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غیلبت نآرق و 

باتک تاصخشم 

1324 نسحم - ، یتئارق ، هسانشرس : 

.یتئارق نسحم  غیلبت / نآرق و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 2 تساریو  : ] تساریو تیعضو 

.1388 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 243 هد ، يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 0-4-90402-964-978  13000 کباش : 

( اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.متفه پاچ  تشاددای : 

.نید غیلبت  شور  رد  تایاور  تایآ و  یسررب  غیلبت : نآرق و  رگید : ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.نید غیلبت  شور  رد  تایاور  تایآ و  یسررب  غیلبت : نآرق و  رگید :  ناونع 

ینآرق ياه  هبنج  تاغیلبت --  عوضوم : 

ت2ق4 1388  / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

م 9660-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

: هب میدقت 
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.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  مالسا ، یمارگ  لوسر 

.نمی رد  مالسا  غّلبم  نیلوا  ، مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما 

.هشبح رد  مالسا  غّلبم  نیلوا  راّیط ، رفعج 

.هنیدم رد  مالسا  غّلبم  نیلوا  ریمع ، نب  بعصم 

.خیرات لوط  رد  اروشاع  تآرح  ناسر  مایپ  مالسلا  اهیلع  يربآ  بنیز 

، دندومن انشآ  مالسا  اب  ار  ام  دنداد و  ناج  ادخ  هار  رد  هآ  یناغّلبم  یمامت  و 

.دنداد تاجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم  دوخ  نوخ  لمع و  اب  هآ  ینادیهش  صوصخ  هب 

رشان نخس  - 1

يوس زا  هخسن  دادعت 40000  هب  تبون  ود  یط  لاس 1372  رد  تسامش  يور  شیپ  هآ  یباتآ 

زا رگید  اضاقت ، دوجو  اب  اما  .دش  رشتنم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس 

.تفرگن تروص  یمادقا  رشان  يوس 

سیسأت لابندب  نآرق »  زا  ییاهسرد  یگنهرف  زآرم  مالسالا و «  هجح  یملق  راثآ  رشن  نآ  فده  هآ 

نیا رد  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  هرشتنم  بتآ  حالصا  رظن و  دیدجت  تسا ، یتئارق  نسحم  نیملسملا 

باتآ اتسار  غیلبت »  نآرق و  .ددرگی «  رشتنم م  زآرم  نیا  يوس  زا  دیدج  یلکش  اب 

رکشت دندومن  يرای  باتآ  نیا  حالصا  حیحصت و  رد  ار  ام  دوخ  تارظن  لاسرا  اب  هآ  یناسآ  همه  زا 

.مییامن یم 

نآرق زا  ییاهسرد  یگنهرف  زآرم 
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راتفگشیپ - 2

راتفگشیپ غیلبت »  نآرق و 

يدایز بتک  نآ  ياه  هویـش  هرابرد  اّما  تسا ، مالـسا  مهم  لیاسم  زا  داشرا  راذنا و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  غیلبت و  هکنیا  اب   
دروم رد  هیآ  اهدص  هعلاطم و  غیلبت  هلئـسم  یـسررب  دصق  هب  ار  نآرق  رود  کی  ات  درک  تمحرم  یقیفوت  دنوادخ  .تسا  هدشن  هتـشون 
کی رد  ما  هدروآ  تسدـب  غیلبت  هقباس  لاـس  تسیب  لوط  رد  هک  یتاـکن  اـب  هارمه  ار  اـهنآ  هک  مدرک  ادـیپ  غّلبم  طیارـش  غیلبت و  هویش 

رما هکنآ  دیما  هب  .منک  هضرع  مالسا  ناغلبم  هب  باتک 

يروآ عمج  فلتخم و  مولع  رازبا و  زا  هدافتسا  اب  هاگـشناد  هزوح و  میوش و  انـشآ  نآ  ياه  هویـش  اب  میریگب و  يّدج  ار  مالـسا  غیلبت 
مهیلع نیموصعم  همئا  ایبنا و  غیلبت  ياه  هویـش  نوماریپ  یقیقحت  ياه  هلاسر  نتـشون  نارگید و  تاغیلبت  اب  هسیاقم  رامآ و  تاـیبرجت و 

هک دوخ  یبیغ  ياهدادما  اب  دنوادخ  ات  دنیامن  زیهجت  هبرجت  ملع و  حالـس  هب  دنراد  غیلبت  زوس  هک  ار  یناسک  نید ، ناگرزب  مالـسلا و 
دنک یم  تمحرم  صولخ  زوس و  رطاخب 

.دیامرف يرای  ار  دوخ  نید  ناغلبم 

.تسا هتفرگ  نانآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  نیا  تسا و  ناغلبم  هفیظو  مدرم ، هب  نداد  یهاگآ  تیاده و  يرآ ،  

(1)« لاّهجلل ملعلا  لذبب  ًادهع  ءاملعلا  یلع  ذخا  یّتح  ملعلا  بلطب  ًادهع  لاّهجلا  یلع  ذخای  مل  هَّللا  ّنا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

« .دنزومایب نالهاج  هب  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  نایاناد  زا  دنریگب ، دای  هک  دریگب  نامیپ  دهع و  نانادان  زا  هکنیا  زا  لبق  لاعتم  دنوادخ   »

نکممان یغیلبت ، نردم  لیاسو  زا  هدافتسا  اب  .تسا  غیلبت  رازبا  نید ، یب  ناروخناهج  هدافتـسا  دروم  لیاسو  نیرتمهم  زا  یکی  هزورما   
طلغ گنهرف  مومـسم و  راکفا  دـنناشک و  یم  تسکـش  هب  ار  اه  بالقنا  .دـننک  یم  طقاس  ار  اه  تموکح  دـنزاس و  یم  نکمم  ار  اه 

اب مینک و  يرتشیب  هجوت  مهم  رما  نیا  هب  هک  تسامرب  سپ  .دـننک  یم  قیرزت  هاگآان  هداس و  ياـه  ناـسنا  ناـج  حور و  رد  ار  شیوخ 
رثا یب  ار  تاغیلبت  نیا  اه ، ناسنا  هب  نداد  یهاگآ 

.میزاس

: دومرف هک  میهد  رارق  شیوخ  هار  غارچ  ار  هرس  سدق  لحار  ماما  تالمج  دیاب   

تاغیلبت هبرح  زا  ام  نانمـشد  هک  يردـقنآ  .دـنک  یم  تکرح  تاغیلبت  اب  ایند  ینعی  ساـسح  ّتیمها و  رپ  تسا  يا  هلئـسم  تاـغیلبت   »
هب رتشیب  تسه  هک  ییاهزیچ  همه  زا  میهد و  ّتیمها  رایسب  تاغیلبت  هلئسم  هب  دیاب  ام  دننک و  یمن  يرگید  قیرط  زا  دننک  یم  هدافتسا 

(2)« مینک هجوت  نآ 

2 ص :
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ص 51.  / ج 1 یفاک ، لوصا  همجرت  ( 1 - 1
ص 157.  / /ج 17 رون هفیحص  ( 2 - 2
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دوجو یتّیزکرم  ینعی  تسا ، هدوب  یغیلبت  تالیکـشت  ماجـسنا و  نتـشادن  خیرات ، لوط  رد  ناناملـسم  یگدنام  بقع  لماوع  زا  یکی   
.دنک  2 يزیر همانرب  ناشیارب  هدرک و  میسقت  ار  اه  نآ  دوجوم ، یغیلبت  يورین  هب  هجوت  اب  دریگب و  رظن  رد  ار  اهزاین  ات  هتشادن 

: دیامرف یم  دنک و  یم  دیکأت  غیلبت  يارب  یتالیکشت  دوجو  رب  میرک  نآرق   

(1)« رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  هّما  مکنم  نکتل  و   »

« .دننک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنناوخب و  ریخ  هب  ار  مدرم  ات  دنشاب  یهورگ  دیاب  ناناملسم  امش  زا   »

یغیلبت تکرح  دننام  .دننک  یم  میـسقت  دوخ  نیب  ار  یغیلبت  روما  ناغلبم ، هک  تسا  یتالیکـشت  راک  زا  يا  هنومن  يرفن  ود  ياه  غیلبت   
.دوب مایپ  هدننک  مالعا  شحیصف ، نابز  رطاخ  هب  نوراه  ربمایپ و  یسوم  هک  مالسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و 

رّکذتف رخآ  عم  عمتجا  ًادبع  هَّللا  محر  : » دـیامرف یم  دـیکأت  غیلبت  هنوگنیا  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـشاب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش   
« .دنک غیلبت  ام  هار  رد  دوش و  هارمه  يرگید  اب  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ   » (2)« انرما

.تسا یتالیکشت  راک  زا  ییاه  هنومن  هک  هدش  رداص  یهلا  يایلوا  زا  یلامعا  نآ  زا  شیپ  مالسا و  ردص  رد   

هب دوخ  زا  لبق  ار  بعصم  دنتشاذگ و  هکم  رد  دوخ  ياج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترجه ، ماگنه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   
.دزاس علطم  رابخا  نیرخآ  زا  ار  ناشیا  ات  دنتشاذگ  ار  سابع  ترجه ، زا  سپ  .دنداتسرف و  هنیدم 

زا نمؤـم )  ) يدرم  » (3)« جرخاف كولتقیل  کب  نورمتای  ـالملا  ّنا  یـسوم  اـی  لاـق  یعـسی  هنیدـملا  یـصقا  نم  لـجر  ءاـج  و   » هیآ زا   
دنناسرب لتق  هب  ار  وت  هک  دـننک  یم  تروشم  وت  هرابرد  نوعرف  رابرد  لاجر  یـسوم  يا  تفگ : دـمآ و  رـصم )  ) رهـش طاـقن  نیرترود 

.دنا هتشاد  یفخم  نارومأم  شیوخ  ییادز  ملظ  تکرح  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  دوش  یم  هدافتسا  وش ،» جراخ  سپ 

ار لیقع  نب  ملـسم  .دهد و  شرازگ  البرک  هب  ار  هنیدم  لیاسم  ات  دنتـشاذگ  هنیدـم  رد  ار  هیفنح  نبدـمحم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما   
.دهد ربخ  ناشیا  هب  دنک و  یبایزرا  ار  اجنآ  تیعضو  ات  دندرک  هفوک  هناور 

رـس و يارب  مالـسا  ردص  رد  هک  هنوگنامه  .دننک  یم  هدافتـسا  تالیکـشت  نیرت  يوق  زا  دوخ  تاغیلبت  يارب  مالـسا  نانمـشد  هزورما   
.دندرک هدافتسا  دجسم  زا  ناناملسم  هیلع  هزرابم  دوخ و  قرفتم  ياهورین  هب  نداد  ناماس 

(4)« لبق نم  هلوسر  هَّللا و  براح  نمل  ًاداصرا  نینمؤملا و  نیب  ًاقیرفت  ًارفک و  ًارارض و  ًادجسم  اوذّختا  نیّذلاو   »

3 ص :

.104  / نارمع لآ  ( 3 - 1
ص 200.  / ،ج 1 راونالاراحب ( 4 - 2
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.20  / صصق ( 5 - 3
.107  / هبوت ( 6 - 4
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و دـنوشن ) رـضاح  ناـشیا  زاـمن  ربـمغیپ و  دجـسم  رد  مدرم  اـت   ) دـندرک اـپ  رب  مالـسا  ناـیز  يارب  يدجــسم  هـک  یقفاـنم  مدرم  نآ   »
« .دوب شلوسر  هنیرید  نانمشد  ادخ و  نانمشد  اب  يراکمه  يارب  یهاگهانپ  ناناملسم و  نیب  ییادج  ینمشد و  رفک و  ناشدوصقم 

ياراد هک  ییاـیند  لـباقم  رد  اریز  .تسا  رتـشیب  نانمـشد  اـب  هلباـقم  رطاـخ  هب  يوـق  ِیتاـغیلبت  تالیکـشت  ترورـض  هزورما  نیارباـنب   
اب رگیدـکی ، تسد  رد  تسد  دـیاب  ناملـسم  ناغلبم  .دومن  اـفتکا  يدرف  یئزج و  تاـغیلبت  هب  ناوت  یمن  تسا  يوق  رایـسب  تالیکـشت 

دنهد و همادا  ار  ناشهار  رگید  ناغلبم  دندش  ناوتان  رگا  دنروشب و  نمشد  یگنهرف  موجه  دض  رب  ناوت  مامت  اب  مجسنم و  یتالیکشت 
هشیمه ار  هَّللا » لوسر  دّمحم  هَّللا و  ّالا  هلا  ال   » مچرپ

.دنراد هاگن  هتشارفا  رب 

ایند زا  تعامج  ماما  رگا  تعامج  زامن  ماگنه  رد  هکنانچ  .دشاپورف  مه  زا  ناشتالیکشت  ناناملـسم و  عامتجا  رفن  کی  نتفر  اب  دیابن   
لوا فص  زا  رفن  کی  دـیاب  دـنک  كرت  ار  زامن  هتـشادن و  وضو  دـمهفب  ای  دوش  لطاب  شیوضو  ای  دـنک  شغ  ای  دوش  دیهـش  اـی  دورب 

.دناوخب مدرم  اب  تسا  هدش  عطق  هک  ییاج  نامه  زا  ار  زامن  دیایب و  ولج  یمک 

متبلقنا لتق  وا  تام  نافا   » هک دش  لزان  هیآ  دندرک ، رارف  ناناملسم  زا  یهورگ  دش  هتـشک  ربمایپ  هک  دش  دنلب  يدایرف  دُحا  گنج  رد   
».؟ درک دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  هب  امش  تشذگرد  تداهش  ای  گرم  هب  وا  رگا   » (1)« مکباقعا یلع 

.دزیرن مهب  زین  ربهر  نتفر  اب  یتح  هک  دشاب  مکحم  نانچ  دیاب  ناناملسم  تعامج  تاغیلبت و  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا   

رگا یمود و  دش  دیهـش  یلوا  رگا  دـندومرف : یم  دـندرک و  یم  نییعت  هدـنامرف  دـنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اه  گنج  رد   
.دشاپ ورف  ماظن  هک  دنداد  یمن  هزاجا  هلیسونیدب  دریگب و  ار  وا  ياج  موس  رفن  دش  دیهش  یمود 

: دیامرف یم  ایبنا  تلاسر  یگتسویپ  دروم  رد  نآرق  هکنانچ   

(2)« نولسرم مکیلا  ّانا  اولاقف  ثلاثب  انزّزعف  امهوبّذکف  نینثا  مهیلا  انلسرا  ذا  نولسرملا  اهئاج  ذا  هیرقلا  باحصا  ًالثم  مهل  برضا  و   »

نالوسر زا  نتود  تسخن  دندمآ ، اهنآ  تیادـه  يارب  قح  نالوسر  هک  نزب  لاثم  ار  هیکاطنا )  ) هیرق لاح  مدرم ، نیا  يارب  لوسر  يا   »
« .میدرک هناور  اهنآ  کمک  هب  ار  یموس  لوسر  دندرک  بیذکت  نوچ  میداتسرف  ار 

قداصلا هعماج  سناـسیل  قوف  نایوجـشناد  مق و  هیملع  هزوح  بـالط  يارب  ادـتبا  ار  باـتک  نیا  بلاـطم  هک  میوگب  دـیاب  همتاـخ  رد   
، زین پاچ  هناتسآ  رد  .تسا  هدروآ  رد  ملق  هب  میظنت و  ار  اهنآ  يونهد  ياقآ  مرتحم  لضاف  سپس  ما ، هدرک  سیردت  هرود  کی  نارهت 

هرهب باتک  همدقم  نتشون  رد  نآ  هعلاطم  زا  هک  دیسر  متسدب  ربهر  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمشناد  زا  غیلبت » رد  یشهوژپ   » مان هب  یباتک 
.ما هدرب 

4 ص :
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لوسر هک  تسا  كانرطخ  يردـق  هب  دـیفم  ریغ  ملع  هنرگ  دـهد و  رارق  اـشگراک  دـیفم و  ار  باـتک  نیا  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا   
: دومرف یم  درب و  یم  هانپ  دنوادخ  هب  یملع  نینچ  ّرش  زا  زور  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« عفنیال ملع  نم  کبذوعا   »

.منک یم  رکشت  دنیامن  لاسرا  باتک  نیا  هرابرد  ار  دوخ  ياهداهنشیپ  اهداقتنا و  هک  یناسک  زا  انمض   

یتئارق نسحم   

تسا يزیرغ  رما  کی  رادشه  - 3

تسا يزیرغ  رما  کی  رادشه  غیلبت »  نآرق و 

يزیچ هب  رگا  ای  دهد و  یم  رادشه  ار  نیریاس  دنک  یم  رطخ  ساسحا  اهنآ  زا  یکی  یتقو  تاناویح ، نایم  رد  هک  هدـش  هدـید  رایـسب   
.دننک هدافتسا  نآ  زا  ات  دهد  یم  ربخ  ار  اهنآ  تفای  تسد 

هک داد  رادشه  ناگچروم  ریاس  هب  اه  هچروم  زا  یکی  نامیلس ، رگشل  روبع  ماگنه  هک  دنک  یم  لقن  ار  يا  هنومن  دروم  نیا  رد  نآرق   
(1) .دنوشن ِهل  نامیلس  ِنایرگشل  ياپ  ریز  ات  دنور  دوخ  ياه  هنال  هب 

ربخ نامیلـس  ترـضح  هب  ارنآ  دـش  علطم  أبـس  هقطنم  مدرم  یتسرپ  دیـشروخ  زا  دـهده  هک  یماـگنه  میناوخ : یم  نآرق  رد  نینچمه   
(2) .داد

مالعا رادـشه و  نیاربانب  .دـننک  یم  هدافتـسا  لزنم  هب  هناگیب  دورو  زا  عالطا  مئارج و  فشک  يارب  تاـناویح ، زا  اـیند  رد  زین  هزورما   
.تسا هداهن  هعیدو  هب  زین  اه  ناسنا  ریغ  رد  دنوادخ  هک  تسا  هزیرغ  کی  رطخ 

غیلبت خیرات  - 4

غیلبت خیرات  غیلبت »  نآرق و 

: دیامرف یم  نآرق  دنا ، هدوب  هشیمه  زین  ناگدنهدرادشه  تسا ، هدوب  هشیمه  دنک  یم  دیدهت  ار  ناسنا  هک  یتارطخ  نوچ   

(3)« ریذن اهیف  الخ  ّالا  هما  نم  نا  و   »

« .تسا هدوبن  هدنهد  رادشه  نودب  یموق  چیه   »

مق : » دـنک یم  توـعد  راذـنا  ماـیق و  هـب  ار  وا  هدـش  لزاـن  مالــسا  ربماـیپ  رب  هـک  یتاـیآ  نـیلوا  هدوـب و  غـّلبم  نـیمز  يور  درف  نـیلوا   
(. 12 «) رذناف
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5 ص :
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غیلبت ياوتحم  فادها و  - 5

غیلبت ياوتحم  فادها و  غیلبت »  نآرق و 

دوخ هجدوب  انرک و  قوب و  ناوت و  مامت  اذل  درادن و  مدرم  ندناشک  فاعـضتسا  هب  زج  یفده  رابکتـسا  تسا ، فلتخم  غیلبت  فادـها   
زا مدرم  تاـجن  مالـسلا  مهیلعاـیبنا  بتکم  رد  غـیلبت  فدـه  یلو  دـنک  یم  دوـخ  زا  تعاـطا  نارگید و  ریقحت  فیعـضت و  فرـص  ار 

.تسا ینامسآ  نوناق  ادخ و  هب  توعد  كرش و  هقرفت و  لهج و  یناسفن و  ياهاوه  اه و  توغاط 

: تسا هدوب  یکی  مالسلا  مهیلع  ایبنا  مامت  غیلبت  ياوتحم   

(1)« توغاّطلا اوِبنَتجا  هّللا َو  اودبعا  ِنَا   »

« .دییامن تعاطا  ار  دنوادخ  اهنت  دینک و  بانتجا  توغاط  زا   »

: دیامرف یم  غیلبت ، زا  مالسا  فده  هراب  رد  نآرق   

« .تسامش ندرک  هدنز  يارب  ایبنا  توعد   » (2)« مکییحی امل  مکاعَد   »

(3)« لوقعلا نئافد  مهل  اوریثی   » .دننازیگنارب ار  هتفخ  ياه  لقع  ات  دندمآ  ایبنا  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

زا یهن  فورعم و  هب  رما  داشرا و  تجح و  مامتا  .تسا  يوقت  تلادـع و  هب  توعد  .تسا  ملظ  اب  هزرابم  ادـخ و  نوناق  رـشن  فدـه ،  
مهیلع ایلوا  ایبنا و  شود  رب  دنوادخ  فرط  زا  نآ  تیلوئسم  لوا  هجرد  رد  هک  تسا  يدنمشزرا  رایسب  راک  غیلبت  نیاربانب  .تسا  رکنم 
یهلا هفیظو  کی  هکلب  تسین ، دمآرد  عبنم  تسین ، هفرح  کی  غیلبت  اذل  .تسا  هدش  هدراذگ  ینّابر  ياملع  شود  رب  سپـس  مالـسلا و 

.تسا یناسنا  و 

غیلبت هنماد  - 6

غیلبت هنماد  غیلبت »  نآرق و 

، هشبح نمی ، ياهروشک  نارس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .درادن  موب  زرم و  تسین ، یّـصاخ  نامز  ناکم و  هب  دودحم  غیلبت 
.دنتشون توعد  همان  یتسیسکرام  ياه  تردق  نیرتگرزب  ربهر  هب  زین  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دنتشون و  همانتوعد  همامی  ناریا و  مور ،

ناملـسم دـندوب  هدرک  رفـس  اجنآ  هب  یتشک  اب  هک  سراف  راّجت  قیرط  زا  اـقیرفآ  رد  راـبگنز  اـینازنات و  روشک  میناوخ : یم  خـیرات  رد   
.دندش

هب ار  مالـسا  دوخ  غیلبت  اب  هیقف  نیا  دـندرب و  مور  هب  ار  وا  دـش ، ریـسا  ناملـسم  ملاع  کی  داتفا  قافتا  هک  یگنج  رد  مهدزاـی  نرق  رد   
.درب مور 
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مالسا اب  ناملسم  نز  دنچ  قیرط  زا  داچ  روشک  لامش  مدرم  .دش و  دراو  نیچ  هب  مالـسا  نیچ  روشک  هب  ینیوزق  ملاع  کی  ترجه  اب   
.دندش انشآ 

، ایند ياهویدار  زا  تیحیـسم  جیورت  نابز و  هب 1200  لیجنا  همجرت  اب  اسیلک  هزورما  یلو  میدق ، رد  ناناملـسم  غیلبت  ِخـیرات  دوب  نیا   
.دنک یم  شخپ  ناهج  رسارس  رد  ار  دوخ  يادص 

6 ص :

هیآ 36 لحن  هروس  ( 13 - 1
هیآ 24 لافنا  هروس  ( 14 - 2

هبطخ 1. هغالبلا ، جهن  ( 15 - 3
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جیورت ار  مالسا  نمی ، هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هشبح و  هب  راّیط  رفعج  هنیدم و  هب  ترجه  اب  بَعـصَم  ریظن  یناناملـسم  ینامز   
.دننک یم  غیلبت  رفس و  ایند  رسارس  هب  پاپ  صخش  یتح  یحیسم و  نویناحور  میا و  هتسشن  ام  هزورما  یلو  دندرک  یم 

غیلبت رازبا  - 7

غیلبت رازبا  غیلبت »  نآرق و 

.دش یم  یکاکح  گنـس  رب  هک  دوب  ییاه  شقن  غیلبت  رازبا  میدـق ، رد  .تسین  شیامن  ملیف و  ملق و  نخـس و  رد  رـصحنم  غیلبت ، رازبا   
.تسا هدمآ  رد  راون  ملیف و  تروص  هب  زورما  باتک و  تروص  هب  سپس  نایب و  رعش و  بلاق  رد  مک  مک  اما 

.مینک یم  نایب  ار  اهنآ  زا  يا  هشوگ  ام  هک  دنک  یم  هدایپ  ناهج  رد  لیاسو  عاونا  اب  ار  دوخ  فادها  زورما  یناهج ، رابکتسا   

.رتسوپ سکع و  . 1 

.هلجم همانزور و  . 2 

.نویزیولت ویدار و  . 3 

.یتسپ ياه  قودنص  قیرط  زا  رمتسم  تابتاکم  روشورب و  . 4 

.یساملپید ياه  تیرومأم  . 5 

.يزاس هعیاش  درس و  گنج  . 6 

.هدش فیرحت  ياه  باتک  رشن  هیهت و  . 7 

.يدرگناهج مسیروت و  . 8 

.یسنج ياه  هبذاج  اب  رتخد  رسپ و  طلتخم  ياهودرا  لیکشت  . 9 

.یقوقح یماظن ، يداصتقا ، یگنهرف ، رواشم  سانشراک ، مازعا  . 10 

.ناناوج بذج  يارب  نارتخد  هلیسوب  تامدخ  هئارا  . 11 

.یناجم تروص  هب  یسیلگنا  نابز  ياه  سالک  داجیا  . 12 

.تسا رتشیب  ناناملسم  دادعت  هک  ییاهروشک  رد  ناناملسم  لسن  لرتنک  يارب  يزیر  همانرب  . 13 

.ییارگ فرصم  ياقلا  سابل و  دُم  . 14 
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.رجاهم ناناملسم  اب  جاودزا  . 15 

.ناگیار تروصب  یشزومآ  ینامرد و  یتشادهب و  تامدخ  هئارا  . 16 

یگنهرف تاقباسم  يرازگرب  . 17 

.تاغیلبت روظنم  هب  ینفلت  طوطخ  طابترا  . 18 

.هراوهام وئدیو و  قیرط  زا  ملیف  رودص  هیهت و  . 19 

.يژولونکت رانک  رد  دوخ  موسر  بادآ و  گنهرف و  لاقتنا  . 20 

7 ص :
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هجدوب رالد  درایلیم  دوخ 200  یماظن  تردـق  يارب  هک  یلاس  رد  اـکیرما  ارچ  تسیچ .؟ روظنم  هب  نـالک  هجدوب  نآ  اـب  رازبا  همهنیا   
.دنک یم  يراذگ  هیامرس  رالد  درایلیم  شا 90  یناهج  تاغیلبت  يارب  دراذگ  یم 

!!. درک مومسم  ار  رفن  نویلیم  اهدص  ناوت  یم  هعیاش  اب  یلو  دنوش  یم  مومسم  رفن  اهدص  زاگ ، اب  دیوگ : یم  رلتیه  تاغیلبت  ریزو   

یم اکیرما  قبـسا  روهمج  سیئر  رتراک  مسرت .! یم  اـه  هلولگ  يادـص  زا  شیب  اـه  هماـنزور  ملق  يادـص  زا  نم  دـیوگ : یم  نوئلپاـن   
.(1) تسا تاحیلست  يارب  رالد  هد  زا  رتهب  تاغیلبت  يارب  رالد  کی  دیوگ :

یگ هجدوب  یب  یگ ، همانرب  یب  تسا  نیا  دهد و  یم  نآ  هب  رابکتسا  يایند  هک  یتیمها  ام و  نامز  تاغیلبت  زا  ییامیـس  نیا  لاح  رهب   
.ام یلاحیب  و 

راو یلع  میدومن و  یم  لمع  ضرالا » یف  اوریس   » تایآ هب  نآرق  نامرف  هب  میدرک و  یم  ترجه  مالـسا  ردص  ناناملـسم  لثم  ام  رگا   
، میتفر یم  جراخ  لخاد و  اتسور ، رهش و  کیدزن ، رود و  دالب  هب 

يداصتقا و یـسایس ، تارکاذـم  اب  هارمه  ام  هیاپدـنلب  ياه  تئیه  دـندوب و  غلبم  کی  مادـک  ره  اـیند  هب  اـم  یمازعا  نایوجـشناد  رگا   
، دندوب يدّمحم  بان  گنهرف  رشن  رکف  هب  یمسر  ریغ  یمسر و  ياهدیدزاب 

یم لمع  دنک  بذج  ار  وا  لد  تسناوت  یّنس  یملاع  هب  هماندص  دودح  نتـشون  اب  هک  نیدلا  فرـش  دیـس  همالع  لثم  یملاع  ره  رگا   
، درک

میدرک و یم  انـشآ  ینیچ  نابز  هب  ار  يرفن  دـنچ  مه  اـم  درک  انـشآ  یـسراف  ناـبز  اـب  ار  رفن  اهدـص  نیچ  روشک  هک  هنوگناـمه  رگا   
، میدرک یم  مارح  دوخرب  ار  هافر  بجاو و  دوخ  رب  ار  ترجه 

یم دایرف  اهرهـش  رد  راو  بنیز  میدـید  ار  یمولظم  هاگره  میدز و  یم  هلان  اه  نامیلـس  دزن  راودـهده  میدـید  یفارحنا  هکنیمه  رگا   
، میدرک یم  یفرعم  ناهج  رسارس  رد  نآ  هنشت  ناقشاع  هب  ار  مالسا  میدروآ و  یم  رد  تیروجهم  زا  ار  نآرق  میدز و 

بلاطم نانآ  يارب  دندرک و  یم  عمج  هتفه  ره  ار  دوخ  هیاسمه  لیماف و  ناناوجون  دـندوب و  تسود  مه  اب  ام  يوجـشناد  هبلط و  رگا   
، دنتفگ یم  صالخا  اب  ار  يدیفم 

، تفگ یم  هصالخ  ار  یمالک  دناوخ و  یم  یتعامج  زامن  ون  لسن  اب  سرادم  زا  یکی  رد  یناحور  ره  رگا   

، درک یم  هماقا  ار  زامن  تفگ و  یم  ناذا  ًانَلَع  دوب  اجکره  تقو  لوا  هک  میتشاد  یم  ار  يوفص  باون  دیهش  هیحور  ام  رگا   

نابایخ رد  هکنیمه  دمآ ، دهشم  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترایز  يارب  نارهت  زا  یتقو  هک  میدوب  يدیعـس  دیهـش  هّللاهیآ  لثم  ام  رگا   
تفگ درک و  رظن  فرـص  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  زا  ناشیا  دراد ، ملاع  هب  زاین  اهاتـسور  زا  یکی  دـش  هتفگ  وا  هب  دهـشم  ياه 
زیزع نازرواشک  يارب  ار  یثیدـح  هلئـسم و  ات  تفر  اتـسور  يوس  هب  اـجنامه  زا  .تسین  ماـما  تراـیز  زا  رتمک  اتـسور  رد  غیلبت  باوث 
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.دیوگب

8 ص :

.غیلبت رد  یشهوژپ  ( 16 - 1
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ره ملاسان  ياه  تباقر  ياج  هب  ام  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  دـش و  یم  راک  میـسقت  مه ، رانک  رد  ینارنخـس  تاسلج  ياـج  هب  رگا   
، دنتفرگ یم  هدهع  هب  يا  هقطنم  رد  ار  مالسا  رشن  مادک 

لابندب یناملـسم  ره  دش و  یم  ون  لسن  صوصخ  هب  دجـسم  لها  فرـص  دوش  یم  دـجاسم  تانیئزت  فرـص  هک  ییاه  هجدوب  رگا   و 
: هک میدید  یم  هاگنآ  داتفا ؟ یم  قافتا  يا  هعقاو  هچ  دوب ، ندناسانش  نتخانش و 

«. ًاجاوفَا هّللا  نید  یف  نولخدی   »

.(1) دمآ دنهاوخ  ام  يوس  هب  میراد  یبلاطم  هچ  ام  هک  دننادب  مدرم  رگا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   

ياهرهـش هاگـشناد و  هزوح و  نویزیولت و  ویدار و  رد  تسا  لاس  تسیب  ًابیرقت  هک  هدـنب  .دـنک  رادـیب  ار  ام  همه  دـنوادخ  لاحره  هب   
لقاال میرب و  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ریـصقت  رذع  دیاب  ما ! هدرک  لمع  مدوخ  هفیظو  هب  هک  میوگب  مناوت  یمن  مراد  یغیلبت  همانرب  فلتخم 

.مینک شالت  ادخ  نید  غیلبت  يارب  دننک  یم  شالت  دوخ  يالاک  غیلبت  يارب  ناناگرزاب  هک  يا  هزادنا  هب 

اه تردقربا  نوچمه  ناشناربهر  تسا و  هدش  فیرحت  ناشباتک  دـنرادن و  يزیچ  یقالخا ، شرافـس  دـنچ  زج  هک  اسیلک  ناکیتاو و   
زا یـضعب  هک  دـنراد  ژاریت  درایلیم  ود  زا  شیب  رد  هماـنزور  هلجم و  عون  دودح 5000  دنتـسه  تکاس  اه  ملظ  ربارب  رد  نیـشن و  خاک 

.دنتسرف یم  ایند  ياهروشک  هب  یحیسم  یناحور  دوش و 000/150  یم  همجرت  نابز  داتشه  هب  اهنآ  تایرشن 

هب 101 ار  ناشناربهر  ياه  باتک  دندرک ، طوقـس  يرگید  زا  سپ  یکی  دش و  نشور  ناشبتکم  یچوپ  هک  یتسیـسکرام  ياهروشک   
.دندرک شخپ  ایند  رد  همجرت و  نابز 

رد یفارحنا  چیه   » (3)« ًاجوع هل  لعجی  مل   » و درادن » هار  نآ  رد  یلطاب  چیه   » (2)« لطابلا هیتأی  ال  : » هک میراد  ینآرق  مه  هک  ام ، یلو   
ینادنچ راک  يّدج  میمصت  ِنتشادن  رطاخب  ناهرب ، لالدتـسا و  نیرت  يوق  اب  هارمه  دهاز ، اسراپ و  لداع و  یناربهر  مه  و  تسین » نآ 

هب ار  ایند  ناربج و  ار  اـه  ییاـسران  نیا  زا  يرایـسب  دوخ  نوخ  تکرح و  اـب  هک  ادهـش  ینیمخ و  ماـما  رب  دـنوادخ  مالـس  .میا  هدرکن 
هجوت هلآو  هیلع  هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا 

.دنداد

يدازآ ساسارب  غیلبت  - 8

يدازآ ساسارب  غیلبت  غیلبت »  نآرق و 

سک ره  دـنک و  يوریپ  تساوخ  سک  ره  هارکا ، رابجا و  هن  تسا  غالبا  وت  هفیظو  ربماـیپ  يا  : » دـیامرف یم  يداـیز  تاـیآ  رد  نآرق   
.(5)« دنیامن یم  يوریپ  ارنآ  نیرتهب  دنونش و  یم  ار  نخس  هک  دنتسه  یناسک  نم  بوخ  ناگدنب  . » (4)« دنکن يوریپ  تساوخن 

.تسا مالسا  نیبم  نید  تازایتما  زا  یکی  یهاگآ  تریصب و  لقعت و  ربدت و  ساسا  رب  باختنا  قح   
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کی رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .تسا  هدومن  راوتـسا  هظعوم  قطنم و  قیرط  زا  يدازآ و  ساسا  رب  ار  دوخ  تاغیلبت  مالـسا ،  
هاشداپ ناریا و  مور و  روطارپما  هلمج  زا  ناهج  هطقن  دنچ  هب  همان  دنچ  زور 

9 ص :

.انوعبتال انمالک  نساحم  اوفرع  ول  سانلا  ّنا  ( 17 - 1
.42  / تلصف ( 18 - 2

.1  / فهک ( 19 - 3
.19/ نارمع لا  ( 20 - 4

.18 رمز / ( 21 - 5
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هویـش هکنانچ  .عیمطت  دیدهت و  ای  رابجا و  هارکا و  هن  دوب  تیاده  داشرا و  ساسا  رب  وا  توعد  یلو   (1) داتسرف همامی  ماش و  هشبح و 
.(2) دوب تاکرتشم  هب  توعد  باتک  لها  هب  تبسن  ترضح  نآ  توعد 

دروخرب عون  نیا  لـیلد  هب  يدوهی  نآ  تفر و  داد  یم  رازآ  ار  وا  هک  يدوهی  يدرف  تداـیع  هب  مالـسا  هب  توـعد  يارب  ترـضح  نآ   
.(3) دش ناملسم 

توعد ساسا  يرآ  . (4) تفریذپ ار  وا  مالسا  داد و  رارق  وفع  دروم  دوب  ترـضح  نآ  يومع  هزمح  لتاق  هک  ار  دنه  مالغ  یـشحو »  »
.تسا یتسود ، ناسنا  ترطف و  قطنم ، يرگن ، عقاو  ییارگ ، قح  مالسا 

زا ندـمت ، هب  شّحوت  زا  دـیحوت ، هب  كرـش  زا  ملع ، هب  لهج  زا  توخا ، هب  یـشکردارب  زا  تدـحو ، هب  هقرفت  زا  ار  اه  ناـسنا  نآرق ،  
.دنک یم  توعد  راثیا  تزع و  يوقت و  هب  تراقح  تلذ و  يدیلپ و  زا  یتسرپادخ ، هب  یتسرپ  توغاط 

«. يوهلا نع  قطنی  ام  و  : » دننک یمن  يراج  نابز  رب  ینخس  یحو  زج  و  طسقلاب ،» سانلا  موقیل  : » دنا هدمآ  طسق  هب  مایق  يارب  ایبنا   

رایط رفعج  شردارب  (5) و  دندروآ ور  مالـسا  هب  نادمح  هلیبق  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  توعد  اب  هک  دوب  اوتحم  هویـش و  نیا  اب   
هنیمز مدرم ، هب  نآرق  شزومآ  توعد و  هنیدـم و  هب  دوخ  ترجه  اـب  بَعـصَم  درک و  بذـج  مالـسا  هب  ار  هشبح  هاـشداپ  یـشاجن  لد 

.دومن مهارف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

تناها هعیاش و  تمهت و  غورد و  اب  هارمه  ِتاغیلبت  ناسنا  هک  دنک  یم  هولج  ینامز  مالسا  قالخا  لالدتسا و  تقادص و  تحارـص و   
اقلا نارگید  هب  ار  دوخ  یفارحنا  هار  ات  دنیارس  یم  يراعشا  ینیریش ، رود  ِناسگم  نوچمه  هک  ییارعـش  .دنک  یم  هدهاشم  ار  نارگید 

: دنیامن

(6)« نواغلا مهعبتی  ءارعشلا  و   »

کبجعی نم  سانلا  نم  و  : » دنک یم  راداو  بجعت  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یتح  هک  دراد  هبذاج  نانچ  نارگید  تاغیلبت   
: دیامرف یم  نآرق  اذل  دنک ، هدافتسا  دوخ  تاغیلبت  يارب  يا  هلیسو  ره  سک و  ره  زا  تسین  رضاح  مالسا  یلو   (7)« هلوق

(8)« ًادضع نیّلضملا  ذختم  تنک  ام  و   »

« .یئوج دادمتسا  نافرحنم  زا  ادابم   »

(9)« راّنلا مکّسمتف  اوملظ  نیّذلا  یلا  اونکرت  و ال   »

« .دش دیهاوخ  خزود  شتآ  راتفرگ  هک  دینکن  هیکت  نارگمتس  هب   »

10 ص :
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هحفص 32. لوسرلا  بیتاکم  ( 22 - 1
هیآ 64. نارمع  لآ  هروس  ( 23 - 2

هحفص 63. ج 1 ، هباحصلا ، هایح  ( 24 - 3

هحفص 41. ج 1 ، هباحصلاهایح ، ( 25 - 4
لوسرلا ص 192. بیتاکم  ( 26 - 5

.225/ ءارعش ( 27 - 6
.204  / هرقب ( 28 - 7
.51/ فهک ( 29 - 8
.113/ دوه ( 30 - 9
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يزایتما ایآ  میریذـپب  ار  وت  نید  میروآ و  مالـسا  ام  رگا  هک  دـنتفگ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  سانـشرس  دارفا  یهاگ   
!. هن دومرف : یم  تحارص  لامک  اب  ترضح  ، (1) دوب دهاوخ  ام  يارب 

: دومرف دوخ  نارای  هب  نیفص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دهد  یمن  ار  نمشد  هب  نتفگ  ازسان  هزاجا  یتح  دوخ  تاغیلبت  رد  مالسا ،  
.(2) میرادن ازسان  هب  يزاین  قطنم  نتشاد  اب  ام  متحاران ، امش  ییوگازسان  زا  نم 

(. 33) دوش مامت  شررض  هب  هچرگ  دشاب  قح  رادفرط  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  نامیا  تمالع  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد   

اسیلک تاغیلبت  هوحن  هب  یهاگن  تسین  دب  .تسا  مالسا  تیناّقح  هناشن  دوخ  نارگید  اب  مالسا  یغیلبت  ياه  هویـش  نایم  هسیاقم  یتسار   
: مینک یم  نایب  غیلبت » رد  یشهوژپ   » باتک زا  ار  یتالمج  اجنیا  رد  .میشاب  هتشاد 

ار شخب » ییاـهر   » سدـقم هملک  دـنک و  یم  غـیلبت  اـقیرفآ  مورحم  لـلم  ناـیم  رد  شخب  ییاـهر  ِتاـیهلا  مسا  هب  یهاـگ  تیحیـسم   
اهنآ رد  پچ  ياه  هنیمز  هک  ار  يدارفا  لد  تیحیـسم » بلق  مسیـسکرام ،  » مسا هب  یباتک  پاچ  اـب  یهاـگ  .دـهد و  یم  رارق  زیواتـسد 
نانز مه  یهاگ  .تسا  یبوخ  يژولوئدـیا  کیئال  دـیوگ : یم  يا  هبحاصم  یط  هیکرت  رد  پاپ  ریفـس  دروآ و  یم  تسدـب  تسا  يوق 

! .دنشخب قنور  اسیلک  هب  یقیسوم  صقر و  اب  ات  درب  یم  اسیلک  هب  ار  هدنناوخ 

لد تیحیسم  جیورت  يارب  ات  دزادنا  یم  نانآ  همسجم  ندرگ  هب  بیلص  دور و  یم  ناتـسرپ  تروع  دبعم  هب  ناتـسودنه  رد  یـشیشک   
.دروآ تسدب  ار  ناتسرپ  تب 

!؟ درک توعد  تیونعم  هب  ار  مدرم  ناوت  یم  تسا  فادها  زا  نتشادرب  تسد  عقاو  رد  هک  غیلبت  عون  نیا  اب  ایآ   

هناخ میتی  هناخ و 2655  ماذج   698 ناگیار ، هاگنامرد  ناتسرامیب و 266  رازه  ود  زا  شیب  ًالثم  دراد ، زین  یتبثم  ياه  هار  اسیلک  هتبلا   
هسردم یلاع و 500  هسردم  رد 16671  یحیـسم  غّلبم  رازه  هدزناپ  دودح  اقیرفا  رد  هزورما  دوش و  یم  هرادا  اسیلک  فرط  زا  ایند  رد 

ماتیا ناگراوآ و  رثکا  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، تیلاعف  لوغـشم  هاگنامرد  ناگراوآ و 511  هاگودرا  ناتسرامیب و 120  و 600  یبهذم 
.دنتسه ناناملسم  نادنزرف 

شناد نویلیم  جنپ  اقیرفا  رد  اهنت  تسا و  هتخاس  ناتـسریبد  هطـسوتم و  هسردـم  یئادتبا و 11154  هسردـم  ناهج 36450  رد  اـسیلک   
.دننک یم  لیصحت  تیحیسم  سرادم  رد  ناملسم  زومآ 

مالک 458. هغالبلا  جهن  راصق  تاملک  ( 33

11 ص :

ص 310. ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 31 - 1
هبطخ 206. هغالبلا  جهن  ( 32 - 2
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بطاخم تخانش  - 9

