یلام  کمک  دـننک ، کمک  اه  ییاکیرمآ  فادـها 

اکیرمآ نادرم  تلود  تیامح  اب  اکیرمآ و  لوپ  اب  هک  یسک  دننادب ؛ دیاب  همه  .مینک  تسرد  نویسیزوپا  ناشدوخ ، لوق  هب  ضراعم و 
همه ي .تسا  ناسنا  نیرتروفنم  ناریا  تلم  مشچ  رد  دریگب ، شدوخ  هب  نویـسیزوپا  هفایق ي  دنک و  راک  اکیرمآ  عفانم  يارب  دهاوخب 
، دـنراد ناـشدوخ  شوح  لوح و  زا  رتارف  يریثأـت  هزوح ي  هک  یناـسک  نایوجـشناد و  ناـناوج ، ناـگبخن ، صوـصخ  هب  ناریا ، تلم 

(1)« .تسا یمومع  تکراشم  یگتسبمه و  روشک ، نیا  تالکشم  همه ي  جالع  زورما  دننادب 

: دومن هصالخ  دراوم  نیا  رد  ناوت  یم  ار  بالقنا  مظعم  ربهر  هدنزرا  نانخس  نیا 

.تسا یمالسا  تلود  زا  مجسنم  ِتیامح  هعماج ، داحآ  ِیمالسا  هفیظو  . 1

.تسا اه  نآ  اب  مارتحا  اب  هنانابرهم و  دروخرب  نیدقتنم ، مدرم و  لابق  رد  نیلوئسم  هفیظو  . 2

.درادن ار  یمالسا  تلود  بیرخت  قح  داقتنا  هناهب  هب  یسک  چیه  . 3

.دننک داقتنا  تامدخ ، نتفرگ  رظن  رد  اب  فاصنا و  اب  دیاب  نیدقتنم  . 4

مدرم و یلدمه  نانمشد ، اب  هلباقم  يارب  حالس  نیرتمهم  . 5

149 ص :

يوضر 1/1/1384 رهطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  یلاعت ) هللا  هظفح  ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  - 1
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.تسا تلود 

.دراد ار  داحتا  یلدمه و  نیا  ندز  مه  رب  دصق  یلام  تاناکما  اب  نمشد  . 6

رد عضاوت  يارب  هنوگ  نیا  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) شربمایپ لاعتم ، دنوادخ  هک  دراد  تیمها  ردق  نآ  تدـحو ، یلدـمه و 
: دهد یم  نامرف  ییادج  هقرفت و  زا  يرود  نیملسم و  ربارب 

(1) .َنینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  َو 

.رتسگب دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ  عضاوت ]  ینتورف و   ] لاب رَپ و  و 

.دشاب یم  مدرم  تموکح و  نیب  تدحو  یلدمه و  داجیا  يارب  تاروتسد  نیرتفیرظ  نیرتهب و  زا  یکی  لاعتم  دنوادخ  نامرف  نیا 

تاجانم

دور یم  ادخ  هام  ام  تسد  زا  هک  فیح 

دور یم  اعد  هام  رون ، تاجانم و  هام 

دور یم  افص  لها  يزیخ  رحس  هام 

دور یم  الو  هام  یلع ، لاصو  هام 

ام ياج  ادخ  مزب  دوب ، زور  ره  بش و  ره 

ام ياوآ  زا  دز  رس  حاتتفا ، ۀمزمز 

تفر دوبعم  هم  نیا  قرب ، دننام  هک  فیح 

تفر دوز  دز و  هدنخ  دمآ و ، هار  رید ز 

150 ص :

هیآ 215 ءارعشلا ، - 1
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هزیاجلا موی  -30

يزاس هزیگنا 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  رباج 

هاگ نآ  و  درک ، یم  هلبق  يوس  هب  ار  دوخ  يور  تسیرگن  یم  ناضمر  هام  لاله  هب  نوچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
، ریگارف یتیفاع  اب  مأوت  و  دوخ ، یهاون  رماوا و  ربارب  رد  میلست  و  تافآ ، زا  تمالس  و  نامیا ، نما و  اب  ار  لاله  نیا  ایادخ  : » تفگ یم 
رد ار  ام  ایادـخ  نادرگ ، علاط  ام  طیحم  رد  هزور  زامن و  رب  يرای  و  نآرق ، توالت  اب  و  اه ، يرامیب  اهدرد و  عفد  و  هدرتسگ ، یقزر  و 
ام زا  ار  هام  نیا  رد  ام  تادابع  و  رادـب ، ملاس  نآ  ياهزور  رد  هابتـشا  زا  ام  يارب  ار  هام  نآ  ناضمر و  هام  يارب  دوخ  فئاـظو  هب  ماـیق 