بطاخم تخانش  غیلبت »  نآرق و 

هدش تیبرت  یطیحم  هچ  رد  دنک و  یم  یگدـنز  یطیارـش  هچ  رد  .هورگ  ای  تسا  درف  تسیک ؟ ام  بطاخم  هک  مینادـب  دـیاب  غیلبت  رد   
نیمز هب  ار  یـضعب  حور  نآرق ، .دراد  تیفرظ  ردـقچ  تسا و  دـشر  زا  يا  هلحرم  هچ  رد  .يرارف  ای  تواـفت  یب  اـی  تسا  هنـشت  .تسا 

یندـیئور كاشاخ ، راخ و  زج  هک  هتـسناد  يراز  هروش  نیمز  ار  یـضعب  یلو  دوش  یم  زبس  ناراب  لوزن  اـب  هک  هدرک  هیبشت  يا  هداـمآ 
نانچ ار  یضعب  هدرمش و  ریذپانذوفن  گنس  لثم  ار  یضعب  بلق  .درادن  يرگید 

.دوش یم  يراج  ناشناگدید  زا  قوش  کشا  دنونشب ، یقح  نخس  هاگره  هک  هدامآ 

يرتشیب طوقـس  ببـس  دنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  هیآ  ره  ندینـش  ربارب  رد  هک  يدانع  رطاخب  نارگمتـس  يارب  تسافـش ، هیام  هک  نآرق   
وا شریذپ  یگدامآ  ناوجون و  هیحور  زا  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  تسا  هدش  شیاتس  نایدوهی  زا  شیب  نایحیسم  زا  نآرق  رد  .تسا 

.تسا هدمآ  لمع  هب  لیلجت  تسا  نارگید  زا  شیب  هک 

مزال یهاگآ  غیلبت و  - 10

مزال یهاگآ  غیلبت و  غیلبت »  نآرق و 

: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد  یعیسو  تامولعم  هب  زاین  یهلا  قیفوت  روش و  صالخا و  رب  هوالع  نید  غیلبت   

نآ تاـملک  مالـسلا و  مهیلع  نیموـصعم  همئا  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هریـس  هغـالبلا و  جـهن  مـیرک و  نآرق  اـب  ییانـشآ   
، ناراوگرزب

، مدرم نابز  لیثمت و  رعش و  اب  ییانشآ   

، مدرم تایحور  تالکشم و  اب  ییانشآ   

، بلطم باختنا  رد  مزال  هقیلس  نتشاد   

.ربص ارقف ، يارب  .تواخـس  راجت ، يارب  .دـهز  املع ، يارب  اعد  رد  هک  هنوگنامه  درک ، هداـمآ  يا  هژیو  بلطم  دـیاب  فنـص  ره  يارب   
هاگآ یـسانش و  ناور  یعامتجا و  لیاسم  اب  انـشآ  دیاب  .تسا  هدش  تساوخ  رد  تفع  ایح و  نانز ، يارب  يزوریپ و  ناگدنمزر ، يارب 

.دوب نمشد  تسود و  تالکشم  لیاسم و  هب 

توافت طیارش  دارفا و  هب  تبسن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  هنوگنامه  .دبلط  یم  یصاخ  نایب  طیارش و  یهورگ ، ره  توعد   
ار مامح  هدود  یلو  درک  رود  سابل ، هب  ندز  اب  دیاب  ار  چگ  رابغ  مامح ، هدود  یهاگ  دنیـشن و  یم  سابل  يور  چگ  ِرابغ  یهاگ  .دراد 

یگدولآ دسافم و  اب  هزرابم  لکش  .دور  یم  ورف  سابل  هب  رتشیب  هدود  مه  دوش و  یم  هایس  تسد  مه  دینزب  تسد  رگا  .ندرک  توف  اب 
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.دراد قرف  اه  نامز  دارفا و  هب  تبسن  طیحم ، ياه 
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یلمع غیلبت  - 11

یلمع غیلبت  غیلبت »  نآرق و 

هویـش هب  تبـسن  مدرم  هک  صوصخ  هب  .تسه  زین  غیلبت  ریثأـت  طرـش  تسا ، یلمع  غیلبت  هکنیا  رب  هوـالع  دوخ ، راـتفگ  هب  غـلبم  ِلـمع   
افـص عقوت  دنک  یم  يراج  نابز  هب  ار  همئا  لوسر و  ادخ و  نخـس  هک  یـسک  زا  دنتـسه و  ساسح  رایـسب  وا  هداوناخ  غّلبم و  یگدـنز 

رثا مک  ای  رثا  یب  وا  نخس  دروخب  هرِگ  تالمجت  اب  شنادنزرف  رسمه و  وا و  یگدنز  رگا  دنراد و  ییاسراپ  یگتـسراو و  صالخاو و 
.دش دهاوخ 

يراکوکین هب  ار  مدرم  ایآ   » (1)« مکـسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمأتا  : » دیامرف یم  اجکی  رد  یناغلبم ، نینچ  زا  داقتنا  نمـض  نآرق   
هک دـینز  یم  یفرح  ارچ   » (2)« نولعفت ام ال  نولوقت  مل  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  .دـیلفاغ » ناـتدوخ  زا  یلو  دـینک  یم  توعد 

« .دینک یمن  لمع  نآ  هب  ناتدوخ 

نآرق .تسین  شزرا  ییاهنت  هب  نداد  شزومآ  هنرگو  میئامن  لـمع  زین  دوخ  میئوگ  یم  هچنآ  هب  هک  مینک  دادمتـسا  دـنوادخ  زا  دـیاب   
.(3) دش رشب  لسن  راگزومآ  یغالک ، هدرم ، نفد  شزومآ  يارب  دیامرف : یم 

یلو دناسر  یم  مدرم  هب  همـشچرس  زا  ار  بآ  هک  تسا  ینامیـس  يزلف و  ياه  هلول  دـننامه  دـنکن  لمع  دوخ  ياه  هتفگ  هب  رگا  غّلبم   
!. دنک یمن  رثا  وا  دوخ  رد  بآ  نآ  زا  يزیچ 

هار تشهب  هب  وا  داشرا  غیلبت و  رثا  رد  یهورگ  دـنیبب  ناسنا  هک  تسا  نآ  تمایق  ياه  ترـسح  نیرتگرزب  زا  میناوخ : یم  تایاور  رد   
.تسا هدیدرگ  خزود  یهار  هدرکن ، لمع  شراتفگ  هب  هکنآ  رطاخب  شدوخ  یلو  دنا  هتفای 

؟  تسیچ غیلبت  - 12

؟  تسیچ غیلبت  غیلبت »  نآرق و 

.رثؤم بسانم و  رازبا  زا  هدافتسا  اب  تسا ، مایپ  ندناسر  غیلبت ،»  »

ات دننآرب  بتاکم  نابحاص  دریگ و  یم  تروص  یعیـسو  تاغیلبت  فلتخم  دیاقع  راکفا و  هب  اه  ناسنا  بذـج  يارب  زورما ، ناهج  رد   
.دننک لیمحت  نانآ  رب  ار  دوخ  ياه  هشیدنا  دنزاس و  شیوخ  وریپ  ار  مدرم  بسانم ، غیلبت  زا  هدافتسا  اب 

نافلاخم رادشه  راذنا و  نانمؤم و  نداد  تراشب  یهلا و  فراعم  یمالسا و  ماکحا  اب  مدرم  ندومن  انشآ  غیلبت ، زا  دارم  مالسا ، رد  اما   
فورعم و هب  رما   » و توعد » «، » داشرا «، » تیادـه «، » فیوخت «، » ریـشبت «، » غالب «، » راذـنا  » ِتاـملک غیلبت ، يارب  میرک  نآرق  رد  .تسا 

.دراد هراشا  غیلبت ، داعبا  زا  يدُعب  هب  کی  ره  هک  تسا  هدمآ  رکنم » زا  یهن 
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.2 . 44/ هرقب ( 34 - 1
.2/ فص ( 35 - 2
.1/ هدئام ( 36 - 3
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غالب  

(1)  « هّللا ّالا  ًادحا  نوشخیال  هنوشخی و  هّللا و  تالاسر  نوغلبی  نیّذلا   »

« .دنسرت یمن  وا  زج  سکچیه  زا  دنسرت و  یم  ادخ  زا  دنناسر و  یم  ار  یهلا  ياه  تلاسر  هک  دنتسه  یناسک  نانآ   »... 

ریشبت راذنا و   

(2)« ًاریذن ًارشبم و  ّالا  كانلسرا  ام  و   »

« .هدنناسرت هدنهد و  تراشب  ناونعب  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  و   »

فیوخت  

(3)« ًافیوخت ّالا  تایالاب  لسرن  ام  و   »

« .دنسرتب ادخ  زا  مدرم  هک  میتسرف  یم  نیا  يارب  اهنت  ار  تایآ  تازجعم و  ام  و   »

داشرا تیاده و   

(4)« هب اّنماف  دشرلا  یلا  يدهی   »

« .میدروآ نامیا  نآ  هب  نیاربانب  دنک ، یم  تیاده  حالص  ریخ و  هب  نآرق   »

توعد  

(5)« ًاراهن ًالیل و  یموق  توعد  ّینا  ّبر  لاق   »

« .مدرک توعد  ار  مموق  زور  بش و  نم  ایادخ  تفگ : حون   »

رکنم زا  یهنو  فورعم  هبرما   

(42 «) رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی   »

« .دنراد یم  زاب  یتشز  زا  دنهد و  یم  روتسد  یکین  هب  نامیا  اب  نانز  نادرم و   »

.71  / هبوت ( 42
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.39  / بازحا ( 37 - 1
.105/ ءارسا ( 38 - 2

.59/ ءارسا ( 39 - 3
.2  / ّنج ( 40 - 4
.5  / حون ( 41 - 5
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غیلبت لحارم  ورملق و  - 13

غیلبت لحارم  ورملق و  غیلبت »  نآرق و 

.دریگ یمرب  رد  ار  رشب  دارفا  همه  تیاهن  رد  دوش و  یم  عورش  ناگتسب  دوخ و  زا  تسا ، عیسو  غیلبت  هریاد   

گرزب ار  شراگدرورپ  دزیخاـپب ، هک  دـهاوخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  مالـسا ، سدـقم  تضهن  زاـغآ  رد  دـنوادخ ،  
(1)« رجهاف زجّرلا  رّهطف و  کبایث  ّربکف و  ّکبر  رذناف و  مق  : » دنک يرود  يدیلپ  زا  كاپ و  ار  شسابل  درمش و 

(2)« رُکُْذا  » دننام تسا  باطخ  دروم  ربمایپ  صخش  نآرق ، زا  یتایآ  رد  .تسادخ  لوسر  دوخ  هب  طوبرم  راذنا ، هلحرم  نیلوا  نیاربانب   
«. رامش گرزب  ار  ادخ   » (4)« رِّبَک «، » يوگ حیبست   » (3)« حِّبَس «، » رآدایب »

: دسر یم  هداوناخ  راذنا  هب  تبون  هلحرم ، نیا  زا  سپ   

(5)« نینمؤملا ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق   »

« .وگب نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب   »

: تسا نادنواشیوخ  راذنا  دعب ، هلحرم   

« .نک راذنا  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  »(6)« نیبرقالا کتریشع  رذنا  و   »

: رهش هقطنم و  لها  سپس   و 

(7)« اهلوح نم  يرقلا و  ّما  رذنتل   »

« .دنتسه نآ  فارطا  رد  هک  ار  یناسک  هکم و  لها  ینک  راذنا  ات   »

: ایند مدرم  همه  ماجنارس   و 

(50 «) رشبلل ًاریذن   »

« .تسا رشب  دارفا  همه  راذنا  يارب  نآرق  نیا   »

دوخ ناگتسب  رسمه و  دنزرف و  سپـس  دشاب ، هدروآ  دوجوب  دوخ ، رد  یتالامک  ادتبا  هک  دوب  دهاوخ  قفوم  غیلبت  رد  یـسک  نیاربانب ،  
.دزادرپب مدرم  داشرا  هب  هاگنآ  دشاب و  هدرک  حالصا  ار 

.36/ رثدم ( 50
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.5 ات  2/ رثدم ( 43 - 1
و3. ( 44 - 2

.41/ نارمع لا  ( 45 - 3
.3/ رثدم ( 46 - 4

.59  / بازحا ( 47 - 5
.214  / ءارعش ( 48 - 6

.92  / ماعنا ( 49 - 7
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غیلبت ترورض  - 14

غیلبت ترورض  غیلبت »  نآرق و 

میقتـسم هار  زا  ار  ناملـسم  مدرم  یغیلبت ، ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دنراد  دصق  هدش و  دـحتم  مالـسا  يدوبان  يارب  راّفک  هک  نونکا   
يارب ار  یغیلبت  حیحص  ياه  شور  زا  هدافتسا  موزل  غیلبت و  ترورض  یسک  هچ  دننک ، ادج  ناشتاداقتعا  زا  ار  نانآ  دنزاس و  فرحنم 

.؟ دنک یم  راکنا  یگنهرف  موجه  نیا  لباقم  رد  عافد 

.دوش یم  یثنخ  نانآ  یناطیش  ياه  هئطوت  بآ و  رب  شقن  ناراوخ  ناهج  موش  ياه  هشقن  هک  تسا  غیلبت  هدنرب  حالس  زا  هدافتسا  اب   

دندیشک یمن  شود  رب  ار  ناملـسم  مدرم  ندومن  هاگآ  یناسر و  مایپ  نیگنـس  راب  خیرات ، لوط  رد  صالخا ، اب  راکادف و  ناغّلبم  رگا   
.دوبن هتشارفارب  ناهج  فلتخم  قطانم  رد  هّللا » لوسر  دّمحم  هّللا و  ّالا  هلا  ال   » مچرپ نامز ، نیا  رد 

میراذگ مدق  گرزب  هار  نیا  رد  هناصلخم  راوتـسا ، يا  هدارا  اب  ادخ و  هب  لّکوت  اب  دیاب  تسین و  غیلبت  ترورـض  رد  يدیدرت  نیاربانب   
(1)« رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدی  هّما  مکنم  نکتل  و  :» دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک 

« .دنراد زاب  يدب  زا  دنهد و  روتسد  یکین  هب  دننک و  توعد  ریخ  هب  ار  مدرم  هک  دنشاب  یهورگ  دیاب  ناناملسم  امش  نایم  زا   »

.تشاد دهاوخ  لابندب  ار  یهلا  رهق  غیلبت ، هلأسم  هب  یهجوت  یب   

رکنم نع  نوهانتی  اوناک ال  نودتعی  اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یسیع  دوواد و  ناسل  یلع  لیئارسا  ینب  نم  اورفک  نیّذلا  نعل   »
(2)« هولعف

زواجت نارگید  قوقح  هب  هدرک و  یـشکرس  قح  مکح  زا  اریز  دـندش  تنعل  میرم  نب  یـسیع  دوواد و  هلیـسوب  لیئارـسا  ینب  نارفاک   »
« .دنتشاد یمن  زاب  تشز  لامعا  زا  ار  رگیدکی  دندومن و  یم 

نید تردـق  هک  ینامز  یمالـسا ، دنمهوکـش  بالقنا  دـّلوت  زا  شیپ  .دراد  قرف  فلتخم  ياه  نامز  رد  یتکرح  ره  ترورـض  نازیم   
يدایز تدش  زین  ناربکتـسم  نارفاک و  یگنهرف  موجه  دوب ، هدـشن  نشور  ملظ  رابکتـسا و  دـض  بتکم  کی  ناونعب  مالـسا ، سدـقم 

هب نمـشد  هزورما ، اما  .دـش  یمن  ساسحا  شروی  نیا  لباقم  رد  ناناملـسم  ناوت  ورین و  همه  يریگراکب  ترورـض  نیاربانب ، تشادـن 
دیاب زین  ام  نیاربانب  تسا  هدوزفا  دوخ  تالمح  تدش  رب  هدرب و  یپ  مالسا  تردق 

.مییوج دوس  نآ  اب  هلباقم  هار  رد  تاناکما ، همه  زا  میربب و  الاب  ار  شیوخ  ناوت 

: دیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  يادخ  روتسد  نیا   

(3)« مکوّدع هّللا و  ّودع  هب  نوبهرت  لیخلا  طابر  نم  هّوق و  نم  متعطتسا  ام  مهل  اوّدعأ  و   »
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یگنج و تالآ  تاحیلـست ، هقوذآ ، ناکما ، دح  رد  دـینک و  هدامآ  ار  دوخ  ناوت  اهورین و  همه  نارفاک  اب  هزرابم  يارب  نانمؤم  يا  و   »
« .دیزاس مهارف  ادخ  نانمشد  ناتدوخ و  نانمشد  ندناسرت  يارب  يراوس  نابسا 

16 ص :

.104  / نارمع لآ  ( 51 - 1
.78،79  / هدئام ( 52 - 2

.60  / لافنا ( 53 - 3
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نآ هب  مینک و  یهاتوک  سدقم  هار  نیا  رد  هتساوخن  يادخ  رگا  تسا و  هدش  ربارب  نیدنچ  ناملسم  ناغّلبم  تیلوئسم  رضاح  لاح  رد   
.تسا ناغّلبم  هفیظو  مالسا  غیلبت  هار  رد  ترجه  اریز  دوب  میهاوخ  لوئسم  یهلا  هاگشیپ  رد  تمایق  يادرف  میهدن ، ّتیمها 

(54 «) مهیلا اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیّدلا و  یف  اوهقفتیل  هفئاط  مهنم  هقرف  ّلک  نم  رفن  الولف  هّفاک  اورفنیل  نونمؤملا  ناک  ام  و   »

یمرب مدرم  يوسب  هک  یماگنه  ات  دننک ، یمن  رفس  ینید  لیاسم  زا  قیمع  یهاگآ  بسک  يارب  یهورگ  يا ، هفئاط  هقرف و  ره  زا  ارچ   »
« .دنناسرتب تمایق  زور  باذع  زا  انشآ و ) قیاقح  هب   ) ار نانآ  دندرگ ،

غیلبت شاداپ  - 15

غیلبت شاداپ  غیلبت »  نآرق و 

.تسا تیاده  تیمها  رد  نآ ، تیمها  دراد و  رایسب  ّتیمها  دناسر  یم  شناگدنب  هب  ار  ادخ  مایپ  هک  يا  هلیسو  ناونع  هب  غیلبت   

زا یناسنا  رگا  تسا و  هدوب  رون  يوس  هب  اه  یکیراـت  زا  اـه  ناـسنا  تیادـه  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  یهلا و  ياـیبنا  تلاـسر   
هب ار  یناسنا  هعماج  دـناوت  یم  حـلاص  ناسنا  کی  اریز  .دـنوش  هدـنز  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  نیا  لثم  دوش ، تیادـه  رون  هب  یکیرات 

(55 «) ًاعیمج سانلا  ایحا  اّمناکف  اهایحا  نم  و  « ؛ دنک يربهار  رون  حالص و 

ًارون هل  انلعج  هانییحأف و  ًاتیم  ناک  نم  وأ  « .؟ دنربارب هدرم  هدنز و  ناسنا  ایآ  تسوا و  ندرک  هدنز  هلزنم  هب  ناسنا  کی  تیادـه  يرآ ،  
وا يارب  میدرک و  هدـنز  ار  وا  سپ  دوـب  هدرم  هک  یـسک  اـیآ  ( » 56 «) اهنم جراخب  سیل  تاـملّظلا  یف  هلثم  نمک  ساـنلا  یف  هب  یـشمی 

ياه یکیرات  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  تکرح  يزارفارـس  اب  مدرم  نیب  رد  ینـشور ، نآ  اب  ات  میداد  رارق  تناید  ملع و  ینـشور 
».؟ تسین نآ  زا  ندش  جراخ  رب  رداق  هدش و  قرغ  لهج ) )

دزن رد  ام  هارمه  دزومایب  وا  هب  ار  مالسا  تعیرش  دنک و  ییامنهار  ار  یلهاج  هک  یسک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما   
(57) دوب دهاوخ  دنوادخ 

: دومرف ذاعم  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  لوسر   

(58 «) اهیف ام  ایندلا و  نم  کل  ریخ  ًادحاو  ًالجر  کب  هّللا  يدهی  نئل   »

« .تسا نآ  رد  هچنآ  ره  ایند و  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  دنک  تیاده  ار  رفن  کی  وت  تسد  هب  دنوادخ  رگا   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

===

.122  / هبوت ( 54
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.32/ هدئام ( 55

.122  / ماعنا ( 56

ص 2. ج 2 / ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 57

ص 184. ج 1 / ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 58

17 ص :
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نیمز و تادوجوم  ماـمت   » (1)« هئامـس هَّللا و  ضرا  یف  ریبک  ریغـص و  لـک  رحبلا و  ناـتیح  ضرـالا و  باود  هل  رفغتـست  ریخلا  مّلعم   »
« .دننک یم  شزرمآ  بلط  یبوخ  هدنهد  میلعت  يارب  ادخ ، نامسآ  نیمز و  رد  یگرزب  کچوک و  ره  ایرد و  نایهام 

(2)« .تسا نآ  هدنهد  ماجنا  نوچمه  ریخ ، راک  رب  يامنهار   »  و

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

، نادب نک و  توعد  مالسا  هب  ار  مدرم   » (3)« بوقعی دلو  نم  هبقر  قتع  کباجا  نم  لکب  کل  ّنا  ملعا  مالـسالا و  یلا  سانلا  عدا  و   »
« .دش دهاوخ  هتشون  تیارب  بوقعی  نادنزرف  زا  هدنب  کی  يدازآ  باوث  دنک ، تباجا  ار  وت  هک  یسک  ره  لباقم  رد 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هار  رد  مدق  دنک ، شالت  هناصلخم  سدقم ، هار  نیا  رد  رگا  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  غّلبم  کی  راک  ّتیمها   
: دومرف راوگرزب  نآ  اریز  .دوب  دهاوخ  وا  نیشناج  تسا و  هتشاذگ  هلآو 

ارم نانیـشناج  دنوادخ   » (4)« هّللا دابع  اـهنومّلعی  یتّنـس و  نویحی  نیذـلا  لاـق  كؤاـفلخ  نم  هّللا  لوسر  اـی  لـیقف  یئاـفلخ  هّللا  محر   »
ادخ ناگدنب  هب  ارنآ  دننک و  یم  هدنز  ارم  ّتنـس  هک  یناسک  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  هک  دش  لاؤس  ناشیا  زا  .دـنک  تمحر 

« .دنزومآ یم 

: دیامرف یم  اعد  هب  نانآ  قح  رد  رگید  ياج  رد   و 

(5)« یتّنـس یثیداحأ و  نووری  يدـعب و  نم  نوتأی  نیذـلا  لاق  كؤافلخ  نم  هّللا و  لوسر  ای  لیق  تاّرم ) ثالث   ) یئافلخ محرا  ّمهّللا   »
یم نم  زا  سپ  هک  یناسک  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  امـش  نانیـشناج  دش ، هتفگ  راب .) هس   ) نک تمحر  ارم  نانیـشناج  اراگدرورپ  »

« .دننک یم  تیاور  ارم  تنس  ثیداحا و  دنیآ و 

: تسا رتشیب  دباع  رازه  زا  وا  ماقم  هک  رتالاب ، نیا  زا  یشاداپ  هچ   و 

(6)« دباع فلأ  نم  لضفأ  انتعیش  بولق  هب  دّدشی  انثیدحل  هیاوّرلا   »

« .تسا رتهب  دباع  رازه  زا  دزاس  مکحم  نادب  ار  نامنایعیش  ياه  لد  دنک و  تیاور  ار  ام  ثیداحا  هک  یسک   »

دسیون یم  يرگید  بلق  رد  ار  ینامیا  نآ ، هلیـسوب  دنوادخ  دیوگ و  یم  ینخـس  يدرم  انامه  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
(65 «) .دنوش یم  هدیزرمآ  ود  ره  هدنونش  مه  هدنیوگ و  مه  نیاربانب 

ص 510.  / ج 11 هیمالسالا ، هبتکملا  پاچ  هعیشلا ،  لیاسو  ( 65

18 ص :

ص 17.  / ج 2 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 59 - 1
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ص 398.  / ج 11 هیمالسالا ، هبتکملا  پاچ  هعیشلا ، لیاسو  ( 60 - 2
ص 448.  / نامه ( 61 - 3

ص 281.  / ج 2 هایحلا ، ( 62 - 4
.كردم نامه  ( 63 - 5

ملعلاهفص باب   / ج 1 یفاک ، لوصا  ( 64 - 6
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تجح مامتا  يارب  غیلبت  - 16

تجح مامتا  يارب  غیلبت  غیلبت »  نآرق و 

لاعتم دنوادخ  .میتشادن  يا  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  ام  دـنیوگن : ًادـعب  هکنیا  ات  نارفاک ، ناراکهنگ و  هب  تسا  یتّجح  مامتا  غیلبت ،  
: دیامرف یم  نآرق  رد 

(1)« ریذن اهیف  الخ  ّالا  هّما  نم  نا  و   »

« .تسا هدوب  ییامنهار  هدنناسرت و  ناشنایم  رد  هکنآ  رگم  هتشادن ، دوجو  یتما  چیه   »

(2)« ًالوسر ثعبن  یّتح  نیبّذعم  اّنک  ام  و   »

لوسر نآ  نامرف  هب  وا  یلو  میـشاب  هدناسر  وا  هب  ار  یهلا  ماکحا  هداتـسرف و  يربمایپ  هکنیا  رگم  مینک ، یمن  باذع  ار  سک  چیه  ام   »
« .دشاب هدرکن  لمع 

(3)« يزخن ّلذن و  نأ  لبق  نم  کتایا  عبتنف  ًالوسر  انیلا  تلسرأ  الول  اّنبر  اولاقل  هلبق  نم  باذعب  مهانکلهأ  ول  و   »

ام يارب  ارچ  اراگدرورپ  دـنتفگ : یم  ادـخ  هب  دـندش ، یم  باذـع  یموق  یلوسر ، ندـش  هداتـسرف  زا  لبق  هک  دوب  یم  هنوگنیا  رگا  و   »
».؟ میوشن یّتلذ  يراوخ و  نینچ  راچد  مینک و  يوریپ  وا  زا  ات  يداتسرفن  يربمایپ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دنک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  باتک  لها  هب  باطخ  دنوادخ   

ریذن و ریشب و  مکءاج  دقف  ریذن  ریشب و ال  نم  انءاج  ام  اولوقت  نأ  لسرلا  نم  هرتف  یلع  مکل  نّیبی  انلوسر  مکءاج  دق  باتکلا  لها  ای   »
(4)« ریدق یش  لک  یلع  هَّللا 

یلوسر ام  يارب  دیئوگن  ات  دنک ، نایب  ار  نید  قیاقح  امـش  يارب  ات  دمآ  ام  لوسر  تشادـن  دوجو  يربمایپ  هک  ینامز  باتک  لها  يا   »
« .تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دمآ و  لوسر  نآ  سپ  دماین ، دشاب  ادخ  باذع  زا  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  هک 

(70 «) لسّرلا دعب  هجح  هَّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل   »

یتّجح هنوگچیه  دننک ، یهجوت  یب  ناغلبم  راذـنا  هب  دـنریذپن و  ار  ادـخ  نید  رگا  ناشیدـنادب  نارفاک و  هک  تسا  تروص  نیا  رد   و 
.تخوس دنهاوخ  یهلا  رهق  شتآ  رد  دیدرت  نودب  تشاد و  دنهاوخن  لاعتم  يادخ  دزن 

.165  / ءاسن ( 70

19 ص :
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.24/ رطاف ( 66 - 1
.15  / ءارسا ( 67 - 2
.134  / هط ( 68 - 3
.19/ هدئام ( 69 - 4
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غیلبت رد  ناکم  رصنع  - 17

غیلبت رد  ناکم  رصنع  غیلبت »  نآرق و 

نوچمه ییاه  ناکم  .تشاد  دهاوخ  يرتشیب  ریثأت  بسانم  ياه  ناکم  رد  ناگدنب ، هب  یهلا  تاروتسد  ندناسر  ینید و  لیاسم  غیلبت   
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  غیلبت  يارب  اه  ناکم  نیرتبسانم  نیرتهب و  دوش ، یم  رازگرب  اجنآ  رد  جح  گرزب  مسارم  هک  هکم ،» »
نایم رد  تافرع ، نابایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما.دندناسر  یم  مدرم  هب  ار  شیوخ  یمالـسا  توعد  ادخ و  مایپ  جـح  مایا  رد  هلآو 

دوخ فرط  راهچ  هب  ور  داتسیا و  یم  نایجاح  هوبنا 

: دومرف یم  راب  هس  فرط  ره  رد  درک و  یم 

(1)« هه ّمث  یلع  نبدّمحم  ّمث  نیسحلا  نب  ّیلع  ّمث  نیسحلا  نسحلا و  ّمث  بلاطیبا  نب  یلع  ّمث  مامالا  ناک  هَّللا  لوسر  سانلا  اهیا   »

یلع نبدمحم  سپس  نیسحلا ، نب  یلع  سپس  نیسح ، نسح و  سپـس  بلاطیبا ، نب  یلع  وا ، زا  دعب  دوب  ربمایپ  امـش ، ربهر  مدرم  يا   »
« .متسه نم  ًالعف  و 

ماما رب  هک  ار  ملاظ  تموکح  تایانج  دننک و  يرادازع  وا  يارب  ینم »  » نیمزرس رد  لاس  هد  هک  دومرف  تیـصو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   
.(2) دنیوگب هدش ، دراو  ناشیا  تیب  لها  و 

.دندرک یم  غیلبت  توالت و  ار  نآرق  تایآ  دنتسشن و  یم  لیعامسا  رجح  رد  هبعک  رانک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   

يارب ار  دیزی  تایانج  دوخ و  تلاسر  دنیایب و  نایجاح  ات  دنام  هکم  رد  هام  دـنچ  البرک ، هب  تکرح  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   
هفوک و يوس  هب  نآ  زا  سپ  دـنناسرب و  دوخ  هقطنم  مدرم  هب  ار  ماما  مایپ  نانآ  زا  کی  ره  ات  دـنک  نایب  ادـخ  هناخ  ناگدـننک  تراـیز 

.دومن تکرح  البرک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دنا  هدوب  مه  هارمه  ربنم  دجسم و  خیرات ، لوط  رد  .تسا  غیلبت  يارب  بسانم  ناکم  دجسم ،  

(3)« يده یلع  ّلدت  هملک  وا  يدر ء ...  نع  هّدرت  هملک  عمسی  نامّثلا ...  يدحا  باصا  دجسملا  یلا  فلتخا  نم   »

زاب یتسپ  زا  ار  وا  هک  دونش  یم  يا  هملک  هکنآ  یکی  دیـسر ، دهاوخ  زیچ  تشه  زا  یکی  هب  دنک  دمآ  تفر و  دجـسم  هب  هک  یـسک   »
« .دنک یم  ییامنهار  تیاده  هب  ای  دراد  یم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسادخ  تمحر  ببس  نآ  ياهروتسد  نآرق و  يریگدایو  دجسم  رد  روضح   

مهتیـشغ هنیکـسلا و  مـهیلع  تـلّزنت  ّـالا  مـهنیب  هنوسرادـتی  هَّللا و  باـتک  نوـلتی  یلاـعت  هَّللا  دـجاسم  نـم  دجـسم  یف  موـق  سلج  اـم   »
(4)« همحّرلا
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رارق یسررب  دروم  دوخ  نیب  ار  نآ  دنناوخ و  یم  ار  ادخ  باتک  هکیلاح  رد  دننیشن  یمن  ادخ  دجاسم  زا  يدجـسم  رد  یهورگ  چیه   »
« .دریگ یم  ارف  تمحر  ار  نانآ  دیآ و  یم  دورف  شمارآ  نانآ  رب  هکنیا  رگم  دنهد  یم 

20 ص :

ص 466.  / ج 4 یفاک ، عورف  ( 71 - 1
.مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یناگدنز  ص 326  ج 7 / خیراوتلا ، خسان  ( 72 - 2

ص 357.  / ج 3 لئاسولا ، كردتسم  ( 73 - 3

ص 363.  / ج 3 لئاسولا ، كردتسم  ( 74 - 4
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.دننارتسگ یم  دجاسم  رد  نآرق  نیملعتم  يارب  ار  دوخ  ياه  لاب  ادخ  هکئالم   

یناکم سپ   (1)« تسا وغل  اهنیا  ریغ  يارب  دجسمرد  یتسشن  ره  .تسا و  شناد  يریگدای  ادخ و  دای  زامن ، هماقا  يارب  دجـسم  دوجو   »
.تسا یهلا  ماکحا  ندناسر  يارب  بسانم 

رد  » (2)« سانلا تفا  دجسملا و  یف  سلجا  : » دیامرف یم  بلغت  نب  نابا  مان  هب  شزاتمم  نادرگاش  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   
« .هدب اوتف  مدرم  يارب  نیشنب و  دجسم 

رگید ياه  ناکم  زا  دناوت  یم  غّلبم  .تسا  رتشیب  اهنآ  رد  غیلبت  هنیمز  هچرگ  تسین ، اه  ناکم  نیا  هب  رـصحنم  ینید  لیاسم  غیلبت  هتبلا   
هک يرادازع  میحرت و  سلاجم  گنج ،  ياه  ههبج  اه ، ناگداپ  دننام : ییاه  ناکم  .دیوج  دوس  شیوخ  یهلا  فده  هب  ندیسر  يارب 

لثم یشزومآ  ياه  ناکم  دننک ، یم  تکرـش  نآ  رد  یبهذم ، ریغ  یبهذم و  مدرم  فلتخم  ياهرـشق  ًالومعم  دنتـسه و  رکذ  سلاجم 
ره یلک  روطب  اه و  ناتسریبد  یلاع ، سرادم  اه ، هاگشناد 

.دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رد  ادخ  نانخس  ندینش  يارب  يدارفا  هک  یناکم 

.دراد یمهم  شقن  نآ  ریثأت  غیلبت و  رد  طیحم ، توکس  تعسو و  رون ، امرگ ، امرس و  دننام  یلیاسم  تیاعر  هک  تسا  نشور   

غیلبت رد  نامز  رصنع  - 18

غیلبت رد  نامز  رصنع  غیلبت »  نآرق و 

.دومن هجوت  نآ  هب  دیاب  دراد و  ّتیمها  نآ ، ناکم  نوچمه  غیلبت  نامز   

هک دنک  باختنا  نتفگ  نخس  يارب  ار  ینامز  دیاب  وا  .تسا  غّلبم  تیقفوم  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  غیلبت ، يارب  بسانم  نامز  باختنا   
اهنت هن  ناجیه  و  یگلـصوح ، یب  یگتـسخ ، یگنـشت ، یگنـسرگ ، نامز  رد  یهلا  ماکحا  نتفگ  ینارنخـس و  دنـشاب ، هدامآ  نیبطاخم 

دـشاب مهارف  طیارـش  هک  دـیوگب  ینامز  رد  ار  شنانخـس  دـیاب  غّلبم  .تشاذـگ  دـهاوخ  نانآ  رب  زین  یفنم  تاریثأت  هکلب  تسین ، دـیفم 
.دیسر دهاوخن  هجیتن  هب  هنرگو 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(3)« هضرأ ریغب  عراّزلاک  اهعاینا  تقو  ریغل  هرمّثلا  ینتجم  و   »

« تسا هدرک  تشک  يرگید  صخش  نیمز  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنیچب  شندیسر  زا  لبق  ار  هویم  هک  یسک   »

21 ص :

ص 371.  / ج 3 لئاسولا ، كردتسم  ( 75 - 1
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  باحصا  رکذ  ص 166 ،  / ج 2 لامالا ، یهتنم  ( 76 - 2
ص 315.  / ج 1 هایحلا ، ( 77 - 3
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.(1) درب دهاوخن  يا  هرهب  دوخ  تشک  زا  دنک  یگدیسر  نآ  يرایبآ  تعارز و  هب  دنامب و  لحم  نآ  رد  دناوت  یمن  نوچ  اذل   

.درب یپ  یغیلبت  ياهدروخرب  رد  ًاصوصخ  اهراک ، رد  نامز  شقن  هب  ناوت  یم  نیموصعم  ياهاعد  نآرق و  تایآ  هب  يرظن  اب   

، نآرق نداتسرف  ورف  يارب  نامز ، نیا  باختنا   (2)« ردقلا هلیل  یف  هانلزنأ  ّانا   » .تسا هدومرف  لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  لاعتم  دنوادخ   
هام ادـخ ، ینامهیم  هام  .تسا  هتفرگ  رارق  ناضمر  كرابم  هام  ینعی  نامز ، نیرتهب  رد  زین  ردـق »  » بش اریز  .دـیازفا  یم  نآ  ّتیمها  رب 

.دنهد یم  باوث  زین  وا  باوخ  هب  نمؤم و  ناسنا  ياه  سفن  هب  نآ  رد  هک  یهام  ناهانگ و  شزرمآ  نارفغ و 

(3)« نیکرشملا نع  ضرعا  رمؤت و  امب  عدصاف   » هک تسا  هدش  لزان  هیآ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب  زا  سپ  لاس  هس   

« .نادرگب يور  ناکرشم ، زا  ناسرب و  مدرم  هب  دنلب  يادص  اب  يا ، هدش  هداد  روتسد  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ام  لوسر  يا   »

نارفاک زا  يرود  ادخ و  نید  ياراکـشآ  مالعا  يارب  طیارـش  هنیمز و  نآ ، زا  لبق  هک  دهد  یم  ناشن  لاس ، هس  زا  سپ  هیآ  نیا  لوزن   
.تسا هدوبن  ناکرشم  و 

هدافتـسا مارح  ياـه  هاـم  زا  ترـضح  دـندرک ، یم  يریگولج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  غیلبت  زا  شیرق  راّـفک  هک  یناـمز  رد   
یم توعد  مالسا  نید  هب  ار  مدرم  دنداتسیا و  یم  يدنلب  رب  دندش ، یم  رضاح  زاجْملا  يِذ  هنِْجم و  ظاکُع ، لثم  ییاهرازاب  رد  هدرک ،

.دیسر یمن  ترضح  هب  يا  همدص  دوب و  مارح  اه  هام  نیا  رد  يزیرنوخ  گنج و  راّفک ، داقتعا  ربانب  اریز  . (4) دندرک

دیع ای  هفرع  زور   ) جح زور  نیرتگرزب  رد  دندوب ، هدرک  ادیپ  تردق  ناناملسم  هک  ینامز  ترجه ، مهن  لاس  ینعی  دعب ، نایلاس  زین ،  و 
.دوش یم  باختنا  نیکرشم  ياه  نامیپ  ياغلا  زور  و  تئارب »  » زور ناونعب  دنوش  یم  عمج  هکم  رد  مدرم  همه  هک  نابرق )

(5)« هلوسر نیکرشملا و  نم  يرب ء  هَّللا  ّنأ  ربکالا  ّجحلا  موی  ساّنلا  یلا  هلوسر  هَّللا و  نم  ناذا  و   »

هکم زا  نایجاح  تشگزاب  ماگنه  ینعی  بسانم ، یناـمز  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يربهر  تیـالو و  مـالعا  يارب  هکناـنچ   
.دیدرگ باختنا 

(6)  « کبّر نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهیا  ای   »

.دوزفا یم  هلئسم  ّتیمها  رب  هتکن  نیمه  دوب و  يداع  ریغ  ینامز  ًالوا  اریز   

ياه ناسنا  هب  ترـضح  مایپ  دوب و  گرزب  رایـسب  دـندوب ، هدـمآ  فلتخم  قطانم  زا  هک  ینایجاح  دوجو  رطاخب  ییامهدرگ ، نآ  ًایناث   
.دیسر یم  يرتشیب 

22 ص :

ص 139.  / ج 3 ییوخ ، هغالبلا  جهن  حرش  ( 78 - 1
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.1/ ردق ( 79 - 2
.94/ رجح ( 80 - 3

ص 326.  / ج 1 تیدبا ، غورف  ( 81 - 4
.3  / هبوت ( 82 - 5

.67  / هدئام ( 83 - 6
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.دومن هدافتسا  فلتخم  ياه  نامز  زا  هناگی  يادخ  تابثا  لطاب و  نایادخ  یفن  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح   

(1)« نیلفالا ّبحا  لاق ال  لفأ  اّملف  ّیبر  اذه  لاق  ًابکوک  يأر  لیّللا  هیلع  ّنج  اّملف   »

نآ هکنآ  زا  سپ  تسا و  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : دـید و  ار  یناشخرد  هراتـس  میهاربا ، دـش ، رادـیدپ  کـیرات  بش  هک  یماـگنه   »
« .مرادن تسود  دنور  یم  نیب  زا  هک  ار  ییاهزیچ  نم  دومرف : درک  بورغ  هراتس 

نامز زا  هدافتـسا  اب  هنوگنیا  دومن و  رارکت  ار  نانخـس  نامه  دیـشروخ ، ندـید  اب  حبـص  ماگنه  ای  دـید و  ار  نابات  هام  یتقو  نینچمه   
ریذپ و لاوز  اتکی  يادـخ  زج  هب  زیچ  همه  هک  دـنک  تباث  تسناوت  داتفا ، یم  قافتا  اه  نامز  نیا  رد  هک  ییاه  هدـیدپ  بسانم و  ياه 

.تسا یندشدوبان 

ار ناـیطبق  دـیع  زور  ینعی  تنیز ،»  » زور وا ، نارگوداـج  نوـعرف و  هب  یهلا  هزجعم  نداد  ناـشن  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح   
: تفگ نوعرف  هب  دومن و  باختنا 

(2)« ًیحض ساّنلا  رشحی  نأ  هنیّزلا و  موی  مکدعوم   »

« .دنیایب نوریب  اشامت  يارب  مدرم  همه  هک  رهظ  ماگنه  هب  مهنآ  دشاب و  تنیز  زور  امش  ام و  هدعو   »

هاشداپ يارب  رگید  راب  دـندوب و  ینادـنز  يو  اـب  هک  يرفن  ود  يارب  راـبکی  .دومن  باوخ  ریبعت  راـبود  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح   
، باوخ ریبعت  زا  لبق  لوا  دروم  رد  .دوب  توافتم  مادـک  ره  رد  غیلبت  نامز  اّما  .دـید  بسانم  غیلبت ، يارب  ار  هنیمز  رابود ، ره  رد  .رـصم 
هب هک  يزاین  رطاخب  دوب و  هدرک  بسک  هک  يداـمتعا  تیبوبحم و  رطاـخ  هب  دـندوب و  هدروآ  يور  وا  هب  ینادـنز  ود  اریز  دومن ، غیلبت 

.دنداد یم  شوگ  لد  ناج و  اب  ار  شنانخس  دنتشاد  فسوی 

.دراد رتشیب  ار  یغیلبت  نانخس  ندینش  یگدامآ  تسا و  مرن  شلد  ینادنز  ناسنا  نیا  زا  هتشذگ 

: دومرف دومن و  غیلبت  لاعتم  يادخ  یگناگی  زا  لّصفم  روطب  یمارآ و  هب  باوخ  ریبعت  زا  لبق  ترضح  نیاربانب   

لزنأ ام  مکؤابآ  متنأ و  اهومتیمـس  ًءامـسا  ّالا  هنود  نم  نودـبعت  ام  .راّهقلا  دـحاولا  هَّللا  ما  ریخ  نوقّرفتم  بابرأء  نجّـسلا  یبحاص  ای   »
(3)« نوملعی سانلا ال  رثکأ  ّنکل  مّیقلا و  نیّدلا  کلذ  هاّیا  ّالا  اودبعت  ّالأ  رمأ  هَّلل  ّالا  مکحلا  نا  ناطلس  نم  اهب  هَّللا 