« .یشاب هدیزرمآ  ار  ام  وت  هک  دوش  يرپس  یلاح  هب  ناضمر  هام  ات  ریذپب 

151 ص :
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، دنک عولط  ناضمر  هام  لاله  نوچ  نامدرم ، هورگ  يا  : » دومرف یم  و  هدرک ، مدرم  هب  ور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمایپ سپس 
خزود باوبا  و  دوش ، یم  هدوشگ  تمحر  ياهرد  تشهب و  باوبا  نامـسآ و  ياهرد  و  دنوش ، یم  هدیـشک  لغ  هب  شکرـس  نیطایش 

زا ار  ناشیا  هک  تسه  یناگدـشدازآ  يرطف  دـیع  ره  رد  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  دـسر ، یم  تباجا  هب  اـعد  و  ددرگ ، یم  هتـسب 
و [ ؟ تسه یهاوخ  شزرمآ  ایآ  تسه ؟ یلئاس  ایآ  تسه ؟ یبئات  ایآ  هک : دـهد  یم  ادـن  ییدانم  بش  ره  رد  و  دزاس ، یم  دازآ  شتآ 
ار وا  دنک  كاسما  هک  ره  نک و  تمارک  ضوع  ار  وا  دیامن ، فرـص  يزیچ  وت  هار  رد  هک  ره  ادنوادخ  هک ]  دهد  یم  ادـن  يدانم  نآ 
(1)« .تسا هزئاج  زور  زورما  هک  دیباتشب  ناتزئاوج  يوس  هب  هک : دسر  یم  ادن  نانمؤم  هب  دنک ، عولط  لاّوش  لاله  نوچ  و  نک ، فلت 

هشیدنا عانقا 

: هدش دراو  تیاور  رد  هچنانچ  تسا ، نیملسم  گرزب  دیع  راهچ  زا  یکی  رطف  دیع 

(2) .ُهَعُمُجلا ُریدَغلا و  یحضألا و  ُرطِفلا و  ِهَعیّشِلل : ٌهََعبرأ  ُدایعألا  اَمَّنإ  مالسلا :) هیلع   ) يرکسعلا نسحلا  یبا  لاق 

.هعمج ریدغ و  نابرق ، رطف ، دنراد : دیع  راهچ  طقف  نایعیش  دنیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 

152 ص :

96 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
351 ص : ج 95 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  [ 2 - ] 2
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دنوادخ تعاطا  رتشیب  هک  دشاب  یم  يزور  نیملـسم  يارب  دیع  هک  ارچ  تسا ، توافتم  نایدا  رگید  اب  ناناملـسم  يارب  دـیع  زور  هتبلا 
: تسا هدش  دراو  یتیاور  رد  هچنانچ  دننکن  دنوادخ  تیصعم  دنیامن و  لاعتم 

َوُهَف ِهِیف  ُهَّللا  یَصُْعی  َال  ٍمْوَی  ُلُک  ُهَماَِیق َو  َرَکَـش  ُهَماَیِـص َو  ُهَّللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنِإ  ِداَیْعَْألا : ِضَْعب  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلاَق 
(1) .دیِع ُمْوَی 

هدومن لوبق  ار  شا  هزور  دنوادخ  هک  تسا  دیع  یسک  يارب  زور  نیا  انامه  دندومرف : اهدیع  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
.تسا دیع  زور ، نامه  سپ  دوشن ، تیصعم  زور  نآ  رد  دنوادخ  هک  يزور  ره  دیامن و  رکشت  شزامن  زا  دشاب و 

رد هچنانچ  دراد ، يرایـسب  شزرا  زور  بش و  نیا  رد  تدابع  تسا و  هدش  دراو  يدایز  يدابع  لامعا  رطف ، دـیع  زور  بش و  رد  اذـل 
: تسا هدش  دراو  یفیرش  ثیدح 

(2) .ُبُولُْقلا ُتوُمَت  َمْوَی  ُُهْبلَق  ْتُمَی  َْمل  ِدیِْعلا  َهَْلَیل  اَیْحَأ  ْنَم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 