هناگی يادخ  ای  دنرترثؤم  شنیرفآ  ماظن  رد  هنعارف ) ناتب و  دننام   ) تقیقح نودب  هدنکارپ و  نایادـخ  ایآ  نم ، ینادـنز  هارمه  ود  يا   »
دوـخ و هک  تسا  ینعم  یب  یظاـفلا  تقیقح و  یب  ییاـه  مسا  دـیتسرپ  یم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  هـک ) دـینادب  ( ؟ ملاـع هـمه  رب  طلـسم  و 
ار وا  زا  ریغ  هک  هداد  نامرف  تسادـخ ، نآ  زا  اهنت  مکح  تسا ، هدرکن  لزاـن  نآ  يارب  یلیلد  چـیه  دـنوادخ  دـیا و  هتخاـس  ناتناردـپ 

« .دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  تساجرب  اپ  نید  نیا  دیتسرپن ،

دوخ یهانگ  یب  تابثا  یپ  رد  نآ  زا  سپ  دومن و  ریبعت  ارنآ  هلـصافالب  باوخ ، ندینـش  زا  سپ  دـندرب ، هاش  دزن  ار  يو  هک  ینامز  اما   
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دوب رسدوخ  یهاش  وا ، بطاخم  اریز  .تفگ  نخس  هراما  سفن  زا  دمآ و  رب 

23 ص :

.76  / ماعنا ( 84 - 1
.59  / هط ( 85 - 2

.39،40  / فسوی ( 86 - 3
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.دش یم  یگنسرگ  یطحق و  مدرم و  هب  ناوارف  تامدص  شا  هجیتن  هک  دوشن  ریبعت  شباوخ  دنک و  درط  ار  ترضح  تشاد  لامتحا  و 

اّما دناوخب ، ار  شیوخ  يادخ  دناوت  یم  ناسنا  ینامز  ره  هچرگ  .دراد  یصاخ  ياه  نامز  دنوادخ ، زا  يزیچ  نتـساوخ  ندرک و  اعد   
هب مالـسا  رفک و  رگـشل  يریگرد  ماگنه  ردـق و  ياـه  بش  هعمج ، ياـه  بش  رحـس ، نوچمه  صوصخم  ياـه  ناـمز  رد  لـمع  نیا 

.تسا رتکیدزن  تباجا 

انابأ ای  : » دنتفگ وا  هب  دنداتفا و  ردپ  ياپ  هب  فسوی ، یتمالس  ربخ  ندروآ  رصم و  زا  نتشگزاب  زا  سپ  بوقعی ، نادنزرف  هک  یماگنه   
فوس : » دومرف مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  دـشخبب ،» ار  ام  ياـهاطخ  ناـهانگ و  اـت  هاوخب  ادـخ  زا  ردـپ  يا   » (1)« انبونذ انلرفغتسا 

« .تساوخ مهاوخ  ششخب  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  يدوزب   » (2)« مکل رفغتسأ 

ینعی رتبـسانم  ینامز  يارب  ار  اعد  نیا  هکلب  .شخبب  ارناـنآ  ادـنوادخ ! دومرفن : هظحل  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  يرآ   
.(3) تشاذگ تسا  رتهب  هبوت  شریذپ  اعد و  تباجا  يارب  هک  هعمج  بش  ناهاگرحس 

تمارک میرم  ترـضح  هب  گرزب  يادخ  هک  دومن  بلط  تشرـس  كاپ  ینادنزرف  دنوادخ  زا  ینامز  زین  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  يایرکز   
یناتـسبات هویم  هک  هدومن  تمارک  میرم  هب  هک  ییادخ  تسادخ و  تمحر  نامز  هک  دـیمهف  وا.دوب  هداد  ینامـسآ  قزر  وا  هب  هدومن و 

.تشگ دهاوخ  زین  وا  لاح  لماش  شتمحر  دهد ، یم  وا  هب  ناتسبات  رد  ار  یناتسمز  هویم  ناتسمز و  رد  ار 

(4)« ءاعّدلا عیمس  ّکنا  ًهّبیط  ًهّیّرذ  کنّدل  نم  یل  به  ّبر  لاق  ّهبر  ایرکز  اعد  کلانه   »

دنداد یم  يدایز  ياهب  تایبدا  هب  ناتسبرع ، هریزج  هبش  رد  هک  ینامز  .تسا  هدوب  دوخ  نامز  بسانم  کی  ره  زین  ناربمایپ  تازجعم   
هبعک راوید  رب  ار  ناشراعشا  دنتشاد و  مدرم  نیب  رد  یصاخ  تلزنم  هاگیاج و  دنتفگ ، یم  نخس  غیلب  حیـصف و  هک  یناسک  نابیدا و  و 
یتح تسناوتن  يرـشب  چیه  تغالب ، تحاصف و  يوتحم و  رظن  زا  هک  دندمآ  ینآرق  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دندرک ، یم  نازیوآ 

.دروایب ارنآ  لثم  هیآ  کی 

هزجعم اب  ترـضح  دوب ، مدرم  هجوت  دروم  يرگوداج  دندوب و  حرطم  دایز  نارگوداج ،  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد   
.دندرک غیلبت  ادخ  نید  زا  اهدژا  هب  اصع  لیدبت 

هزجعم تشاد ، ّتیمها  رایـسب  اه  يرامیب  نامرد  دوب و  یکـشزپ  ملع  تفرـشیپ  ناـمز  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ناـمز  رد   و 
.دوب نامرد  یب  ياه  ضرم  روک و  هب  ندادافش  هدرم و  ندرک  هدنز  ترضح ،

ترـضح .دوب  هجوت  دروم  تشاد و  یناوارف  جاور  مدرم  نیب  رد  باوخ  ریبعت  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نامز  رد  نینچمه   و 
.دندوب باوخ  هدننک  ریبعت  نیرتوگتسار  نیرتهب و 

هجحلا يذ  هام  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لمع  یغیلبت ، ياه  تکرح  رد  نامز  شقن  هب  ادخ  يایلوا  هجوت  زا  رگید  هنومن   
هرمع هب  هتشاذگ ، مامت  همین  ار  جح  لامعا  .دنتفرگ  هکم  زا  جورخ  هب  میمصت 
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24 ص :

.98  / فسوی ( 87 - 1

.97  / فسوی ( 88 - 2
.هعمج زور  بش و  تلیضف  / نانجلا حیتافم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ( 89 - 3

.38  / نارمع لآ  ( 90 - 4
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ياهزور زا  یکی  هک  هجحلا ، يذ  متـشه  زور  رد  دندش و  ّلُِحم  هورم  افـص و  نیب  یعـس  ادخ و  هناخ  فاوط  زا  سپ  دندرک و  لودع 
سکچیه دنوش و  یم  عمج  همه  هک  دراد  ّتیمها  تهج  نیا  زا  زور  نیا  باختنا  . (1) دندرک تکرح  قارع  يوس  هب  تسا  جح  مهم 

زا

.دوش یمن  جراخ  هکم 

.درب یپ  رتشیب  غیلبت  ریثأت  رد  نامز  شقن  ّتیمها  هب  ناوت  یم  تسا  هدیسر  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  ییاهاعد  رد  تقد  اب   

، ناملسم صخش  .درادن  تبسانم  ینالوط  ياهاعد  اب  نامز ، اریز  .دنرـصتخمو  هاتوک  رایـسب  راطفا ، ياهاعد  ناضمر ، كرابم  هام  رد   
: دننام هاتوک ، ییاعد  ندناوخ  اب  دهاوخ  یم  نونکاو  هدوب  راد  هزور  ار  یتاعاس 

.دنک یم  راطفا  ار  دوخ  هزور  . (2)« نیمحاّرلا محرأ  ای  اّنم  لّبقتف  انلّکوت  کیلع  انرطفا و  کقزر  یلع  انمص و  کل  مهّللا   »

.دراد دوجو  گرزب  يادخ  اب  زاین  زار و  اعد و  يارب  يرتشیب  یگدامآ  حبص ، ناذا  زا  لبق  اریز  تسا  ینالوط  رحس  ياعد  اما   

نآ ناتـساد  دیـشاب  هدینـش  دـیاش  .دوش  یم  نید  زا  مدرم  رفنت  بجوم  دوشن  هتفرگ  رظن  رد  بسانم  نامز  ینید  لـیاسم  غیلبت  رد  رگا   
وا هب  سورع  هکنیا  اـت  داد  همادا  ردـقنآ  ار  راـک  نیا  دیـسرپ و  یم  ار  شدـیاقع  لوـصا  سورع ، زا  فاـفز ، بش  رد  هـک  ار  یـصخش 

« .دراد یماقم  هتکن  ره  ییاج و  نخس  ره   » لاح ره  هب  ربق .!!؟ لوا  بش  ای  تسا  یسورع  لوا  بش  مناد  یمن  تفگ :

هام دننام  فلتخم  ياه  نامز  يارب  دیاب  .دبلط  یم  ار  یـصاخ  دروخ  رب  دـنک و  یم  قرف  فلتخم  ياه  نامز  رد  مدرم  یحور  تالاح   
تقو رد  یـشرافس  ینخـس و  ره  اریز  دوش  هئارا  بسانم  بلاطم  مدرم ، يازع  ای  يداش و  مایا  ّجـح ، مایا  ناضمر ، كرابم  هام  مرحم ،

.دراد ریثأت  شدوخ  بسانم 

يوقت تلادع و  هب  شرافـس  يارب  نامز  نیرتهب  دـنعمج ، وا  درگادرگ  ناسنا  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  هک  یماگنه  گرم ، تاظحل   
يارب يرتشیب  یگداـمآ  یناور  یحور و  رظن  زا  دـنرثأتم و  يو  گرم  یکیدزن  رطاـخب  صخـش ، ناـیفارطا  هظحل ، نیا  رد  اریز  تسا ،

.دنراد يو  نانخس  نتفریذپ 

زا هک  اجنآ  .تسا  یتسرپاتکی  هب  شرافـس  عقاو  رد  گرم ، زا  لـبق  تاـظحل  رد  شنادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  لاؤس   
لیعامـسا و میهاربا و  تناردپ  وت و  يادخ  هک  دنهد  یم  باوج  نانآ  دیتسرپ ؟ یم  ار  یـسک  هچ  نم  زا  سپ  .دـسرپ  یم  شنادـنزرف 

.تسا دحاو  يادخ  نامه  هک  ار ، قاحسا 

لیعمـسا و میهاربا و  کئابآ  هلا  کهلا و  دـبعن  اولاق  يدـعب  نم  نودـبعت  اـم  هینبل  لاـق  ذا  توملا  بوقعی  رـضح  ذا  ءادهـش  متنک  ما   »
(93 «) نوملسم هل  نحن  ًادحاو و  ًاهلا  قحسا 

.تسا غیلبت  رد  نامز  ریثأت  زا  يا  هنومن  زین  لزنم  زا  رفاسم  جورخ  نامز  رد  يوقت  هب  شرافس   
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.133  / هرقب ( 93

25 ص :

.البرک يوس  هب  هکم  زا  ادهشلادیس  ترضح  هب  هجوت  نایب  رد  مشش  لصف  لامالا /  یهتنم  ( 91 - 1
.ناضمر هام  ياهبش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  ( 92 - 2
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يراتفرگ رقف و  نامز  رد  دّقفت  - 19

يراتفرگ رقف و  نامز  رد  دّقفت  غیلبت »  نآرق و 

کی زا  هک  یـشوخ  هرطاخ  رطاخ  هب  تفگ : دوب ، شتـسدب  وا  نامرد  هک  یکـشزپ  .دش  ضیرم  یغیلبت ، هقطنم  رد  نویناحور  زا  یکی 
هدـش و نیتزول  يرامیب  راچد  مدوب  تسرپرـس  یب  ریقف و  هکیلاح  رد  یکدوکرد  تفگ : وا  .منک  یم  کمک  ناشیا  هب  مراد  یناـحور 
هک یناتـسرامیب  رد  يداـبآزوریف ، هَّللاـهیآ  ماـن  هب  یناـحور ، کـی  يدـیماان ، درد و  تلاـح  نآ  رد  بش  ياـه  همین  رد  .مدوب  يرتسب 

.داد نم  هب  یلایر  کی 2  دیشک و  مرس  رب  یتسد  .دمآ  مندید  هب  دوب  نآ  سسؤم  شدوخ 

یب رقف و  نامز  رد  تبحم  يرآ  .ما  هدربن  داـی  زا  ار  هرطاـخ  نآ  ینیریـش  معط  زونه  اـّما  درذـگ  یم  هعقاو  نآ  زا  لاـس  ناـیلاس  نونکا 
.دنک یم  دوخ  ریسا  ار  ناسنا  اه  لاس  یسک ،

متـشادن و يروای  هک  درک  تیامح  نم  زا  ینامز  رد  هجیدخ  دومرف : یم  هجیدـخ  ترـضح  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر   
دوب زاس  تشونرس  رایسب  نامز  نآ  رد  وا  ياه  کمک 

غیلبت رازبا  - 20

غیلبت رازبا  غیلبت »  نآرق و 

.تسا نخس »  » و ملق » ، » نارگید اب  طابترا  هلیسو  نیرت  مهم  دومن و  رارقرب  طابترا  بطاخم  اب  ادتبا  دیاب  مایپ ، ندناسر  يارب   

: تسا هدومرف  هدرک و  دای  دنگوس  ملق »  » هب ملق » هروس   » رد دنوادخ   

« دنراگن یم  نادب  هچنآ  ملق و  هب  مسق   » (1)« نورطسی ام  ملقلا و  ن و   »

.داهن یم  دوخ  شوگ  تشپ  ار  ملق  یهاگ  تشاد و  هارمه  هب  ملق  هشیمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

.دنا هتشاذگ  شیامن  هب  رهش  ياه  نادیم  رد  ار  ملق  همسجم  یمالسا ، دالب  زا  یضعب  رد   

ملع دوبن ، ملق  رگا  .دراد  ییازسب  مهـس  رـشب  تفرـشیپ  رد  ملق ، .دنک  یم  لقتنم  هدنیآ  لسن  هب  ار  ینیگنـس  ِخیرات  کبـس ، ِملق  نیمه   
« .دینک ظفح  نتشون  ملق و  اب  ار  ملع  : » میناوخ یم  تایاور  رد  اذل  .دوبن و  دنس  زیچ ، چیه  يارب  دوبن و  هبرجت  دوبن ، خیرات  دوبن ،

نیا رد  اه  نآ  رکذ  يارب  یلاجم  هک  تسا  یبلاطم  تایاور  رد  یسیون ، حیرص  یسیوندنتسم و  یسیون ، ناور  یـسیونشوخ ، هب  عجار   
.تسین هتشون 

تیادـه يدایز  ياه  ناسنا  اه ، هتـشون  نآ  اب  هک  ار  ینید  ملاع  کی  ياه  هتـشون  شزرا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر   
: دیامرف یم  دناد و  یم  رترب  نادیهش  نوخ  زا  دنوش ،
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(2)« ءادهشلا ءامد  یلع  ءاملعلا  دادم  حجریف  ءادهّشلا  ءامدب  ءاملعلا  دادم  نّزو  همایقلا  موی  ناک  اذا   »

26 ص :

.1  / ملق ( 94 - 1
ص 16.  / ج 2 ءافولاهسسوم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 95 - 2
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« .دبای یم  يرترب  نادیهش  نوخ  رب  بکرم  نآ  دوش ، هدیجنس  نادیهش  نوخ  اب  نادنمشناد  ملق  بّکرم  تمایق  زور  رد  هک  یماگنه   »

.دنک یم  يرورپ  دیهـش  هک  تسا  ملاع  ملق  نیمه  اریز  دشاب  رتدنمـشزرا  دیهـش  نوخ  زا  ملاع  هتـشون  ملق و  هک  درادـن  یبجعت  يرآ   
.تسا ملاع  دادم  هرمث  زین  شتداهش  داهجو و  ادخ  هار  رد  دهاجم  کی  تکرح  سپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(1)« ملقلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ّنا   »

« .دوب ملق  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  لوا   »

رصحنم اهنت  غیلبت ، تسا و  هدرک  ادیپ  یـصاخ  هاگیاج  غیلبت ، رد  میقتـسم  ریغ  ياقلا  شور  رنه و  زا  هدافتـسا  زورما  ناهج  رد  هچرگ   
بوخ ینارنخس  کی  .دشاب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  ینارنخس ، هک  تسین  هنوگنیا  اّما  .تسین  باتک  هلاقم و  نتشون  ینارنخس و  رد 

رد دوخ  هطلس  تحت  ینارنخـس  لوط  رد  ار  نابطاخم  راکفا  شیامن  ای  ملیف  کی  دننامه  دنک و  تباقر  يرنه  ياه  شور  اب  دناوت  یم 
.دشاب رادروخرب  مزال  طیارش  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دروآ ،

نخس ملق و  بادآ  - 21

نخس ملق و  بادآ  غیلبت »  نآرق و 

ادخ مان  اب  عورش  . 1 

وا مان  اب  نخـس  دـیاب  سپ  دراد ، وا  تساوخ  هب  مامت  یگتـسب  یلمع  ره  رد  قیفوت  تسادـخ و  يراک  ره  رد  یعقاو  رثؤم  هک  اجنآ  زا   
.تشاد دهاوخ  مدرم  رب  یتبثم  ریثأت  هتفای و  یهلا  هناوتشپ  مالک  بیترت  نیدب  هک  دوش ، زاغآ 

؛ دنک عورش  ادخ  مان  اب  ار  شنخس  مایپ و  هک  دوب  نیا  درک  تفایرد  دنوادخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يروتسد  نیلوا   

(2)« قلخ يّذلا  ّکبر  مساب  أرقا   »

« .دیرفآ هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب   »

27 ص :

ص 313. ج 57 / هیمالسالاهبتکملا ، پاچ  ، راونالا راحب  ( 96 - 1
.1  / قلع ( 97 - 2
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(1)« اهب هتوص  عفری  میحّرلا و  نمحّرلا  هَّللا  مسبب  رهجی  هَّللا  لوسر  ناک   »

« .دندومن یم  يراج  نابز  رب  دنلب  يادص  اب  ار  نآ  دندرک و  یم  راکشآ  ار  ادخ  مان  هراومه  ربمایپ ،  »

.تسا هدش  یم  عورش  ادخ  مان  اب  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  همان   

دتسرف یم  شیارب  دهده  طسوت  يا  همان  هناگی ، يادخ  شتسرپ  هب  أبـس  هکلم  سیقلب »  » توعد يارب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح   
؛ تسادخ مان  شزاغآ  هک 

(2)« میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  ّهنا  نامیلس و  نم  ّهنا   »

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

(3)« رتبا وهف  هَّللا  مساب  هیف  أدبی  مل  لاب  يذ  رما  ّلک   »

.دیسر دهاوخن  وکین  ماجنا  هب  دوشن  زاغآ  ادخ  مان  اب  هک  یّمهم  راک  ره   

هب هناضرتعم  باطخ  شدـنت و  نحل  رطاخ  هب  هک  هبوت »  » هروس زا  ریغ  دـنوش  یم  زاـغآ  ادـخ  ماـن  اـب  همه  نآرق  كراـبم  ياـه  هروس   
.(4) تسین بسانم  تئارب »  » مالعا اب  تسا  تمحر »  » هناشن هک  ادخ  مان  اریز  درادن ، هَّللا » مسب  ، » راّفک

، دندرک یم  عورـش  قلخ  ادخ و  مان  هب  هک  نانآ  ای  هاش ، ادخ و  مان  هب  هک  یناسک  سپ  .دروآ  دیابن  ار  يرگید  ِمان  ادـخ ، مان  رانک  رد   
.دنا هدوب  كرشم  ود  ره 

: دسیون یم  نینچ  یلعا »  » هروس ریسفت  رد  هر »  » يرهطم دیهش   

؛ تسا دیحوت  ادخ ، مان  اب  اهنت  و  كرش ، ادخ  ریغ  ادخ و  مان  اب  رفک و  ادخ  ریغ  مان  اب  ندرک  عورش   

« .راد هّزنم  ار  تا  هبترم  دنلب  راگدرورپ  مان   » (5)« یلعالا ّکبر  مسا  حّبس   »

(6)« مارکالا لالجلا و  يذ  ّکبر  مسا  كرابت   »

« .تسا تکرب  اب  شمان  تسا  تمارک  تّزع و  بحاص  هک  وت  راگدرورپ   »

یلیاـسم رد  هکلب  .تسین  ندـناوخ  نتفگ و  رد  رـصحنم  ادـخ  ماـن  يروآداـی  هک  دوش  یم  نشور  نآرق  فلتخم  تاـیآ  هب  هجوـت  اـب   
یسک رگا  دوش و  لالح  بسانم و  مسج  شرورپ  يارب  ماعط  نآ  ات  تخاس  يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  دیاب  زین  راکش  حبذ و  نوچمه 
تـسا مهم  مسج  ياذغ  يارب  ادـخ ، مان  يروآدای  هک  هنوگنامه  . (7) دوش یم  مارح  اذغ  نآ  دنکن  يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  ًادـمع 
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؛ دراد رایسب  تیمها  تسا  حور  ياذغ  هک  غیلبت  نخس و  يارب 

(8)« نینمؤم هتایاب  متنک  نا  هیلع  هَّللا  مسا  رکذ  اّمم  اولکف   »

« .دیروخب دش  دای  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  دیراد ، نامیا  ادخ  تایآ  هب  رگا  نانمؤم ، يا  امش  سپ   »

(9)« هیلع هَّللا  مسا  رکذی  مل  اّمم  اولکات  و ال   »

« .دیروخن هدشن ، هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  و   »

28 ص :

ص 82.  / ج 85 هیمالسالاهبتکملا ، پاچ  راونالاراحب ، ( 98 - 1
.30  / لمن ( 99 - 2

ص 16.  / ج 1 توریب ، هّیراجتلاهعبطملا  نازیملا ، ریسفت  ( 100 - 3
ص 273.  / ج 7 هنومن ، ریسفت  ( 101 - 4

.1  / یلعا ( 102 - 5
.78  / نمحرلا ( 103 - 6

هلئسم 2594. هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هلاسر  ( 104 - 7
.118  / ماعنا ( 105 - 8
.121  / ماعنا ( 106 - 9
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یهلا یحو  هب  لصتم  . 2 

هب یلاعت  كرابت و  يادـخ  هچنآ  هب  دـیاب  غّلبم  .دـشاب  یهلا  یحو  هب  لصتم  هکنیا  رگم  تسین  هابتـشا  زا  یلاخ  هاگچیه  ناسنا ، مـالک   
؛ تسا شیپ  رد  فارحنا  رطخ  هنرگو  تسا  میقتسم  طارص  نامه  هک  دیوج ، کسمت  تسا  هدومن  یحو  شراوگرزب  لوسر 

(1)« میقتسم طارص  یلع  ّکنا  کیلا  یحوا  يّذلاب  کسمتساف   »

« .یتسه تسار  هار  رب  وت  هک  نک  کسمت  هدش  یحو  وت  هب  هچنآ  هب  لوسر ! يا   »

؛ تسا رود  هب  سوه  يوه و  زا  دشاب  لصتم  یحو  عبنم  هب  هک  یمالک   

(2)« یحوی یحو  ّالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و   »

« .تسین ادخ  یحو  زج  يزیچ  وا  نخس  .دیوگ  یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  ام  لوسر   »

وا .تسین  ادخ  مالک  یتسرد  رد  يدـیدرت  کش و  هنوگچیه  اریز  دـیازفا  یم  نآ  ریثأت  رب  نآرق  كرابم  تایآ  اب  نخـس  ندوب  هارمه   
هچ وا  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  هک  دـناد  یم  سپ  .تسانـشآ  شقولخم  یحور  ياـیاوز  ماـمت  هب  تسا  ناـیناهج  ناـهج و  قلاـخ 
؛ تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نانخس  هاگ  هیکت  نآرق  اذل  .تسا  مزال  يروما 

(3)« نآرقلا اولتا  نا  نیملسملا و  نم  نوکا  نا  ترما   »

« .منک توالت  متّما ) رب   ) ار نآرق  مشاب و  وا  نامرف  میلست  اهنت  هک  ما  هتفای  روتسد  ادخ ) لوسر   ) نم  »

یهلا باتک  نیا  تیناقح  هب  نآرق  هروس  لوا 30  رد  هک  سب  نیمه  تیادـه ، غیلبت و  رد  نآ  شقن  نآرق و  ّتیمها  هب  ندرب  یپ  يارب   
؛ تسا هدش  هراشا 

(4)« نیقتملل ًيده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  ملا   »

« .تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  يدیدرت  چیه  نودب  باتک ، نیا   »

(5)« هب رذنتل  کیلا ...  لزنا  باتک  صملا   »

« .یناسرتب شباذع  تایآ  هب  ار  مدرم  ات  دش ...  لزان  وت  يارب  گرزب  یباتک  لوسر ! يا   »

قح هیاپ  رب  . 3 

؛ تسا نایدا  همه  مایپ  ییوگ ، قح  هدش و  لزان  قح  رب  نید  اریز  دشاب  قح  دیاب  غّلبم  مالک   
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.(6)« دهعلاب ءافولا  لدعلاب و  مکحلا  ّقحلا و  لوق  لاقف : نیّدلا ، عئارش  عیمج  نع  نیسحلا  نب  یلع  مامالا  لئس   »

تلادع و هب  مکح  قح و  نخس  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نید  عیارـش  هک  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یـصخش   »
« .نامیپ دهع و  هب  يافو 

.دشاب شررض  هب  هچرگ  تسا  قح  نتفگ  ناملسم  هفیظو   

29 ص :

.43  / فرخز ( 107 - 1
3 و4.  / مجن ( 108 - 2

91 و92.  / لمن ( 109 - 3
1 و2.  / هرقب ( 110 - 4

1 و2.  / فارعا ( 111 - 5
ص 50. ج 5 / همکحلا ، نازیم  ( 112 - 6
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« .دشاب نآ  رد  وت  كاله  هچرگ  وگب ، ار  قح   » (1)« ککاله هیف  ناک  نا  قحلا و  لق  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

دنسپلد كاپ و  . 4 

كاپ نخـس  زج  دنا ، هدش  تیاده  ادخ  هار  هب  هک  اهنآ  تساه و  یکاپ  هار  ادخ ، هار  هک  ارچ  دشاب ، دنـسپلد  كاپ و  دیاب  غّلبم  مالک   
.دنیوگ یمن 

(2)« دیمحلا طارص  یلا  اوده  لوقلا و  نم  ّبیّطلا  یلا  اوده  و   »

« .دندش تیاده  هدش  شیاتس  يادخ  هار  هب  كاپ و  نانخس  هب  نانمؤم   »

(3)« ّبیّطلا ملکلا  دعصی  هیلا  : » دور یم  الاب  وا  يوس  هب  دوش و  یم  عقاو  دنوادخ  تیاضر  دروم  هک  تسا  كاپ  نخس  نیا   

مکحم يا  هشیر  هک  ددرگ  یم  هزیکاپ  یتخرد  كاپ ، نخس  اّما  دوش ، یم  لیدبت  تخرد  هب  دیور و  یم  رذب  نوچمه  ناسنا ، نخـس   
هک تسا  هشیر  یب  یتخرد  دیلپ  نخس  یلو  .دهد  یم  رمث  ادخ  نذا  هب  نامز  ره  رد  دشک و  یم  نامسآ  هب  رس  نآ  ياه  هخاش  دراد و 

: درادن يرارق  چیه  دیور و  یم  نیمز  يور  زا  هزره  فلع  نوچمه 

ُلثم و  اّهبر ...  نذاب  نیح  ّلک  اهلکا  یتُؤت  ءامّـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اُهلـصا  ٍهبّیط  ٍهرجَـشک  ًهبّیط  ًهملک  ًالثم  هَّللا  َبرَـض  فیک  َرت  َملَا   »
(4)« ٍرارق نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  ّتُثتْجا  ٍهثیبخ  ٍهرجشک  ٍهثیبَخ  هملک 

رگنشور نشور و  . 5 

: تسا هدوب  ادخ  يوس  هب  مدرم  تیاده  تثعب ، زا  فده   

(5)« هنذاب هَّللا  یلا  ًایعاد  كانلسرا ...  ّانا   »

« .ینک توعد  وا  يوس  هب  ار  مدرم  ادخ  نذا  هب  ات  میداتسرف  ار  وت   »

؛ تسا هدوب  نآرق  لوزن  فده  نیا  هک  دزاس ، جراخ  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  مدرم  دشاب و  رگتیاده  دیاب  غّلبم  نخس   

(6)« مّهبر نذاب  روّنلا  یلا  تاملّظلا  نم  ساّنلا  جرختل  کیلا  هانلزنا  باتک   »

« .يزاس جراخ  رون ، يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میداتسرف  وت  يارب  ام  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیا   »

؛ دشاب رون  دوخ ، هک  دنک  یم  تیاده  رون  يوس  هب  ینخس  يرآ ،  

(7)« نیبم باتک  رون و  هَّللا  نم  مکئاج  دق   »
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« .دمآ امش  يوس  هب  راکشآ  یباتک  رون و  دنوادخ  فرط  زا   »

30 ص :

ص 79.  / ج 2 ءافولاهسسوم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 113 - 1
.24  / جح ( 114 - 2
.10  / رطاف ( 115 - 3

.26 ، 24،25  / میهاربا ( 116 - 4
.45،46  / بازحا ( 117 - 5

.1  / میهاربا ( 118 - 6

.15  / هدئام ( 119 - 7
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رون تیاده و  زین  لیجنا  تاروت و  رد  ناحبس  يادخ  هکلب  هتشادن  ینامسآ  باتک  کی  لوسر و  کی  هب  یصاصتخا  نشور ، نانخس   
؛ داد رارق 

(1)« ٌرون ًيده و  اهیف  هاروّتلا  انلزنا  ّانا   »

« .دوب رون  تیاده و  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  تاروت  ام   »

؛ دزاس یم  انشآ  یهلا  ماکحا  اب  ار  مدرمو  درب  یم  نیب  زا  ار  ینادان  لهج و  ياه  یکیرات  هک  تسا  يرون  ادخ ، ِنخس   

(2)« ٌرون ًيده و  هیف  لیجنالا  هانیتا  و   »

« .دوب رون  تیاده و  نآ  رد  هک  میداد  یسیع  هب  ار  لیجنا   »

رون هب  مدرم  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  تسا و  يرگتیاده  ّتیمها  رب  یناشن  لیجنا ، تاروت و  نآرق ، رد  يرگنشور  تحارـص و   
؛ دنروآ نامیا  شلوسر  رب  هدش  هداتسرف 

(3)« انلزنا يّذلا  رّونلا  هلوسر و  هَّللاب و  اونماف   »

لطاب قح و  قراف  . 6 

« داتـسرف ناقرف  دنوادخ  و   » (4)« ناقرفلا لزنا  و  :» دـنک یم  ادـج  لطاب  زا  ار  قح  دراد ، ینـشور  تسا و  رون  ادـخ  نخـس  هک  اـجنآ  زا   
؛ دزاس ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  دنک  تیاده  ار  مدرم  دناوت  یم  ینخس  لطاب ) زا  قح  هدننک  ادج  ینعی  ناقرف  )

(5)« نودتهت مکلعل  ناقرفلا  باتکلا و  یسوم  انیتآ  ذا  و   »

« .دیوش تیاده  هکنآ  دیما  هب  میداد  لطاب  زا  قح  صیخشت  هیام  باتک و  یسوم  هب  هک  ار  یماگنه  دیرآ  دایب  و   »

(6)« نیقتملل ًارکذ  ًءایض و  ناقرفلا و  نوره  یسوم و  انیتا  دقل  و   »

« .تسا يوقت  لها  روآدای  اه و  لد  ینشور  لطاب و  زا  قح  هدننکادج  هک  میدرک  اطع  تاروت  نوراه  شردارب  یسوم و  هب  ام   »

؛ دناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  نانآ  دهد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ایند  مدرم  همه  دناوت  یم  دنک ، ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  ینخس   

(7)« ًاریذن نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لّزن  يّذلا  كرابت   »

یهلا باذـع  زا  نایملاع  هدـنناسرت  ات  دومرف  لزان  دوخ  هدـنب  رب  ار  لطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  نآرق ،)  ) هک يدـنوادخ  تسا  راوگزب   »
« .دشاب
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31 ص :

.44  / هدئام ( 120 - 1

.46  / نامه ( 121 - 2
.8  / نباغت ( 122 - 3

.4  / نارمع لآ  ( 123 - 4
.53  / هرقب ( 124 - 5
.48  / ءایبنا ( 125 - 6
.1  / ناقرف ( 126 - 7
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هتسیاش وکین و  . 7 

نسحأ لّزن  هَّللا  : » داتسرف ار  نخـس  نیرتوکین  مدرم  تیاده  يارب  دنوادخ  هک  اریز  تسا ، میرک  نآرق  نخـس ، ملق و  رد  غّلبم  يوگلا   
(1)« ثیدحلا

؛ دناوخ یم  وا  يوس  هب  ار  مدرم  يا  هویش  نینچ  اب  زین ، شیمارگ  لوسر   

(2)« هنسحلا هظعوملا  همکحلاب و  ّکبر  لیبس  یلا  عدا   »

« .نک توعد  راگدرورپ  يوس  هب  وکین  رذنا  دنپ و  مکحم و  لیلد  اب  ار  مدرم  لوسر ! يا   »

؛ دنزاس یم  يراج  نابز  رب  ار  نخس  نیرتوکین  زین  دنوادخ  حلاص  ناگدنب   

(3)« نسحأ یه  یّتلا  اولوقی  يدابعل  لق  و   »

(.« دننک يرود  تشز  فرح  نتفگ  زا  و   ) دنروآ نابز  رب  ار  نخس  نیرتوکین  وگتفگ ، ماگنه  رد  هک  وگب  مناگدنب  هب   »

؛ تسا نآرق  روتسد  هک  دیوگب  نخس  شغیلبت  هار  رد  هنوگنیا  دیاب  غّلبم   

(4)« ًانسح ساّنلل  اولوق  و   »

« .دییوگب نخس  شوخ  نابز  اب  مدرم  اب   »

؛ دومن يرود  دنسپان  تشز و  تاملک  ندرب  راکب  زا  دیاب  زین  نمشد  اب  هلداجم  ماگنه  رد  یّتح   

(5)« نسحأ یه  یّتلاب  مهلداج  و   »

« .نک هلداجم  وکین  ینانخس  اب  ناشیا ، اب  لوسر ! يا   »

ببس راّفک  هب  مانشد  دنسپان و  تشز و  نانخس  هک  ارچ  .دشاب  لاجنج  دایرف و  زا  یلاخ  لدتسم و  هناتسود ، هنابدؤم ، دیاب  غّلبم  نخس   
؛ دنهد مانشد  دننک و  نیهوت  مالسا  تاسدقم  هب  زین  نانآ  هک  دوش  یم 

(6)« ملع ریغب  ًاودع  هَّللا  اّوبسیف  هَّللا  نود  نم  نوعدی  نیّذلا  اّوبست  ال   »

« .دنهد مانشد  ار  ادخ  ینمشد  تلاهج و  يور  زا  زین  نانآ  ادابم  ات  دنهدن  مانشد  دنناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  هک  نانآ  هب  نانمؤم ، امش   »

یتخس هب  ار  اه  مهف  دنکن و  تبغر  یب  ندینش  زا  ار  اه  شوگ  ات  تسابیز  بسانم و  تالمج  ظافلا و  باختنا  نخـس ، مهم  تاکن  زا   
؛ تسا مالک  نیرتهب  تفص  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیامرف  هب  انب  هک  دزادنین 
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(7)« ماهفالا همهف  بعتی  ناذالا و ال  هّجمت  الام  مالکلا  نسحا   »

هنوگنیا تسا  نکمم  اریز  درک ، يراددوخ  دوش ، تشادرب  اهنآ  زا  يدـب  یناعم  تسا  نکمم  هک  ولهپود  تاملک  ندرب  راکب  زا  دـیاب   
.دنریگ ازهتسا  هب  ار  یمالسا  هعماج  دریگ و  رارق  نانمشد  تسد  رد  يا  هلیسو  تاملک ،

32 ص :

.23  / رمز ( 127 - 1
.125  / لحن ( 128 - 2
.53  / ءارسا ( 129 - 3
.83  / هرقب ( 130 - 4

.125  / لحن ( 131 - 5

.108  / ماعنا ( 132 - 6
ثیدح 546.  / لصف 9  / ج 1 ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ( 133 - 7

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_32_7
http://www.ghaemiyeh.com


دروم ار  نانآ  دنک و  رظن  نانآ  هب  نتفگ  نخـس  ماگنه  هک  دنتـساوخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ناناملـسم ، مالـسا  ردـص  رد   
هتفرگ و يرگید  ياـنعم  هب  ار  نآ  هنیدـم  ناـیدوهی  هک  دـندرک  یم  هدافتـسا  يا  هملک  زا  تساوخرد  نیا  يارب  اـما  دـهد ، رارق  هجوت 

.دندرک یم  هرخسم  ار  ناناملسم 

؛ دینک هدافتسا  انعم  نیمه  هب  يرگید  ظفل  زا  دینک و  ضوع  ار  هملک  نیا  هک  دیسر  روتسد  لاعتم  يادخ  بناج  زا  اذل   

(1)« انرظنا اولوق  انعار و  اولوقت  اونمآ ال  نیّذلا  اهیا  ای   »

« .نک رظن  ام  هب  دییوگب  هکلب  دییوگن  انعار » ( » ادخ لوسر  هب   ) نامیا لها  يا   »

نآرق اذـل  نک ، قمحا  ارام  ینعی  تسا ، نایدوهی  نابز  هک  يربع ، نابز  رد  اما  نک ، تیاعر  ار  اـم  ینعی  تاـعارم »  » هداـم زا  اـنعار ،»  »
(2) .تسا هدرک  یهن  نآ  نتفگ  زا  ار  ناناملسم  میرک 

.تسا یکین  هب  لوصو  ياههار  زا  یکی  نتفگ  نخس  بوخ   

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(3)  ...« مالکلا و بیط  سفّنلا و  ءاخس  ّربلا : باوبأ  نم  ثالث   »

 ...« وکین و راتفگ  سفن ، تواخس  تسا : يراکوکین  بابسا  زا  زیچ  هس   »

.تفگ و نخـس  یکین  هب  دیاب  زین  نامیتی  ارقف و  اب  هکلب  درادن  دنمتورث ، سانـشرس و  دارفا  هب  صاصتخا  نتفگ  نخـس  وکین  بوخ و   
.تسین ادخ  ناگدنب  نیب  یقرف  چیه 

نادـنواشیوخ دوجو  رطاـخ  هب  هک  یناـمیتی  ریقف و  نادـنواشیوخ  ثرا ، میـسقت  هسلج  رد  هک  یماـگنه  دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ   
ار نانآ  لد  نخس ، نیا  اب  دییوگب و  نخس  هتسیاش  زرط  هب  نانآ  اب  دیشخبب و  نانآ  هب  يزیچ  دنتـشاد  روضح  دنرب ، یمن  ثرا  رتکیدزن 

: دیروآ تسدب 

(4)« ًافورعم ًالوق  مهل  اولوق  و   »

یقطنم ّلدتسم و  . 8 

؛ دهاوخ یم  لیلد  دوخ  نافلاخم  زا  فلتخم ، تایآ  رد  میرک  نآرق   

(5)« نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق   »

« .دیروایب ار  ناتناهرب  دییوگ  یم  تسار  رگا  وگب ، ربمایپ ! يا   »
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(6)« یعم نم  رکذ  اذه  مکناهرب  اوتاه  لق   »

« .تسا نم  تما  ناملاع  نم و  نخس  نیا  .دیروایب  ار  ناتناهرب  وگب   »

(7)« هَّلل ّقحلا  ّنا  اوملعف  مکناهرب  اوتاه  انلقف   »

« .تسادخ نآ  زا  ّقح  هک  دنتسناد  دندش و ) اوسر  نانآ   ) سپ دینک  هماقا  ناهرب  دوخ ) لطاب  نانخس  يارب  هک (  میتفگ   »

33 ص :

.104  / هرقب ( 134 - 1
ص 386.  / ج 1 هنومن ، ریسفت  ( 135 - 2

ثیدح 1266.  / ص 263 هحاصفلا ، جهن  ( 136 - 3
.5/ ءاسن ( 137 - 4

.111  / هرقب ( 138 - 5
.24  / ءایبنا ( 139 - 6

.75  / صصق ( 140 - 7
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لیاـسم يارب  فـلتخم ، حوطـس  رد  یملع  نـیهارب  یقطنم و  تالالدتـسا  .تـسا و  نآ  تـیمها  هدـنهد  ناـشن  مالـسا ، ِیبـلط  ناـهرب   
ادخ زا  هچ  ره  نم  دیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يروطب  .دروخ  یم  مشچ  هب  ناوارف  نآرق ، فیرـش  تایآ  رد  نوکانوگ 

؛ تسا ناهرب  هنّیب و  اب  هارمه  میوگ  یم 

(1)« ّیبر نم  هنّیب  یلع  ّینا  لق   »

: دشاب راوتسا  مکحم و  ناشنانخس  هک  دهاوخ  یم  نانمؤم  زا  نآرق   

(2)« ًادیدس ًالوق  اولوق   »

نآ دیاب  .دریگب  ار  لطاب  داسف و  جاوما  ولج  مکحم  ّدس  کی  نوچمه  دیاب  يو  نانخس  هک  دراد  يرتشیب  ّتیمها  غّلبم  يارب  هتکن  نیا   
تسا ساسا  یب  شنانخس  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  رگا  هک  دشاب  ینآرق  نانچ 

لثم هروس  کی  دیریگب و  کمک  دیهاوخ  یم  هک  سک  ره  زا  دـییوگ  یم  تسار  رگا  دـیوگب : ناشباوج  رد  ، (3)« هارتفا نولوقی  ما   »
؛ دیروایب نآ 

(4)« نیقداص متنک  نا  هَّللا  نود  نم  متعطتسا  نم  اوعدا  هلثم و  هروسب  اوتاف  لق   »

؛ دنک تّجح  مامتا  راّفک  اب  مامت  تحارص  اب  دیاب  هکلب  .دیوگب  نخس  فعض  عضوم  زا  دیابن  هاگچیه  غّلبم   

مکیلع انأ  اـم  اـهیلع و  ّلـضی  اـّمناف  ّلـض  نم  هسفنل و  يدـتهی  اـّمناف  يدـتها  نمف  مّکبر  نم  قحلا  مکئاـج  دـق  ساـنلا  اـهیا  اـی  لـق   »
(5)« لیکوب

شعفن دـش  تیادـه  هک  سک  ره  سپ  .دـمآ  امـش  تیادـه  يارب  ادـخ  بناج  زا  قح  لوسر ) باتک و   ) مدرم يا  وگب  ام  لوسر  يا   »
زا  ) امش نابهگن  تّجح ) مامتا  زا  سپ   ) نم دسر و  یم  شدوخ  هب  شررـض  تفاتـش  یهارمگ  يوس  هب  سک  ره  تسوا و  دوخ  يارب 

« .متسین ادخ ) هذخاؤم 

رورغم شتموکح  رطاخب  هک  دورمن ،»  » اب هلداجم  رد  هک  دنک  ادتقا  مالسلا  هیلع  ربمایپ  میهاربا  هب  دیاب  نخس  ماکحتسا  رد  غّلبم ، يرآ   
؛ دناشک توکس  هب  ار  وا  دش و  وا  تریح  تهب و  ببس  داد و  ار  وا  خساپ  مکحم  ینخس  اب  درک  یم  ییادخ  ياعّدا  دوب و  هدش 

(6)« رفک يذلا  تهبف  برغملا  نم  اهب  تأف  قرشملا  نم  سمّشلاب  یتأی  هَّللا  ّناف  میهاربا  لاق   »