بلق دریمب ، اه  بلق  هک  يزور  رد  دنک ، يراد  هدنز  بش  ار  دیع  بش  هک  یسک  دندومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
.دریم یمن  وا 

: تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  هچنانچ  دندومن ، یم  لمع  هنوگ  نیمه  زین  مالسلا ) مهیلع   ) تمصع تیب  لها 

نِم َنیِرشِعو  ٍثالث  َهلَیل  ٍلایل ، َثالث  ُمانَیال  مالسلا ) هیلع   ) َنینمؤملا ُریمأ  َناک 

153 ص :

551 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  - 1
76 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 2
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(1) .ِهَنَّسلا یف  ُنوکَی  ام  ُلاجآلا َو  ُقازرألا َو  ُمَسُقت  اهِیف  َو  َنابعَش ، نِم  ِفصِّنلا  َهلَیلو  ِرطِفلا ، َهلَیلو  َناضَمَر ، ِرهَش 

نیا رد  نابعش ؛ هام  همین  بش  رطف و  دیع  بش  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش  دیباوخ : یمن  ار  بش  هس  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 
.دوش یم  نییعت  داد ، دهاوخ  خر  لاس  نآ  رد  هچنآ  ره  رمع و  تّدم  میسقت و  اه  يزور  اه ، بش 

تادابع اب  دارفا  نیا  .دنتـسه  تضایر  تدابع و  لها  هک  تسا  دیع  يدارفا  يارب  رطف  دـیع  هک  تفگ  ناوت  یم  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 
تمحر لوزن  اب  دنوادخ  دـنیامن و  یم  بلج  شیوخ  تمـس  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تمحر  فطل و  ناضمر ، هام  رد  شیوخ  شالت  و 

هداد هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  دوخ  هچنانچ  دـهد ، یم  شاداپ  اه  نآ  هب  ناگدـنب ، زا  هتـسد  نیا  ياـطخ  ندیـشخب  شیوخ و  هصاـخ ي 
: تسا

ْنِم َبات  َُّمث  ٍَهلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلـُقَف  اـِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  َكَءاـج  اذِإ  َو 
(2) .ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْصَأ  ِهِدَْعب َو 

ره هک  هدرک  رّرقم  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  امـش ، رب  دورد  وگب : دنیآ ، وت  دزن  دنراد ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  «و 
« .تسا نابرهم  هدنزرمآ  يو  سپ  دیآ ، حالص  هبوت و  هب  هاگ  نآ  دنک و  يدب  راک  ینادان  هب  امش  زا  سک 

154 ص :

853 ص : ج 2 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  - 1
هیآ 54 ماعنألا ، - 2
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وا هب  برق  لاعتم و  دنوادخ  رطاخ  هب  ار  اه  یتخـس  دنـشاب و  ادـخ  هام  رد  تدابع  هزور و  لها  هک  یناسک  تفگ ، ناوت  یم  هنوگ  نیا 
هرهب زین  دنوادخ  تمحر  زا  قوف ، هیآ  قبط  اذل  دنا ، هتفریذپ  ار  اهنآ  هدروآ و  نامیا  دنوادخ  نیمارف  تایآ و  هب  عقاو  رد  دننک ، لمحت 

.دندرگ یم  دنم 

زور رد  اذل  .دریگن  تروص  وا  تیصعم  دوش و  تدابع  رتشیب  لاعتم  دنوادخ  نآ ، رد  هک  تسا  دیع  يزور  نیملـسم ، يارب  هک  میتفگ 
بابـسا هنوگ ، نیا  تسا و  هداد  رارق  زور  نیا  صوـصخم  ِبجاو  ناوـنع  هب  ار  یلمع  هداـهن و  تنم  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  رطف  دـیع 

هزور لمکم  هک  تسا  هرطف  تاـکز  ناـمه  صوصخم ، ِبجاو  نیا  .تسا  هدومن  مهارف  شیوخ  يوس  هب  ار  ناگدـنب  رت  عیرـس  بّرقت 
: تسا هدش  دراو  یفیرش  تیاور  رد  .دشاب  یم  ناضمر  هام 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َهاَلَّصلا  َّنَأ  اَمَک  َهَرْطِْفلا  ِینْعَی  ِهاَـکَّزلا  َءاَـطْعِإ  ِمْوَّصلا  ِماَـمَت  ْنِم  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق 
هللا یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َهاَلَّصلا  َكَرَت  اَذِإ  َُهل  َهاَلَص  َال  ًادِّمَعَتُم َو  اَهَکَرَت  اَذِإ  َُهل  َمْوَص  اَلَف  َهاَکَّزلا  ِّدَُؤی  َْمل  َماَص َو  ْنَم  ُهَّنَِأل  ِهاَلَّصلا  ِماَمَت  ْنِم  ملس )

(1) ( . ملس هلآ و  هیلع و 

ربمایپ رب  تاولـص  هک  روط  نامه  تسا ، هرطف  ینعی  تاکز  هزور ، لامک  تابجوم  زا  هک  انامه  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما 
نیا رد  هک  یتروص  رد  دزادرپن ، تاکز  دریگب و  هزور  هک  یسک  اریز  تسا ، زامن  لامک  تابجوم  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  )
ار ملس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص   ) ربمایپ رب  تاولص  هک  یتروص  رد  و  دوش ، یمن  روظنم  شلمع  همان  رد  يا  هزور  دشاب ، دّمعتم  راک 

155 ص :

183 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1
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.ددرگ یمن  بوسحم  وا  يارب  يزامن  دنک  كرت 

زا یکی  هداد ، رارق  زور  نیا  صوصخم  دـنوادخ  هک  یبجاو  تاکز  زین  ددـعتم و  بحتـسم  لامعا  اب  رطف  دـیع  روکذـم ، بلاطم  قبط 
: تسا هدش  دراو  هچنانچ  دیامن  یم  اطع  نینمؤم  هب  ار  هزیاج  نیرتهب  ناضمر ، هام  مامتا  زا  دعب  دنوادخ  تسا و  نیملسم  گرزب  دایعا 

هزور ار  ناضمر  هام  هک  یـسک  دـنیوگ  یم  مدرم  هک  متـشاد  ضورعم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  هب  هدرک : تیاور  دـشار  نب  نسح 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما سپ  دوش ، یم  لزان  وا  رب  یهلا  ترفغم  ردق  بش  رد  درادب ،

دیع بش  رد  ار  نآ  ور  نیا  زا  و  تسا ، هزور  ربارب  رد  يدزم  ترفغم  و  دنزادرپ ، یم  راک  زا  شتغارف  تقو  ار  رگراک  دزم  نسح ، يا 
تعکر هس  دنک  بورغ  دیشروخ  نوچ  دومرف : تسا ؟ هتسیاش  بش  نآ  رد  یلمع  هچ  ام  يارب  سپ  موش ، تیادف  متفگ : .دنـشخب  یم 

تّوق تردق و  کلام  يا  و  اطع ، لّضفت و  بحاص  يا  وگب : و  رادرب ، نامسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ره  روآ و  ياج  هب  ار  برغم  زامن 
و ما ، هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  ره  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  تمحر  دورد و  وا ، روای  رای و  دّمحم و  هدـننیزگ  يا  اهتنا ، یب 

(1) .زرمایب نم  رب  .تسا  طوبضم  ظوفحم و  هدننک  نایب  يا  همان  رد  وت  دزن  نآ  هک  یتروص  رد  ما ، هدرب  دای  زا  ار  نآ  نم 

دنوادخ ترفغم  رگا  هک  تسا  هزیاج  نیرتهب  ور  نآ  زا  هزیاج  نیا 

156 ص :

ٍدَّمَُحم َو َیِفَطْصُم  اَی  ِلْوَْحلا  اَذ  اَی  ِلْوَّطلا  اَذ  اَی  : » اعد یلـصا  نتم   167 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1
َهَئاِم ُلوُقَت  ًادِجاَس َو  ُّرِخَت  ٍنِیبُم َو  ٍباَتِک  ِیف  َكَْدنِع  َوُه  اَنَأ َو  ُُهتیِسَن  ُُهْتبَنْذَأ َو  ٍْبنَذ  َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ُهَرِصاَن 

« .َکَِجئاَوَح ُلَأْسَت  ٌدِجاَس َو  َْتنَأ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُبُوتَأ  ٍهَّرَم 
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هدـناوخ هفرع  زور  رد  هک  ییاعد  رد  هچنانچ  ددرگ ، یم  دراو  خزود  رد  مورحم و  تشهب  زا  هدـنب  نیا  دوشن ، وا  هدـنب ي  لاح  لماش 
: تسا هدمآ  دوش  یم 