ناسنا مه  نم  تفگ : دورمن  .دناریم  یم  دنک و  یم  هدنز  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  میهاربا  تسیک ؟ وت  يادخ  دیـسرپ : دورمن   »)
هیلع میهاربا  درک ) دازآ  ار  يرگید  تشک و  ار  یکی  دـندروآ ، ار  ینادـنز  ود  هک  داد  روتـسد  مـناریم و  یم  مـنک و  یم  هدـنز  ار  اـه 

ّریحتم توهبم و  نخـس ) نیا  زا  ، ) دورمن روایب ، برغم  زا  ار  نآ  وت  سپ  دروآ  یم  قرـشم  زا  ار  دیـشروخ  نم  يادخ  دومرف : مالـسلا 
« .دش
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ره یهوک ، چیه  دریگب ، همـشچرس  یحو  زا  دنک و  تیاده  ادخ  يوس  هب  دوش ، عورـش  ادخ  مان  اب  دـشاب ، ییادـخ  ناسنا  نخـس  رگا   
(7)« هَّللا هیشخ  نم  ًاعدصتم  ًاعشاخ  هتیأرل  لبج  یلع  نآرقلا  اذه  انلزنا  ول  « ؛ درادن ار  نآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  عیفر ، ردق 

34 ص :

.57  / ماعنا ( 141 - 1
.70  / بازحا ( 142 - 2
.38  / سنوی ( 143 - 3
.38  / سنوی ( 144 - 4

.108  / سنوی ( 145 - 5
.258  / هرقب ( 146 - 6

.21/ رشح ( 147 - 7
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هدیجنس هدش و  باسح  . 9 

؛ دشاب یجک  صقن و  هنوگ  ره  زا  رودب  هدش و  باسح  دیاب  نخس  ملق و   

(1)« ًاجوع هل  لعجی  مل  باتکلا و  هدبع  یلع  لزنا  يّذلا  هَّللدمحلا   »

« .دادن رارق  یجک  صقن و  چیه  نآ  رد  درک و  لزان  ار  باتک  دوخ  هدنب  رب  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپس  شیاتس و   »

.دنز یم  همطل  ناسنا  ّتیصخش  هب  هدشن  باسح  یعالطا و  یب  يور  زا  نتفگ  نخس  هک  تشاد  هجوت  دیاب   

هک دیدید  تفگ : دوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  نیب  رد  يزور  .دوب  هنیدم  رادنامرف  وا  فرط  زا  ریبز » نب  هَّللادبع   » ردارب ریبز » نبهدـیبع   »
، رتش زا  شدوصقم  تخاـس ؟ بذـعم  ار  ناـنآ  هنوگچ  درک و  هچ  حـلاص  موق  اـب  دوب  مهرد  جـنپ  نآ  تمیق  هک  يرتش  يارب  دـنوادخ 

.دنتشک هدرک و  یپ  ار  نآ  مدرم  هدناوخ و  هَّللا » هقان   » نآرق رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  حلاص  ترضح  هزجعم 

راـکنا بجوـم  رما  نیمه  .درمـش  زیچاـن  ار  نآ  درک و  يراذـگ  تمیق  مـهرد  چـنپ  هـب  ربـنم  رد  ار  یهلا  هزجعم  نـیا  ریبز ، نبهدـیبع   
دش و هنیدم  مدرم  مومع  دزنابز  بقل  نیا  .دـنداد  نک » تمیق  رتش   » ینعی هقانلا » مّوقم   » بقل وا  هب  دـش و  نانآ  ضارتعا  ناگدـنونش و 

(2) .دش وا  لزع  رادنامرف و  ندش  هرخسم  ببس  هک  دندرک  رارکت  سلاجم  رد  ردق  نآ 

لامک دشر و  هیام  . 10 

ریخ و هار  هب  ار  مدرم  نآرق ، هک  هنوگنامه  دزاس ، رتکیدزن  دوخ  لامک  هب  ار  ناـنآ  هدـش و  اـه  ناـسنا  دـشر  ببـس  دـیاب  غلبم  نخـس   
؛ تسا هدنهد  دشر  دنک و  یم  تیاده  حالص 

(3)« ًادحأ اّنبرب  كرشن  نل  هب و  انماف  دشّرلا  یلا  يدهی   »

كرشم دوخ  يادخ  هب  زگره  رگید  هدروآ و  نامیا  نآ  هب  ام  ببس  نیدب  دنک ، یم  تیاده  حالص  ریخ و  هار  هب  ار  قلخ  نآرق ، نیا   »
« .دش میهاوخن 

؛ دنک یم  بلط  حالص ، دشر و  شناد و  ملع و  هب  ندیسر  يارب  ار  مالسلا  هیلع  رضخ  اب  یهارمه  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح   

(4)« ًادشر تمّلع  اّمم  نملعت  نا  یلع  کعبتا  له  یسوم  هل  لاق   »

؟ يزومایب نم  هب  تسا  حالص  دشر و  هیام  دش و  هداد  میلعت  وت  هب  هچنآ  ات  میایب  وت  لابندب  ایآ  تفگ  رضخ  هب  یسوم   »

: میناوخ یم  اعد  رد  .درادن  شزرا  یشزومآ  شناد و  ملع و  ره  هتبلا   

35 ص :
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.1  / فهک ( 148 - 1
ص 124. یفسلف /  يرونخس ، نخس و  ( 149 - 2

.2  / ّنج ( 150 - 3
.66  / فهک ( 151 - 4
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« عفنی ملع ال  نم  کبذوعا  ّینا  مهّللا   »

« .مرب یم  هانپ  وت  هب  هدیاف  یب  ملع  زا  ادنوادخ   »

، تاعالطا زا  مدرم  نهذ  ندرکرپ  هنرگو  .هن  ای  دـنک  یم  ضوع  ار  نانآ  دـهد و  یم  دـشر  مدرم  هب  وا  غیلبت  ایآ  هک  دـنیبب  دـیاب  غلبم   
.تسین مهم  نادنچ  یناسنا  دشر  نودب 

قیوشت تراشب و  . 11 

دراد یم  رذـح  رب  تدـشب  تشز  لامعا  باکترا  زا  دـنک و  یم  بیغرت  هدیدنـسپ  لامعا  ماجنا  هب  ار  اه  ناـسنا  نآرق  هک  هنوگناـمه   
.دناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  راکدب  ناسنا  دهد و  شاداپ  ِتراشبار  حلاص  كاپ و  ناسنا  دیاب  وا  .دشاب  هنوگنیا  دیاب  زین  غّلبم  نانخس 

؛ دهد یم  اهنآ  هب  ییاه  تراشب  نینچ  قافنا  هب  مدرم  توعد  يارب  میرک  نآرق   

عساو هَّللاو  ءاشی  نمل  فعاضی  هَّللاو  هّبح  هام  هلبنس  ّلک  یف  لبانس  عبـس  تتبنأ  هّبح  لثمک  هَّللا  لیبس  یف  مهلاومأ  نوقفنی  نیّذلا  لثم   »
(1)« میلع

هـشوخ ره  رد  دنایورب و  هشوخ  تفه  هک  تسا  يرذب  دننامه  لاوما  نیا  دنـشخب  یم  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ياه  ییاراد  هک  یناسک   »
« .دنک یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ارنآ  دنوادخ  دشاب و  هناد  دصکی  يا 

: دیامرف یم  نینچ  زامن ، هماقا  حلاص و  لمع  هب  مدرم  بیغرت  يارب  رگید  ياج  رد   و 

(2)« نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  مّهبر و ال  دنع  مهرجأ  مهل  هوکّزلا  اوتا  هولّصلا و  اوماقأ  تاحلاّصلا و  اولمعو  اونمآ  نیّذلا  ّنا   »

هن تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنداد ، تاکز  دنتـشاداپ و  هب  زامن  دـنداد و  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک   »
« .دنوش یم  نیگمغ  هن  تسا و  نانآ  رب  یسرت 

: دیامرف یم  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  یناهنپ  اراکشآ و  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  هراب  رد  رگید  ییاج  رد  زاب   و 

(3)« نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  مّهبر و ال  دنع  مهرجأ  مهلف  ًهینالع  ًاّرس و  راهّنلا  لیّللاب و  مهلاومأ  نوقفنی  نیّذلا   »

نانآ رب  یسرت  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  ناششاداپ  دنشخب  یم  راکـشآ ، ناهنپ و  زور ، بش و  ماگمه  هب  ار  دوخ  لاوما  هک  نانآ   »
« .دنوش یم  نیگمغ  هن  تسا و 

نطو و زا  عاـفد  شزرا  هب  ناـیماظن  زور  ره  هجوت  رطاـخب  تسا  مـالک  یعون  دوش و  یم  هدـناوخ  اـیند  ياـه  شترا  رد  هک  يدورـس   
.تسا نانآ  قیوشت 
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.261  / هرقب ( 152 - 1

.277  / هرقب ( 153 - 2
.274  / نامه ( 154 - 3
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تدابع و لاح  رد  ار  یهورگ  دـندش و  دجـسم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  .یلمع  مه  دـشاب و  یناـبز  دـیاب  مه  قیوشت   
دندرک یم  یملع  ثحب  هک  ناـنآ  عمج  رد  هورگ  ود  ره  یناـبز  قـیوشت  نمـض  .دـندید  یملع  يوـگتفگ  لاـح  رد  ار  يرگید  هورگ 

.دوب زین  نانآ  یلمع  قیوشت  هک  دنتسشن 

عونتم عماج و  . 12 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  .مینیب  یم  شرسپ  هب  نامقل  نایب  رد  ار  ّتیعماج  نیا  زا  يا  هنومن  هک  دشاب  عماج  دیاب  نخس   

ساّنلل كّدـخ  رّعـصتالو  رومالا  مزع  نم  کلذ  ّنا  کـباصا  اـم  یلع  ربصاو  رکنملا  نع  هناو  فورعملاـب  رمأ  هولّـصلا و  مقا  یّنب  اـی   »
(1)« احرم ضرالا  یف  شمتالو 

نک هشیپ  ربص  ینیب  رازآ  هنوگره  نادان  مدرم  زا  راک  نیا  رد  نک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راداپب و  زامن  مزیزع ،  دنزرف  يا   »
رد نادرگم و  يور  مدرم  زا  ربکت  اب  زگره  تسا و  دـنلب  تمه  تباث و  مزع  زا  يا  هناشن  قلخ  تیادـه  هار  رد  لـمحت  ربص و  نیا  هک 

« .ورم هار  رورغ  اب  نیمز 

؛ تسا يدابع  لیاسم  هب  هراشا  راداپب » زامن   »

؛ تسا یقالخا  يا  هلأسم  نک » هشیپ  ربص   »

.دراد یعامتجا  لیاسم  هب  هراشا  رکنم » زا  یهن  فورعم  هب  رما   »  و

رگید داعبا  نتفگن  عوضوم و  هبنج  کی  حرط  .دریگ  رارق  یـسررب  دروم  نآ  فلتخم  بناوج  دـیاب  عوضوم  کـی  حرط  رد  نینچمه   
یهن فورعم و  هب  رما   » هلئسم لاثم ، روطب  .دزاس  مهارف  مدرم  يارب  ار  یتالکشم  دشاب و  هتـشاد  یپ  رد  ار  یتافارحنا  تسا  نکمم  نآ 
ندـش هتخیر  ریقحت و  رازآ ، بجوم  ات  دوش  یـسررب  شبناوج  همه  دـیاب  ینید  هفیظو  کی  ناونع  هب  نآ  حرط  تروص  رد  رکنم ،» زا 

.دوشن نمؤم  يوربآ 

هعماج زا  دـنوش و  هدیـشک  يریگ  هشوگ  یبلط و  اوزنا  هب  يا  هدـع  اسب  هچ  دوشن  حرطم  عماج  تسرد و  رگا  ایند ،» ّبح   » عوضوم ای   
.دنزیرگب

تاکن رعش و  زومآدنپ ، ياه  ناتساد  اب  نآ  ندوب  هارمه  .دوشن  نابطاخم  یگتسخ  ببس  ات  دشاب  عونتم  دیاب  نخـس  هکنآ  رگید  هتکن   
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دیازفیب  نآ  ّتیباذج  رب  دناوت  یم  فیطل 

(2)« همکحلا فئارط  اهل  اوغتباف  نادبالا  لمت  امک  ّلمت  بولقلا  هذه  ّنا   »

« .دیبلطب بلاج  هزات و  ياه  شناد  اهنآ  يارب  سپ  دنوش  یم  هتسخ  اه  ندب  هک  هنوگنامه  دنوش  یم  هتسخ  اه  بلق   »

: دیامرف یم  نایب  اهنآ  رد  ار  یعونتم  فلتخم و  بلاطم  لاعتم  دنوادخ  هک  مینیب  یم  ار  نآرق  تایآ  زا  ییاه  هنومن   

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :

.17،18  / نامقل ( 155 - 1
ثیدح 89.  / ص 1127  / مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  ( 156 - 2
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اوـتا هولـّـصلا و  اوـمیقا  ًانــسح و  ساـّنلل  اوـلوق  نیکاـسملاو و  یماـتیلا  یبرقلا و  يذ  ًاـناسحا و  نیدـلاولاب  هَّللا و  ّـالا  نودـبعت  ـال   »... 
(1)« هوکّزلا

هب زامن  دییوگ و  نخـس  شوخ  نابز  هب  مدرم  اب  دینک و  یکین  ناریقف  نامیتی و  ناشیوخ و  ردامو و  ردپ  هب  دیتسرپن و  ار  ادخ  زج   »... 
« .دیهدب تاکز  دیراد و  ياپ 

.تسا عونتم  بلاطم  زا  يا  هعومجم  دوخ ، نآرق   

.نامهم کی  ییاریذپ  هوحن  ات  رفک  ناربهر  لتق  زا   

.ییوشانز لیاسم  ات  ینافرع  دنلب  لیاسم  زا   

.یگداوناخ يداصتقا و  یعامتجا و  تاعوضوم  ات  یقوقح  لیاسم  زا   

!. رارض دجسم  بیرخت  ات  نیدلاو  قاطا  هب  دورو  يارب  كدوک  هزاجا  زا   

هظعوم رادشه و  . 13 

؛ تسا هتشادزاب  هانگ  زا  ار  نانآ  هدش و  هداد  رادشه  دیدش ، باذع  هدعو  اب  ناراکهانگ  نارفاک و  هب  هک  مینیب  یم  یناوارف  تایآ  رد   

(2)« ماقتناوذ زیزع  هَّللا  دیدش و  باذع  مهل  هَّللا  تایاب  اورفک  نیّذلا  ّنا   »

« .تسا هدنریگ  ماقتنا  اناوت و  دنوادخ  دنراد و  يدیدش  باذع  دندیزرو  رفک  ادخ  تایآ  هب  هک  یناسک   »

(3)« باقعلا دیدش  هَّللا  مهبونذب و  هَّللا  مهذخاف  انتایاب  اوبّذک  مهلبق  نم  نیّذلا  نوعرف و  لا  بأدک   »

بیذـکت ار  ام  تایآ  دـندوباهنآ ، زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  نوعرف و  لآ  هویـش  نوچمه  قیاقح ) فیرحت  راکنا و  رد  اـهنآ  هویـش   »)
« .تسا هدننک  تازاجم  تخس  وا  تفرگ و  ناشناهانگ  رفیک )  ) هب ار  اهنآ  دنوادخ  دندرک و 

يا هرذ  هزادـنا  هب  لمع  نیا  رگا  یتح  دراد  یم  رذـحرب  تشز  لمع  زا  دـنک و  یم  بیغرت  بوخ  لمع  هب  ار  اه  ناـسنا  نآرق  يرآ ،  
؛ دید دنهاوخ  بوخ ) ای  تشز   ) ار دوخ  لامعا  هّرذ  هّرذ  هجیتن  مدرم  هک  دنک  یم  دیکأت  .دشاب و 

(4)« هری ًارش  هّرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  ًاریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف   »

عطاق حیرص و  . 14 

، هار نیا  رد  مینک و  ادتقا  ناشیا  هب  دیاب  زین  ام  دنا  هدرکن  هحماسم  لطاب  عقومب  ندـیبوک  رد  وا  يایلوا  یهلا و  ناربمایپ  هک  هنوگنامه   
.میراذگب رانک  ار  دروم  یب  ياه  یشیدنا  تحلصم 
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هنهادـم و ياضاقت  هجو  چـیه  هب  هک  دـشاب  رادروخرب  یتبالـص  نانچ  زا  هدوب و  رود  هب  يراکـشزاس  يراک و  هظفاحم  زا  دـیاب  غّلبم   
.دننکن وا  زا  يراکشزاس 

38 ص :

.83  / هرقب ( 157 - 1
.4  / نارمع لآ  ( 158 - 2

.11  / نامه ( 159 - 3
.7،8  / لازلز ( 160 - 4
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اب نانآ  هک  نادب  .ینک  شزاس  نانآ  اب  يراصنو  دوهی  ندرک  یضار  يارب  ادابم  هک  تسا  هدمآ  مالسا  ربمایپ  هب  باطخ  شرافـس  نیا   
؛ دش دنهاوخن  یضار  امش  زا  دنباین  دوخ  هار  رد  دص  رد  دص  ار  امش  ات  .دنوش و  یمن  یضار  وت  زا  اه  هحماسم  نیا 

(1)« مهتّلم عبتت  یتح  يراصّنلا  دوهیلا و ال  کنع  یضرت  نل  و   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنانچ  تفگ  ار  قح  نخس  مامت  ِتحارص  اب  دیاب   

(2)« لقی ملف  قحلا  لوقی  نا  یلع  ردق  نم  ساّنلا  رسخا   »

« .دیوگن دیوگب و  ار  قح  دناوتب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراکنایز   »

؛ تسا هدرک  داقتنا  مه  ناناملسم  ياجیب  تاراظتنا  زا  تحارص  لامک  اب  نایدوهی ، زا  ِداقتنا  رانک  رد  ار  نآرق   

(3)« باتکلا لها  ّیناما  مکّیناماب و ال  سیل   »

ار نآ  رفیک  دـشاب  هک  ره  دـنک  دـب  راک  سک  ره  هکلی   ) دوشن تسرد  يراـصن  دوهی و  ناناملـسم و  امـش  يوزرآ  لاـمآ و  هب  راـک   »
(.« دید دهاوخ 

مشچ قح  نتفگ  زا  شا و ...  یسایس  یعامتجا -  تیعقوم  ندش  راد  هشدخ  زا  سرت  یـصخش و  عفانم  حلاصم و  رطاخ  هب  دیابن  غّلبم   
دوش هدز  ماوع  حالطصا  هب  دیوگب و  نخس  مدرم  ياه  سوه  قبط  هدرک و  یشوپ 

.مدرم ربهر  وا  هن  دوب  دنهاوخ  وا  ربهر  مدرم  تروص ، نیا  رد  هک   (4)« مهئاوها عّبتت  و ال   »

مدرم یعقاو  ياهزاین  »(5) و  قاوسالا یف  یشمی   » درک دمآ  تفر و  اهرازاب  هعماج و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نوچمه  دیاب   
.تفگ نخس  مدرم  اب  نآ  قبط  داد و  صیخشت  ار 

لاح ياضتقم  اب  بسانم  . 15 

ار يزیچ  دیوگب و  نخـس  وا  نامیا  لقع و  هزادنا  هب  یناسنا  ره  اب  دـیاب  غّلبم  دراد ، توافت  اه  ناسنا  نامیا  لقع و  نازیم  هک  اجنآ  زا   
.دشاب هتشاد  ار  نآ  ماجنا  ناوت  هک  دهاوخب  وا  زا 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(6)« مهلوقع ردق  یلع  سانلا  مّلکن  نا  انرما  ءایبنالا  رشاعم  ّانا   »

« .مییوگب نخس  ناشلقع  هزادنا  هب  اه  ناسنا  اب  هک  میرومأم  ناربمایپ  هورگ  ام   »

: تفگ نخس  یفسلف  ياه  لالدتسا  نیهارب و  اب  دیابن  لهاج  اب  دنراد و  زاین  توافتم  یبلاطم  هب  لهاج  ملاع و  ياه  ناسنا   
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(7)« همکحلاب لاهجلا  اوثّدحت  ال   »

39 ص :

.120  / هرقب ( 161 - 1
ثیدح 354.  / لصف 8 ج 1 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ( 162 - 2

.123  / ءاسن ( 163 - 3
.48  / هدئام ( 164 - 4

تایآ 7 و 20. ناقرف  هروس  ( 165 - 5
ص 27.  / ج 1  / یفاک لوصا  همجرت  ( 166 - 6
ج 2 ص 42.  / یفاک لوصا  همجرت  ( 167 - 7
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زا هدافتـسا  ینید ، دـیاقع  اب  نانآ  ندومن  انـشآ  هقیرط  تسین و  دـیفم  ناکدوک  هب  دـیاقع  میلعت  رد  ناهرب  لالدتـسا و  هک  هنوگنامه   
(1) .تسا نآ  هداس  رایسب  ياه  لاثم  اه و  ناتساد  نآرق و  تایآ 

؛ دنک یم  یسرباسح  ناشیاه  لقع  هزادنا  هب  تمایق  زور  رد  اه  ناسنا  زا  لاعتم  يادخ   

(2)« اینّدلا نم  لوقعلا  نم  مهاتآ  ام  ردق  یلع  همایقلا  موی  باسحلا  یف  دابعلا  هَّللا  ّقادی  اّمنا   »

هب دوخ  نارای  زا  کی  ره  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  .تسا  توافتم  دارفا ، نامیا  تاجرد  دراد و  هجرد  هد  ناـمیا   
هب . (3) تـشاد هجرد  تشه  دادقم  هجرد و  هن  رذوبا  دوب ، اراد  ار  همه  نامیا ، هجرد  هد  زا  ناملـس  .تفگ  یم  نخـس  ناشنامیا  هزادنا 

ار بلاطم  نآ  شـشک  اریز  درک  یم  ریفکت  ار  ناملـس  تسناد  یم  رذوبا  رگا  تسناد  یم  ناملـس  ار  هچنآ  هک  هدش  هتفگ  لیلد  نیمه 
.(4) تشادن

رانک رد  دوخ  دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  .مینیب  یم  ار  بطاخم  اب  عوضوم  بساـنت  زا  هنومن  اهدـص  تاـیاور  نآرق و  رد  تقد  اـب   
هب نیا  تسا و  حرطم  تاکز  زامن ، رانک  رد  ًالومعم  هکیلاـح  رد  دـهد  یم  روتـسد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  زاـمن ، هب  ناـمرف 

.دوش هداد  وا  هب  تاکز  نامرف  ات  درادن  یلام  ًالومعم  ناوجون  هک  تسا  نآ  رطاخ 

وراد هفسلف  هب  هک  كدوک  ات  رت  نیریش  گنشق و  مه  تسا و  رت  کچوک  مه  دوش ، یم  هتخاس  ناکدوک  يوراد  ناونعب  هک  یـصرق   
.دنک ادیپ  لیم  نآ  ندروخ  هب  تسین  هاگآ 

املع يارب  .دنک  یم  یصاخ  ياعد  یفنص  ره  يارب  دوخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  ترورض  کی  نخس  رد  بسانت  تاعارم   
...و ربص  ناریقف  يارب  تواخس ، راّجت  يارب  تعاجش ، ناگدنمزر  يارب  تفع ، ایح و  نانز  يارب  هنیکس ، راقو و 

نادنمـشناد زا  یکی  هک  دور  یمن  مدای  .دوش  ناـیب  دـب  ِياـملع  تاـیاور  یناـّبر ، ملاـع  کـی  ِمیحرت  سلجم  رد  رگا  تسا  تشز  هچ   
دراد شزرا  يردـق  هب  ملع  تفگ : یم  درک و  یم  ینارنخـس  ملع  شزرا  هرابرد  يا  هدـنیوگ  وا  متخ  هسلج  رد  تفر و  ایند  زا  گرزب 

شزرا مه  گس  هب  ملع  نیاربانب  تسا  لالح  ناویح  نآ  فرـصم  دنک  راکـش  ار  یناویح  دریگ و  رارق  میلعت  تحت  مه  گس  رگا  هک 
!!. دهد یم 

هک هشبح »  » مکاح رب  ار  مالـسا  تساوخ  یم  یتقو  یغیلبت ، تئیه  يوگنخـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدـنیامن  رایط  رفعج   
مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  تیعقوم  میرم و  ینمادکاپ  هرابرد  ار  مالسا  رظن  دناوخ و  ار  میرم  هکرابم  هروس  دنک  هضرع  دوب  یحیسم 

.تسا لاح  ِياضتقم  رب  نتفگ  نخس  زا  يا  هنومن  هک   (5) .تخاس نشور 

لهاج جوجل و  ناتسرپ  تب  اب  دروخرب  رد  نآرق  هک  يروطب  دنک  یم  قرف  فلتخم  دارفا  دروم  رد  زین  مالک  نحل  یتح  نخـس و  عون   
توبکنع ياهرات  زا  رت  تسس  ار  ناشیاهدوبعم  دیوگ و  یم  نخس  يدنت  اب 

40 ص :
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ص 255.  / ج 1  / ءاضیبلاهّجحم ( 168 - 1
ص 267.  / ج 7 ءافولاهسسؤم )  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 169 - 2

ص 341. ج 22 / ءافولاهسسؤم /)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 170 - 3
ص 114. ادخ ، لوسر  باحصا  لاح  حرش  لامالا ، یهتنم  ( 171 - 4

ص 256. ج 1 / تیدبا /  غورف  ( 172 - 5
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يرتشیب یگدامآ  هدینـش و  ار  ینامـسآ  بتک  ایبنا و  ياهروتـسد  زا  یـشخب  اریز  تسا  رت  میالم  باتک  لها  اـب  یلو  دـنک  یم  یفرعم 
.دنتشاد یقطنم  دروخرب  يارب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  .تشاد  هجوت  بلطم  نیا  هب  دیاب  نتفگ  نخس  ماگنه  رد  هک  دراد  توافت  زین  دارفا  یحور  تالاح   

(1)« اهلابقا اهتوهش و  لبق  نم  اهوتأف  ًارابدا  ًالابقا و  هوهش  بولقلل  ّنا   »

ِلابقا قایتشا و  تلاح  زا  سپ  دـننک  یم  تشپ  دـنرادن و  یگدامآ  یهاگ  دـنراد و  ار  قح  هب  ندروآ  يور  یگدامآ  اه  بلق  یهاگ   »
« .دینک هدافتسا  اهنآ 

دوش لیمحت  بلق  رب  ینخس  تلاح  نیا  رد  رگا  دوب و  دهاوخ  ریثأت  یب  شنانخـس  بلق ، یگدامآ  مدع  تلاح  رد  هک  دنادب  دیاب  غّلبم   
(2)« یمع هرکا  اذا  بلقلا  ّنا  « ؛ دوش یم  روک 

تشز و یلمع  هک  تسازع  رد  هدـنخ  یـسورع و  رد  هیرگ  نوچمه  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دـشاب  تیعقوم  اـب  بساـنم  دـیاب  نخـس   
؛ تسا دنسپان 

(3)« نوزحملا دنع  حرفلا  راهظا  بدالا  نم  سیل   »

نخس ّنس و  بسانت  . 16 

.درادن رادیرخ  نس ، مک  دارفا  زا  یلو  تسا  یقح  مالک  نخس ، یهاگ   

کی میحرت  سلجم  رد  یظعاو  هکنآ  ای  .دیوگب  نخـس  هغیـص ، جاودزا و  هرابرد  هنانز ، هسلج  رد  درجم  ناوج و  يا  هبلط  هکنآ  لثم   
.تسا غیلبت  مهم  لوصا  زا  داوس  ّنس و  طیحم و  اوتحم و  هب  هجوت  .دناوخب  رغصا  یلع  هضور  درمریپ 

ناسآ هداس و  . 17 

.تسا ییوگ  هداس  مدرم  بذج  ياه  هار  زا  یکی   

؛ دومن هداس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شیمارگ  لوسر  نابز  هب  ار  نآ  نآرق  قیاقح  هب  مدرم  هجوت  يارب  لاعتم  دنوادخ   

(4)« نورکذتی مهّلعل  کناسلب  هانرّسی  اّمناف   »

« .دنوش رکذتم  ار  نآ  قیاقح  مدرم ، هک  تسا  دیما  میدرک ، ناسآ  لوسر  يا  وت  نابز  هب  ار  نآرق  ام   »

: تسا هدش  رارکت  رمق  هروس  رد  راب  راهچ  هیآ  نیا   

(5)« رکّدم نم  لهف  رکّذلل  نآرقلا  انرّسی  دقل  و   »
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».؟ تسه يا  هدنریگ  دنپ  ایآ  میدومن ، ناسآ  نتفرگ  دنپ  يارب  ار  نآرق  و   »

41 ص :

ص 503. حلاص / یحبص  هغالبلا  جهن  ( 173 - 1
نامه ( 174 - 2

ص 374.  / ج 78  / هیمالسالاهبتکملا پاچ  راونالاراحب ، ( 175 - 3
.58  / ناخد ( 176 - 4

.17  / رمق ( 177 - 5
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تاملک هنوگنیا  اب  مدرم  زا  يرایسب  اریز  دهاک  یم  نآ  ریثأت  زا  هدیچیپ  تالمج  نیگنس و  تاملک  زا  هدافتسا  هک  تسا  نشور  رایسب   
.دنا هناگیب 

قادصم هک  تسا  هدوب  ادخ  نید  يوس  هب  نانآ  بذج  رد  یهلا  ناربهر  تیّقفوم  زمر  لماک  یگداس  اب  مدرم و  نابز  هب  نتفگ  نخس   
ار ناسنا  اه  نویلیم  بلق  دوخ  ياوتحم  رپ  هداس و  نانخـس  اب  هک  ناشیا  .دـندوب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ینونک  رـصع  رد  نآ  نشور 
هک دـندوب  هتفرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ناشماقم  الاو  ّدـج  زا  راوگرزب  نآ  هک  دوب  یـسرد  نیا  .دـنتخاس و  دوخ  هتفیش 

: دیامرف یم  وا  قح  رد  گرزب  يادخ 

(1)« نیبملا غالبلا  ّالا  لوسّرلا  یلع  امو   »

« .تسا نشور  غیلبت  ربمایپ  هفیظو   »

« ظاـفلالا دـئاوزب  مـالکلا  نییزت  یف  فـلکتلاو   » اـهنآ زا  یکی  هک  تسا  تفآ  تـشه  ملاـع  يارب  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما   
.(2) تسا

.دزادنیب تمحز  هب  ار  نارگید  دوخ و  دیاز ، ظافلا  زا  هدافتسا  اب  مالک ، ندومن  ابیز  يارب  ینعی   

.تسا نتفگ  نخس  اوتحم  یب  ییوگ و  تسس  زا  ریغ  ییوگ  هداس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا   

مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  دننامه  .دزاس  اناوت  ییوگ  هداس  رب  ار  وا  دیاشگب و  شنابز  زا  هرگ  دهاوخب  دوخ  يادخ  زا  دـیاب  غّلبم   
؛ دومن تساوخ  رد  ادخ  زا  نینچ  غیلبت ، زاغآ  رد  هک 

(3)« یلوق اوهقفی  یناسل  نم  ًهدقع  للحا  يرما و  یلرّسی  يردص و  یل  حرشا  ّبر   »

« .دنمهفب ار  منخس  مدرم  ات  ياشگب  منابز  زا  هرگ  زاس و  ناسآ  ار  مراک  و  نک ) دایز  ار  ملّمحت   ) هد تعسو  ار  ما  هنیس  ایادخ !  »

اسر اویش و  . 18 

.نآ ندوب  رثؤم  ییاسر و  ینعی  تغالب ، نایب و  ییاویش  ینعی  تحاصف ،  

نآرق تغالب  تحاصف و  هکنانچ  .تسا  مزال  زین  مالک  ییاسر  ییاویـش و  تسا ، دـیکأت  دروم  نخـس  ندوب  هداـس  هک  لاـح  نیع  رد   
.دیآ یم  رامش  هب  نآرق  زاجعا  داعبا  زا  یکی  هدوب و  نمشد  تسود و  لوبق  دروم  میرک ،

يا دـنتفگ : یم  مدرم  هک  دوب  نانچ  تغـالب  تحاـصف و  رد  تسا  ناـغّلبم  يوگلا  هک  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر   
دراد زاب  نتفگ  نخـس  هنوگنیا  زا  ارم  يزیچ  هچ  دندومرف : یم  خساپ  رد  ترـضح  میتفاین و  وت  زا  رت  حیـصف  ار  یـسک  ام  ادخ ! لوسر 

: تسا هدش  يراج  نم  نابز  رب  تسا  مالک  نیرت  حیصف  هک  نآرق  هکیلاح  رد 

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
http://www.ghaemiyeh.com


ناسلب نآرقلا  لزن  یناسلب  کلذ و  نم  ینعنمی  ام  و  لاقف : کنم  حـصفا  وه  يّذـلا  انیار  ام  و  کحـصفا ؟ ام  هَّللا  لوسر  ای  اولاقف ،  »... 
(4)« نیبم یبرع 

42 ص :

.18  / توبکنع ( 178 - 1
ص 52.  / ج 2 (/ ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 179 - 2

25،28  / هط ( 180 - 3
ص 156.  / ج 17  / راونالاراحب ( 181 - 4
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ًالوق مهسفنا  یف  مهل  لق  : » دیوگب نخـس  رثؤم  اسر و  ینخـس  اب  مدرم ، اب  هک  دوب  رومأم  دنوادخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   
(1)« ًاغیلب

هک تساوخ  دوخ  راـگدرورپ  زا  دورب  ناـینوعرف  يوس  هب  تساوـخ  یم  دـنوادخ  رما  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  یماـگنه   
؛ تفگ یم  نخس  اویش  تشاد و  حیصف  ینابز  شردارب  اریز  دنک  هارمه  وا  اب  زین  ار  نوراه  شردارب 

(2)« یعم هلسرأف  ًاناسل  یّنم  حصفا  وه  نوره  یخا  و   »

وحن نیرتهب  هب  ار  بلطم  هک  دـیوگب  نخـس  اسر  نانچ  دـنک و  هدافتـسا  ظافلا  نیرتاویـش  نیرتاـبیز و  زا  دوخ  نانخـس  رد  دـیاب  غّلبم   
.دناسرب دوخ  بطاخم  هب  نکمم 

زا سپ  هک  دوب  ماّمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانخس  تشاد ، دوخ  بطاخم  رب  ییاسآ  هزجعم  ریثأت  هک  غیلب  نخـس  زا  يا  هنومن   
: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  هاگنآ  .تفر  ایند  زا  دز و  يدایرف  نیقتم ، تافص  ندینش 

(3)« اهلهاب هغلابلا  ظعاوملا  عنصت  اذکه   »

« .دراذگ یم  رثا  شلها  رد  هنوگنیا  اسر  غیلب و  ياهزردنا   »

مارآ مرن و  . 19 

، دنک یم  راداو  تجاجل  هب  ار  بطاخم  يرگشاخرپ ، هک  دشاب ، مرن  دیاب  دراد  دوجو  رکذت  تیاده و  دیما  هک  ییاج  رد  غّلبم  نانخس   
.درب یم  نیب  زا  زین  ار  وا  تیاده  هب  دیما  رادقم  نامه  و 

يرگـشاخرپ زا  دنیوگ و  نخـس  یمرن  هب  وا  اب  هک  دهاوخ  یم  نانآ  زا  نوعرف  يوس  هب  نوراه  یـسوم و  نتفر  ماگنه  لاعتم  دنوادخ   
؛ دنزیهرپب

(4)« یشخی وا  رّکذتی  هّلعل  ًانّیل  ًالوق  هل  الوقف  یغط  ّهنا  نوعرف  یلا  ابهذا   »

تلفغ و باوخ  زا  و   ) دیآ دوخ  هب  هک  تسا  دـیما  .دـییوگ  نخـس  یمرن  هب  وا  اب  تسا و  هدرک  نایغط  وا  هک  دـیورب  نوعرف  يوس  هب   »
« .دسرتب ادخ  زا  ای  دوش ) رادیب  رورغ 

: تسا نینچ  مالسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  مرن  نانخس  زا  یتمسق   

(5)« يدهلا عّبتا  نم  یلع  مالّسلا  ّکبر و  نم  هیاب  كانئج  دق   »... 

« .دنک يوریپ  تیاده  هار  زا  هک  تسا  یسک  رب  قح  مالس  میا و  هدمآ  وت  راگدرورپ  يوس  زا  يا  هزجعم  اب  ام  نوعرف ) يا   »)

يراّفک اب  .دراد  زین  فلتخم  ياه  تبسانم  نابطاخم و  هب  یگتسب  تسین و  یگـشیمه  نتفگ  نخـس  هنوگنیا  هک  دش  رکذتم  دیاب  هتبلا   
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رگید يا  هنوگ  هب  لاعتم  دنوادخ  دنراد  یمن  رب  ادخ  نید  اب  ینمشد  زا  تسد  دنوش و  یمن  تیاده  تسار  هار  هب  یقیرط  چیه  هب  هک 
: دیامرف یم  هَّللا » مسب   » نودب دنت و  ینحل  اب  شیرق  رافک  اب  دروخرب  رد  ًالثم  .دیوگ  یم  نخس 

43 ص :

.63  / ءاسن ( 182 - 1
.34  / صصق ( 183 - 2

هبطخ 184.  / ص 618 مالسالا /  ضیف  هغالبلا  جهن  ( 184 - 3
.43،44  / هط ( 185 - 4
.47  / نامه ( 186 - 5
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(1)« نیکرشملا نم  متدهاع  نیّذلا  یلا  هلوسر  هَّللا و  نم  هئارب   »

« .دنرازیب دنتسکش  ار  نآ  هتسب و  دهع  هک  یناکرشم  زا  شلوسر  ادخ و   »

: دیامرف یم  بهلوبا  هرابرد  رگید  ییاج  رد  ای   و 

(2)« ّبت بهل و  یبا  ادی  ّتبت   »

.داب هدیرب  بهل ، یبا  تسد  ود  داب  هدیرب   

دیفم رصتخم و  . 20 

ارچ دوش  مدرم  یگتسخ  ببس  دوخ ، نخس  ای  هتشون  ندرک  ینالوط  اب  دیابن  غّلبم  .تسا  نآ  ندوب  رـصتخم  نخـس ، رگید  تافـص  زا   
.دوش یم  هتسخ  ینالوط  نانخس  ندینش  زا  یعیبط  روطب  ناسنا  هک 

(3)« هلقع مده  یلع  هاوه  ناعا  اّمناکف  همالک  لوضفب  هتمکح  فئارط  احم  نم  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

« .تسا هدرک  مادقا  دوخ  لقع  يدوبان  رب  ایوگ  دنک  وحم  ار  تمیکح  ییابیز  ینیریش و  دوخ ، نخس  دیاوز  اب  سک  ره   »

(4)« ّلقیال ّلمیال و  ام  مالکلا  ریخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

« .روآ لالم  هن  دشاب و  مک  هن  هک  تسا  نآ  نخس  نیرتهب   »

رپ دوش  ناهج  وت  كدنا  زک  ّرد  نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک   

هب دـیاش  .دـنام  یم  نهذ  رد  رتشیب  راصق  تاملک  دریذـپ و  یم  رتهب  ار  هاـتوک  تـالمج  هک  تسا  يا  هنوگب  ناـسنا  نهذ  یلک  روطب   
تسا هدوب  راصق  هملک  تروص  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تاشیامرف  زا  يرایسب  لیلد  نیمه 

ياه ینارنخـس  یبهذـم ، ياه  ناکم  دـجاسم و  هب  ناناوج  ناکدوک و  لـیامت  مدـع  لـماوع  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  ناـنیمطا  اـب 
.تسا هدننک  هتسخ  ینالوط و 

تشاد و دهاوخ  همادا  زین  دعب  تاسلج  رد  لمع  نیا  دهد  هئارا  دوخ  نابطاخم  يارب  ار  يرابرپ  هاتوک و  نانخس  غّلبم  هک  یتروص  رد   
: تسا رتهب  هدننک » هتسخ  ِدایز   » زا ماود » اب  ِمک  »

(5)« لولم ریثک  نم  ریخ  کیلع  مودی  لیلق   »

نامز نیرتمک  رد  دیاب  .تسا  لوئـسم  مدرم  رکف  تقو  لباقم  رد  غّلبم  درادن و  ینادنچ  هدـیاف  هک  ینالوط  ياه  ینارنخـس  رایـسب  هچ   
.تسا هدوب  دیفم  هاتوک و  ياه  ینارنخس  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تنس  هکنانچ  .دسرب  نابطاخم  هب  بلاطم  نیرتدیفم 
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: دننک یم  يرود  هدوهیب  وغل و  نانخس  زا  راگتسر  نانمؤم   

44 ص :

.1  / هبوت ( 187 - 1
.1  / بهل ( 188 - 2

ص 17.  / ج 1  / یفاک لوصا  ( 189 - 3
ثیدح 23.  / لصف 29  / ج 1  / ملکلاررد مکحلاررغ و  ( 190 - 4
ثیدح 28.  / لصف 61  / ج 2  / ملکلاررد مکحلاررغ و  ( 191 - 5
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(1)« نوضرعم وغّللا  نع  مهنیّذلاو   »

: تسا نآرق  دیدش  داقتنا  دروم  هدیاف  یب  رّضم و  نانخس  نتخومآ   و 

(2)« مهعفنی مهّرضی و ال  ام  نومّلعتی  و   »

: دیوگ یم  دوخ  ياعد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   و 

(3)« عفنیال ملع  نم  کبذوعا  ّینا  مهّللا   »

« .مرب یم  هانپ  وت  هب  دناسر  یمن  عفن  هک  یملع  زا  ادنوادخ   »

مظنم گنهامه و  . 21 

.دریگ ياج  بطاخم  نهذ  رد  گنهامه  مظنم و  تروصب  بلاطم  ات  دشاب  رگیدـکی  اب  طبترم  هدـش و  يدـنب  هتـسد  دـیاب  غلبم  مالک   
: دیامرف یم  نینچ  نآرق  ینعی  دوخ  مالک  دروم  رد  دنوادخ 

(4)« ًاهباشتم ًاباتک  ثیدحلا  نسحا  لّزن  هَّللا   »

« .تسا گنهامه  هیبش و  مه  اب  شتایآ  هک  تسا  یباتک  تسا و  ینامسآ  نخس  نیرتوکین  هک  داتسرف  ار  نآرق  دنوادخ   »

هب فلتخم  بلاطم  دوشن و  زاغآ  يرگید  بلطم  هدشن  مامت  بلطم  کی  هک  ینامز  ات  دشاب و  رادروخرب  یقطنم  مظن  زا  دـیاب  بلاطم   
؛ دوش هتفگ  مدرم  هب  جیردت 

(5)« ًالیزنت هانلّزن  ثکم و  یلع  ساّنلا  یلع  هارقتل  هانقرف  ًانارق  و   »

« .ینک تئارق  جیردت  هب  تما  رب  ات  میداتسرف  ءزج  ءزج  ار  نآرق  و   »

یم کچوک  ياه  تسشن  یلومعم و  ياه  نتفگ  نخس  رد  تسا و  یمـسر  ياه  ینارنخـس  هب  طوبرم  رتشیب  هلئـسم  نیا  تیاعر  هتبلا   
کی رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  هک  مینیب  یم  هغالبلا  جهن  رد  ار  يدراوم  .تفگن  نخـس  هدـش  يدـنب  هتـسد  یعوضوم و  ناوت 

.دنیوگ یم  نخس  فلتخم  تاعوضوم  زا  هبطخ 

.تسا هدش  تبحص  داهج ، ادهش و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناربمایپ ، یگدنز  اوقت ، ادخ ، هرابرد  هبطخ 181 ، رد  لاثم  روطب   

هبطخ دـننام  دریگ  یم  رارق  ثحب  دروم  مجـسنم  مظنم و  روطب  عوضوم ، کی  اهنت  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ار  يدایز  يدراوم  هکنانچ   
.دوش یم  یسررب  يوقت  اب  ناسنا  تافص  رخآ  ات  لوا  زا  هک  نیقتم 