(1) .ِراَّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  ُكاَکَف  ِینَْتیَطْعَأ ، اَم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اَهِینَتْعَنَم  ْنِإ  َو  ِینَتْعَنَم ، اَم  ِینَّرُضَی  َْمل  اَهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  َِیتَجاَح  َيَالْوَم  اَی 

یهدـن ارم  تجاح  نیا  رگا  درادـن و  يررـض  ارم  یهدـن  نم  هب  ارم  رگید  تاجاح  ینک و  اطع  نم  هب  رگا  هک  یتجاح  نم  يالوم  يا 
.تسا خزود  شتآ  زا  نم  نتفای  ییاهر  درادن ، نم  يارب  یعفن  یهدب  نم  هب  هچره 

سفن و هسوـسو  راـچد  زین  هاـم  نیا  رد  هک  يدارفا  یتـح  تسا و  زاـب  ناگدـنب  يارب  هشیمه  ادـخ  هناـخ  برد  هک  مییوـگب  دـیاب  هتبلا 
ناگدنب هرمز  رد  یعقاو  هبوت  اب  دندرگ و  دنم  هرهب  دنوادخ  تمحر  زا  گرزب  زور  بش و  نیا  رد  دنناوت  یم  زین  دـنا  هدـش  تیـصعم 
یـصلاخ تادابع  لامعا و  ناضمر  هام  رد  ایر  ربکت و  نودـب  هک  يدارفا  هک  تسا  یعیبط  اما  دـنیآ  رامـش  هب  لاـعتم  دـنوادخ  حـلاص 

.دنتسه رادروخرب  يرتشیب  بّرقت  زا  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنشاب ، هداد  ماجنا 

ساسحا شرورپ 

اوُدـْغا َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ٍداَنُم  يَداَن  ٍلاَّوَش  ْنِم  ٍمْوَی  ُلَّوَأ  َناَک  اَذِإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ُِّیبَّنلا َلاَق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ 
ْتَْسَیل ِهَّللا  ُِزئاَوَج  ُِرباَج  اَی  َلاَق  َُّمث  ْمُکِِزئاَوَج  َیلِإ 

157 ص :

453 ص : ریبکلا ،  رازملا  يدهشم ، نب  رفعج  نب  دمحم  - 1
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(1) .ِِزئاَوَْجلا ُمْوَی  َوُه  َلاَق  َُّمث  ِكُولُْملا  ِءَالُؤَه  ِِزئاَوَِجب 

لاوش هام  زا  زور  نیلوا  هک  یماگنه  دنیامرف : یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا مرکم  یبن  زا  لقن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
زئاوج دـننام  دـنوادخ  زئاوج  رباـج ، يا  دـندومرف : سپـس  .دیباتـشب  ناـتزئاوج  يوس  هب  ناـنمؤم ، يا  هک  دـهد  یم  ادـن  يداـنم  دوش ،

.تساه هزیاج  زور  رطف ، دیع  دندومرف : سپس  .دشاب  یمن  يویند ) ياه  عاتم  زا   ) ناهاشداپ

اما درک ، دهاوخ  تبث  راد  هزور  ِنینمؤم  لامعا  هدنورپ  رد  ار  یناوارف  زیاوج  لاعتم ، دنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم  فیرش  مالک  نیا  زا 
لیم لیبق  زا  يروما  ناوت  یم  ار  زور  نیا  زیاوج  دوش ، تیانع  دارفا  هب  يویند  ياه  عاتم  سنج  زا  يزیاوج  تسین  رارق  هک  ییاـجنآ  زا 

، دـب تاداع  ناهانگ و  كرت  قیفوت  ناگرزب ، همئا و  روبق  ترایز  قیفوت  هتـشذگ ، زا  شیب  یلامعا  تاداـبع و  ماـجنا  رد  قیفوت  یبلق و 
.تسناد تباجا ، هب  اهاعد  ندش  رت  کیدزن  یتشهب و  تامعن  هتشذگ ، ناهانگ  تاعبت  زا  ییاهر 

لوغـشم هک  دید  ار  یهورگ  رطف  دـیع  زور  رد  ناشیا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  زا  ییارجام  رد  ور ، نیمه  زا 
ار ناضمر  هام  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  : » دومرف شیوخ  باحـصا  هب  درک  یم  هراشا  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  سپ  .دندوب  هدنخ  يزاب و 
زا دـنوادخ  يدونـشخ  ناوضر و  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  تداـبع  تعاـط و  اـب  اـت  تسا  هداد  رارق  دوخ  ناگدـنب  يارب  هقباـسم  نادـیم 

.دنریگب یشیپ  رگیدکی 

158 ص :

ص 168 ج 4 ، هیمالسا ،) ط –   ) یفاکلا ینیلک ،) خیش   ) بوقعی نب  دمحم  - 1
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.دندید نایز  دندرک و  ریـصقت  دنداتفا و  بقع  رگید  يا  هّدع  دندش و  زئاف  یهلا  يدونـشخ  هب  دنتخات و  نادـیم  نیا  رد  یهورگ  سپ 
دنبای و یم  شاداپ  زور  نیا  رد  ناراکوکین  هک  يزور  نینچ  رد  دشاب  لوغشم  يزاب  هدنخ و  هب  هک  نآ  زا  اتفگش  رایسب  اتفگش و  سپ 
هب ینعی   (1)« .ِهتَءاَسِِإب یِسُم ٌء  ِِهناَسْحِِإب َو  ٌنِسُْحم  َلِغَُـشل  ُءاَطِْغلا  َفِشُک  َْول  ِهَّللا  ُمیأ  َو  : » دندومرف سپـس  .دننیب » یم  نایز  ناراکریـصقت 

دوخ يراکوکین  هب  فعاضم ) يا  هزیگنا  اب   ) راکوکین دارفا  هنیآ  ره  دور ، رانک  مدرم  نامشچ  يولج  زا  اه  هدرپ  رگا  هک  دنگوس  ادخ 
.دش دنهاوخ  لوغشم  دوخ  دب  ياهراک  هب  فعاضم ) يا  هزیگنا  اب  زین   ) ناراکدب و 

ریخ ياهراک  يوس  هب  رتشیب  هچ  ره  قایتشا  اب  دننک ، هدهاشم  ار  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  هدـش  هریخذ  ياه  هزیاج  نینمؤم  رگا  نیاربانب 
یباذع يوس  هب  نآ  زا  سپ  هدوب و  دازآ  گرم  نامز  ات  اهنت  هک  دنمهفب  رگا  رگمتـس  راکدب و  دارفا  هک  هنوگ  نامه  دنوش ؛ یم  هناور 

دنم هرهب  يدام  تامعن  ایند و  زا  هدنام ، یقاب  تصرف  رد  ات  دـننک  یم  یعـس  فعاضم  يا  هزیگنا  اب  دـش ، دـنهاوخ  راپـسهر  كاندرد 
.درک دنهاوخن  ابإ  یهانگ  ملظ و  چیه  زا  هتشذگ  دننام  هب  ریسم  نیا  رد  دنوش و 

رطف دـیع  زیاوج  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  سفن  ياوه  اب  هزرابم  تردـق  اوقت و  هرابرد  یلاـعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماـقم  نینچمه 
: دنا هدومرف  هنوگ  نیا  تسا ،

نآ دیاب  هک  تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب  درواتـسد  هدرک ، ادیپ  سفن  ياوه  اب  هزرابم  ِتردـق  ناضمر ، هام  تکرب  هب  هک  یناسنا  »
ظفح ار 

159 ص :

ص 511 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  قودص ،) خیش   ) هیوباب نب  یلع  نب  دمحم  - 1
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رودقم وا  يارب  هک  ییاجره  ات  تاوهـش  اه و  سوه  هب  تبثم  ییوگخـساپ  تشز  تداع  ینار و  سوه  هب  تداع  زا  هک  یناسنا  .دـنک 
رب رـشب  ياه  یتخبدب  همه  .دنک  ظفح  دوخ  يارب  ار  نیا  دیاب  دیآ ؛ قئاف  تداع  نیا  رب  دـناوت  یم  ناضمر  هام  رد  درب ، یم  جـنر  تسا 

همه هناملاظ ، ياـه  گـنج  همه  اـه ، یتلادـع  یب  اـه و  یمدرماـن  همه  اـهریوزت ، همه  اـه ، ملظ  همه  .تسا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  رثا 
رد ندش  میلست  یناسفن و  ياهاوه  زا  يوریپ  نیمه  زا  یشان  اه ، تلم  نایم  رد  يریذپ  ملظ  ندش و  میلست  همه  دساف ، ياه  تموکح 
هام .تسا  هدش  يراگتـسر  ِناسنا  دنکب ، ادیپ  هبلغ  سفن  شهاوخ  رب  هک  دـبایب  ار  تردـق  نیا  ناسنا  رگا  .تسا  سفن  شهاوخ  لباقم 