.دراد دوـجو  نتفگ  نخـس  يارب  هویـش  ود  عـقاو  رد  دراد و  تیعقوـم  هب  یگتـسب  هلئـسم ، نیا  هک  تـفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  نیارباـنب   
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زا یـضعب  .دـنک و  یم  قرف  سوبوتا  اـی  راـطق  کـی  رد  وا  يوگتفگ  اـب  ربـنم  يور  رب  غّلبم  کـی  نتفگ  نخـس  .عوـنتم  اـی  یعوـضوم 
، فرح «: » مالکلا ّرجی  مالکلا   » یـضعب دـنا و  هتفگ  نخـس  يرد  ره  زا  هتـشون و  لوکـشک »  » ناونع تحت  ییاـه  باـتک  ناگدنـسیون 

.تسین فطل  زا  یلاخ  هک  دنا  هتشون  دروآ ،» یم  فرح 

45 ص :

.2  / نونمؤم ( 192 - 1
.102  / هرقب ( 193 - 2

.رصع زامن  بیقعت   / نانجلا حیتافم  ( 194 - 3
.23  / رمز ( 195 - 4

.106  / ءارسا ( 196 - 5
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بسانم تاکرح  گنهآ و  اب  . 22 

ار نانآ  هک  ینخس  اب  دنک  یم  بیغرت  داحلا  رفک و  هیلع  گنج  هب  ار  مدرم  هک  ینخس  گنهآ  .دبلط  یم  یـصاخ  گنهآ  نخـس  ره   
.تسا توافتم  دناسرت  یم  تمایق  زور  باذع  زا 

دابع داهجلا  داهجلا ، هتوص  یلعأب  يدان  ّمث  : » دیوگ یم  نخس  دنلب  يادص  اب  داهج  هب  مدرم  بیغرت  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
(1)« هَّللا

؛ تسا يراز  هلان و  اب  هارمه  مارآ و  شیادص  ادخ  اب  زاین  زار و  يارب  اما   

(2)« هیفخ ًاعّرضت و  مّکبر  اوعدا   »

« .دیناوخب یناهنپ  رد  يراز و  هلان و  تلاح  اب  ار  دوخ  راگدرورپ   »

ندرک دنلب  ای  راعش  ماکنه  هب  تشم  ندرک  هرگ  دننام  دبلط ، یم  زین  یصاخ  تکرح  دراد ، یـصاخ  گنهآ  نخـس  ره  هک  هنوگنامه   
.اعد ماگنه  هب  تسد 

رایـسب دـندز و  كرابم  تروص  هب  ار  ناشتـسد  دـنیوگب  نخـس  نادیهـش  زا  دنتـساوخ  یم  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
: دنتسیرگ

(3)« ءاکبلا لاطأف  همیرکلا  هفیرشلا  هتیحل  یلع  هدیب  برض  ّمث   »

ار منساحم  ایادخ  « » راّنلا یلع  یتبیش  مّرح   » زارف هب  نوچ  دندناوخ ، یم  ار  بجر  هام  ياعد  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح   
(4) .دنتفرگ یم  ار  كرابم  شیر  دوخ  تسد  اب  دندیسر ، یم  نک ،» مارح  شتآ  رب 

.تسا ندش  دنلب  مئاق ،»  ،» مالسلا هیلع  نامز  ماما  كرابم  مسا  اب  بسانم  تکرح   

دنتفرگ الاب  نانچ  ار  وا  تسد  ناناملـسم ، هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یفرعم  يارب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   
(201) .دش نایامن  ناشیاه  لغب  ریز  هک 

دومن و عمج  ابع  کی  ریز  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ارهز و  یلع و  دنریهطت ، هیآ  لومشم  هک  دوخ  تیب  لها  نییعت  يارب  ای   و 
«. یتیب لها  ءالؤه  : » دومرف هاکنآ 

ناشناردام زا  زین  ار  تاناویح  هچب  یتح  دینک ، ادج  ناردام  زا  ار  لافطا  دیشوپب ، هناراو  ار  اه  سابل  هک  هدمآ  روتسد  ناراب  زامن  يارب   
.تسا عوشخ  تفأر و  هنیمز  داجیا  يارب  تاکرح  نیا  همه  هک  دیورب  نابایب  هب  دینک و  ادج 

.عادولاهجح نایرج  ص 99 ،  / ج 1  / لامالا یهتنم  ( 201
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46 ص :

هبطخ 181/ص 596.  / مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  ( 197 - 1
.55  / فارعا ( 198 - 2

ص 596.  / هبطخ 181  / مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  ( 199 - 3
.بجر هام  لامعا   / نانجلا حیتافم  ( 200 - 4
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غّلبم تافص  - 22

غّلبم تافص  غیلبت »  نآرق و 

یهاگآ . 1

توعد نید  هب  ار  مدرم  یهاگآ  ساسا  رب  مه  دشاب و  هاگآ » ، » دوخ مه  هک  دنک  تیاده  قح  هب  ار  مدرم  دـناوت  یم  یتروص  رد  غّلبم   
؛ دنک

(1)« ینعّبتا نم  انا و  هریصب  یلع  هَّللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق   »

« .مینک یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  لماک ، یهاگآ  تریصب و  اب  مناوریپ  نم و  .تسا  نم  هار  نیا  وگب   »

هاگآ هتفای و  شزومآ  دنوادخ  طسوت  تشاد  هدهعب  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  میلعت  تیلوئسم  هک  مالسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح   
؛ دوب هدش 

(2)« ًاملع ّاندل  نم  هانمّلع  و   »

(3)« نوملعیال نیّذلا  ءاوها  عبّتت  و ال  : » تسا هدومرف  یهن  هاگآان  نادان و  ياه  ناسنا  يوریپ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هنوگنیا   

لوقلا یف  ریخ  ال  : » تسین هنالهاج  نخس  رد  يریخ  چیه  هک  دییوگب  نخس  یهاگآ  ملع و  اب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
(4)« لهجلاب

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد   و 

(5)« ملعت امب  كرابخاب  مهتتف  ملعتال  ام  لقت  ال   »

تنانخس همه  هب  تبسن  مدرم  دریگ و  یم  رارق  تمهت  دروم  زین  وت  تسرد  ياهراتفگ  تروص  نیا  رد  اریز  وگن  یناد  یمن  ار  هچنآ   »
« .دنرگن یم  دیدرت  هدید  اب 

فده هب  نامیا  . 2 

رد ار  هام  یتسد و  رد  ار  دیـشروخ  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نوچمه  هک  دـشاب  هتـشاد  نامیا  دوخ  فدـه  هب  ناـنچ  دـیاب  غّلبم   
تلاسر زین  یگنـشت  یگنـسرگ و  رد  مالـسلا  هیلع  رـضخ  نوچمه  درادـنرب و  دوخ  فدـه  زا  تسد   (6)، دـنداد رارق  شرگید  تسد 

؛ دهد ماجنا  ار  شیوخ 

.(7)« هماقاف ّضقنی  نأ  دیری  ًارادج  اهیف  ادجوف  امهوفّیضی  نا  اوباف  اهلها  امعطتسا   »
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نامهم زا  اهنآ  یلو  دندرک  اذغ  تساوخرد  مدرم  زا  دندوب  هنسرگ  هکیلاح  رد  دندش  يا  هیرق  دراو  مالسلا  امهیلع  رـضخ  یـسوم و   »
اپرب ریمعت و  ار  راوید  رـضخ  دوب  ندـش  بارخ  لاح  رد  هک  دـنتفای  يراوید  اجنآ  رد  نوچ  لاحنیا ) اب   ) دـندومن يراددوخ  ناـشندرک 

« .تشاذگن رثا  نانآ  هدارا  رد  مدرم  ییافو  یب  درک و 

47 ص :

.108  / فسوی ( 202 - 1
.65  / فهک ( 203 - 2
.18  / هیثاج ( 204 - 3

ص 1171.  / مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  ( 205 - 4
ثیدح 274.  / ملکلاررد مکحلاررغ و  ( 206 - 5

ص 285. ج 1 /  ناهج /  تاراشتنا  ماشه ، نبال  هّیوبنلا  هریسلا  ( 207 - 6
.77  / فهک ( 208 - 7

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف ادخ  نانمشد  هب  هک  تسا  فده  هب  وا  يالاب  نامیا  هناشن  تیحیسم  ياملع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلهابم   

(1)« نیبذاکلا یلع  هَّللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  ّمث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت   »

دوخ نانز  مه  امش  مییامن ، یم  توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، یم  توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دییایب ،  »
تنعل مینک و  یم  نیرفن  رگیدـکی  قح  رد  مینک و  یم  هلهابم  هاگنآ  دوخ ، سوفن  زا  مه  امـش  مینک  یم  توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ،

« .میهد یم  رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ 

ماگشیپ . 3 

؛ دزادرپب دوخ  میلعت  هب  نارگید  میلعت  زا  لبق  دشاب و  ماگشیپ  اهراک  همه  رد  دوخ  دیاب  سپ  تسا  نارگید  ربهر  ماما و  غّلبم ،  

(2)« هریغ میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  أدبی  نا  هیلعف  سانلل  ًاماما  هسفن  بصن  نم   »

اوران تشز و  لامعا  زا  یهن  زا  لبق  هداد و  ماجنا  ار  اهنآ  دوخ  دـهد  روتـسد  بوخ  ياهراک  ماجنا  هب  ار  مدرم  هکنیا  زا  لـبق  دـیاب  وا   
؛ تسا هدوب  یهلا  نالوسر  تفص  نیا  هک  دشاب  هدرک  كرت  ار  لامعا  نآ  شدوخ 

(3)« تعطتسا ام  حالصالا  ّالا  دیرا  نا  هنع  مکاهنا  ام  یلا  مکفلاخا  نا  دیرا  ام  و   »

یمن مراد  ییاـناوت  هک  اـجنآ  اـت  حالـصا  زج  نـم  موـش ، بـکترم  مراد  یم  زاـب  نآ  زا  ار  امـش  هـک  يزیچ  مهاوـخ  یمن  زگره  نـم   »
« .مهاوخ

صالخا اب  . 4 

رثا اه  لد  رب  دریگ ، ماـجنا  ادـخ  رطاـخ  هب  غیلبت  رگا  تسا و  دـنوادخ  یعقاو ، رثؤم  اریز  تسا  غّلبم  تیقفوم  زمر  لـمع  رد  صـالخا   
.تشاذگ دهاوخ 

، نالوسر متاخ  مالـسلا و  مهیلع  بیعـش  طول ، حلاص ، دوه ، حون ، ترـضح  نوچمه  یهلا  نالوسر  یمامت  هویـش  غیلبت ، رد  صالخا   
: دنتفگ یم  مدرم  هب  هک  تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

(4)« نیملاعلا ّبر  یلع  ّالا  يرجا  نا  رجا  نم  هیلع  مکلئسا  ام  و   »

« .تسا نایملاع  دنوادخ  دزن  اهنت  نم  شاداپ  مهاوخ و  یمن  یشاداپ  امش  زا  شیوخ  تلاسر  يارب  نم   »

: دنتفگ یم  نانآ  هب  نیکسمو  ریسا  میتی و  ماعطا  يارجام  رد  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  هکنانچ   

(5)« ًاروکش ًءازج و ال  مکنم  دیرن  ال   »
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« .میرادن یساپس  ای  شاداپ  راظتنا  امش  زا  ام   »

48 ص :

.61  / نارمع لآ  ( 209 - 1
ص 56. ج 2 /  (/ ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 210 - 2

.88  / دوه ( 211 - 3
.109  / ءارعش ( 212 - 4

.9  / ناسنا ( 213 - 5

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


هاکناج تخـس و  رایـسب  وا  يارب  مدرم  یهجوت  یب  درادرب ، مدـق  ناشیا  يرازگـساپس  رکـشت و  مدرم و  دـنیاشوخ  رطاخ  هب  غّلبم  رگا   
.تشاذگ دهاوخن  يرثا  يو  رب  هجو  چیه  هب  مدرم  یساپسان  دشاب ، لاعتم  دنوادخ  تیاضر  شدصق  ادتبا  زا  رگا  اما  .دوب  دهاوخ 

؛ اریز دراذگ  ّتنم  ادخ  رب  هکلب  مدرم و  رب  شتامحز  لباقم  رد  دیابن  دنک ، یم  غیلبت  ادخ  رطاخ  هب  نوچ  نیاربانب   

(1)« نیملاعلا نع  ّینغل  هَّللا  ّنا  هسفنل  دهاجی  اّمناف  دهاج  نم  و   »

« .تسا زاین  یب  نایملاع  زا  دنوادخ  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دنک  ششوک  دهج و  سک  ره   »

زا شیاتـس  شا  هجیتن  هک  دـنک ، غیلبت  نآ  نیا و  فادـها  زا  دزودـب و  نآ  نیا و  هب  مشچ  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  سفن  تزع  رگا  غلبم   
: دنک یم  عنم  اطع  زا  هک  تسا  یسک  شنزرس  دشخب و  یم  يزیچ  وا  هب  هک  تسا  یسک 

(2)« ینعنم نم  ّمذب  یلتبا  یناطعا و  نم  دمحب  نتتفاف   »

هن تسوت  ِتسد  هب  نم  یگدنز  یمک  يدایز و  ایادخ ، « » یـصقن یتدایز و  كریغ  دیب  كدـیب ال  : » میناوخ یم  هینابعـش  تاجانم  رد   
« .وت ریغ  تسد  هب 

ضغب بح و  زا  رودب  لداع و  . 5 

؛ دهدن تلاخد  سدقم  لمع  نیا  رد  ار  یصخش  عفانم  دنک و  غیلبت  ضغب  بح و  هنوگره  زا  رودب  دیاب  غّلبم   

یلوا هَّللاف  ًاریقف  وا  ًاینغ  نکی  نا  نیبرقالا  نیدـلاولا و  وا  مکـسفنا  یلع  ول  هّلل و  ءادهـش  طسقلاب  نیماّوق  اونوک  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   »
(3)« امهب

ناشیوخ ردام و  ردپ و  ای  دوخ  ررـض  رب  دنچ  ره  دیهد ، یهاوگ  وا ) مکح  هب  و   ) ادـخ يارب  دـینک و  مایق  تلادـع  هب  نامیا  لها  يا   »
هب دنوادخ  هک  دییامن  لودع  قح  زا  تداهش  مکح و  رد  دیابن  ینغ ، هچ  دشاب  ریقف  هچ  دیهد  یم  تداهـش  سک  ره  يارب  دشاب ، امش 

« .تسا یلوَا  نانآ  قوقح  تیاعر 

طباور و يادـف  ار  طباوض  دـنک و  تیاعر  ار  تلادـع  دـیاب  نارگید  اب  شیاـهدروخرب  اـه و  يریگ  عضوم  رادرک ، نانخـس ، رد  غلبم   
: دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  .دوشن  لئاق  دشاب  ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  هچرگ  قحتسم  ریغ  يارب  يزایتما  هنوگچیه  دنکن و  اه  یتسود 

« .دینک تیاعر  ار  تلادع  دیتفگ  نخس  هاگره   » (4)« اولدعاف متلق  اذا  و   »

؛ دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  زین  نارگید  هب  ندرک  هاگن  یتح  لامعا  همه  رد  هکلب  تسین  نخس  رد  اهنت  تلادع  تیاعر   

(5)« هیوّسلاب اذ  یلا  رظنی  اذ و  یلا  رظنیف  هباحصا  نیب  هتاظحل  مّسقی  هَّللا  لوسر  ناک   »

49 ص :

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_49_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_49_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_49_5
http://www.ghaemiyeh.com


.6  / توبکنع ( 214 - 1
.قالخالا مراکم  ياعد   / نانجلا حیتافم  ( 215 - 2

.135  / ءاسن ( 216 - 3

.152  / ماعنا ( 217 - 4
ص 260.  / ج 16 ءافولاهسسؤم /)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 218 - 5
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« .نآ هب  یهاگ  دندرک و  یم  هاگن  نیا  هب  یهاگ  دندرک و  یم  میسقت  يواسم  روطب  باحصا  نیب  ار  ناشهاگن  ادخ  لوسر   »

هک مالـسلا  هیلع  یـسوم  دننامه  .تسین  وا  دوجو  رد  هک  دراد  يزایتما  يرگید  هک  دـنک  یم  مالعا  تماهـش  لامک  اب  فصنم  ناسنا   
(1)« ًاناسل یّنم  حصفا  وه  نوراه  یخا  و  : » تسا رت  حیصف  نم  زا  نوراه  نم  ردارب  دومرف :

نیا هک  دـنریگ  یمن  رظن  رد  ار  اه  یتسود  قح ، هار  رد  یـضعب  دـنراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  قح  طباور ، اـه و  یتسود  رطاـخ  هب  یـضعب   
.تسا دنمشزرا  لمع 

(2)« قحلاب الوق  و  « ؛ دییوگب قح  هک  تسا  نیا  تداهش ، زا  لبق  شنادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياه  شرافس  زا  یکی   

وـضع نیرتکیدزن  هچرگ  دیوج  يرود  وا  زا  دیاب  تسین  تیاده  لباق  تسادخ و  نمـشد  یـسک  دوش ، راکـشآ  غّلبم  رب  هک  یماگنه   
؛ درک نینچ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  هنوگنآ  .دشاب  وا  هداوناخ 

(3)« هنم اّربت  هَّلل  ودع  ّهنا  هل  نّیبت  امّلف   »

« .تسج يرود  وا  زا  تسادخ ، نمشد  شیومع )  ) وا دش  نشور  میهاربا  يارب  هک  یماگنه   »

(4)« نودبعت اّمم  ءارب  یّننا  هموق  هیبال و  میهاربا  لاق  ذا  و   »

یم يرود  دـیتسرپ  یم  هک  هچنآ  زا  نم  تفگ  شموـق  و  دـیوگ ) یم  ردـپ  زین  وـمع  هب  برع   ) شردـپ هـب  مـیهاربا  هـک  یماـگنه  و   »
« .میوج

؛ دنَک لد  دنوادخ ، نامرف  هب  دوخ  دنزرف  زا  مالسلا  هیلع  حون  هک  روطنامه   

(5)« حلاص ریغ  لمع  ّهنا  کلها  نم  سیل  ّهنا  حون  ای  لاق   »

؛ دوب قفاوم  شرسمه  باذع  اب  مالسلا  هیلع  طول  ترضح   و 

(6)« نیرباغلا نم  تناک  هتارما  الا  هلها  هانیجناف و   »

: دیامرف یم  ربمایپ  يومع  بهلوبا  هراب  رد  نآرق  هکنانچ   

(7)« ّبت بهل و  یبا  ادی  ّتبت   »

« .داب هدیرب  بهل ، یبا  تسد  ود  داب  هدیرب   »

دومن راذگاو  هحلط » نب  نامثع   » هب ار  هبعک  دیلک  شیوخ ، يومع  راظتنا  فالخ  رب  هکم  حتف  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   
نیب هک  یماگنه  دـیناسرب و  شلها  هب  ار  اه  تناما  هک  دـهد  یم  روتـسد  امـش  هب  دـنوادخ  : » دومرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هکیلاح  رد 
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.(8)« دیشاب هتشاد  تلادع  دینک  یم  يرواد  مدرم 

؛ دوش شومارف  قح  دیابن  زین  نانمشد  دروم  رد  هکلب  اه  یتسود  رطاخ  هب  طقف  هن   

(9)« يوقتلل برقا  وه  اولدعا  اولدعت  ّالا  یلع  موق  نائنش  مکّنمرجی  ال   »

50 ص :

.34  / صصق ( 219 - 1
همان 47.  / حلاص یحبص  هغالبلا  جهن  ( 220 - 2

.114  / هبوت ( 221 - 3
.26  / فرخز ( 222 - 4

.46  / دوه ( 223 - 5
.83  / فارعا ( 224 - 6

.1  / تبت ( 225 - 7
.58  / ءاسن ( 226 - 8
.8  / هدئام ( 227 - 9
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« .تسا رتکیدزن  اوقت  هب  هک  دیشاب  هتشاد  تلادع  .دینکن  راتفر  تلادع  اب  هک  دوشن  ببس  یموق  اب  ینمشد   »

.دنک یم  داقتنا  ناناملسم  یضعب  تشز  تافص  زا  دنک و  یم  دای  یبوخ  هب  باتک  لها  یضعب  بوخ  تافص  زا  نآرق  رد  دنوادخ   

دیاـب غّلبم  ینعی   (1)« مکناهرب اوتاـه  لـق   » دـیروایب ار  ناـتناهرب  وگب  ناـفلاخم  هب  دـیامرف : یم  شراوگرزب  لوسر  هب  گرزب  يادـخ   
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  روطنامه  .دهدن  تلاخد  نارگید  اب  دروخرب  رد  ار  یـصخش  ياه  ضرغ  اه و  هنیک  دنک و  دروخرب  یقطنم 

ینیب قح  زا  عنام  نایشیرق  هلاس  نیدنچ  ياهرازآ  اه و  تیذا  تشاذگن  دومن و  وفع  ار  دوخ  نانمشد  همه  هکم  حتف  زا  سپ  هلآو  هیلع 
.دوش ادخ  تیاضر  و 

.(3) داد ریش  دوخ  لتاق  هب  تداهش  رتسب  رد  (2) و  بآ دوخ  نمشد  هب  نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

هدیدان ار  شقح  نخـس  تسوا  نمـشد  نخـس ، هدـنیوگ  هکنیا  رطاخ  هب  دـیابن  غّلبم  سپ  .تسا  ینیب  قح  یعقاو  ناملـسم  تافـص  زا   
.دریگب

(4)« هنسحا نوعبّتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیّذلا  يدابع  رّشبف   »

« .دننک یم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  دنونش و  یم  ار  نخس  هک  یناسک  نامه  هد  تراشب  نم  ناگدنب  هب   »

میارب یقالخا  سرد  ره  زا  هک  مدینـش  يا  هلمج  كاواس  نارومأم  نیرت  ثیبخ  زا  كاواس  نادنز  رد  هک  درک  یم  لقن  املع  زا  یکی   
سپ .تسا  هدمآ  اهنآ  رـس  رب  ییالب  هچ  هک  مدوب  نارگن  تخـس  دندوب  عالطا  یب  نم  يریگتـسد  زا  ما  هداوناخ  هک  اجنآ  زا  .دوب  رتهب 

وت رگم  تفگ : .ما  هداوناخ  رطاخب  هن ! متفگ  یتحاراـن ؟ اـه  هجنکـش  رطاـخ  هب  اـیآ  تفگ  دـمآ و  مغارـس  هب  رومأـم  نیا  هجنکـش ، زا 
زا نوریب  هک  ینامز  رگم  .تسا  هراکچ  ادخ  سپ  یتسه ؟ اهنآ  لوئسم 

؟ يدرک یم  یتسرپرس  ار  اهنآ  وت  يدوب  نادنز 

تماقتسا ردص و  هعس  ياراد  . 6 

شراگدرورپ زا  مدرم ، ندومن  هاگآ  وا و  تیاده  يارب  نوعرف ، يوس  هب  نتفر  ماگنه  غّلبم ، کی  ناونعب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح   
؛ تسا يرورض  غّلبم  يارب  تفص  نیا  دوجو  اریز  دومن  تساوخرد  ار  اه  یتخس  لّمحت  تردق  هنیس و  یخارف 

(5)« يرما یلرّسی  يردص و  یل  حرشا  ّبر   »

« .زاس ناسآ  ار  مراک  هد و  تعسو  ار  ما  هنیس  ایادخ !  »

51 ص :

.64  / لمن ( 228 - 1
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.مالسلا هیلع  یلع  یگدنز  ص 101 ،  / ج 2  / خیراوتلا خسان  ( 229 - 2
.مالسلا هیلع  یلع  تداهش  تیفیک  رد   / لامالا یهتنم  ( 230 - 3

.18 /، رمز 17 ( 231 - 4
.25  / هط ( 232 - 5
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رب رفک  ریـسم  رد  دنرادن و  ینامیا  بلق  رد  اّما  دنروآ  یم  نامیا  نابز  هب  یـضعب  دنتـسین و  ناسکی  وا  نابطاخم  هک  دـنادب  دـیاب  غّلبم   
: دیامرف یم  دهد و  یم  يرادلد  ار  شیمارگ  لوسر  لاعتم ، يادخ  هکارچ  دوش  نیگهودنا  دیابن  نیاربانب  .دنریگ  یم  تقبس  رگیدکی 

(1)« مهبولق نمؤت  مل  مههاوفاب و  اّنما  اولاق  نیّذلا  نم  رفکلا  یف  نوعراسی  نیّذلا  کنزحیال  لوسّرلا  اهیا  ای   »

تسادخ و يارب  تزع  هک  دـناد  یم  دـنک و  یم  هشیپ  ربص  دوش و  یمن  نیگمغ  نارکنم  ياه  هنعط  اه و  نابز  مخز  زا  نامیا  اب  ِغّلبم   
؛ تساناد اونش و  وا 

(2)« میلعلا عیمّسلا  وه  ًاعیمج  هَّلل  هزعلا  ّنا  مهلوق  کنزحی  و ال   »

: دنتفگ مالسلا  هیلع  حون  هب  .دهد  یم  خساپ  ار  نالهاج  نانمشد و  ياه  تمهت  یهلا ، يایلوا  نوچمه  یقطنم ، مارآ و  وا ،  

(3)« نیبم لالض  یف  کیرنل  ّانا   »

« .مینیب یم  راکشآ  یهارمگ  رد  ار  وت  ام  حون  يا   »

: تفگ باوج  رد  مالسلا  هیلع  حون   

(4)« نیملاعلا ّبر  نم  لوسر  ینکل  هلالض و  یب  سیل  موق  ای   »

« .متسه نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  يا  هداتسرف  هکلب  متسین  یهارمگ  رد  نم  موق  يا   »

: دنتفگ داع  موق  ربمایپ  مالسلا  هیلع  دوه  هب   

(5)« نیبذاکلا نم  کّنظنل  ّانا  ههافس و  یف  کیرنل  ّانا   »

« .یشاب نایوگغورد  زا  هک  مینک  یم  نامگ  میبای و  یم  درخ  یب  ار  وت  ام   »

: تفگ مالسلا  هیلع  دوه   

(6)« نیملاعلا ّبر  نم  لوسر  یّنکل  ههافس و  یب  سیل  موق  ای   »

« .متسه نایناهج  راگدرورپ  لوسر  نم  هکلب  تسین  یتهافس  ارم  موق  يا   »

ياه يزادرپ  غورد  تاعیاش و  اه ، تمهت  اب  دشاب و  روبص  نانآ  دننامه  دیاب  هدراذگ  یهلا  نالوسر  ریـسم  رد  مدق  هک  یـسک  يرآ ،  
؛ دنکن اهر  ار  دوخ  یغیلبت  رگنس  نانمشد ،

(7)« لسّرلا نم  مزعلا  اولوا  ربص  امک  ربصاف   »
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سپ .تفر  ناریا  ياهرهش  زا  یکی  هب  غیلبت  يارب  ناشیا  يوس  زا  يا  هدنیامن  هرس  سدق  يدرجورب  یمظعلا  هَّللاهیآ  موحرم  نامز  رد   
يرارف ار  وا  ات  دـندرک  گنت  وا  رب  ار  هصرع  ناوارف ، تاعیاش  اه و  تمهت  اب  نید ، نانمـشد  وا ، ریگمـشچ  تیلاعف  رطاخ  هب  یتدـم  زا 

هب نانمـشد  ناتـسود و  .دز  دهاوخ  ار  رخآ  فرح  تشاد و  دـهاوخ  مهم  يا  هسلج  زور  نالف  رد  هک  درک  مالعا  یناحور  نآ  .دـنهد 
ربنم يور  وا  دندش و  عمج  همه  تسا  یظفاحادخ  هسلج  هکنیا  نامگ 

: تفگ تفر و 

52 ص :

.41  / هدئام ( 233 - 1
.65  / سنوی ( 234 - 2
.60  / فارعا ( 235 - 3
.61  / فارعا ( 236 - 4
.66  / فارعا ( 237 - 5
.67  / فارعا ( 238 - 6
.35  / فاقحا ( 239 - 7
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داسف و لها  ینالف  دنتفگ  رگا  .دینک  رواب  دراد  هطبار  ناراد  هیامرس  نیناوخ و  بابرا و  اب  ینالف  دنتفگ  نم  رس  تشپ  رگا  مدرم ! يا   
دینکن رواب  زگره  دورب ، رهش  نیا  زا  دهاوخ  یم  وا  دنتفگ  رگا  اما  دینک و ...  رواب  دناوخ  یمن  زامن  دنتفگ  رگا  .دینک  رواب  تساشحف 

.دنام مهاوخ  دوخ  یغیلبت  رگنس  رد  هظحل  نیرخآ  ات  نم  هک 

(1)« ترما امک  مقتسا  عداف و  : » تسا تماقتسا  هب  رومأم  شربهر  نوچمه  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وریپ  هک  یغّلبم   

.دراد لابندب  زین  دیعبت  هجنکش و  نادنز ، یهاگ  نید ، هار  رد  غیلبت   

: دنتشاد دوخ  ربمایپ  ندرک  نوریب  هب  میمصت  طول ، موق  هک  هنوگنامه   

(2)« مکتیرق نم  مهوجرخا  اولاق  نا  ّالا  هموق  باوج  ناک  ام  و   »

: مینک یم  نوریب  رهش  زا  ار  تناوریپ  وت و  ام  هک  دنتفگ  وا  هب  بیعش  موق   و 

(3)« انتیرق نم  کعم  اونمآ  نیّذلا  بیعش و  ای  کّنجرخنل   »

.تسا هدوب  اه  نیهوت  اه و  تمهت  لباقم  رد  لمحت  ربص و  یهلا ، يایلوا  زراب  تافص  زا  یکی   

: درک ربص  وا  دندناوخ و  نونجم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(4)« نونجمل ّکنا  رکّذلا  هیلع  لّزن  يّذلا  اّهیا  ای  اولاق  و   »

.درواین دوخ  يور  هب  وا  دندز و  يدزد  تمهت  وا  هب  فسوی  ناردارب  هکنانچ   

(5)« هسفن یف  فسوی  اهّرساف  لبق  نم  هل  خا  قرس  دقف  قرسی  نا  اولاق   »

نوچ فسوی   ) .تسا هدرک  يدزد  ًالبق  زین  فسوی )  ) وا ردارب  دـنک  یم  يدزد  نیماـینب )  ) رگا دـنتفگ : فسوی ) هب  فسوی  ناردارب   »)
« .درک ناهنپ  لد  رد  ار  نآ  دینش ) دوخ  رب  ار  يدزد  تمهت 

، گس يا  « » بلک نب  بلک  ای  : » دوب هتشون  نآ  رد  هک  داتسرف  هرس  سدق  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  همالع  يارب  يا  همان  یـصخش   
نم اپ ، ود  نم  دراد و  اـپ  راـهچ  گـس  يا ! هدرک  هابتـشا  ردارب  يا  تشون : نآ  تشپ  رد  هماـن  ندـناوخ  زا  سپ  هجاوخ  گـس ،» رـسپ 

رد دراد  مشپ  تسا و  زارد  گس  ياه  نخان  اپو ، تسد  راهچ  تلاـح  اـب  گـس  یلو  مور  یم  هار  هداتـسیاو  متـسه  هماـقلا » يوتـسم  »
(6) !. متسین هنوگنیا  نم  هکیلاح 

یم طش  هب  ار  مدرم  شحف  ياه  همان  هوبنا  هفوک ، طش  رانک  رد  دوب ، دیلقت  عجرم  هک  هرـس  سدـق  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  موحرم   
!. تخیر

: هک مینک  اعد  دیاب  سپ  تسا  هدوب  مدرم  ياه  بلق  رد  ذوفن  مهم  لماع  اهازسان  اه و  شحف  لباقم  رد  لمحت  ربص و  نیمه  هلب   
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(7)« هئیسلا نع  یضغا  هنسحلا و  رکشا  رکّذلا و  نسح  یلا  ینباتغا  نم  فلاخا  و   »... 

53 ص :

.15  / يروش ( 240 - 1

.82  / فارعا ( 241 - 2

.88  / فارعا ( 242 - 3
.6  / رجح ( 243 - 4

.77  / فسوی ( 244 - 5
.مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  بقانم  رد  لامالا / یهتنم  ( 245 - 6

.قالخالا مراکم  ياعد   / نانجلا حیتافم  ( 246 - 7
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اه يدب  هدننک  وفع  اه و  یبوخ  رازگرکش  منک و  هلباقم  شریخ  رکذ  اب  تسا  هدرک  ارم  تبیغ  هک  یسک  اب  ات ) نک  دییأت  ارم  ایادخ   »)
« .مشاب

یهلا ياه  هدعو  هب  راودیما  . 7 

؛ دهد یم  دیما  ناناملسم  هب  نآرق  زا  یتایآ   

؛ دش دهاوخ  ریگ  ملاع  ادخ  نید  هک  دهد  یم  دیما  نانآ  هب  ییاج  رد   

(1)« ّهلک نیّدلا  یلع  هرهظیل    ّ قحلا نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يّذلا  وه   »

« .دهد يرترب  ملاع  ياه  نید  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  ییادخ  وا   »

؛ تساهنآ اب  يراگتسر  تبقاع و  هک  دهد  یم  دیما  اوقتاب  ياه  ناسنا  هب  رگید  ياج  رد   

(2)« نیقتملل هبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  هَّلل  ضرالا  ّنا   »

« .تساوقت اب  ياه  ناسنا  ِنآ  زا  تبقاع  درذگ و  یم  ثرا  هب  دهاوخب  شناگدنب  زا  سک  ره  يارب  ار  نآ  تسادخ و  نآ  زا  نیمز   »

؛ دهد یم  دیون  ار  شنالوسر  هبلغ  رگید ، يا  هیآ  رد   و 

(3)« یلسر انا و  ّنبلغال  هَّللا  بتک   »

« .درک میهاوخ  هبلغ  ًامتح  منالوسر ، نم و  هک  تسا  هتشون  ظوفحم ) حولرد   ) دنوادخ  »

؛ تسا ناطیش  زا  يدیماان  سأی و  تسادخ و  زا  يراودیما   

(4)« نورفاکلا موقلا  ّالا  هَّللا  حور  نم  سأیی  ّهنا ال  هَّللا  حور  نم  اوسایتال  و   »

« .دنوش یم  دیماان  ادخ  تمحر  زا  نارفاک  موق  اهنت  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا   »

؛ دهد یم  همادا  دوخ  غیلبت  هب  دوش و  یمن  يدیماان  سأی و  راچد  غّلبم  دندش ، نادرگ  يور  قح  زا  ناشیدنادب  نارفاک و  رگا  نیاربانب   

(5)« غالبلا کیلع  اّمناف  اّولوت  نا  و   »

: تسا یقیقح  هیقف  تفص  نیا  هک  دنک  یمن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  ار  نارگید  هاگچیه   و 

.(6)« هَّللاهمحر نم  ساّنلا  ّطنقی  مل  نم  هیقفلا  قح  هیقفلا   »
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؛ دنک یم  زیهرپ  غیلبت  راک  رد  یتسس  زا  دنک و  یم  لابند  يّدج  ار  راک  دهد ، یم  همادا  ار  هار  تّوق  تردق و  اب  راودیما ، غّلبم   

(7)« يرکذ یف  اینتال  یتایاب و  كوخا  تنا و  بهذا   »

« .دیرادم اور  یتسس  نم  دای  رد  دیورب و  دوخ ) تلاسر  یپ  رد   ) نم تایآ  اب  تردارب  وت و  یسوم  يا   »

: هک دنک  یم  يروآدای  نآرق  زا  یفلتخم  ياهاجرد   و 

(8)« هوقب باتکلا  ذخ   »

54 ص :

.33  / هبوت ( 247 - 1
.128  / فارعا ( 248 - 2
.21  / هلداجم ( 249 - 3
.87  / فسوی ( 250 - 4

.20  / نارمع لآ  ( 251 - 5
ص 36.  / ج 1  / یفاک لوصا  ( 252 - 6

.42  / هط ( 253 - 7
.12  / میرم ( 254 - 8
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« .ریگب تردق  اب  ار  باتک   »

لمع ملع و  لها  . 8 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچمه  دشاب ، هتـشاد  راکتـشپ  نآ  هب  لمع  رد  دنک و  لمع  نآ  هب  دوخ  دـناسرب ، ار  ادـخ  مایپ  دـیاب  غّلبم   
؛ تفرگ یمن  مارآ  يا  هظحل  دوب و  شورخ  شوج و  لاح  رد  هشیمه  هک  هلآو 

(1)« بغراف ّکبر  یلا  بصناف و  تغرف  اذاف   »

« .شاب قاتشم  دوخ  يادخ  يوس  هب  هشیمه  زادنیب و  تمحز  هب  ار  دوخ  يدش  غراف  يراک  زا  هک  یماگنه  ام  لوسر  يا   »

ینامز ره  رد  هک  ارچ  دشوکب  زین  شیوخ  یهاگآ  ملع و  رب  ندوزفا  هار  رد  دیاب  هکلب  دوش  یمن  نید  غیلبت  رد  رصحنم  غّلبم ، راکتشپ   
دنوادخ روتـسد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اذـل  .دوب  دـهاوخن  یفاک  یلبق  تاعلاطم  رب  هیکت  دراد و  دـیدج  تامولعم  هب  زاین 

: دنک یم  بلط  وا  زا  ار  شناد  ملع و  يدایز 

(2)« ًاملع یندز  ّبر  لق   »

زا یملع  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  هنوگنامه  .يروئت  تروصب  طقف  هن  هبرجت ، لمع و  اب  هارمه  نیقی  ملع و  مه  نآ   
؛ دریگ مارآ  شبلق  ات  تساوخ  دنوادخ 

(3)« یبلق ّنئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نمُؤت  مل  َوا  لاق  یتوَملا  ییُحت  فیک  ینِرَا  ّبر  میهاربا  لاق  ذا  و   »

؟ يرادن رواب  ایآ  دومرف : دنوادخ  .ینک  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدب  ناشن  نم  هب  اراگدرورپ  تفگ : میهاربا  هک  یماگنه  و   »
« .دوش نئمطم  مبلق  مهاوخ  یم  اّما  مراد  رواب  هلب  درک  ضرع 

.تسا تکرب  یب  شتاظحل  دشاب  هتشادن  قرف  نآ  زا  لبق  زور  اب  شزور  ره  شناد  ملع و  رظن  زا  هک  یغّلبم   

: دیامرف یم  ادخ  لوسر   

(4)« مویلا کلذ  سمشلا  عولط  یف  یل  كروب  الف  یلاعت  هَّللا  یلا  ینبّرقی  ًاملع  هیف  دازا  موی ال  ّیلع  یتا  اذا   »

كرابم نم  رب  زور  نآ  باتفآ  عولط  دوشن ، هدوزفا  نم  رب  دنک  کیدزن  ادـخ  هب  ارم  هک  یـشناد  زور  نآ  رد  دـسر و  ارف  يزور  رگا   »
« .دابم

تماهش اب  عطاق و  . 9 

؛ دسرتن یسک  زا  ادخ  زج  هب  دتسیاب و  اه  يور  جک  لباقم  رد  مامت  ّتیعطاق  اب  هک  تسا  نیا  یعقاو  غّلبم  تافص  زا  رگید  یکی   
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(5)« هَّللاّالا ًادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  هَّللا و  تالاسر  نوغّلبی  نیذلا   »

55 ص :

.7،8  / حارشنا ( 255 - 1
.114  / هط ( 256 - 2

.260  / هرقب ( 257 - 3
ثیدح 126. هحاصفلا /  جهن  ( 258 - 4

.39  / بازحا ( 259 - 5
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؛ دناسر یمن  ینایز  يو  هب  نارگید  یهارمگ  هک  دنادب   و 

(1)« نولمعت متنک  امب  مکئّبنیف  ًاعیمج  مکعجرم  هَّللا  یلا  متیدتها  اذا  ّلض  نم  مکّرّضی  مکسفنا ال  مکیلع  اونما  نیّذلا  اهیا  ای   »

امش هب  دنا  هدش  هارمگ  هک  یناسک  یهارمگ  دیتفای  تیاده  امش  هک  یماگنه  دیـشاب ، دوخ  بقارم  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   »
« .دزاس یم  هاگآ  دیدرک  یم  لمع  هچنآ  زا  ار  امش  تسادخ و  يوس  هب  همه  تشگزاب  .دناسر  یمن  ینایز 

؛ تسا هتفرگ  وا  زا  دنوادخ  هک  تسا  يدهع  نیا  دریگب و  ار  اه  تعدب  ولج  سرت  نودب  هک  تسا  نآ  غّلبم  هفیظو   

(2)« هَّللاهنعل هیلعف  لعفی  مل  نمف  هملع  ملاعلا  رهظیلف  یّتما  یف  عدبلا  ترهظ  اذا   »

رب ادخ  تنعل  دنکن  نینچ  هک  یـسک  دزاس و  رهاظ  ار  شیوخ  ملع  هک  تسا  ملاع  رب  دوش  رهاظ  نم  تما  رد  اه  تعدب  هک  یماگنه   »
« .تسوا

؛ دنک اشفا  ار  نانآ  ياه  هئطوت  نیمرجم و  شور  هار و  نآرق  تایآ  نوچمه  دیاب  وا   

(3)« نیمرجملا لیبس  نیبتستل  و   »

« .دوش راکشآ  نیعم و  ناراکهانگ  هار  ات  مینک ) یم  نایب  لصفم  روطب  ار  تایآ  ام  و   »)

هک هنوگنآ  .دـنکن  نامتک  ار  قیاقح  ناربکتـسم  نادـنمروز و  زا  سرت  رطاـخ  هب  و  دـشاب ، هتـشاد  تماهـش  قیاـقح  نتفگ  رد  دـیاب   و 
: دومرف مامت  تماهش  اب  دیروش و  نارفاک  رب  مالسلا  هیلع  ِمیهاربا 

(4)« مکمانصا ّندیکال  هَّللات   »

« .منکش یم  مهرد  ار  امش  ياه  تب  ًامتح  مسق  ادخ  هب   »

: دومرف دومن و  خیبوت  ار  يرماس  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضحو   

(5)« ًافسن ّمیلا  یف  هّنفسننل  ّمث  هّنقرحنل  ًافکاع  هیلع  َْتلَظ  يّذلا  کهلا  یلا  رظناو   »

شرتسکاخ مینازوس و  یم  ار  نآ  هک  نک  هاگن  يا  هداتـسیا  شتمدخ  شتـسرپ و  رب  يا و ) هتخاس  رویز  رز و  اب   ) هک ار  تیادخ  نیا   »
« .میهد یم  ایرد  هب  ار 

: درادن ناگدننک  شنزرس  ِشنزرس  زا  یساره  هنوگچیه  نید  غیلبت  هار  رد  نمؤم  غّلبم   

(6)« مئال همول  نوفاخی  هَّللا و ال  لیبس  یف  نودهاجی   »
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: دیامرف یم  دتسرف ، یم  نمی »  » هب غیلبت  يارب  ار  ذاعم  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(7)« مئال همول  هَّللا  یف  فخت  و ال   »

« .سرتم ناگدننک  شنزرس  ِشنزرس  زا  ادخ  هار  رد  ذاعم ، يا   »

: دیوگ یم  مامت  تحارص  اب  دنک و  یم  تشپ  رافک  هب  تیعطاق  اب  دشاب  مزال  هک  اجنآ  عاجش ، یعقاو و  غّلبم   

56 ص :