تاـقوا رد  ادـخ  هک  ار  یـشاداپ  دـینکب ؛ يا  هبـساحم  هک  تسا  نیا  يارب  زورما  دـیع  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  امـش  رد  ار  نیا  ناـضمر 
(1)« .دینک مکحم  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  دیراد و  هاگن  ناتدوخ  يارب  تسا ، هداد  امش  هب  دوخ  ِتفایض 

تاظحل روما و  مامت  رد  یهلا  ياوقت  تیاعر  سفن و  اب  هزرابم  رد  ترخآ  ایند و  ِریخ  هک  دوش  یم  هدیمهف  سرد  نیا  ناشیا  مالک  زا 
.تسه هدوب و  يدنم  هرهب  نیا  يارب  ییالط  یتصرف  ناضمر  هام  تسا و 

يزاسراتفر

هام نیا  رد  هدـش  بلج  ياه  تمحر  تاجرد و  ظفح  تسا ، ترفغم  یگدـنب و  دـیع  هک  رطف ، دـیع  هراـبرد  یـساسا  تاـکن  زا  یکی 
فیرش

160 ص :
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نتفای نایاپ  اب  هکنآ  هن  .دوزفا  نآ  رب  دـعب  لاس  ناضمر  هام  رد  درب و  هرهب  لاس  لوط  مامت  رد  يونعم  دـشر  نآ  زا  ناوتب  ات  دـشاب ، یم 
هب لیدبت  تعرس  هب  ار  يونعم  دیع  نیا  مییامن و  تشگزاب  هتشذگ  ناهانگ  هدرکن  يادخ  تاهابتشا و  هب  هرابود  ناضمر ، كرابم  هام 

.مینک ازع 

: دنیامرف یم  نینمؤم  هب  باطخ  رطف  دیع  زور  رد  لیبق ، نیمه  زا  يا  هیصوت  رد  زین  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم 

اه نآ  رب  هزور  هک  یناسک  يارب  دوخ -  هزور ي  اب  ناضمر  هاـم  رـساترس  رد  نمؤم  ناراد  هزور  امـش  زیزع ! نارهاوخ  زیزع ! ناردارب  »
یعوشخ رکذ و  اب  دـیدرک ، هک  ینآرق  توالت  اب  دوخ ، يایحا  اب  دوخ ، لسوت  اب  دوخ ، ياعد  اب  دوخ ، تدابع  اـب  تسا - هدوب  بجاو 

ار تصرف  نیا  دینک ؛ کیدزن  لاعتم  يادخ  هب  ار  دوخ  ياه  لد  هک  دـیدروآ  دوجو  هب  دوخ  يارب  ار  تصرف  نیا  دـیداد ، جرخ  هب  هک 
(1)« .دینک ظفح  ناتدوخ  يارب  ار  نآ  دینادب و  گرزب  ار  درواتسد  نیا  دیرامشب ؛ منتغم 

زور نیا  تبـسانم  هب  نینمؤم  هک  یتاداع  اـه و  مسارم  اـت  تسا  مزـال  دـیع ، نیا  ِيونعم  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن 
(2) هللا هغبِص  زا  دریگب ، ییایند  يوب  گنر و  هکنآ  ياج  هب  هدیدرگ و  حالصا  دنراد ، فیرش 

كاروخ رهاظم  هب  قایتشا  اب  میهاوخب  ات  تسین ، ایند  يوس  هب  تشگزاب  دیع  رطف ، دیع  اریز  .دوش  رادروخرب 

161 ص :
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یم رکذـتم  نینمؤم  هب  ار  هتکن  نیا  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  یگدـنز  زا  یناتـساد  لقن  اب  زین  يا  هنماـخ  ماـما  .میروآ  ور  كاـشوپ  و 
: دنیامرف یم  ناشیا  .دنوش 

ِءاَِـیلوأ نِم  َناَـک  نَم   » هک دـنا  هتفگ  روط  نیا  وا  هراـبرد ي  تسا و  نینمؤملاریما  ناتـسود  زا  هک  هلَفَغ  نب  دـیوُس  زا  تسا  یتیاور  رد  »
وا رب  نینمؤملاریما  هناخ ي  رد  رطف  دیع  زور  دیوگ  یم  هک  تسا ؛ هدوب  نینمؤملاریما  ناکیدزن  زا  ینعی  مالـسلا ؛») هیلع   ) نِینِمؤُملاِریِمأ