.105  / هدئام ( 260 - 1
ص 54. ج 1 /   / یفاک لوصا  ( 261 - 2

.55  / ماعنا ( 262 - 3

.57  / ءایبنا ( 263 - 4
.96  / هط ( 264 - 5

.54  / هدئام ( 265 - 6
لوقعلا ص 26. فحت  همجرت  ( 266 - 7
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« .نم يارب  نم  نید  ناتدوخ و  يارب  ناتنید   » (1)« نید یلو  مکنید  مکل   »

یم یتماهـش  هچ  ناریا  مور و  دـنمتردق  ياـهروطارپما  هب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نتـشون  هماـن  هـک  دـیا  هدرک  رکف  اـیآ   
سیئر هب  نآ  زا  سپ  اـه  نرق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  كاـپ  دـنزرف  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هک  درادـن  یبـجعت  تساوـخ .؟

نیا اریز  دـنک ، دای  دارفا  نیرتروفنم  ناونعب  اکیرما  روهمج  سیئر  زا  دـنک و  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  دـسیونب و  همان  يوروش  روهمج 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  ّدج  زا  ار  تماهش 

.دنا هدیسارهن  ملاظ  نیطالس  نادنمروز و  زا  هاگچیه  خیرات ، لوط  رد  تماهش  اب  ياه  ناسنا  .تسا  هدرب  ثرا 

: تفگ .دنک  تبحص  وا  اب  ات  دومن  فقوت  دیـشک و  ار  بسا  نانع  دیـسر  یبارعا  درم  کی  هب  نابایب  رد  ناورم  نب  کلملادبع  يزور   
.مکلملادبع نم  وت  رب  ياو  تفگ : تسا .! تیاده  لباق  ریغ  يرگمتس  وا  يرآ  داد : خساپ  یسانش ؟ یم  ار  ناورم  نب  کلملادبع 

عییـضت ار  وا  تمرح  يدروخ و  ار  ادـخ  لاـم  هک  دـشخبن  وت  هب  کـلم  لاـم و  دـهدن و  ینـالوط  رمع  وـت  هب  دـنوادخ  تفگ : یبارعا   
.(2) يدومن

ریذپداقتنا . 10 

.تسا يدنمشزرا  تفص  يریذپداقتنا ،  

 : هک میناوخ  یم  قالخالا  مراکم  ياعد  رد   

« یندشرا نم  هعباتم  یندّدس و  نم  هعاطل  ینّقفو  مهّللا ...   »

« .زاس قفوم  دومن  تیاده  دناوخ و  محالص  دادس و  هار  هب  هک  یسک  يوریپ  تعاطا و  هب  ارم  ایادخ ،  »

؛ دنک یم  رما  يدب  هب  ار  ناسنا  شکرس ، سفن  اریز  تسین  هابتشا  اطخ و  زا  رودب  یناسنا  چیه   

(3)  « ّیبر محر  ام  ّالا  ءوّسلاب  هراّمال  سفّنلا  ّنا  یسفن  يّربا  ام  و   »

« .دنک محر  مراگدرورپ  هکنآ  رد  رگم  تسا  يدب  هب  هدننک  رما  انامه  هک  منک  یمن  هئربت  ار  مسفن  نم   »

؛ تسا لدروک  نارفاک  تفص  قیاقح ، هب  ندادن  شوگ  هک  دهد ، یم  شوگ  اهداقتنا  هب  غّلبم   

(4)« اهب نوعمسیال  ناذا  مهل   »

« .دنونش یمن  نآ  اب  هک  دنراد  ییاه  شوگ  نانآ   »

(5)« نورکذی اوّرکذ ال  اذا  و   »
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« .دنریگ یمن  دنپ  دوش  هداد  رکذت  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و   »

نیرتهب دنک  دزـشوگ  ار  شبویع  هک  یـسک  درگن و  یم  دنمـشزرا  ییایاده  دـید  هب  دوش  یم  وا  هب  هک  ییاهداقتنا  هب  ناملـسم  ناسنا   
؛ دناد یم  ردارب 

(6)« یبویع ّیلا  يدها  نم  یناوخا  ّبحا   »

57 ص :

.6  / نورفاک ( 267 - 1
ص 31. ج 1 /  ماّرو / هعومجم  ( 268 - 2

.53  / فسوی ( 269 - 3
.179  / فارعا ( 270 - 4
.13  / تافاص ( 271 - 5

ص 282. ج 74 /  / هّیمالسالا هبتکملا  پاچ  راونالاراحب ، ( 272 - 6
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نامورحم یماح  . 11 

نانآ شود  رب  ایبنا  تلاسر  یتخـس  نیرتشیب  هدوب و  نامورحم  نافعـضتسم و  خیرات ، لوط  رد  یهلا  نالوسر  ناوریپ  نارای و  نیرتشیب   
.تسا هدوب 

؛ دزیهرپب نانآ  درط  زا  دنک و  تیامح  نانآ  زا  دیاب  غّلبم  نیاربانب   

نم مهیلع  کباسح  نم  ام  ییـش ء و  نم  مهباسح  نم  کیلع  ام  ههجو  نودیری  ّیـشعلا  هودـغلاب و  مّهبر  نوعدـی  نیّذـلا  درطت  و ال   »
(1)« نیملاّظلا نم  نوکتف  مهدرطتف  یش ء 

هن وت و  رب  اهنآ  باسح  زا  يزیچ  هن  هک  نارم  دوخ  زا  تسادخ ، طقف  ناشدصقم  دارم و  دنناوخ و  یم  ار  ادخ  ماش  حبص و  هک  نانآ   »
« .دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  ینارب  دوخ  زا  ار  ناتسرپادخ  نآ  وت ، رگا  سپ  .تساهنآ  رب  وت  باسح  زا  يزیچ 

؛ دننک یفرعم  رادقم  یب  ياه  ناسنا  ار  نالوسر  فعضتسم  ناوریپ  دنا  هتشاد  یعس  هشیمه  نارفاک   

(2)« انلذارا مه  نیّذلا  ّالا  کعّبتا  کیرن  ام  و   »

« .دننک یم  يوریپ  وت  زا  هک  مینیب  یم  ار  رادقم  یب  تسپ و  صاخشا  اهنت  ام  و   »

: دیوگ یم  تسا و  يرگید  زیچ  ادخ  هداتسرف  لمع  یلو  دننک  درط  دوخ  زا  ار  نانآ  نالوسر  هک  دنا  هتشاد  راظتنا  هشیمه   و 

(3)« اونما نیّذلا  دراطب  انا  ام  و   »

« .منک یمن  رود  دوخ  زا  دنشاب ) زیچ  یب  ریقف و  امش  رظن  هب  دنچ  ره   ) ار نامیا  اب  مدرم  نآ  زگره  نم  و   »

؛ دنا هتفرگ  عضوم  ناربمایپ  لباقم  رد  هشیمه  هک  یناسک  دریگب ، هلصاف  درد  یب  نیهفرم  زا  نامورحم ، زا  تیامح  رانک  رد  دیاب  غّلبم   

(4)« نورفاک هب  متلسرا  امب  ّانا  اهوفرتم  لاق  ّالا  ریذن  نم  هیرق  یف  انلسرا  ام  و   »

« .میرفاک امش  تلاسر  هبام  دنتفگ : راید  نآ  شایع  نادنمتورث  هکنیا  رگم  میداتسرفن ، يراید  هب  يا  هدنهد  رادشه  چیه  ام  و   »

؛ دنا هداد  یم  نت  اه  یتخس  هب  رتمک  هک  هدوب  هنوگنیا  زین  دنمتورث  نانمؤم  هیحور   

(5)« مهنم لوّطلا  اولوا  کنذاتسا  هلوسر  عم  اودهاج  اونما و  نا  هروس  تلزنا  اذا  و   »

یفاعم ياضاقت  وت  روضح  زا  نادنمتورث  دهد ، روتـسد  ادخ  نید  هار  رد  داهج  ادخ و  هب  نامیا  هب  هک  دوش  لزان  يا  هروس  هاگره  و   »
« .راد بوسحم  ناگدش  فاعم  زا  ار  ام  دنیوگ  دننک و  داهج  زا 
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؛ دراد لابند  هب  ار  گرزب  دنوادخ  خیبوت  ناشیا  زا  ندنادرگ  يور  نامورحم و  هب  یهجوت  یب  هک ، دنادب  دیاب  غّلبم   

(6)« یمعَالا هئاج  نَا  ّیلَوت  سَبَع و   »

»؟ دمآ شروضح  هب  انیبان  نآ  هکنیا  زا  تشگ  ورشرت  سوبع و  ارچ   »

58 ص :

.52  / ماعنا ( 273 - 1
.27  / دوه ( 274 - 2
.29/ دوه ( 275 - 3

.34  / ءابس ( 276 - 4
.86  / هبوت ( 277 - 5

1 و2.  / سبع ( 278 - 6

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_58_6
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ هب  لکوت  . 12 

يرازبا غّلبم  تسادخ و  یعقاو  رثؤم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا  رثؤم  رایـسب  اه  ناسنا  تیادـه  رد  غّلبم  لمع  هک  لاح  نیع  رد   
؛ تسین شیب 

(1)« ءاشی نم  يدهی  هَّللا  ّنکلو  َتبَبحَا  نم  يدهت  ّکنا ال   »

« .دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  اّما  ینک  تیاده  یهاوخب  ار  سک  ره  یناوت  یمن  وت  ام ) لوسر  يا   »)

(2)« اوکرشا ام  هَّللا  ءاش  ول  و   »

(.« دنوش سانشادخ  همه  ات   ) تشاد یم  زاب  كرش  زا  ار  ناکرشم  تساوخ  یم  ادخ  رگا   

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شیمارگ  لوسر  هب  لاعتم  دنوادخ   

؛ یتسین مدرم  لیکو  نابهاگن و  وت   

(3)« لیکوب مهیلع  تنا  امو  ًاظیفح  مهیلع  كانعج  ام  و   »

؛ یتسین نانآ  رفک  لیدبت  رب  اناوت  طلسم و  وت   

(4)« ٍرطیصمب مهیلع  تسل  رّکذم  تنا  اّمنا  رّکذف   »

؛ یتسین مدرم  هدننک  رابجا  رابج و  وت   

(5)« راّبجب مهیلع  تناام   »

؛ تسین وت  تسد  هب  زیچ  چیه   و 

یش ء»(6) رمالا  نم  کل  سیل   »

هقطنم کی  نامیا  هلیسو  ابس  هکلم  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نامیلـس  زا  يا  همان  ندرب  اب  دهده »  » ینعی هدنرپ  کی  دهاوخب  دنوادخ  رگا   
.دریگ یم  رارق 

، تکرح هظحل  هظحل  رد  دیاب  هکلب  يدیماان  سأی و  راچد  نانآ  رفک  زا  هن  دوش و  بجُع  راچد  دیاب  مدرم ، نامیا  زا  هن  غّلبم ، نیاربانب   
؛ دنک لکوت  گرزب  يادخ  هب 

(7)« هَّللا یلع  لّکوتف  تمزع  اذاف   »
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« .نک لکوت  گرزب  يادخ  هب  یتفرگ  میمصت  هک  یماگنه  سپ   »

زوسلد نابرهم و  وخمرن ،  . 13 

دنوش یم  هدیشک  ادخ  نید  هب  مدرم  ینابرهم ، یمرن و  اب  هک  ارچ  تسا  مزال  زین  اهدروخرب  رد  هکلب  تسین  نخس  تفـص  اهنت  یمرن ،  
.دومن تیاده  ار  یسک  ناوت  یمن  هارکا  روز و  اب  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  و 

(8)« نینمؤم اونوکی  یّتح  ساّنلا  هرکت  تنافا   »

»؟ ینادرگ نمؤم  هارکا  ربج و  اب  ار  همه  یناوت  یم  وت  ایآ  لوسر ! يا   »

59 ص :

.56  / صصق ( 279 - 1
.107  / ماعنا ( 280 - 2

.107  / نامه ( 281 - 3
21 و22.  / هیشاغ ( 282 - 4

.45  / ق ( 283 - 5
.128  / نارمع لآ  ( 284 - 6
.159  / نارمع لآ  ( 285 - 7

.99  / سنوی ( 286 - 8
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.دزاس یم  رود  ادخ ، نید  زا  ار  اهنآ  ندوب  لد  تخس  ییوخدنت و  دنک و  یم  بذج  ار  نانآ  مدرم ، اب  ینابرهم   

: دیامرف یم  شیمارگ  لوسر  هب  باطخ  هک  تسا  لاعتم  يادخ  مالک  نیا   

(1)« کلوح نم  اوّضفنال  بلقلا  ظیلغ  ًاّظف  تنک  ول  مهل و  تنل  هَّللا  نم  همحر  امبف   »

یم هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  يدوب ، یم  لد  تخـس  وخدنت و  رگا  دینادرگ و  قلخ  شوخ  نابرهم و  ار  وت  ادخ  تمحر  لوسر ، يا   »
« .دندش

(2)« نیملاعلل همحر  ّالا  كانلسرا  ام  و   »

« .میداتسرف نایناهج  رب  تمحر »  » هیام ار  وتام   »

؛ وگب نخس  یکین  هب  نانآ  اب  سپ   

(3)« ًافورعم ًالوق  مهل  اولوق   »

؛ تسوت هدنزارب  مدرم  اب  ینابرهم  نتفگ و  نخس  کین  هک   

(4)« میحر فؤر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دقل   »

فؤر و نانمؤم  هب  تبـسن  صیرح و  امـش  شیاسآ  رب  تخـس و  شیارب  امـش  یتحاران  هک  دـمآ  امـش  يوس  هب  ناـتدوخ  زا  یلوسر   »
« .تسا نابرهم 

(5)« راّدلا یبقع  مهل  کئلوا  هئیّسلا  هنسحلاب  نؤردی  و   »

« .تسا نادیواج ) تشهب   ) وکین هاگلزنم  نانآ  شاداپ  دنیوگ  یم  خساپ  یبوخ  اب  ار  يدب  هک  یناسک  و   »

؛ تسین يریگتخس  نید  مالسا ، نید   

(6)« رسُعلا مکب  دیری  رُسیلا و ال  مکب  هَّللا  دیری   »

« .تسا هتساوخن  یتخس  امش  يارب  هتساوخ و  ناسآ  امش  يارب  دنوادخ   »

حتف زا  سپ  ناشیا  هک  تسین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هویـش  اه ، یتبحم  یب  اه و  يرظن  گنت  اب  توافت  یب  ياه  ناسنا  درط   
« .دیدازآ امش  « » ءاقلّطلا متنا  : » دومرف دیشخب و  ار  نانمشد  همه  هکم ، 

زور زورما  « » همحلَملا موی  مویلا  : » دز دایرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رکـشل  زا  هدابع  نبدعـس  مان  هب  يا  هدـنامرف  زور  نآ  رد   
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موی موـیلا  : » دوـمرف (7) و  داد مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هـب  تـفرگ و  وا  زا  ار  مـچرپ  هـلمج ، نـیا  ندینـش  اـب  ترـضح  .تـسا » ماـقتنا 
« .تسا تمحر  زور  زورما  « » همَحرَملا

(8)« وفعلا قفرلاب و  کیلع  : » هک دنک  یم  شرافس  وا  هب  نمی »  » هب ذاعم  رفس  ماگنه  زیزع ، لوسر  نیمه   

« .شخبب ار  نانآ  ياه  يدب  نک و  ارادم  مدرم  اب   »

: هک دهد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  ام   و 

60 ص :

.159  / نارمع لآ  ( 287 - 1
.107  / ءایبنا ( 288 - 2

.8  / ءاسن ( 289 - 3
.128  / هبوت ( 290 - 4
.22  / دعر ( 291 - 5

.185  / هرقب ( 292 - 6
ص 246.  / ج 2  / ریثا نبا  خیرات  ( 293 - 7
ص 26.  / لوقعلا فحت  همجرت  ( 294 - 8
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(1)« نومّلعت نمل  اّونیل   »

« .دینک یمرن  دیزومآ  یم  شناد  نانآ  هب  هک  یناسکاب   »

تفأر و نیرتمک  اب  تسا و  هفطاع  ساـسحا و  رد  قرغ  دراد و  یفیطل  حور  ناـسنا  .دوش  یم  لـگ  اـهراخ  هک  تسا  ّتبحم  زا  يرآ   
.دوش یم  ادخ  نید  هتفیش  ینابرهم 

(2)« میمح یلو  ّهناک  هوادع  هنیب  کنیب و  يّذلا  اذاف  نسحا  یه  یّتلاب  عفدا  هئّیّسلا  الو  هنسحلا  يوتست  و ال   »

رـس رب  وت  اب  هک  سک  نامه  ییوگ  هد ، خـساپ  یبوخ  اـب  ار  قلخ  يدـب  لوسر ) يا   ) تسین ناـسکی  ناـهج  رد  يدـب  یکین و  زگره   »
« .تسا هدش  وت  شیوخ  تسود و  تسا  ینمشد 

ماکحا .تساه و  ناسنا  ترطف  اب  قفاوم  نید  مالسا  نید  .تسا  دروم  یب  ياه  يریگ  تخس  ادخ ، نید  زا  مدرم  درط  لماوعزا  یکی   
؛ تسا تقشم  نودب  ناسآ و  نآ 

(3)« جرح نم  نیّدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  و   »

« .دادن رارق  امش  يارب  نید  رد  یتخس  هنوگچیه  دنوادخ   »

نوچمه ناسنا  یعیبط  ياه  هتـساوخ  یبوکرـس  رب  شیانب  هدـش ، فیرحت  یگتخاس و  ِناـیدا  زا  یـضعب  فـالخ  رب  سدـقم  نید  نیا   
نیب زا  ار  تیناسنا  هشیر  نَک  ناینب  یلیس  دننام  ات  تسا  زیارغ  نیا  لرتنک  ددص  رد  هکلب  تسین  یـسنج  زیارغ  حیرفت و  ماعط ، ندروخ 

.دنربن

؛ دنتشک یم  ار  رگیدکی  دیاب  ناهانگ  زا  یضعب  باکترا  تروص  رد  دوهی ) نید   ) قباس نایدا  رد   

(4)« مکسفنا اولتقاف  مکئراب  یلا  اوبوتف   »

؛ دوب مارح  اهنآ  رب  يدایز  ياهزیچ   و 

طلتخا ام  وا  ایاوحلا  وا  امهروهظ  تلمح  ام  ّالا  امهموحـش  مهیلع  انمّرح  منغلا  رقبلا و  نم  رفظ و  يذ  ّلک  انمّرح  اوداه  نیّذلا  یلع  و   »
(5)« مظعب

رگم میدومن  ناشعنم  دنفسوگ  واگ و  ياه  یپ  ندروخ  زا  میدرک و  مارح  ار  دراد  فاکـش  نودب  مُس  هک  یناویح  ره  نایدوهی  رب  و   »
« .دشاب ناوختسا  اب  هتخیمآ  اه و  هدور  اه و  تشپ  رب  هک  هچنآ 

.تسین ناسنا  تقاط  زا  رتشیب  تخس و  مالسا ، رد  یمکح  چیه  اما   

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ   
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(6)« یقشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام   »

« .یتفایب یتخس  رد  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ربمایپ  يا   »

.دشاب اهنآ  نداد  هولج  ناسآ  رد  شیعس  دیاب  هکلب  دناسرتب  شتاروتسد  مالسا و  زا  ار  مدرم  دیابن  غّلبم   

نیریش ناشیا  رب  ات  دوش  نشور  مدرم  يارب  تسا ، رت  تخس  رگید  فیاظو  زا  رهاظ  بسح  رب  هک  هزور ، لثم  یتاروتـسد  فده  دیاب   
دـنک و كاپ  ار  نانآ  دـهاوخ  یم  هکلب  تسین  یتخـس  رد  اهنآ  نداد  رارق  دـنوادخ  دـصق  هک  دـننادب  دـیاب  مدرم  .دـنک  هولج  هداس  و 

: دنک مامت  ناشیا  رب  ار  شتمعن 

61 ص :

ص 62. ج 2 /  ءافولاهسسؤم /)  ) توریب پاچ  راونالا ، راحب  ( 295 - 1
.34  / تلصف ( 296 - 2

.78  / جح ( 297 - 3

.54  / هرقب ( 298 - 4
.146  / ماعنا ( 299 - 5

.2  / هط ( 300 - 6
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(1)« مکیلع هتمعن  ّمُتِیل  مکَرّهَُطیل َو  دیری  نکلو  ٍجرَح  نم  مکیلع  لَعجَیل  هَّللا  دیری  ام   »

« دزاس لماک  امش  رب  ار  شتمعن  دنک و  كاپ  ار  امش  دهاوخ  یم  یلو  دهد ، رارق  جنر  وانگنت  امش  يارب  دهاوخ  یمن  دنوادخ   »

(2)« رَُخا ماّیا  نم  هّدِعَف  ٍرفس  یلع  وا  ًاضیرم  مکنم  ناک  نمف   »

« .دریگ هزور  رگید  مایا  رد  دشاب  رفاسم  ای  ضیرم  هک  امش  زا  سک  ره  سپ   »

يارب همه  دـنرفاسم ، ای  ضیرم  هک  یناسک  يارب  هیدـف »  » نییعت هزور و  مایا  ندوب  دودـحم  لبق ، ياه  تما  رب  هزور  بوجو  هب  هراشا   
.تسا یهلا  فیلکت  نیا  نداد  هولج  ناسآ 

.تسا نآرق  هویش  نیا  هک  دریگب  رظن  رد  ار  اهنآ  توق  فعض و  ای  یطاشن  یب  طاشن و  تلاح  دیاب  مدرم ، ینید  لامعا  ماجنا  رد  غّلبم   

تـسیود لباقم  رد  رفن  دص  هک  دهاوخ  یم  نانآ  زا  لاعتم  دنوادخ  دوش  یم  مک  ناناملـسم  ندیگنج  ناوت  هکنیا  زا  سپ  لاثم  روطب   
؛ دوب رفن  تسیود  لباقم  رد  رفن  تسیب  یگداتسیا  هیلوا ، مکح  هک  یلاح  رد  .دنتسیاب  رفن 

(3)« نیتأم اوبلغی  هرباص  هأم  مکنم  ْنکَی  ناف  ًافعَض  مکیف  ّنا  َِملَع  مکنع و  هَّللا  َفَّفَخ  نآلا   »

بات رفن  هد  اب  رفن  کی  و   ) دیا هدش  فیعض  امـش  هک  تسناد  و  تفرگ ) ناسآ  داهج  مکح  رد  و   ) داد فیفخت  امـش  هب  ادخ  نونکا   »
« .درک دیهاوخ  هبلغ  نارفاک  زا  رفن  تسیود  رب  دیشاب  روبص  رفن  دص  رگا  سپ  دیرادن ) تمواقم 

هزادنا هب  نآرق  ندناوخ  هیلوا ، مکح  هکیلاح  رد  دـیناوخب  نآرق  دـیناوت  یم  رادـقم  ره  هک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  رگید  ییاج  رد  ای   و 
قیقد روطب  ار  زور  بش و  رادقم  دنناوت  یمن  مدرم  هک  دـناد  یم  اریز  دـنک  یم  ناسآ  ار  مکح  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هدوب  بش  ثلث 

؛ دننک يریگ  هزادنا 

(4)« نارُقلا نم  رّسَیَت  ام  اؤَرقاَف  مکیلع  باتَف  هوُصُحت  َنل  نَا  َِملَع   »

.تسا جوجل  ریغ  تشرـس و  كاـپ  ياـه  ناـسنا  هب  طوبرم  زیمآ  تبحم  مرن و  دروـخرب  هک  میوـش  یم  رکذـتم  ثحب  نیا  همتاـخ  رد   
دیابن دـنراد  یمنرب  ینمـشد  زا  تسد  هجو  چـیه  هب  هک  یجوجل  نارفاـک  ادـخ و  نید  هدروخ  مسق  نانمـشد  اـب  دروخرب  رد  نیارباـنب 

.داد ناشن  ینابرهم  تفأر و  هنوگچیه 

: دندوب دیدش  رایسب  نارفاک  اب  نابرهم و  رایسب  رگیدکی  اب  هک  شنارای  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچمه   

(5)« مهنیب ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدشا  هعم  نیّذلاو  هَّللا  لوسر  دمحم   »

انشآ درد  یمدرم و  . 14 

تساخرب مدرم  دوخ  نایم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ّتیرشب  غّلبم  نیرتگرزب   
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(6)« مکسفنا نم  لوسر  مکءاج  دقل   »

62 ص :

.6  / هدئام ( 301 - 1
.184  / هرقب ( 302 - 2
.66  / لافنا ( 303 - 3
.20  / لمزم ( 304 - 4

.29  / حتف ( 305 - 5
.128  / هبوت ( 306 - 6
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« .دمآ امش  يوس  هب  ناتدوخ  نایم  زا  یلوسر  قیقحت  هب   »

(1)« مکلثم رشب  انا  اّمنا  لق  : » متسهامش دوخ  دننامه  يرشب  نم  وگب  لوسر  يا  هک  دنک  یم  دیکأت  لاعتم  دنوادخ   و 

.دنک یم  یگدنز  اهنآ  اب  »(2) و  ًالوسر مهیف  انلسراف  : » تساهنآ نیب  رد  تسا و  مدرم  زا  هک  یلوسر   

، تسا یعیبـط  تسا ، هدوـب  ناـشدوخ  نیب  زا  هکنیا  رگم  مـیا  هداتـسرفن  مدرم  يارب  ار  یلوـسر  چـیه  اـم  دـیامرف : یم  گرزب  يادـخ   
دناوت یم  رتهب  دـنک  یگدـنز  نانآ  نوچمه  دـشاب و  انـشآ  ناـشیا  یحور  تـالاح  ناـبز و  اـب  دـشاب و  مدرم  دوخ  زا  هک  يا  هداتـسرف 

.دنک نشور  ناشیارب  ار  یهلا  تاروتسد 

(3)« مهل نّیبیل  هموق  ناسلب  ّالا  لوسر  نم  انلسرا  ام  و   »

: دیامرف یم  دنوادخ  هکیروطب  تسوا  قیفوت  همزال  غلبم  ندوب  یمدرم   

(4)« نوسبلی ام  مهیلع  انسبلل  ًالجر و  هانلعجل  ًاکلم  هانلعج  ول  و   »

یم مدرم  هک  میناـشوپ  یم  وا  رب  ار  یـسابل  ناـمه  مـیروآ و  یمرد  يرـشب  تروـصب  ار  وا  میتـسرفب  تلاـسر  هـب  زین  يا  هتـشرف  رگا   »
« .دنشوپ

ماعط نیمز  رب  دنتسشن و  یم  نیمز  يور  رب  نانآ  لثم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  دنک  یگدنز  مدرم  دننام  دیاب  وا   
(5) .دنتفریذپ یم  ار  نامالغ  توعد  دندیشود و  یم  ار  دنفسوگ  ریش  دندروخ ، یم 

، اهراک رد  ندرک  کمک  دننام  یعامتجا  یگدنز  رد  تسین و  لئاق  مدرم  هب  تبسن  يزایتما  دوخ  يارب  هک  تسا  یـسک  یمدرم  غلبم   
ندرک کمک  ندرکراک و  هک  دناد  یم  .تسا  ناسکی  نارگید  اب  نتسشن  ناکم  باختنا  يداصتقا و  یعامتجا و  تاناکما  زا  هدافتسا 

کی مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هک  هنوگنامه  .درادن  وا  یغیلبت  یملع و  نأش  اب  یتافانم  هنوگچیه  یعامتجا  ياهراک  رد  نارگید  هب 
هتخومآ ار  يزاس  هرز  تعنص  وا  هب  دنوادخ  لاح  نیع  رد  دوب و  غّلبم 

(6)« مکل سوبل  هعنص  هانمّلع  و  : » تخاس یم  هرز  دوب و 

اذغ نتخپ  يارب  ار  مزیه  هیهت  دندش ، لوغشم  يراک  هب  کی  ره  باحصا  هک  هنوگنامه  يرفـس ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   
: دندش رکذتم  دندومرف و  لّبقت 

(7)« هباحصا نیب  ًاّزیمتم  هاری  نا  هدبع  نم  هرکی  هَّللا  ّنا   »

« .دشاب لئاق  يزایتما  شدوخ  يارب  شناتسود ، نیب  رد  يا  هدنب  هک  دراد  یم  تشز  لاعتم  دنوادخ   »

63 ص :
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.6  / تلصف ( 307 - 1
.32  / نونمؤم ( 308 - 2

.4  / میهاربا ( 309 - 3
.9  / ماعنا ( 310 - 4

بیجی هاشلا و  لیقعت  ضرالا و  یلع  لکأی  ضرـالا و  یلع  سلجی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناـک  ، » ساـبع نبا  نع  ( 311 - 5
ص 229.  / ج 16 ( / ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، «. ) كولمملا هوعد 

80  / ءایبنا ( 312 - 6
ص 68. رصبلا / لحک  زا  لقن  هب  ص 12   / ج 1 ناتسار ، ناتساد  ( 313 - 7
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« تافرع  » رد دـیاب  همه  جـح  مسارم  رد  ناناملـسم  هک  دـهد  یم  روتـسد  هدومرف و  یهن  ار  یبلط  زایتما  نآرقرد ، زین  لاـعتم  دـنوادخ   
هدرب نیب  زا  دنداتـسیا  یمن  تافرع  رد  دندوب و  لئاق  دوخ  يارب  شیرق  هک  ار  یقح  دنیایب و  رعـشم »  » يوس هب  اجنآ  زا  دـننک و  فوقو 

؛ تسا

(1)« میحر روفغ  هَّللا  ّنا  هَّللا  اورفغتسا  سّانلا و  ضافا  ثیح  نم  اوضیفا  ّمث   »

هدـنزرمآ ادـخ  هک  دـینک  شزرمآ  دـنوادخ  زا  دـینک و  چوک  دـننک  یم  چوک  ینم ) نیمزرـس  يوس  هب   ) مدرم هک  اجنامه  زا  سپـس   »
« .تسا نابرهم 

هدیشک متس  مورحم و  مدرم  درد  راوگرزب  نآ  .دوب  ناشیا  ندوب  انشآ  درد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتیبوبحم  لیالد  زا  یکی   
؛ داد هانپ  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  یمیتی  دوخ  اریز  دوب  نامیتی  روای  درک و  یم  كرد  ار 

(2)« ینغاف ًالئاع  َكدجو  يدَهف و  ًالاض  كدجَو  يوآف و  ًامیتَی  كدِجَی  َملَا   »

»؟ تخاس ینغ  تفاین و  ریقف  ار  وت  درک و  ییامنهار  تفاین و  هدش  مگ  ار  وت  داد و  هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  ادخ  ایآ   »

بازحا اه و  حانج  زا  يرود  . 15 

تفر و رد  دوش و  یـصاخ  هورگ  بذـج  دـیابن  نیاربانب  دراد  قلعت  مدرم  همه  هب  وا  .دوش  نارگید  تسد  تلآ  دـیابن  هاـگچیه  غّلبم ،  
.دنشاب لحم  دمتعم  هقباس و  شوخ  سانشرس ، دارفا  هکنیا  رگم  دزیهرپب  صاخ  دارفا  ای  درف  یهارمه  زا  دیاب  اهدمآ 

دراو نانآ  لزنم  هب  ات  دـندرک  توعد  ناـشیا  زا  هنیدـم ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دورو  زور  نیلوا  رد  فلتخم  لـیابق   
نم تسـشن  اجک  ره  تسا ، رومأـم  شدوخ  دـینک ، زاـب  ار  رتش  هار  دومرف : اـه  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  رطاـخ  هب  ناـشیا  یلو  دوش 

.(3) دندومن تباث  هنیدم  لها  ناناملسم و  مامت  هب  تبسن  ار  دوخ  یفرط  یب  هلیسونیدب  موش و  یم  دراو  اجنامه 

لزنم هب  دومرف : دـش  یم  مازعا  يا  هقطنم  هب  هک  تاکز  يروآ  عمج  لوئـسم  هب  هغالبلا  جـهن  همان 25  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
وت هب  تبـسن  دـنهدب  تایلام  هک  ییوگب  يدارفا  هب  ادرف  رگا  يوش و  یم  قیفر  وا  اب  يوش  دراو  سک  ره  هناخ  هب  اریز  ورن ، دارفا  ياـه 
دوخ یفرط  یب  ظفح  يارب  نیاربانب  .تسا  هداد  ربخ  وا  هب  ام  لاوحا  زا  نابزیم  صخـش  ًامتح  تفگ : دنهاوخ  دننک و  یم  ادیپ  نظءوس 

طوبرم هک  یبآ  تانق  ای  همشچ  بل  رب  نیشنن و  یسک  هرفس  رس 

!: وش دراو  تسا  همه  هب 

(4)« مهتایبا طلاخت  نا  ریغ  نم  مهئامب  لزناف  یّحلا  یلع  تمدق  اذاف   »

؛ دنک قیقحت  نآ  هرابرد  هکنآ  نودب  دهد  رثا  بیترت  هلصافالب  يربخ  ره  هب  دشاب و  رواب  دوز  دیابن  غلبم   

(5)« اونّیبتف أبنب  قساف  مکءاج  نا  اونما  نیّذلا  اهیا  ای   »
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64 ص :

.199  / هرقب ( 314 - 1
.6،7،8  / یحض ( 315 - 2

ص 108.  / ج 19 ( / ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 316 - 3
ص 879. مالسالا /  ضیف  هغالبلا  جهن  ( 317 - 4

.6  / تارجح ( 318 - 5
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« .دینک قیقحت  دروآ  يربخ  امش  يارب  یقساف  رگا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   »

(1)« ّنهنامیاب ملعا  هَّللا  ّنهونحتماف  تارجاهم  تانمؤملا  مکءاج  اذا   »

ناشنامیا بذک ) قدـص و   ) هب دـنوادخ  دـنا  هدـمآ  امـش  يوس  هب  هدرک و  ترجه  دوخ  راید  زا  نامیا  مالـسا و  ناونع  هب  هک  ینانز   »
« .دینک ناشناحتما  هدرک و  قیقحت  اهنآ  زا  امش  نیاربانب  دنشاب ) سوساج  تسا  نکمم  اما   ) .تسا رتاناد 

؛ دنداد یمن  رثا  بیترت  یلو  دنداد  یم  ارف  شوگ  نانخس  همه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(2)« نینمؤملل نمؤی  هَّللاب و  نمؤی  مکل  ریخ  نُذا  لق   »

« .دنک یم  قیدصت  ار  نانمؤم  نانخس  طقف  دراد و  نامیا  ادخ  هب  اما  دهد ، یم  شوگ  بوخ  ناقفانم )  ) امش نانخس  هب  ربمایپ   »

: دشاب نیقتم  نیا  زا  یقادصم  دیاب  نید  غّلبم  دناد و  یم  یشوهزیت  ار  يوقت  اب  ياه  ناسنا  تافص  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(3)« نطفلا سّیکلا  وه  نمؤملا  ماّمه ، ای   »

رد دیاب  .دوشن  اه  يزاسّوج  بولغم  هاگچیه  هک  دشاب  قیقد  ردـقنآ  شیاه  يریگ  عضوم  هدـش و  باسح  ردـقنآ  دـیاب  غّلبم  نانخـس   
لبقتـسا نم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  تروشم  اهنآ  اب  طابترا  داجیا  دارفا و  تخانـش  يارب  دنک و  تقد  اهدمآ  تفر و 

(4)« ءاطخلا عقاوم  فرع  ءارالا  هوجو 

دسانش یم  ار  هابتشا  اطخ و  عضاوم  دبلطب  يرکف  کمک  نانمدرخ  زا  هک  یسک   

.دنک یم  مک  اه  يریگ  میمصت  رد  ار  اطخ  لامتحا  نامز ، لها  تخانش  هک  .دسانشب  ار  شنامز  لها  تسا  راچان  لقاع  ناسنا   

یلو دـنک ، هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  یتصرف  ره  زا  ناسنا  ینعی  يرگ  هلیح  .تسا  يرگ  هلیح  زا  ریغ  یکریز  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا   
.دریگ راکب  شیوخ  فده  هار  رد  دسانشب و  تقد  هب  ار  ناکم  نامز و  طیارش  دناوتب  ینعی  یگنرز 

هقباس شوخ  . 16 

: دنتفگ وا  هب  حلاص  موق  .دنا  هتشاد  هدهع  هب  ار  نید  غیلبت  تیلوئسم  هک  تسا  هدوب  یهلا  يایلوا  همه  تفص  بوخ ، هقباس   

(5)« اذه لبق  اّوجرم  انیف  تنک  دق  حلاص  ای   »

« .يدوب يراودیما  هیام  دامتعا و  دروم  ام  نایم  رد  ینک  توبن  يوعد  هکنآ  زا  شیپ  وت  حلاص  يا   »

: دیوگ یم  دوخ  موق  هب  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح   
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(6)« نولقعت الفا  هلبق  نم  ًارمع  مکیف  تثبل  دقف   »

65 ص :

.10  / هنحتمم ( 319 - 1
.61  / هبوت ( 320 - 2

ص 226.  / ج 2  / یفاک لوصا  ( 321 - 3
ص 1169.  / مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  ( 322 - 4

.62  / دوه ( 323 - 5
.16  / سنوی ( 324 - 6
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»؟ دینک یمن  رکفت  ایآ  تسا ) نشور  ناتیارب  نم  هقباس  و   ) متسیز امش  اب  ار  يرمع  نیا ، زا  شیپ  نم   »

(1)« نورکنم هل  مهف  مهلوسر  اوفرعی  مل  ما  « ؛ دریگ یم  رارق  راکنا  دروم  رتمک  دشاب ، هدش  هتخانش  غلبم  هک  یتروص  رد   

میبای یم  ناراکوکین  زا  ار  وت  ام  هک  دنیوگ  یم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ینادـنز  ياقفر  نوچمه  دـنروآ و  یم  يور  وا  هب  مدرم   و 
(2)« نینسحملا نم  کیرن  ّانا  »

مالـسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  نوچمه  دّحوم  يدادجا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  دراد و  ّتیمها  زین  غلبم  یگداوناخ  هقباس   
ردپ و رگا  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  دوب و  رتمک  شتّیقفوم  تعرـس  تشاد  یمن  هنمآ  دـننام  يردام  هَّللادـبع و  نوچمه  يردـپو 
هب هراشا  دـنتفگ  وا  هب  هک  يا  هلمج  نیلوا  ور ، نیا  زا  .دـندرک  یمن  رواب  هجو  چـیهب  ار  وا  یکاـپ  مدرم ، تشاد ، یمن  حـلاص  يرداـم 

ءوس ءرما  كوبا  ناک  ام  نوره  تخا  ای  « ؛ دراد هتکن  نیمه 

(3)« ًایّغب کّما  تناک  ام  و 

« .هراکدب تردام  هن  دوب و  حلاصان  تردپ  هن  نوراه ، رهاوخ  میرم ، يا   »

تقادص اب  . 17 

تـسود ار  یتسار  تقادـص و  همه ، اریز  .دراد  مدرم  نیب  رد  یـصاخ  هاگیاج  قداـص ، غلبم  تسا و  غّلبم  رگید  تافـص  زا  تقادـص   
.دنراد

.تسا مدرم  غلبم و  ییادج  رد  رثؤم  یلماع  قیاقح  نتفگن  اه و  یشوپ  هدرپ   

دوجو وا  رد  ییاه  فعـض  اه و  صقن  دـناد و  یمن  ار  بلاـطم  زا  يرایـسب  تسین ، طلـسم  مولع  همه  رب  یناـسنا  ره  هک  تسا  یعیبط   
.تسا یتقادص  یب  زا  یناشن  یعامتجا ، ِتیصخش  ِندش  راد  همطل  زا  يریگولج  رطاخب  اهدوبمک  نیا  ندناشوپ  رد  یعس  .دراد 

: دیوگب مدرم  هب  هک  دهاوخ  یم  شلوسر  زا  لاعتم  دنوادخ   

(4)« مکلثم رشب  انا  امنا  لق   »

« .متسه امش  لثم  يرشب  زین  نم   »

(5)« ّیبر دنع  اهملع  اّمنا  لق   »

« .تسادخ دزن  نآ  ملع  مناد و  یمن  ار  تمایق  ندیسر  ارف  نامز  نم   »

(6)« ًاّرض ًاعفن و ال  یسفنل  کلما  لق ال   »
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« .متسین شیوخ  ررض  عفن و  کلام  نم   »

(7)« کلم ّینا  مکل  لوقا  بیغلا و ال  ملعا  هَّللا و ال  نئازخ  يدنع  مکل  لوقا  لق ال   »

« .ما هتشرف  نم  هک  میوگ  یمن  مهاگآ و  بیغ  زا  هکنآ  هن  تسا و  نم  دزن  ادخ  ياه  جنگ  هک  میوگ  یمن  امش  هب  نم   »

66 ص :

.69  / نونمؤم ( 325 - 1
.36  / فسوی ( 326 - 2

.28  / میرم ( 327 - 3
.110  / فهک ( 328 - 4
.187  / فارعا ( 329 - 5
.188  / فارعا ( 330 - 6

.50  / ماعنا ( 331 - 7
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زا ار  اه  هلـصاف  اما  دنک ، یم  هولج  يداع  يدرف  نارگید  رظن  رد  دـهاک و  یم  ناسنا  شزرا  زا  رهاظ  رد  هچرگ  اهدروخرب  هنوگ  نیا   
.دنوش یم  غلبم  هتفیش  مدرم  درب و  یم  نیب 

: دیامرف یم  شلوسر  هب  باطخ  دنوادخ ،  

(1)« نوملاظ مّهناف  مهبّذعی  وا  مهیلع  بوتی  وا  یش ء  رمالا  نم  کل  سیل   »

یمدرم هکنیا  مرج  هب  دـهاوخب  رگا  درذـگ و  یمرد  نارفاـک  زا  دوـخ  فـطل  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  .تسین  وـت  تسد  هـب  ربماـیپ  يا   »
« .دنک یم  ناشباذع  دنرگمتس 

لماع هک  ارچ  دـنیامرف  یم  دـیکأت  راتفگ  رد  تقادـص  رب  دـننک  یم  نمی  یهار  ار  ذاعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  یماگنه   
؛ تسا غلبم  تیقفوم  رد  مهم 

(2)« ثیدحلا قدص  هَّللا و  يوقتب  کیصوا  و  ذاعم ...  ای   »

نیا لباقم  رد  همه  اه  لد  مشچ و  شوگ و  هک  دنکن  لابند  دناد  یمن  ار  هچنآ  دـشاب و  تقادـص  ملع و  ساسا  رب  دـیاب  غلبم  نانخـس   
: دنلوئسم نانخس 

(3)« ًالوئسم هنع  ناک  کئلوا  ّلک  داؤفلا  رصبلا و  عمّسلا و  ّنا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال   »

شزیزع تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  تسه  نآ  رطخ  دیوگب  كردم  نودب  ار  یبلطم  رگا  البرک  خیرات  لقن  رد  یتح   
: دیامرف یم  نآرق  هک  مینکن  شومارف  .دشاب  هدز  تمهت  مالسلا  مهیلع 

(4)« هَّللا تایاب  نونمؤی  نیّذلا ال  بذکلا  يرتفی  اّمنا   »

« .دنیوگ یم  غورد  دنرادن  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  ییاه  ناسنا  اهنت   »

سانش تقو  مظنم و  . 18 

؛ تساهراک رد  مظن  هب  شرافس  نایناهج  یمامت  شنادنزرف و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياه  تیصو  زا  یکی   

(5)« مکرما مظن  هَّللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیصوا و   »

مدرم هجوت  دروم  سالک  اـی  ینارنخـس  عقومب  ماـمتا  دجـسم و  رد  عقومب  روضح  .دـهد  یم  سرد  زین  نارگید  هب  دوخ ، مظن  اـب  غلبم   
.دندوب هرس  سدق  ینیمخ  ماما  رضاح  رصع  رد  نآ  نشور  هنومن  تسا و  یهلا  يایلوا  هویش  نیا  .تسا 

فلکت یب  تسیز و  هداس  . 19 
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هجوت لباق  شیارب  ناشیا  یتسیز  هداس  دـهد ، یم  رارق  وگلا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دوخ  یغیلبت  داـعبا  همه  رد  هک  یغلبم   
رودب هداس و  یگدنز  هب  هتـسویپ  ار  شیوخ  ناوریپ  تشادن و  یتالّمجت  یگدنز  تافیرـشت و  هب  یلیامت  هنوگچیه  هک  یلوسر  .تسا 

.دومرف یم  بیغرت  فّلکت  زا 

67 ص :

.128  / نارمع لآ  ( 332 - 1
ص 26. لوقعلا /  فحت  همجرت  ( 333 - 2

.36  / ءارسا ( 334 - 3
.105  / لحن ( 335 - 4

همان 47. مالسالا /  ضیف  هغالبلا  جهن  ( 336 - 5
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: دش هتفگ  درک ، یم  هلصو  ار  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب   

(1)« نونمؤملا هب  يدتقی  بلقلا و  عشخی  لاق : کصیمق ؟ عقرت  مل   »

« .دنریگ یم  وگلا  نآ  زا  نانمؤم  دنک و  یم  عشاخ  ار  بلق  دومرف : ینک ؟ یم  هلصو  ار  تنهاریپ  ارچ   »

.دینک هجوت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتسیز  هداس  زا  ییاه  هنومن  هب   

(2)« هل هَّللا  ّلحا  ام  لکأی  ناک  ماعّطلا و  نم  فانصالا  لک  لکای  هَّللا  لوسر  ناک   »

« .دروخ یم  دوب  هدرک  لالح  شیارب  ادخ  ار  هچ  ره  درک و  یم  لوانت  ار  اذغ  عون  همه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   »

یناودرتش تاقباسم  رد  .تشادـن  هارکا  نانآ  اب  ترـشاعم  زا  درک و  یمن  ادـج  فعـضتسم  زیچ و  یب  ياه  ناسنا  زا  ار  دوخ  هاگچیه   
.دروخ یم  اذغ  نانآ  اب  درک و  یم  یخوش  . (3) درک یم  تکرش 

(4)« هیدیب لئاسلا  هلوانم  دیبعلا و  عم  ضیضحلا  یلع  لکالا  ًافکؤم و  رامحلا  یلع  بوکّرلا  ّبحی  هَّللا  لوسر  ناک   »

اب ندروخ  اذـغ  تخادـنا و  یم  نآ  رب  نیز  ياج  هب  يا  هچراپ  هکیلاح  رد  ار  غـالا  رب  ندـش  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   »
« .تشاد یم  تسود  شیوخ  تسد  اب  ار  ناریقف  هب  ششخب  نیئاپ و  ياه  ناکم  رد  ار  نامالغ 

(5)« .متسین هاشداپ  نم  یسرت ؟ یم  نم  زا  ارچ  : » دومرف دیزرل  یم  ترضح  تبیه  زا  هک  یسک  هب   

نم اـنا  اـم  : » دوـمرف یم  تخادـنا و  یمن  تمحز  هـب  ار  ناـبزیم  دـش  یم  توـعد  یـصخش  هناـخ  هـب  هـک  یتروـص  رد  راوـگرزب  نآ   
(6)« نیفلکتملا

هناخ یغیلبت ، ياهرفـس  رد  رگا  لاثم ، روطب  دـنک ، تمحز  راچد  ار  مدرم  یفرع ، ریغ  لوقعم و  ریغ  ياـه  هتـساوخ  اـب  دـیابن  زین  غلبم   
.دریذپب ار  نابزیم  راوج  رد  یکچوک  قاطا  دنرادن ، وا  يارب  یلقتسم 

.دنک یهارمه  ناشیا  اب  دزیرن و  مه  هب  ار  مدرم  موسر  بادآ و  روما  رگید  ندیباوخ و  نامز  اذغ ، ندروخ  دروم  رد   

: دومرف دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

« اهبابرا بادآب  رشاعف  هدلب  یف  تنک  اذا  یّنب   »

« .نک یگدنز  رهش  نآ  مدرم  بادآ  قبط  رب  يدوب  يرهش  رد  هاگره   »

.درادن یلاکشا  بهذم  رظن  زا  نآ  تیاعر  هک  تسا  یموسر  بادآ و  ماما  روظنم  هتبلا   
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68 ص :

ص 161.  / ج 41 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 337 - 1
ص 241.  / ج 16 نامه /  ( 338 - 2

ص 472.  / ج 2 هعیشلا ، لئاسو  ( 339 - 3
ص 238.  / ج 16 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 340 - 4

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قالخا  نایب  رد  لامالا ، یهتنم  ( 341 - 5
.86  / ص ( 342 - 6
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تشذگاب عضاوتم و  . 20 

: هک دهد  یم  روتسد  شربمایپ  هب  ناحبس  دنوادخ   

(1)« نینمؤملا نم  کعّبتا  نمل  کحانج  ضفخاو   »

« .شاب عضاوتم  اهنآ  هب  تبسن  وریگب  دوخ  ّتبحم  لاب  ریز  دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ار  ینانمؤم   »

: دیامرف یم  اه  ناسنا  مومع  هب  باطخ   و 

(2)« ًالوط لابجلا  غلبت  نل  ضرالا و  قرخت  نل  ّکنا  ًاحرم  ضرالا  یف  شمت  و ال   »

هچ ره  یفاکـشب و  یناوت  یمن  ار  نآ  یبوکب  نیمز  هب  مکحم  ار  اـپ  ردـق  ره  هک  ورم  هار  رورغ  ربک و  اـب  نیمز  رد  زگره  ناـسنا  يا   »
« .دیسر یهاوخن  اه  هوک  يدنلب  هب  يزارفارب  ندرگ 

دنکن دنلب  ار  شیادص  دیوگب و  نخـس  یمارآ  هب  دشاب ، ور  هنایم  شراتفر  رد  هک  دنک  یم  شرافـس  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل   
: تسا غالا  يادص  اهادص ، نیرت  تشز  هک 

(3)« ریمَحلا توَصل  تاوصالا  رکنَا  ّنِا  کتوَص  نم  ضُضغا  کیشَم و  یف  دصقاو   »

؛ دهد یم  ینتورف  سرد  ام ، هب  هار  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  تسا  نارگید  لامک  هب  رارقا  عضاوت ، ياه  هناشن  زا  یکی   

(4)« ًاناسل یّنم  حَصفَا  وه  نوره  یخا  و   »

نخس راب  ریز  تسا  نکمم  دنتـسه ، نمـشد  ًانایحا  ینید و  لئاسم  دروم  رد  هاگآان  ياه  ناسنا  نابطاخم ، زا  یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اب   
نانآ دروخرب  هنوگنیا  تسا و  شـشخب  وفع و  نانآ  اب  دروخرب  نیرت  بسانم  هک  دنهد  رارق  رازآ  ّتیذا و  دروم  ار  غلبم  دـنورن و  قح 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یگدـنز  رد  دروخرب  نیا  ياـه  هنومن  .دـنوش  یم  مرن  ادـخ  نید  اـب  دروخرب  دروـم  رد  هدرک و  هبنتم  ار 
.تسا هدوب  دایز  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

تازاجم ار  نانآ  دنتـسناوت  یم  هک  یناـمز  رد  نایـشیرق ، يوس  زا  هجنکـش  رجز و  همه  نآ  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   
: دندومرف دننک ،

(5)« ءاقلُّطلا متنَأ  اوبَهِذا  مویلا  مکیلع  بیرثَت  ال   »

« .دیدازآ امش  دیورب  تسین  امش  رب  یخیبوت  تمالم  زورما   »

.دندیشخب ار  هزمح »  » دوخ يومع  لتاق  یشحو »  » یتح  و 
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.درک وفع  ار  ّرح »  » هظحل کی  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   

: دوب هنوگنیا  شناردارب  اب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دروخرب   و 

(6)« نیمحارلا محرا  وه  مکل و  هَّللارفغی  مویلا  مکیلع  بیرثت  لاق ال   »

وا هک  دشخب  یم  ار  امش  زین  دنوادخ  مدیشخب  ار  امش  نم  زورما  تفگ : ینابرهم ) يور  زا  تفای  نیگمرش  ار  ناردارب  نوچ   ) فسوی  »
« .تسا نانابرهم  نیرت  نابرهم 

69 ص :

.215  / ءارعش ( 343 - 1
.37  / ءارسا ( 344 - 2
.19  / نامقل ( 345 - 3

.34  / صصق ( 346 - 4
ص 252.  / ج 2 ریثا ، نبال  خیراتلا  یف  لماکلا  ( 347 - 5

.92  / فسوی ( 348 - 6
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رهاظ هتسارآ  وبشوخ ، زیمت ، . 21 

.تسا هدوب  ناشیا  رهاظ  یگتسارآ  ییوبشوخ و  يزیمت ، مالسا  شرتسگ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّتیقفوم  لماوع  زا  یکی   

(1)« ءاملا یلا  رظنف  : » درک یم  هاگن  بآ  هب  هنیآ  ناونعب  دوش  جراخ  هناخ  زا  تساوخ  یم  هاگره  راوگرزب ، نآ   

!. دنتخانش یم  نآ  شوخ  يوب  تدش  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ناکم  دندش  یم  ربمایپ  دجسم  لخاد  مدرم  هک  یماگنه   

: هک دنتسه  نآرق  هیآ  نیا  یعقاو  قادصم  ناگرزب  نیا   

(2)« دجسم ّلک  دنع  مکتنیز  اوذخ   »

« .دیبای روضح  دوخ  ياه  تنیز  اب  يدجسم  ره  رد   »

ار يزیمتو  ییابیز  يرطف  روطب  اه  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  گـنهرف  تیبرت و  ّتیـصخش و  ياـه  هناـشن  نیرتمهم  زا  ساـبل  یگزیکاـپ   
دنتـشاد و يدایز  هجوت  نادـند  ندـب و  ساـبل ، تفاـظن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دـنراد  تسود 

.دوب مدرم  همه  دزنابز  ترضح  ییوبشوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(3)« ماعّطلا یلع  قفنی  اّمم  رثکا  ّبیطلا  یلع  قفنی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک   »

« .دندرک یم  جرخ  اذغ  زا  رتشیب  شوخ  يوب  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   »

يدایز هجوت  دیاب  زین  اه  نادند  ناهد و  تفاظن  هب  ندب  سابل و  تفاظن  رب  هوالع  دـنک  یم  غیلبت  نخـس  هار  زا  رتشیب  غلبم  هک  اجنآ  زا   
زیمت ياه  نادـند  وبـشوخ و  ناهد  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  نایب  تایاور ، رد  هکنآ  رب  هوالع  دـشاب  هتـشاد 

.تسا هدش  شرافس 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(4)« درُدا وا  یفخا  نا  تفخ  یتح  كاوّسلاب  ینیصوی  لیئربج  لاز  ام  یّبنلا  لاق   »

ندز كاوسم  زا  مدیسرت  هکیروطب  درک  یم  شرافـس  ندز  كاوسم  هب  ارم  هشیمه  لیئربج  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   »
« .دزیرب میاه  نادند  ای  دورب  نیب  زا  میاه  نادند  ششوپ  دایز ،

.دنک داجیا  یمومع  رّفنت  هک  دنشاب  هتشاد  ییاه  ضرم  دیابن  ناربمایپ  هک  تسا  مهم  ردقنآ  رهاظ  یگتسارآ  تفاظن و  هلئسم   

زا ار  وا  دوب و  هدش  وبدب  نفعتم و  ناشیا  ندب  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  مالـسلا  هیلع  بویا  ترـضح  يرامیب  نایرج  رد  لیلد  نیمه  هب   
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(5) .تسا هدش  بیذکت  دندرک ، جارخا  رهش 

70 ص :

ص 249.  / ج 16 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 349 - 1
.31  / فارعا ( 350 - 2

ص 248.  / ج 16 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب  ( 351 - 3
ص 260.  / نامه ( 352 - 4

ج 17/ص 214،215 توریب ،)  ) هّیراجتلاهعبطملا نازیملاریسفت ، ( 353 - 5
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روضح يارب  یلمع  توعد  مه  تسا و  مدرم  دجسم و  هب  مارتحا  مه  شوخ ، يوب  لامعتـسا  زیمت و  سابل  ندیـشوپ  تفاظن و  تیاعر   
.دجاسم رد  مدرم 

سلاجم هنوگنیا  رد  هک  تسابیز  زیمت و  ياه  سابل  شوخ و  يوب  دـنراد  تسود  ار  یـسورع  سلاجم  اه  هچب  هکنیا  لـیالد  زا  یکی   
.دنوش رضاح  هنوگنیا  زین  دجاسم  رد  هک  تسا  هتساوخ  ناناملسم  زا  مالسا  دروخ و  یم  مشچ  هب  ناوارف 

 

 

 

غیلبت ياه  هویش  - 23

غیلبت ياه  هویش  غیلبت »  نآرق و 

یهلا ياه  تمحر  اه و  تمعن  يروآدای  . 1 

ار دـنوادخ  دندنـسپب  شقالخا  مظن و  تفاظن و  يوقت ، ملع و  رطاخب  ار  غلبم  مدرم ، هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  رثؤم  یتروص  رد  غیلبت   
.دننک لمع  ادخ  هب  قشع  رطاخب  دهد  یم  غلبم  هک  یتاروتسد  هب  ات  دنشاب  هتشاد  تسود  زین 

یتمالـس و تمعن  دـننام  یلک  ياـه  تمعن  یهاـگ  .دوـش  يروآداـی  مدرم  يارب  وا  ياـه  تمعن  تمظع  دـیاب  ّبح  نیا  داـجیا  يارب   
.ناهد بل و  مشچ و  تمعن  دننام  یئزج  ياه  تمعن  یهاگ  نامیا و  ملع و  تمعن  تایح ،

اب ار  شتاروتـسد  دوش و  هدنز  مدرم  لد  رد  دـنوادخ  قشع  هلیـسونیدب  ات  هدرمـشرب  ار  یهلا  ياه  تمعن  هیآ  اهدـص  رد  میرک  نآرق   
.دنریذپب لد  ناج و 

نم لزنا  ًءانب و  ءامّـسلا  ًاشارف و  ضرالا  مکل  لعج  يّذلا  نوقتت  مکلعل  مکلبق  نم  نیّذلا  مکقلخ و  يّذلا  مّکبر  اودبعا  ساّنلا  اهیا  ای   »
(1)« نوملعت متنا  ًادادنا و  هَّللا  اولعجت  الف  مکل  ًاقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخاف  ًءام  ءامّسلا 

شرف و ار  نیمز  هک  ییادخ  .دیوش  هزنم  اسراپ و  هک  تسا  دیما  تسامش ، ناینیشیپ  امش و  هدننیرفآ  هک  دیتسرپب  ار  ییادخ  مدرم  يا   »
رارق يدننام  ریظن و  وا  يارب  سپ  دنایور  نیمز  زا  امـش  يزور  يارب  نوگانوگ  ياه  هویم  ناراب  هلیـسوب  داد و  رارق  فقـس  ار  نامـسآ 

« .دیهاگآ هکیلاح  رد  دیهدن 

: دینک هجوت  نآرق  رد  هدش  رکذ  ياه  تمعن  زا  ییاه  هنومن  هب   

71 ص :
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.21،22  / هرقب ( 354 - 1
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يدازآ لالقتسا و  تمعن   

مکّلعل تابّیّطلا  نم  مکقزر  هرـصنب و  مکدّیا  مکاواف و  ساّنلا  مکفّطختی  نا  نوفاخت  ضرالا  یف  نوفعـضتسم  لیلق  متنا  ذا  اورکذا  و   »
(1)« نورکشت

دندرمش و یم  لیلذ  راوخ و  هکم  نیمزرس  رد  ار  امش  دیدوب ، یمک  هدع  رایسب ، نانمـشد  نیب  رد  هک  ار  ینامز  دیرآدایب  نانمؤم  يا   »
اطع امـش  هب  ترـصن  يدنمورین و  دوخ ، يرایب  دروآ و  دوخ  هانپ  رد  ار  امـش  دنوادخ  سپ  .دیدوب  ناسرت  دوخ  رب  ناکرـشم  موجه  زا 

« .دیرآ ياجب  شتمعن  رکش  هک  دشاب  درک ، يزور  اه  ماعط  نیرتهب  زا  دومرف و 

نمشد رب  يزوریپ  تمعن   

(2)« اهورت مل  ًادونج  ًاحیر و  مهیلع  انلسراف  دونج  مکتءاج  ذا  مکیلع  هَّللاهمعن  اورکذا  اونما  نیّذلا  اهیا  ای   »

یمن مشچ  اب  هک  یهاپـس  دنت و  يداب  ام  سپ  دندش ، عمج  امـش  دـض  رب  يرکـشل  هک  هاگنآ  دـیرآ  دایب  ار  ادـخ  تمعن  نانمؤم ، يا   »
« .میداتسرف اهنآ  رب  دیدید 

يزور قزر و  تمعن   

(3)« ضرالاو ءامّسلا  نم  مکقزری  هَّللاریغ  قلاخ  نم  له  مکیلع  هَّللاهمعن  اورکذا  ساّنلا  اهّیا  ای   »

».؟ دهد يزور  امش  هب  نیمز  نامسآ و  زا  هک  تسه  يا  هدننیرفآ  دنوادخ ، زج  ایآ  .دیرآدایب  ار  ادخ  تمعن  مدرم ، يا   »

تدحو تمعن   

(4)« مکبولق نیب  ّفلاف  ًءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هَّللاهمعن  اورکذا  و   »

« .دیدوب نمشد  رگیدکی  اب  هک  یماگنه  درک  رارق  رب  یتسود  تفلا و  امش  ياه  بلق  نیب  هک  دیرآ  دایب  ار  ادخ  تمعن   »

تیاده يربهر و  تمعن   

(5)« ءایبنا مکیف  لعج  ذا  مکیلع  هَّللاهمعن  اورکذا  موق  ای   »

« .داد رارق  ار  ینالوسر  امش  نیب  هک  یماگنه  دیرآ  دایب  ناتدوخرب  ار  ادخ  تمعن  موق ، يا   »

.تسین هتـسب  ناگدنب  يور  رب  تمحر  ِرد  هاگچیه  تسا و  تمحر  نید  مالـسا ، نید  هک  دنک  دیکات  هتکن  نیا  رب  دیاب  غلبم  نینچمه   
؛ تشاذگ زاب  ناشیارب  ار  هار  دیاب  هک  دندرگزاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  دننک و  هبوت  دنهاوخب  هک  يراکهانگ  ناگدنب  اسب  هچ 

72 ص :
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.26  / لافنا ( 355 - 1
.9  / بازحا ( 356 - 2

.3  / رطاف ( 357 - 3
.103  / نارمع لآ  ( 358 - 4

.20  / هدئام ( 359 - 5
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(1)« هدابع نع  هبّوتلا  لبقی  وه  هَّللا  ّنا  اوملعی  ملا   »

»؟ دریذپ یم  ار  شناگدنب  هبوت  دنوادخ  هک  دنا  هتسنادن  ایآ   »

(2)« بّوتلا لباق  بنّذلا و  رفاغ   »

« .تس ریذپ ا  هبوت  هانگ و  هدنشخب  دنوادخ   »

.تسا تمحر  رد  ندوب  زاب  زا  یکاح  زین  دودو ،» «، » فوئر «، » راّفغ «، » روفغ  » نوچمه لاعتم  دنوادخ  رگید  فاصوا   

یم باوث  یبوخ و  هب  لیدبت  زین  ار  ناهانگ  اه و  يدـب  نآ  رب  هوالع  هکلب  دوش  یمن  دودـحم  هبوت  شریذـپ  هب  اهنت  دـنوادخ  تمحر   
؛ دنک

(3)« تانسح مهتائّیس  هَّللا  لّدبی   »

(4)« تائیّسلا نبهذی  تانسحلا  ّنا   »

فطاوع کیرحت  . 2 

هب ار  نآ  ندرک ، تبیغ  زا  مدرم  ندومن  رود  يارب  لاثم  روطب  دـنک  یم  هدافتـسا  اه  ناسنا  تیبرت  يارب  هویـش  نیا  زا  لاـعتم  دـنوادخ   
: دزیگنا یمرب  ار  تاساسحا  فطاوع و  يراوخ  هدرم  زا  ناسنا  ترفن  هب  هجوت  اب  هک  دنک  یم  هیبشت  هدرم  ردارب  تشوگ  ندروخ 

(5)« ًاتیم هیخا  محل  لکأی  نا  مکدحا  ّبحیا   »

مرن شلد  هار  نیا  زا  دـیاش  ات  دومرف ، یم  باطخ  مردـپ ،» يا  « » َتبَا اـی   » ظـفل اـب  ار  رزآ  دوخ  يومع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح   
.(6) دوش تیاده  تسار  هار  هب  هتخیگنارب و  شا  هفطاع  هدش ،

ام هب  مالـسا  .دـینکن  دای  یتشز  هب  رگیدـکی  زا  هک  هدـش  شرافـس  ام  هب  تارجح  هروس  رد  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  ظفح  رطاخب   
رگا .دـینکن  دـنلب  ار  وا  تسـشن  ییاج  رد  یکدوک  رگا  دـینزب ، ادـص  هینک  بوخ و  مان  اب  ار  ناکدوک  یتح  هک  تسا  هدرک  شراـفس 

اه ینامهیم  رد  .دیراذگن  یقرف  دنمتورث  ریقف و  نایم  ندرک  مالـس  رد  .دینک  لمع  دیداد  یلوق  وا  هب  رگا  دیهد ، شوگ  تفگ  ینخس 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  .ار  نادنمتورث  مهو  دینک  توعد  ار  ناریقف  مه 

تاساسحا فطاوع و  ظفح  يارب  همه  اهنیا  .دینک  تیاعر  ار  فاصنا  دینادن و  قح  رب  هفرطکی ، ار  دوخ  زگره  .دـیربب  راکب  مرن  مالک 
.تسا

وا نامـشچ  لباقم  رد  ار  شمیتی  نادنزرف  هدرک و  کیرحت  ار  يردـپ  فطاوع  ثرا  هنالداعان  میـسقت  زا  مدرم  ندـناسرت  يارب  نآرق   
؛ دزاس یم  مسجم 
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(7)« مهیلع اوفاخ  افاعض  هیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذلا  شخیلو   »

« .دنکانمیب اهنآ  تشونرس  زا  دنراذگ  ياج  رب  ناوتان  ینادنزرف  شیوخ  گرم  زا  سپ  رگا  هک  یناسک  دنسرتب  يادخ  زا  دیاب   »

73 ص :

.104  / هبوت ( 360 - 1
.3  / نمؤم ( 361 - 2

.70  / ناقرف ( 362 - 3

.114  / دوه ( 363 - 4
.12  / تارجح ( 364 - 5

.42  / میرم ( 365 - 6
هیآ 9. ءاسن  هروس  ( 366 - 7
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: دیامرف یم  هدرک و  حرطم  ار  اهنآ  یناوتان  يریپ و  اهنآ  هب  ندرکن  نیهوت  نیدلاو و  مارتحا  هب  نادنزرف  بیغرت  يارب   و 

(1)« ًامیرک ًالوق  امهل  لق  امه و  رهنت  ّفا و ال  امهل  لقت  الف  امهالک  وا  امهدحا  ربکلا  كدنع  ّنغلبی  اّما  اناسحا  نیدلاولاب  و   »

: دیامرف یم  نایب  ار  یلیثمت  نینچ  میرک  نآرق  رازآ  تنم و  اب  قافنا  ای  ییایر  قافنا  زا  مدرم  ندومن  رود  يارب   

نآ رد  ناور و  ياه  يوج  ناـتخرد ، نآ  ریز  رد  هک  روگنا  اـمرخ و  تخرد  زا  دـشاب  هتـشاد  یغاـب  امـش  زا  یکی  دـیهاوخ  یم  اـیآ   »
کچوک و نادنزرف  وا ، و  دـهد ) ماجنا  دـناوتن  يراک  چـیه  هک   ) دـسر ارف  وا  يارب  يریپ  فعـض و  هاگان  دـشاب  دوجوم  هویم  هنوگره 

ناکدوک دمآ  رد  عبنم  اهنت  دـنازوسب و  ار  همه  دـتفا و  راب  شتآ  يداب  وا  غاب  رد  و  دنتـسین ) رداق  يراک  هب  هک   ) دـشاب هتـشاد  یناوتان 
دنک قافنا  تیذا  ای  تنم  ایر و  هب  هک  یسک  ِلاح  (؟ دوش دوبان  شفیعض 

(2)« .تسا هنوگنیا 

تاـساسحا فـطاوع و  نتخیگنارب  يارب  همه  هک  تسا  حرطم  رقف  يزوـس و  شتآ  فعـض ، كدوـک ، يریپ ، لـیاسم  لاـثم ، نیا  رد   
.تسا

؛ دنک یم  هدنز  ار  يردارب  هیحور  نامیتی ، يرای  هب  مدرم  بیغرت  يارب   و 

(3)« مکناوخاف مهوطلاخت  نا  ریخ و  مهل  حالصا  لق  یماتیلا  نع  کنولئسی  و   »

دمآو تفر  اهنآ  اب  رگاو  تسا  رتهب  ناـشراک  حالـصا  وگب  باوج  رد  .دـننک  راـتفر  هنوگچ  ناـمیتی  اـب  هک  دـننک  یم  لاؤس  وت  زا  و   »
« .دنتسه امش  ینید  ناردارب  هک  ارچ  تساور  دینک 

رگا ایادخ  دهاوخ ؛ یم  دنوادخ  زا  یفطاع  يا  هلمج  اب  اعد  ماگنه  رد  مدرم ، زا  باذع  نتشادرب  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح   
(4)« كدابع مّهناف  مهبّذعت  نا  : » دناوت ناگدنب  همه  ینک  باذع  ار  لیئارسا  ینب 

بطاخم زا  ندرک  لاؤس  . 3 

ترطف لقع و  ياه  هتفای  نامه  زا  غیلبت  رد  دیاب  دبای ، یمرد  غیلبت  نیقلت و  نودب  ار  یلیاسم  یعیبط  يرطف و  روطب  ناسنا  هک  اجنآ  زا   
.درک هدافتسا  دارفا  نادجو  و 

حیحـص تواضق  ًامتح  دـشاب  هدرمن  یناسنا  ترطف  رگا  هک  دـناسر  نانآ  هب  اه  ناسنا  ترطف  زا  لاؤس  اب  دـیاب  ار  بلاطم  یـضعب  اذـل   
.درک دهاوخ 

: دیامرف یم  تایآ  زا  یضعب  نایاپ  رد  نآرق   

74 ص :
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.23  / ءارسا ( 367 - 1
.266  / هرقب ( 368 - 2
.220  / هرقب ( 369 - 3

.118  / هدئام ( 370 - 4
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« .دیناد یم  مه  ناتدوخ  امش  « » نوملعت متنا  و   »

رکذـت هب  زاین  هک  دـنک  یم  شومارف  یلو  دـناد  یم  ار  یبلاطم  نورد  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  رکذـت  رکذ و  تایآ  ماـمت   
: دیامرف یم  هک  یتایآ  دننام  .دراد 

»؟ دیور یم  اجک   » (1)« نوبهذت نیاف   »

»؟ دینک یم  مکح  هنوگچ   » (2)« نومکحت فیک  مکلام   »

»؟ تسناد یمن  ناسنا  ایآ  « » ملعی ملا   »

؛ تسا هدرک  هدافتسا  نآرق  هک  هنوگنامه  .دنک  هدافتسا  نانآ  یعیبط  ياهرواب  مدرم و  ياه  هتفای  نادجو و  زا  دیاب  غلبم  لاح ، ره  هب   

هام دیـشروخ و  تسا و  هدـیرفآ  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  یـسک  هچ  هک  ینک  لاؤس  ناکرـشم  نارفاـک و  زا  رگا  دـیامرف  یم  دـنوادخ   
نیا زا  ریغ  هک  دـهد  یمن  هزاجا  اهنآ  نادـجو  اریز  .تسا  هدـیرفآ  ادـخ  دـنهد  یم  باوج  نیقی  روطب  دنتـسه ؟ یـسک  هچ  رادربنامرف 

: دنهد باوج 

(3)« هَّللا نلوقیل  رمقلاو  سمّشلا  رّخس  ضرالا و  تاومّسلا و  قلخ  نم  مهتلأس  نئلو   »

باوج دـنک  یم  هدـنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  دتـسرف و  یم  ناراـب  بآ  اهنامـسآ  زا  یـسک  هچ  هک  ینک  لاؤـس  اـهنآ  زا  رگا  زین   و 
؛ ادخ دنهدیم 

(4)« هَّللا ّنلوقیل  اهتوم  دعب  ضرالا  هب  ایحاف  ءام  ءامّسلا  نم  لّزن  نم  مهتلأس  نئل  و   »

؛ دراد یماو  رکفت  هب  ار  مدرم  یعیبط ، ياه  هدیدپ  يروآدای  اب  میرک  نآرق   

 ... نولزنملا نحن  ما  نزملا  نم  هومتلزنا  متناأ  نوبرـشت  يذـّلا  ءاـملا  متیأرفا  نوعرازلا ...  نحن  ما  هنوعرزت  متناأ  .نوثرحت  اـم  متیارفا   »
(5)« نوئشنملا نحن  ما  اهترجش  متأشنا  متناأ  نوروت  یّتلا  راّنلا  متیارفا 

ره  ) هک ار  یبآ  ایآ  مینایور ؟ یم  ام  ای  دینایور  یم  كاخ  زا  ار  نآ  امـش  دـیدرک  تشک  نیمز  رد  هک  ار  يا  هناد  دیـشیدنا  یمن  ایآ   »
؟ دیرگن یم  دینک  یم  نشور  هک  یشتآ  رد  ایآ  میتخاس ؟ لزان  ام  ای  دیتخیر  ورف  ربا  زا  ار  نآ  امـش  هک  دیراد  هجوت  دیـشون  یم  زور )

»؟  میدیرفآ ام  ای  دیدیرفآ  ار  نآ  تخرد  امش  ایآ 

(6)« ضرالاو تاومّسلا  قلخ  نَّمأ   »

»؟ تسا هدرک  قلخ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  یسک  هچ   »

(7)« ّقحلا یلا  يدهی  نم  مکئاکرش  نم  له   »

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 153 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_75_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_75_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_75_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_75_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_75_7
http://www.ghaemiyeh.com


»؟ دنک تیاده  تسار  هار  هب  دناوت  یم  یسک  ناکرشم  امش  ناکیرش  زا  ایآ   »

؛ دسرپ یم  داعم  هرابرد   

(8)« نوعجرت انیلا ال  مّکنا  ًاثبع و  مکانقلخ  اّمنا  متبسحفا   »

»؟ دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امش  هک  دیدرک  نامگ  ایآ   »

(9)« لّوالا قلخلاب  انییعفا   »

»؟  میشاب زجاع  امش  هرابود  ندنادرگرب  رد  هک   ) میدوب زجاع  لوا  شنیرفآ  رد  ایآ   »

؛ دسرپ یم  تماما  هرابرد   

(10)« يّدهیال نّما  عبتی  نا  ّقحا  ّقحلا  یلا  يدهی  نمفا   »

75 ص :

.26  / ریوکت ( 371 - 1
.154  / تافاص ( 372 - 2
.61  / توبکنع ( 373 - 3
.63  / توبکنع ( 374 - 4

.72 ، 71 ، 69 ، 68 ، 64 ، 63  / هعقاو ( 375 - 5
.60  / لمن ( 376 - 6

.35  / سنوی ( 377 - 7
.115  / نونمؤم ( 378 - 8

.15  / ق ( 379 - 9
.35  / سنوی ( 380 - 10
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»؟ دنک یمن  تیاده  هک  سکنآ  ای  تسا  رتروازس  ندرک  يوریپ  يارب  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  سکنآ  ایآ   »

: تفگ دندوب  هتفرگ  شیپ  ار  يزاب  سنجمه  تشز  لمع  هک  دوخ  موق  هب  طول  ربمایپ   

(1)« نیملاعلا نم  دحا  نم  اهب  مکقبس  ام  هشحافلا  نوتاتا   »

»؟ تسا هدادن  ماجنا  ار  نآ  امش  زا  شیپ  سکچیه  هک  دیهد  یم  ماجنا  یتشز  لمع  ایآ   »

یلا مکضعب  یضفا  دق  هنوذخأت و  فیک  و  « ؛ دبلط یم  تواضق  هب  ار  اه  ناسنا  نادجو  هنوگچ  لاعتم  دنوادخ  هک  دیرگنب  هیآ  نیا  هب   
(2)« اظیلغ ًاقاثیم  مکنم  نذخا  ضعب و 

مکحم ینامیپ  امـش  زا  نانآ  تسا و  هتفرگ  ماک  يرگید  زا  امـش  زا  کی  ره  هکیلاـح  رد  دـیریگ  یم  ناـنآ  زا  ار  ناـنز  رهم  هنوگچ   »
»؟ دنا هتفرگ 

؟ تسین هدیدنسپ  لمع  نیا  هک  دینک  یمن  یضاق  ار  دوخ  نادجو  ایآ   و 

ناینیشیپ تشونرس  خیرات و  نایب  . 4 

رثؤم رایـسب  ناگدنیآ  دوجوم و  دارفا  راذنا  رد  دنا  هتـشاد  هک  ییاه  هبرجت  نانآ و  خـیرات  هتـشذگ و  ياه  تلم  تشونرـس  يروآدای   
.تسا

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(3)« مهلامعا یف  ترظن  دقف  یلبق  ناک  نم  رمع  ترّمع  نکا  مل  نا  و   »

« .تسا تربع  هیام  هک  متسیرگن  ناشیا  ياهراک  رد  نانچ  یلو  مدرکن  رمع  ناگتشذگ  نوچمه  نم  هچرگا   »

: دوش یم  رکذتم  ار  هتشذگ  ماوقا  دارفا و  تالاح  ادخ  يدایز ، تایآ  رد   

(4)« میرم باتکلا  یف  رکذا  و   »

(5)« میهاربا باتکلا  یف  رکذاو   »

(6)« یسوم باتکلا  یف  رکذاو   »

؛ دراد یبوخ  راثآ  تسا و  نارگید  هبرجت  خیرات و  زا  هدافتسا  عقاو  رد  زین  نیمز  رد  تکرح  ریس و   

(7)« نیبذکملا هبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  اوریسف  ننس  مکلبق  نم  تلخ  دق   »
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هنوگچ ادخ  ياه  هدعو  ناگدننک  بیذکت  هک  دینیبب  ات  دـینک  شدرگ  نیمز  رد  نیاربانب  .دـنتفر  دـندوب و  ییاه  تلم  امـش  زا  شیپ   »
« .دندش دوبان 

اّمم رثکا  اهورمع  ضرـالا و  اوراـثا  هّوق و  مهنم  ّدـشا  اوناـک  مهلبق  نم  نیّذـلا  هبقاـع  ناـک  فیک  اورظنیف  ضرـالا  یف  اوریـسی  مل  وا   »
(8)« تاّنیبلاب مهلسر  مهتءاج  اهورمع و 

76 ص :

.80  / فارعا ( 381 - 1
.21  / ءاسن ( 382 - 2

ص 913. مالسالا /  ضیف  هغالبلا  جهن  ( 383 - 3
.16  / میرم ( 384 - 4
.41  / میرم ( 385 - 5
.51  / میرم ( 386 - 6

.137  / نارمع لآ  ( 387 - 7
.9  / مور ( 388 - 8
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زا شیب  دندوب و  رتاناوت  رایسب  اهنیا  زا  دننیبب ك  ار  دومث ) داع و  نوچ   ) دوخ ناینیـشیپ  راک  تبقاع  ات  دندرکن  تکرح  نیمز  رد  ایآ   »
اما دندمآ ؟ اهنآ  تیاده  يارب  تازجعم ، تایآ و  اب  ادخ  نالوسر  دنتـشارفارب و  ترامع  خاک و  دـندرک و  يزرواشک  نیمز ، رد  اهنیا 

« .دندش دوبان  دنتفریذپن  نوچ 

ناطیـش بیرف  هجوتم  ار  ناشیا  دـیامرف و  یم  نایب  ار  اّوح  مدآ و  ینعی  شردام  ردـپ و  ناتـساد  مدآ  ینب  تربع  يارب  گرزب  يادـخ   
.دزاس یم 

(1)« هنّجلا نم  مکیوبا  جرخا  امک  ناطیّشلا  مکّننتفیال  مدا  ینب  ای   »

« .درک نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ردام  ردپ و  هک  هنوگنآ  دهد  بیرف  ار  امش  ناطیش  ادابم  مدآ ، دنزرف  يا   »

دیدهت قیوشت و  . 5 

: دسیون یم  رتشا  کلام  هب  هک  اجنآ  دیامرف  یم  دیکأت  قیوشت  شور  زا  هدافتسا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

هءاسالا له  ًابیردـت ال  ناسحالا و  یف  ناسحالا  لهال  ًادـیهزت  کلذ  یف  ّناـف  ءاوس  هلزنمب  كدـنع  یـسملا  نسحملا و  ّننوکی  ـال  و   »
(2)« هءاسالا یلع 

ندومن راداو  کین و  ياهراک  ماجنا  رب  راکوکین  ندـش  تبغر  یب  ببـس  هک  دـشابن  ناسکی  وت  دزن  راکدـب  راکوکین و  کـلام ، يا   »
« .تسا يدب  هب  راکدب 

هب ناسنا  تمعن  یلو  هکنیا  زا  رتالاب  یقیوشت  هچ  دشاب و  ناشدایب  زین  وا  ات  دنشاب  وا  دایب  هک  دهاوخ  یم  شناگدنب  زا  لاعتم  دنوادخ   
(3)« مکرکذا ینورکذاف   » .دشاب وا  دای 

.دنک یم  قیوشت  هبوت  رافغتسا و  هب  ار  نانآ  ناگدنب ، رب  تمحر  لوق  اب  دنوادخ   

77 ص :

.27  / فارعا ( 389 - 1
ص 988.  / همان 53  / مالسالا ضیف  هعالبلا  جهن  ( 390 - 2

.152  / هرقب ( 391 - 3
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: دهد عالطا  شناگدنب  هب  ار  وا  ندوب  نابرهم  ندوب و  هدنشخب  هک  دهاوخ  یم  شلوسر  زا  و 

(1)« میحرلا روفغلا  انا  ّینا  يدابع  یِّبن ء   »

: دراد تسود  دننک  ّتیعبت  شلوسر  زا  هک  ار  یناسک  دنوادخ   

(2)« هَّللا مکببحی  ینوعّبتاف   »

(3)« هتکئالم مکیلع و  یلّصی  يّذلا  وه  : » دتسرف یم  دورد  دننک  یم  شحیبست  دنتسه و  وا  دای  هب  ماش  حبص و  هک  نانآ  رب   و 

: دتسرف دورد  دنهد  یم  ماجنا  ار  يراوشد  ًاتبسن  راک  هک  ناگدنهد  تاکز  رب  هک  دهاوخ  یم  شیمارگ  لوسر  زا   و 

(4)« مهل نکس  کتولص  ّنا  مهیلع  ّلص  اهب و  مهّیکزت  مهرّهطت و  ًهقدص  مهلاوما  نم  ذخ   »

(5)« همحر مهبر و  نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  : » دننک هشیپ  ربص  تبیصم  ماگنه  هک  تسا  یناسک  رب  ادخ  تمحر  دورد و   و 

: دنک یم  قیوشت  ار  نادنمشناد  ملاع ، ریغ  ملاع و  ماقم  نتسنادن  ناسکی  اب  گرزب  يادخ   

(6)« نوملعی نیذلا ال  نوملعی و  نیّذلا  يوتسی  له   »

.تسا يزومآ  ملع  هب  قیوشت  ملاع و  ماقم  زا  رکشت  دراد  باوث  وا  هناخ  برد  ملاع و  هب  ندرک  هاگن  هکنیا   

: تفگ مالسلا  هیلع  لیعامسا  شدنزرف ، ندرک  ینابرق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  دنوادخ  روتسد  زا  سپ   

(7)« نیرباّصلا نم  هَّللاءاش  نا  یندجتس  رمؤت  ام  لعفا  تبا  ای   »

« .تفای یهاوخ  ناگدننک  ربص  زا  ارم  دهاوخب  ادخ  رگا  .هدب  ماجنا  يا  هدش  هداد  روتسد  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ردپ ، يا   »

رارق هبعک  رانک  رد  شربق  تسوا و  لسن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هکنیا  زا  رتالاب  یقیوشت  هچ  دوش و  قیوشت  دیاب  یناسنا  هنوگنیا   
.تسادخ رما  میلست  نآ  بحاص  هک  دنخرچب  يربق  رودب  دیاب  مدرم  يرآ  دننک .! فاوط  دنخرچب و  شرودب  ناناملسم  ات  تفرگ 

هَّللا ّنا  : » دنک یم  قیوشت  ار  نانآ  بوخ  ياه  ناسنا  زا  رکـشت  اب  تسا و  رکاش  وا  وا  .تسا  دنوادخ  ياه  قیوشت  زا  ییاه  هنومن  اهنیا   
(8)« رکاش

: دومن یم  قیوشت  ار  هتسیاش  دارفا  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  لوسر   

.(9) دومن هیده  رفعج  زامن  دیشک  رجز  لاس  هک 12  اقیرفا  رد  مالسا  راذگناینب  راّیط  رفعج  هب   

.(10) درک یماظن  هدنامرف  ار  هلاس  هدجیه  هماسا   
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.(11) داد رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رس  رب  ار  دوخ  كرابم  همامع   

.(12) درک یم  یکین  رتشیب  شردام  ردپ و  هب  اریز  تشاذگ  یم  يرتشیب  مارتحا  دوخ  یعاضر  رهاوخ  هب   

.(13) داد هزیاج  شدنزرف  ملعم  هب  مهرد  رازه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   

.(14) داد رعاش  ِلبعِد  هب  مهرد  رازه  یس  دوخ و  نهاریپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   

.(15) داتسرف يروباشین  ياوقت  اب  نزریپ  هطیطش  يارب  مهرد ، لهچ  دوخ و  نفک  زا  یتمسق  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

یم سلجم  ردـص  رد  ار  وا  دـش  یم  دراو  هک  یتقو  تشاد و  یم  مدـقم  اهدرمریپ  رب  ار  هلاس  هدـفه  ماشه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   
: دومرف یم  دناشن و 

(16)« هدی هناسل و  هبلقب و  انرصان  اذه   »

78 ص :

.49  / رجح ( 392 - 1
.31  / نارمع لآ  ( 393 - 2

.43  / بازحا ( 394 - 3
.103  / هبوت ( 395 - 4
.157  / هرقب ( 396 - 5

.9  / رمز ( 397 - 6
.102  / تافاص ( 398 - 7

.158  / هرقب ( 399 - 8
ص 194.  / ج 5  / هّیمالسالاهبتکملا هعیشلا ، لیاسو  ( 400 - 9

ص 466.  / ج 22 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 401 - 10
ص 250،251. ج 16 /  (، ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  ، راونالاراحب ( 402 - 11

ص 317.  / ج 2  / هلاّحکاضررمع ءاسنلا ، مالعا  ( 403 - 12
ص 188.  / ج 2  / یفسلف كدوک  ( 404 - 13

(. مالسلا هیلع   ) اضر ماما  باحصا  رکذ  لامالا /  یهتنم  ( 405 - 14
(. ع  ) مظاک ماما  تازجعم  رد  لامالا /  یهتنم  ( 406 - 15

ص 295. ج 10 / ءافولاهسسؤم /)  ) توریب پاچ  راونالراحب ، ( 407 - 16

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 159 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_78_11
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_78_12
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_78_13
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_78_14
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_78_15
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_78_16
http://www.ghaemiyeh.com