ٌهَفحَص َو   » .دندوب ندروخ  اذغ  لوغشم  ترضح  دوب و  هدش  هدرتسگ  يا  هرفـس  وا  لباقم  رد  ٌناَوِخ ؛» يأ  ٌرُوثاَف  ُهَدنِع  اَذإَف   » .مدش دراو 
ناکما لقادح  رد  هک  تسا  ییاذغ  هفیطخ »  » .دوب هدش  هتشاذگ  ترضح  لباقم  رد  يا  هناعضاوتم  رایـسب  ياذغ  ٌهَنَبِلم ؛» ٌهَفیِطَخ َو  اَهِیف 

ُموَی َنِینِمؤُملاَریِمأ  اَی  ُتلُقَف   » .هناریقف ًالماک  ياذغ  دندرک ؛ یم  طولخم  درآ  يرادقم  ریـش و  يرادقم  ًالثم  دوش ؛ یم  هیهت  یـسک  يارب 
تسا نیا  لومعم  دیروخ ؟ یم  یشزرا  مک  تیمها و  مک  ياذغ  نینچ  دیع  زور  امـش  نینمؤملاریما ! ای  مدرک  ضرع  هَفیِطَخ ؛»؟ ٍدیِع َو 

؛» َُهل َرِفُغ  نَم  ُدیِع  اذَه  اَمَّنإ  َلاَقَف : « ؟ دیدرک افتکا  اذغ  نیا  هب  امـش  دنروخ ؛ یم  ار  دوخ  ياهاذـغ  نیرتهب  مدرم  دـیع ، ياهزور  رد  هک 
ندروخ هب  زورما  ِندوـب  دـیع  ینعی   (1) .دنـشاب هتفرگ  رارق  یهلا  ترفغم  دروم  هک  یناـسک  يارب  اـما  تسا ؛ دـیع  زور  زورما ، دوـمرف 

دنشاب هتـسناوت  دنناوتب و  هک  یناسک  يارب  تسا  یعقاو  دیع  نیا  تسین ؛ هناکدوک  ياه  يداش  هب  ندرک  شوخ  لد  نیگنر و  ياهاذغ 
ترفغم

162 ص :
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ُهَماَیِص ُهَّللا  َِلبَق  نَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنإ  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رگید  هلمج ي  کی  رد  .دننک  لیصحت  ناشدوخ  يارب  ار  یهلا 
رکـش و دروم  ار  وا  تدابع  زامن و  دهد و  رارق  لوبق  دروم  ار  وا  هزور ي  ادخ  هک  یـسک  يارب  تسا  دـیع  رطف ، دـیع  ُهَماَِیق ؛» َرَکَـش  َو 

چیه هک  مینک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  امـش  نم و  هک  يزور  نآ  ٍدـیِع ؛» ُموَی  َوُهَف  ِهِیف  ُهَّللا  یَـصُعی  ـال  ٍموَی  ُّلُـک  َو   » .دـهد رارق  دوـخ  ساـپس 
.تسا ینامداش  دیع و  زور  دنزن ، رس  ام  زا  یتیصعم 

ینامداش دیع و  زور  ار  زور  نآ  دیـشوپب ؛ ار  دوخ  هزات ي  ياه  سابل  دییوگب ؛ تیحت  رگیدکی  هب  رطف  دیع  رد  تسا  هدـش  هتفگ  هتبلا 
(1)« .راگدرورپ تمحر  تساوخرد  ترفغم و  بلط  تیونعم و  هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  دیع  نیا  رهوج  اما  دینادب ؛

: دومن هصالخ  اهروحم  نیا  رد  ار  ناشیا  تاملک  ناوت  یم  سپ 

.دومن ظفح  دیاب  تسا ، تادابع  عوشخ و  اب  دنوادخ  هب  برقت  هک  ار  ناضمر  هام  گرزب  درواتسد  . 1

.دنروآ تسد  هب  ار  یهلا  ترفغم  دنشاب  هتسناوت  هک  تسا  دیع  ًاعقاو  یناسک  يارب  رطف  دیع  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدومرف  هب  . 2

ندوـمن هیهت  وـن و  ساـبل  ندیـشوپ  هب  هچرگا  تسا ، راـگدرورپ  تمحر  ترفغم و  بلط  تیوـنعم و  هب  هجوـت  رطف ، ِدـیع  تیهاـم  . 3
.هدش هیصوت  زین  نآ  لاثما  وکین و  ییاذغ 

163 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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