دـساف ياه  ناسنا  يارب  يا  هجنکـش  هکلب  دوش  یم  ندوب  بوخ  هب  نارگید  بیغرت  بوخ و  دارفا  دشر  ببـس  اهنت  هن  اه  قیوشت  نیا   
.تسه زین 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(1)« نسحملا باوثب  یسملا  رجزا   »

« .هدب رجز  ار  دب  ناسنا  راکوکین ، هب  ندرک  یبوخ  اب   »

مالـسلا هیلع  نیـسح  نانمـشد  نداد  رجز  تداهـش و  هب  قیوشت  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رب  هدجـس  ندوب  بحتـسم  اـیآ   
؟ تسین

؟ تسین ناکرشم  ناتسرپ و  تب  يارب  يرجز  مالسلا و  هیلع  میهاربا  يارب  یقیوشت  هک  جح  مسارم  ایآ   و 

نیدب دیازفیب و  ناشتیاده  رب  دهد  یم  هدعو  ناگتفای  تیادـه  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  زین  فعاضم  ياه  قیوشت  نآرق  رد   
.دنک یم  قیوشت  شدوخ  هار  رد  رتعیرس  تکرح  رتشیب و  ياوقت  هب  ار  نانآ  تروص 

(2)« ًيده اودتها  نیّذلا  هَّللا  دیزی  و   »

« .دیازفا یم  ناگتفای  تیاده  ِتیاده  رب  دنوادخ   »

هأم هلبنـس  لک  یف  «، » ربارب هد  « » اهلاثما رـشع  هلف  «، » ربارب دـنچ  « » فاعـضا «، » فعـض : » دـیامرف یم  یهلا  شاداپ  هراب  رد  هک  یتایآ   و 
.دنشاب یم  باب  نیمه  زا  شاداپ  دروم  رد  رگید  هیآ  اه  هد  و  باسح » ریغب  «، » ربارب دص  « » هبح

اب نآرق  دیدهت  نیرتشیب  .تسا  مدرم  سرت  دیما و  تلاح  ینعی  ءاجر » فوخ و   » لداعت ببـس  قیوشت ،»  » رانک رد  « دیدهت  » زا هدافتـسا   
همان یهایسور ، طارـص ، زا  روبع  تمایق ، زور  ياهدادمتـسا  اه ، فارتعا  یـسرباسح ، منهج ، تایآ  مامت  .تسا  تمایق  خزرب و  تایآ 

؛ تسا دیدهت  رطاخ  هب  همه  رگید  هیآ  اهدص  نداد و  پچ  تسد  هب 

(3)« هعفار هضفاخ  هبذاک  اهتعقول  سیل  هعقاولا  تعقو  اذا   »

نییاپ و ار  یهورگ  .تسین  دـیدرت ) کش و  ياج   ) غورد چـیه  شعوقو  رد  هک  دوش  عقاو  تماـیق )  ) گرزب هعقاو  نآ  هک  یماـگنه   »
« .درب یم  الاب  ار  یعمج 

؛ دنک یم  دیدهت  تراسخ ، تایآ  نایب  اب  یهاگ   

(4)« ًانیبم ًانارسخ  رسخ  دقف  هَّللا  نود  نم  ًایلو  ناطیّشلا  ذختی  نم  و   »

« .نشور ینایز  تسا  هدرک  نایز  قیقحت  هب  دریگ  تسود  ار  ناطیش  ادخ ، ياج  هب  هک  یسک  و   »
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؛ تسا دوخ  اب  يا  هلماعم  دب  هانگ  هک  نایب  نیا  اب  یهاگ   و 

(5)« مهسفنا هب  اورتشا  امسئب   »

: ددنب لد  تسپ  يایند  هب  دیاب  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  ارچ   و 

79 ص :

.177 راصق هملک  حلاص /  یحبص  هغالبلا  جهن  ( 408 - 1
.76  / میرم ( 409 - 2

.1،2،3  / هعقاو ( 410 - 3
.119  / ءاسن ( 411 - 4

.90  / هرقب ( 412 - 5
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(1)« اینّدلا هویحلاب  متیضرا   »

دیدـهت ار  نارگید  دـندش  یهلا  رهق  راچد  ایند  نیمه  رد  هک  لیف  باحـصا  دومث ، داع ، موق  لثم  یماوقا  تشذگرـس  نایب  اب  یهاگ   و 
.دنک یم 

: دنک یم  دیدهت  دهد و  یم  باذع  هدعو  ناراکهنگ  هب  دنت  ینحل  اب  یهاگ   و 

« .ناشورف مک  رب  ياو   » (2)« نیففطملل لیو   »

« .ناگدننک بیذکت  رب  ياو  ماگنه  نآ  رد   » (3)« نیبذکملل ذئموی  لیو   »

« .نابز هزره  يوج  بیع  ره  رب  ياو   » (4)« هزمل هزمه  لکل  لیو   »

ّنتنک نا  کجاوزال  لق  یبنلا  اهیا  ای  : » دنک دیدهت  هنوگنیا  ار  شنارـسمه  هک  دـهاوخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نآرق   
(5)« ًالیمج ًاحارس  ّنکحّرسا  ّنکعتما و  نیلاعتف  اهتنیز  اینّدلا و  هویحلا  ندرت 

یبوخ و هب  ار  همه  هتخادرپ و  ار  امـش  رهم  نم  ات  دـییایب  دـیبلاط  ار  ایند  رویز  اب  یگدـنز  امـش  رگا  هک  وگب  تنارـسمه  هب  ربمایپ  يا   »
« .مهد قالط  يدنسرخ 

یم يراک  ره  دیوگ : یم  دنک  تازاجم  هب  دیدهت  ار  شرورـش  دنزرف  دهاوخ  یم  يردپ  یتقو  هک  دیا  هدینـش  هدـید و  نونکات  امتح   
زین نآرق  رد  .دنک  یم  تازاجم  هب  دیدهت  ار  وا  میقتسم  ریغ  روطب  هکلب  تسین  دنـسپان  لامعا  هب  بیغرت  شیانعم  نیا  و  نکب ! یهاوخ 

(6)« ریصب نولمعت  امب  ّهنا  متئش  ام  اولمعا  : » دوش یم  هدهاشم  نینچنیا  ياه  هنومن 

« .تسانیب امش  لامعا  هب  دنوادخ  دیهد ، ماجنا  دیهاوخ  یم  هچره   »

هدعو ناراکهانگ  هب  ینعی  .تسا  هنوگنیا  زین  شیاهدیدهت  یـضعب  دراد ، نادنچ ) ود   ) فعاضم ياه  قیوشت  دنوادخ  هک  هنوگنامه   
؛ دیازفیب ناشباذع  رب  هک  دهد  یم 

(7)« نیفعض باذعلا  اهل  فعاضی  هّنیبم  هشحافب  ّنکنم  تأی  نم  یبنلا  ءاسن  ای   »

« .درک دهاوخ  ربارب  ود  ار  وا  باذع  دنوادخ  دوش ، ینشور  ياشحف  بکترم  هک  امش  زا  کی  ره  ربمایپ  نانز  يا   »

.دنراد ادخ  لوسر  هب  نانز  نیا  هک  تسا  یباستنا  رطاخب  نیا   و 

یم ام  هب  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یـسرد  نیا  تسا و  رتشیب  شرثا  مه  رانک  رد  مهاب و  دـیدهت  قیوشت و  شور  زا  هدافتـسا   
.تسا هدرک  هارمه  تشهب  هدعو  اب  ار  باذع  هدعو  هک  دهد 

نیقلت . 6 
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: دنرترب دنشاب  نمؤم  رگا  هک  دومن  نیقلت  مدرم  هب  دیاب  .تسا  نیقلت »  » اه ناسنا  تیبرت  رد  رگید  شور   

(8)« نینمؤم متنک  نا  نولعالا  متنا   »

80 ص :

.38  / هبوت ( 413 - 1
.1  / نیففطم ( 414 - 2

.10  / نیففطم ( 415 - 3
.1  / هزمه ( 416 - 4

.28  / بازحا ( 417 - 5
.40  / تلصف ( 418 - 6
.30  / بازحا ( 419 - 7

.139  / نارمع لآ  ( 420 - 8

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 163 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_80_8
http://www.ghaemiyeh.com


و هَّللا » ّالا  هلاال   » ياهرکذ لثم  دوش  یم  نیقلت  ناسنا  هب  يزیچ  ظفل  رارکت  اب  یهاگ  .لـمع  اـب  یهاـگ  تسا و  ظـفل  اـب  یهاـگ  نیقلت   
نکت مل  نا  : » میناوخ یم  تیاور  رد  هکنانچ  لمع  رارکت  اب  یهاگ  تسا و  هدـش  شرافـس  داـیز  اـهنآ  ندرک  رارکت  هب  هک  تاولـص » »

(1)« مّلحتف ًامیلح 

« .نک راداو  يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح   

.(2) درب یم  باوث  دنک  هاگن  نفک  نآ  هب  هاگره  دنسیونن و  نالفاغ  زا  ار  وا  دشاب  شا  هناخ  رد  شنفک  سک  ره   

.تسا گرم  ّتیناقح  نیقلت  نفک ، ندید  نیمه   

.تسا تداهش  تماهش و  نیقلت  یناوخ ، هضور  هفسلف   

.تسا يزوریپ  نیقلت  نمشد ، هب  موجه  ماگنه  نتفگ  ریبکت  ههبج و  رد  یناوخزجر   

هک مسرت  یم  نم  « » بئذـلا هلکأـی  نا  فاـخا  ّینا  : » تفگ یمن  شنادـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  رگا  هک  میناوـخ  یم  ثیدـح  رد   
« .دروخ گرگ  ار  فسوی  « » بئذلا هلکا  : » دنتفگ یمن  نادنزرف  دروخب ،» گرگ  ار  فسوی 

لیثمت هیبشت و  . 7 

ياـه لاـثم  زا  هدافتـسا  دـنرادن  ینادـنچ  داوـس  هک  یناـسک  ًاـصوصخ  مدرم ، هب  بلاـطم  ندـنامهف  يارب  اـه  شور  نیرتـهب  زا  یکی   
یم كرد  ار  اهنآ  شیوخ  يرهاظ  ساوح  اب  دـنراد و  راک  رـس و  رتشیب  دراوم  نیا  اب  مدرم  اریز  تسا  طـیحم  اـب  بساـنم  سوسحم و 

.دراد نهذ  دیدش  واکودنک  هب  جایتحا  اهنآ  مهف  هک  یلقع  لیاسم  فالخ  رب  دننک 

دیاش هک  تسا  هداس  فلتخم و  ياه  لاثم  زا  راشرـس  میرک  نآرق  دهد و  یم  ّتیمها  هلئـسم  نیا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسور  نیازا   
؛ دنوش ادخ  دای  رکذتم  اهنآ  رد  تقد  رکفت و  اب  مدرم 

(3)« نورّکفتی مهّلعل  ساّنلل  اهبرضن  لاثمالا  کلت  و   »

« .دننک رکفت  هک  تسا  دیما  مینز  یم  مدرم  يارب  ار  اه  لاثم  نیا  و   »

(4)« نورّکذتی مهّلعل  سانلل  لاثمالا  هَّللا  برضی  و   »

« .دنوش رکذتم  هک  تسا  دیما  دنز  یم  اه  لاثم  مدرم  يارب  دنوادخ  و   »

هیآ رد  لاعتم  دنوادخ  درک و  میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  یفلتخم  تایآ  اه  لاثم  نیا  ندوب  عونتم  ددعتم و  رب  لیلد   و 
: دیامرف یم  دیکأت  بلطم  نیا  رب  نشور  روطب  يا 
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(5)« لثم ّلک  نم  نارقلا  اذه  یف  ساّنلل  انبرض  دقل  و   »

81 ص :

راصق 207. هملک   / حلاص یحبص  هغالبلا  جهن  ( 421 - 1
ص 529. تاوما /  بادآ  تاحلاصلا ، تایقابلا  باتک  نانجلا ، حیتافم  هیشاح  ( 422 - 2

.21  / رشح ( 423 - 3
.25  / میهاربا ( 424 - 4

.58  / مور ( 425 - 5
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نیا دنک و  یمن  مرـش  دنزب  لاثم  نآ  زا  رتالاب  یتح  هشپ و  دننام  کچوک  ًارهاظ  تادوجوم  هب  هکنیا  زا  دنوادخ  هک  تساجنیا  بلاج   
؛ دنک هجوت  هتکن  نیا  هب  هک  غلبم  هب  تسا  یسرد 

(1)« اهقوف امف  هضوعب  ام  ًالثم  برضی  نا  ییحتسی  هَّللا ال  ّنا   »

اهنآ نایناهج  هک  یتادوجوم  هب  لاثم  دیشروخ و  بورغ  عولط و  دننام  دنتسه  یمومع  ییاج و  همه  هک  یعیبط  ياه  لاثم  زا  هدافتسا   
.تسا ناوارف  میرک  نآرق  رد  دنسانش  یم  ار 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هیبشت  رون  هب  ار  شفیرش  دوجو  گرزب  يادخ   

(2)  ....« يّرد بکوک  اّهناک  هجاجّزلا  هجاجز  یف  حابصملا  حابصم  اهیف  هوکشمک  هرون  لثم  ضرالا  تاومّسلارون و  هَّللا   »

رارق يا  هشیش  نایم  رد  غارچ  نآ  تسا و  نشور  یغارچ  نآ  رد  هک  دنام  یتاکشم  هب  شرون  لثَم  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رون  ادخ   »
« .تسا هیبش  ناشخرد  يا  هراتس  هب  نآ  ولألت  هک  دراد 

نآ اب  رتشیب  اهبرع  هک  دـنز  یم  لاثم  ار  رتش  لاثم  روطب  .تسا  هدـش  هدافتـسا  نآ  اـب  بساـنم  ياـه  لاـثم  یطیحم ، ره  يارب  نآرق  رد   
؛ دنراد راکورس 

(3)« تقلخ فیک  لبالا  یلا  نورظنی  الفا   »

»؟ تسا هدش  هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن  رتش  ایآ   »

؛ دنتشاد راکورس  رتشیب  لیاسم  نیا  اب  مدرم  هک  دنک  یم  هدافتسا  ناهایگ  يزرواشک و  هب  طوبرم  ياه  لاثم  زا  ای   

لثمک هلثمف  رخالا  مویلا  هَّللاب و  نمؤی  ساّنلا و ال  ءائر  هلام  قفنی  يذـّلاک  يذالاو  ّنملاـب  مکتاقدـص  اولطبت  ـال  اونمآ  نیذـّلا  اـهیا  اـی   »
(4)« نیرفاکلا موقلا  يدهیال  هَّللاو  اوبسک  اّمم  یش ء  یلع  نوردقی  ًادلص ال  هکرتف  لباو  هباصاف  بارت  هیلع  ناوفص 

ناشن يارب  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دـننامه  دـیزاسن ، لطاب  رازآ  ّتنم و  اب  ار  دوخ  ياه  شـشخب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   »
رـشق  ) نآ رب  هک  تسا  یگنـس  هعطق  نوچمه  وا ) راک   ) دروآ و یمن  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  دـنک و  یم  قافنا  مدرم  هب  نداد 

ار نآ  و  دیوشب ) اراهرذب  اه و  كاخ  همه  و   ) درابب نآ  هب  تشرد  ناراب  و  دوش ) هدناشفا  نآ  رد  ییاهرذب  و   ) دشاب كاخ  زا ) یکزان 
تسد هب  يزیچ  دنا  هداد  ماجنا  هک  يراک  زا  اهنآ  .دنک  اهر  فاص ،

« .دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  ّتیعمج  دنوادخ  دنروآ و  یمن 

، لباقم رد  .دـنک و  یم  دزـشوگ  ار  ییایر  قافنا  ندوب  شزرا  یب  هداس ، رایـسب  یلاـثم  اـب  دـنوادخ  هک  مینیب  یم  كراـبم  هیآ  نیا  رد   
: دنک یم  هیبشت  نینچ  ار  شدوخ  هار  رد  قافنا 
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هَّللاو ءاشی  نمل  فعاضی  هَّللا  هّبح و  هئام  هلبنـس  لک  یف  لبانـس  عبـس  تتبنا  هّبح  لـثمک  هَّللا  لـیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذـّلا  لـثم   »
(5)« میلع عساو 

82 ص :

.26  / هرقب ( 426 - 1
.35  / رون ( 427 - 2

.17  / هیشاغ ( 428 - 3
.264  / هرقب ( 429 - 4
.261  / هرقب ( 430 - 5
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هـشوخ ره  رد  و  دنایورب ، هشوخ  تفه  هک  تسا  يرذب  دننامه  لاوما ) نآ   ) دـننک یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک   »
تردق رظن  زا   ) ادخ دنک و  یم  ربارب  دنچ  دشاب ) هتشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب هک  سک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و  هناد  دصکی 

« .تساناد زیچ ) همه  هب   ) عساو و تمحر ) و 

: دیامرف یم  نینچنیا  ایند  نداد  هولج  شزرا  یب  يارب  رگید  ياج  رد   

لک یلع  هَّللا  ناک  حایّرلا و  هورذت  ًامیشه  حبصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامّسلا  نم  هانلزنا  ءامک  اینّدلا  هویحلا  لثم  مهل  برـضا  و   »
(1)« ًاردتقم یش ء 

ورف مهرد  زبسرـس و  نیمز ، ناهایگ  نآ  هلیـسو  هب  میتسرف و  یم  ورف  نامـسآ  زا  هک  نک  هیبشت  یبآ  هب  اهنآ  يارب  ار  ایند  یگدـنز  و   »
« .تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دننک و  یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  اهنآ  اهداب  هک  يا  هنوگب  دنکشخ ، یم  یتدم  زا  دعب  اما  .دنور  یم 

اهایرد دنوش ، بکرم  اهنآ  نتشون  يارب  اهایرد  رگا  هکنیا  هب  نآ  هیبشت  زا  رتابیز  ادخ  تاملک  ندوب  دودحمان  نایب  يارب  یلاثم  هچ   و 
: دبای نایاپ  نایملاع  راگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا  شیپ  دنریگ  یم  نایاپ 

(2)« ًاددم هلثمب  انئج  ول  ّیبر و  تاملک  دفنت  نا  لبق  رحبلا  دفنل  ّیبر  تاملکل  ًادادم  رحبلا  ناک  ول   »

: دیامرف یم  دنک  یمن  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  یملاع  دروم  رد   و 

(3)« ًارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  ّمث  هیروتلا  اولّمح  نیّذلا  لثم   »

دننک و یم  لمح  ناشتشپ  رب  ار  اه  باتک  هک  دنتـسه  یغالا  دننامه  دندرکن  لمع  نآ  هب  دنتـشاد و  دوخ  اب  ار  تاروت  ملع  هک  نانآ   »
« .دنمهف یمن  چیه  نآ  زا 

يراذگاو دوخ  لاح  هب  ای  ینک  بیقعت  ار  وا  رگا  هک  تسا  یگـس  دـنک ، ادـیپ  لیم  سفن  ياوه  هب  ندـش ، ملاع  زا  سپ  هک  یـسک   و 
: دنک وعوع 

(4)« ثهلی هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  هلثمف   »

رد بش  یکیراـت  رد  هک  هدومن  هیبـشت  يدرگ  بش  رفاـسم  هب  ار  نیقفاـنم  بارطـضا  ینادرگرـس و  میرک ، نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ   
ار غارچ  نآ  دـنوادخ ، .دـنک  ادـیپ  ار  دوخ  هار  ات  دزاس  نشور  ار  دوخ  فارطا  دزورفیب و  یغارچ  دـهاوخ  یم  هکنیمه  تسا  تکرح 

: دراذگاو یکیرات  تملظ و  نامه  رد  ار  وا  دنک و  شوماخ 

(5)« نورصبی تاملظ ّال  یف  مهکرت  مهرونب و  هَّللا  بهذ  هلوح  ام  تءاضا  امّلف  ًاران  دقوتسا  يّذلا  لثمک  مهلثم   »

: تسا نامسآ  رد  شا  هخاش  راوتسا و  تباث و  شا  هشیر  هک  هدش  هدز  لاثم  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  قح  هزیکاپ و  نخس   
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(6)« ءامّسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هبّیط  هرجشک  هبّیط  هملک  ًالثم  هَّللا  برض  فیک  رت  ملا   »

83 ص :

.45  / فهک ( 431 - 1
.109  / فهک ( 432 - 2

.5  / هعمج ( 433 - 3
.176  / فارعا ( 434 - 4

.17  / هرقب ( 435 - 5
.24  / میهاربا ( 436 - 6
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ندز لاثم  اب  لیاسم  زا  يرایـسب  اریز  .دنک  هدافتـسا  عونتم  ياه  لاثم  زا  دناوت  یم  فلتخم  دراوم  رد  تایاور  نآرق و  زا  ماهلا  اب  غّلبم   
: دننام .دنوش  یم  کیدزن  مهف  هب 

.درب یم  نیب  زا  ار  اه  يدیلپ  هک  تسا  بآ  رهن  رد  ندرک  لسغ  دننام  ندناوخ  زامن   

(1)« روشّنلا کلذک  اهتوم  دعب  ضرالا  هب  انییحاف  «؛ تسا راهب  رد  ناتخرد  ندش  هدنز  نوچمه  تمایق  زور  رد  اه  ناسنا  ندش  هدنز   

(2)« جورخلا کلذک  ًاتیم  هدلب  هب  انییحا  و   »

« .تسا هنوگنیا  مه  ربق ) زا   ) ندش جراخ  هک ) دننادب  مدرم  ات   ) میدرک هدنز  ار  هدرم  نیمز  ناراب ) هلیسوب  و   »)

.تسا يرادیب  باوخ و  دننام  تایح  گرم و   

راجفنا و شا  هجیتن  هنرگ  دراد و  تکرب  رون و  ترارح ، دوش  هدافتسا  دوخ  حیحص  ریـسم  رد  رگا  هک  تسا  زاگ  لوسپک  ریظن  زیارغ   
.تسا يدوبان 

: دننام دومن  هدافتسا  لیثمت  زا  ناوت  یم  زین  یتدیقع  تالاؤس  خساپ  رد   

.؟ دنامب منهج  شتآ  رد  هشیمه  هانگ  لاس  دنچ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  تسرد  ایآ   

.دنام یم  روک  رمع  کی  دروآ و  یم  رد  هقدح  زا  ار  دوخ  مشچ  هقیقد  کی  رد  هک  تسا  یسک  لثم  نیا  خساپ :  

؟ تسیچ يارب  خلت  هثداح  الب و  همه  نیا  تسا  لداع  ادخ  رگا   

تروص نیا  رد  هک  دنیبب  نوگژاو  ار  ناویل  هک  یـسک  لثم  .دنک  یم  هاگن  ایند  هب  يرهاظ  دید  اب  هک  تسا  یـسک  داقتعا  نیا  خـساپ :  
هاـگباوخ و اـیند  .دور  یم  نیب  زا  اـه  لاکـشا  دراد  هاـگن  تـسرد  ار  ناوـیل  رگا  تـسا ، خاروـس  نآ  هـت  هتـسب و  وا  يارب  ناوـیل  برد 
هک تسا  یـسک  ضارتعا  نیا  سپ  .تسین  نکمم  اهالب  اه و  یتخـس  نودب  ناسنا  دشر  تسا و  دشر  نادـیم  ایند  تسین .  هدکترـشع 

.دنیب یم  هدکترشع  ار  ایند 

هرظانم لدج و  ناهرب ، . 8 

رفاک رگا  دنریذپ و  یم  ار  یلالدتسا  یقطنم و  فرح  دنـشابن ، يزابجل  دانع و  لها  هک  یتروص  رد  ملع  لها  هدرک و  لیـصحت  دارفا   
دیفم و يدارفا  يارب  مالسلا  امهیلع  موصعم  ناماما  نانخس  میرک و  نآرق  هب  دانتسا  اریز  درک  هدافتـسا  شور  نیا  زا  دیاب  ًامتح  دنـشاب 

یمن يرورـض  ار  هفـسلف  قطنم و  يریگدای  هک  یـضعب  روصت  فالخ  رب  نیارباـنب  دـنراد  لوبق  ار  بتکم  نید و  لـصا  هک  تسا  رثؤم 
رد دیاب  غّلبم  دنرامش ، یم  رضم  يدراوم  رد  ای  دنناد و 

روتـسد نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نارفاک  اه و  يدام  ياهداریا  هب  ییوگخـساپ  تردـق  ات  دـشوکب  نیهارب  نیناوق و  نیا  يریگداـی  هار 
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؛ تسا ناحبس  يادخ 

(3)« هنسحلا هظعوملا  همکحلاب و  ّکبر  لیبس  یلا  عدا   »

« .ناوخب تراگدرورپ  يوس  هب  وکین  دنپ  و  لالدتسا )  ) تمکح اب   »

84 ص :

.9  / رطاف ( 437 - 1
.11  / ق ( 438 - 2

.125  / لحن ( 439 - 3
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: دیامرف یم  دناد و  یم  نمؤم  هدشمگ  ار  تمکح  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(1)« قافّنلا لها  نم  ول  همکحلا و  ذخف  نمؤملا ، ّهلاض  همکحلا   »

« .دشاب قافن  لها  زا  هچرگ  دیریگب  ار  نآ  تسا ، نمؤم  هدشمگ  تمکح   »

ناهرب نودب  ار  شنید  دـناوت  یم  دوخ   (2)« مکناهرب اوتاه  لق   » دننک هماقا  ار  شیوخ  ناهرب  دـهاوخ  یم  نارفاک  زا  هک  ییادـخ  ایآ   
.؟ دنک غیلبت 

نینچ مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  هنوگنامه  دوش  توهبم  تام و  هک  درک  دروخرب  یلالدتـسا  مکحم و  دـیاب  نانچنآ  ادـخ ، نمـشد  اـب   
: دومن

(3)« رفک يّذلا  تهبف  برغملا  نم  اهب  تاف  قرشملا  نم  سمّشلاب  یتای  هَّللا  ّناف  میهاربا  لاق   »

نانز روما  یتسرپرـس  ِلیلد  لاثم  روطب  .دـیامرف  یم  نایب  نآ  لیلد  اب  ار  مکح  تسا و  یلالدتـسا  نآرق  تایآ  زا  يداـیز  ياـه  هنومن   
يرتشیب یمـسج  يورین  زا  دراد و  هبلغ  ناشتاساسحا  هفطاع و  يورین  رب  ناشرکفت  تردـق  نادرم  هک  دـناد  یم  نیا  ار  نادرم  طـسوت 

.تسا نادرم  هدهع  رب  یگدنز ، رد  زین  نانز  جراخم  اهنیا  زا  هتشذگ  .دنرادروخرب 

(4)« مهلاوما نم  اوقفنا  امب  ضعب و  یلع  مهضعب  هَّللا  لّضف  امب  ءاسّنلا  یلع  نوماّوق  لاجّرلا   »

زا سپ  دنک  یم  داجیا  هنیک  ینمشد و  امش  نیب  ناطیش  نآ  هلیسوب  هک  دنک  یم  لالدتـسا  بارـش  ندوب  مارح  يارب  رگید  يا  هیآ  رد   
.دینک يرود  نآ  ندیشون 

(5)« هولّصلا نع  هَّللا و  رکذ  نع  مکّدصی  رسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیّشلا  دیری  اّمنا   »

ار ناشنانخس  هک  دهد  یم  تصرف  اهنآ  هب  .درادن  نافلاخم  نانخـس  زا  يا  همهاو  هنوگچیه  دشاب  هتـشاد  لالدتـسا  تردق  هک  یغّلبم   
ِدروخرب رد  ار  شور  نیا  .دیوگ  یم  خساپ  ار  ناشیاهداریا  دریگ و  یم  ار  ناشولج  لیلد  ناهرب و  اب  اهنآ ، ندینـش  زا  سپ  دـنیوگب و 

يادـخ هب  نارگوداج  ندروآ  نامیا  زا  سپ  هک  اـجنآ  .مینیب  یم  نوعرف  اـب  تسرپادـخ  نارگوداـج  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح 
یسوم هب  مهد  هزاجا  نم  هکنیا  زا  لبق  ارچ  تفگ : نوعرف  هناگی ،

؟ دیدروآ نامیا 

یگدـنز نیا  هک  هدـب  ماجنا  یهاوخ  یم  راـک  ره  .تشاد  میهاوخن  مدـقم  یـسوم  رب  ار  وت  زگره  اـم  دـنتفگ : باوج  رد  نارگوداـج   
رب وت  هک  ار  ییاه  يرگوداج  هانگ  درذـگرد و  نامناهانگ  زا  هکنیا  رطاخ  هب  میدروآ  نامیا  نامراگدرورپ  هب  ام  .درذـگ  یم  ییاـیند 

.(6) دوب دهاوخ  رت  هدنیاپ  رتهب و  دنوادخ  شیاشخب  فطل و  دشخبب و  يدرک  لیمحت  ام 

85 ص :
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تمکح 80.  / ص 481 حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  ( 440 - 1
.111  / هرقب ( 441 - 2
.258  / هرقب ( 442 - 3
.34  / ءاسن ( 443 - 4

.91  / هدئام ( 444 - 5
.72،73  / هط ( 445 - 6
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، شور نیا  رانک  رد  اما  .تسا  لـقع  ملع و  هار  زا  قح  هب  ندیـسر  شور  تمکح ، دوش و  راکـشآ  تقیقح  قح و  دـهاوخ  یم  نآرق   
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دنک  یم  داهنشیپ  زین  ار  هلداجم  لثم  رگید  ياه  شور 

(1)« نسحا یه  یّتلاب  مهلداج  و   »

« .نک هلداجم  اهنآ  اب  تسا  رتهب  هک  يزیچ  اب   »

زا ناوت  یم  هکلب  تسین  یلقع  یملع و  نانخس  رد  رصحنم  اما  تسا  فلاخم  ندرک  میلست  رب  یعس  نآ  رد  هک  تسا  یـشور  لدج »  »
.دشابن همه  لوبق  دروم  ینیقی و  بلاطم  نیا  هچ  رگا  تسا  فرط  لوبق  دروم  هک  درک  هدافتسا  ییاهزیچ 

هکیلاح رد  مینک  یم  موکحم  ار  وا  دنمـشناد ، نآ  نخـس  هب  دانتـسا  اب  ام  دراد و  لوبق  ار  دنمـشناد  کی  نخـس  فلاخم ، هکنیا  لـثم   
.میشاب هتشادن  لوبق  ار  نآ  تسا  نکمم  ام  دوخ 

یحیسم ِدنمـشناد  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنتـشاد ، روضح  فلتخم  بهاذم  نادنمـشناد  هک  یملع ، هرظانم  هسلج  کی  رد   
هیلع یسیع  ترضح  دومرف : هک  تروص  نیا  هب  دومن  هدافتـسا  لدج  زا  تسادخ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دوب  دقتعم  هک 

هچ نیا  تفگ : یحیسم  دنمشناد  .تشادن  يا  هقالع  تدابع  هب  هکنیا  نآ  تشاد و  صقن  کی  طقف  دوب  بوخ  شتافـص  همه  مالـسلا 
.دوب رتشیب  مدرم  همه  زا  شتدابع  وا  تسا !؟ ینخس 

.(2) یگدنب ینعی  تدابع  اریز  ادخ  دنزرف  هن  دوب  ادخ  هدنب  درک  یم  تدابع  رگا  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما   

.دندرک موکحم  ار  وا  دوب و  یحیسم  لوبق  دروم  هک  دندرک  هدافتسا  يزیچ  زا  ترضح  وگتفگ  نیا  رد   

راـکفا و رد  ذوفن  فدـه ، هکلب  تسین  وا  رب  يزوریپ  يرترب و  تاـبثا  فرط و  ریقحت  فدـه ، قح ، ِلادـج  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب   
: تسا نسحا  هب  هلداجم  نامه  نیا  هک  تسوا  حور  قامعا 

(3)« نسحا یه  یّتلاب  مهلداج  و   »

.درک يرود  يزوت  هنیک  تجاجل و  زا  دیاب  فاصنا  تیاعر  رب  هوالع  لادج  رد   

.تسا هدـمآ  نارکنم  دروم  رد  سی » هروس   » رخآ رد  هک  تسا  یبلطم  دـننام  نسحا ، هلداجم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   
؟ دنک هدنز  ار  نآ  دراد  تردق  یسک  هچ  دنتفگ : دنداد و  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  لباقم  رد  ار  هدیسوپ  ناوختسا  هک  یماگنه 

« هّرم لّوا  اهأشنا  يّذلا  اهییحی  : » دومرف

یم نوریب  شتآ  امــش  يارب  زبـس  تـخرد  زا  هـک  ییادـخ  ناـمه  .دـیرفآ  ار  لوا  زور  هـک  دـنک  یم  هدــنز  ار  نآ  ییادــخ  ناـمه   »
(4)« .دتسرف

یناـماما تسا و  غیلبت  رد  یمهم  شور  هک  میـشاب  هتـشاد  زین  دازآ ) ثحب   ) هرظاـنم هویـش  هب  يا  هراـشا  لدـج  ثحب  رد  تسا  بوـخ   
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رد یهلا  ناربهر  ناربمایپ و  همه  راـک  ساـسا  ًـالوصا  .دـنا و  هدرب  یم  هرهب  هویـش  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  قداـص  رقاـب و  ماـما  نوچمه 
.تسا هدوب  یقطنم  دازآ و  ثحب  نافلاخم ، اب  دروخرب 

86 ص :

.125  / لحن ( 446 - 1
.مالسلا هیلع  اضر  ماما  تالاوحا  لامالا /  یهتنم  ( 447 - 2

.125  / لحن ( 448 - 3
.301 ص 300 ، ج 16 / هنومن ، ریسفت  ( 449 - 4
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.ددرگ مأوت  هلداجم  ثحب و  حیحص  شور  اب  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  دنمورین  يوق و  قطنم  یلاع و  بتکم  اهنت  هرظانم ، رد   

، ثحب هویـش  هرظانم و  فرط  اب  دروخرب  هوحن  .دوش  زیهرپ  تنوشخ  زا  دشاب و  تبحم  فطل و  اب  هارمه  دیاب  دازآ  ثحب  رد  دروخرب   
طلـسم و یملع  لـیاسم  رب  فاکـشوم و  قیقد و  اـه  ثحب  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ  دراذـگ  یم  هلحرم  نیا  رد  ار  رثا  نیرت  قیمع 

اهنآ بلق  رد  ذوفن  هب  قفوم  نارگید  اب  وگتفگ  رد  رتمک  دنتـسین  هاگآ  هدنزاس  ياه  ثحب  نسحا و  لادج  هویـش  زا  نوچ  اما  دـنهاگآ 
، تسین یفاک  ییاهنت  هب  رکف  لقع و  عانقا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنوش  یم 

.دنهد یم  لیکشت  ار  ناسنا  دوجو  زا  یمین  هک  ددرگ  عانقا  زین  فطاوع  دیاب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  رد  نم  دـیوگ  یم  وا  میناوخ : یم  نینچ  رمع » نب  لـضفم   » دـیحوت فورعم  ثیدـح  همدـقم  رد   
هـشوگ رد  دش و  دراو  فورعم ) يّدام  درم  « ) اجوعلا یبا  نبا   » مدید ناهگان  مدرک  یم  هشیدـنا  راوگرزب  نآ  ماقم  تمظع  رد  مدوب و 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  شیمارگ  لوسر  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  راکنا  هب  عورـش  زیمآ  تنطیـش  هدـش و  باسح  رایـسب  تسـشن و  يا 
دایرف متساخرب و  .مدش  تحاران  نیگمشخ و  تخس  وا  نانخس  زا  نم  دومن 

(1) ؟  ینک یم  راکنا  تسا  هدیرفآ  تروص  نیرتهب  رد  ار  وت  هک  يدنوادخ  و  یتفرگ ؟ شیپ  داحلا  هار  ادخ ! نمشد  يا  مدز 

نیا زا  وا  .دیوگ  یمن  نخـس  نینچ  ام  اب  وا  یتسه  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ناوریپ  زا  رگا  تفگ  درک و  نم  هب  ور  اجوعلا  یبا  نبا   
، رابدرب درم  وا  تسا  هدومیپن  يدعت  تنوشخ و  هار  ام ، خساپ  رد  هتفگن و  ازسان  شحف و  ام  هب  زگره  تسا و  هدینش  ام  زا  مه  ار  رتالاب 

.تسا ینیتم  رایشوه و  لقاع ،

.دشاب هتشاد  یگدامآ  فلتخم  تاهج  رد  دیاب  تسین و  یصخش  ره  راک  هرظانم  نیاربانب   

: مدرک ضرع  ماما  هب  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ناتسود  زا  یکی  راّیط   

« سانلا هرظانم  تهرک  کنا  ینغلب   »

« .دیتسین دونشخ  نافلاخم  اب  هرظانم  زا  امش  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب   »

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما   

(2)« ههرکن اذکه ال  ناک  نمف  ریطی ، نا  نسحی  عقو  نا  عقی و  نا  نسحی  راط  اذا  نم  هرکی  الف  کلثم  اّما   »

هب دننیشن  یم  هک  یماگنه  دننیشنب و  دنناوت  یم  یبوخ  هب  دنریگ ، یم  جوا  دننک و  یم  زاورپ  یتقو  هک  یناسک  زا  وت  دننام  یسک  اّما   »
« .میتسین دونشخان  وا  ندرک  هرظانم  زا  ام  دشاب  نینچ  هک  یسک  دنریگ  جوا  دننک و  زاورپ  دنناوت  یم  یبوخ 

87 ص :
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.20 ، 18 ، 16 ج 12 ، هنومن /  ریسفت  زا  صیخلت  ( 450 - 1
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درس گنج  . 9 

، دـنا هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  ناربمایپ  تاغیلبت  ندرک  رثا  یب  يارب  خـیرات  لوط  رد  ادـخ  نانمـشد  نارفاـک و  هک  ییاـه  شور  زا  یکی   
ادـج ناشتاداقتعا  زا  ار  مدرم  هلیـسو  نیا  اب  دـنا  هتـشاد  یعـس  هشیمه  .تسا و  هدوب  یهلا  نایدا  ِناوریپ  لد  رد  دـیدرت  کش و  داـجیا 

ناراوخناهج و غیلبت  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  زین  هزورما  شور  نیا  .دنریگب  ار  ناشناوت  تردق و  نانآ  هیحور  فیعـضت  اب  دننک و 
.تسا ناربکتسم 

: دنرمش یم  رعاش  ار  شلوسر  دنناد و  یم  ساسا  یب  یلایخ  باوخ و  ار  نآرق  نانخس  ینامز  نارفاک   

(1)« نولّوالا لسرا  امک  هیاب  انتایلف  رعاش  وه  لب  هارتفا  لب  مالحا  ثاغضا  اولاق  لب   »

دنک یم  يربمایپ  ياعدا  نآرق  نیا  اب  هک  دّمحم  .تسا  ساسا  یب  یلایخ  باوخ و  نآرق  نانخـس  هک  دنتفگ  نادان  لفاغ و  مدرم  نیا   »
« .دروایب نامیارب  يا  هزجعم  تیآ و  هتشذگ  ناربمایپ  نوچمه  دیاب  هنرگو  تسا  هتفاب  دوخ  ار  تاملک  نیا  هک  تسا  يرعاش 

نآ زا  مدرم  ندرک  رود  نآ و  هب  هلمح  رگید  دنتساک ، نآ  ّتیمها  زا  دندرک و  راد  هشدخ  ار  ادخ  مالک  نانخـس  نیا  اب  هکنیا  زا  دعب   
رد ار  لطاب  وغل و  نانخـس  دنهدن و  شوگ  نآ  هب  هک  دنهاوخ  یم  نآرق  ناوریپ  زا  یمرـش  یب  لامک  اب  لیلد  نیمه  هب  دوش  یم  ناسآ 

؛ دننک لخاد  نآ 

(2)« نوبلغت مکّلعل  هیف  اوغلاو  نارقلا  اذهل  اوعمست  اورفک ال  نیّذلا  لاق  و   »

؛ دنزادنا یم  دیدرت  کش و  هب  ار  مدرم  هدرک و  يربهر  ار  نایرج  نیا  هک  دنک  یم  یناسک  هجوتم  ار  هلمح  نیرتدیدش  نآرق   

ّالا اذه  نا  رثؤی  رحس  ّالا  اذه  نا  لاقف  ربکتسا  ربدَا و  ّمث  رََـسب  سبع و  ّمث  رظن  ّمث  رّدق  فیک  لتق  ّمث  رّدق  فیک  لتقف  رّدق  رّکف و  ّهنا   »
(3)« رشبلا لوق 

درک هشیدنا  زاب  درک  ییاطخ  رکف  هچ  وا ، رب  گرم  مه  زاب  .درک  يدب  هشیدنا  وا ، رب  گرم  .درک  يدب  هشیدنا  درک و  رکف  رفاک  نآ   »
راـتفگ تاـیآ  نیا  .تسین  رحـس  زج  هب  نآرق  نیا  تفگ  درک و  ربـکت  دـنادرگ و  يور  سپـس  دیـشک  مهرد  هرهچ  درک و  شرتور  و 

« .تسین شیب  يرشب 

لاثم روطب  .تسادـخ  هداتـسرف  ندرک  شزرا  یب  ندرب و  لاؤس  ریز  دـنرب  یم  راکب  هیحور  فیعـضت  يارب  نارفاک  هک  يرگید  شور   
کمک وا  هب  نانخس  نیا  ندروآ  رد  نارگید  هک  دنیوگ  یم  دننادب و  ریغ  هب  هتسباو  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دننک  یم  یعس 

؛ دنا هدرک 

(4)« نورخا موق  هیلع  هناعا  هارتفا و  کفا  ّالا  اذه  نا  اورفک  نیّذلا  لاق  و   »

« .دنا هدرک  کمک  وا  هب  نارگید  تسا و  هتفابدوخ  دّمحم )  ) هک تسا  یغورد  نخس  نآرق  نیا  هک  دنتفگ  نارفاکو   »
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هک دننک  یم  حرطم  دنهد و  هولج  رتدنمـشزرا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نارگید  دـننک  یم  یعـس  دـیلپ  ياه  ناسنا  نیا   
لزان دنتـسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رتهب  ...و  ذوفن  تورث ، رظن  زا  هک  يرگید  دارفا  هب  نآرق  ارچ  تسا ، قح  هار  نیا  رگا 

.تسا هدش  هداتسرف  نامدوخ  دننامه  یناسنا  رب  ارچ  ای  تسا و  هدشن 

88 ص :

.5  / ءایبنا ( 452 - 1
.26  / تلّصف ( 453 - 2

.25 ، 19  / رثدم ( 454 - 3
.4  / ناقرف ( 455 - 4
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کی ناطلس  ای  دنمتورث  رادلوپ و  یصخش  هلیبق ، سیئر  دیاب  ادخ  هداتـسرف  هک  دننامهفب  نارگید  هب  دنا  هتـشاد  یعـس  هشیمه  نارفاک   
دیدرت هب  يارب  نوعرف  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دشاب  ادخ  هداتـسرف  دناوت  یمن  ییایند  ِماقم  نودـب  ریقف و  ناسنا  کی  دـشاب و  هقطنم 

: دیوگ یم  اهنآ  هیحور  فیعضت  یسوم و  ناوریپ  نتخادنا 

(1)« نیبی داکی  نیهم و ال  وه  يذلا  اذه  نم  ریخ  انا  ما  نورصبت  الفا  یتحت  نم  يرجت  راهنالا  هذه  رصم و  کلم  یل  سیلا  موق  ای   »

نم ایآ  دینیب ؟ یمن  تسین ؟ يراج  نم  رصق  ریز  زا  اه  يوج  نیا  ایآ  و  متسین ؟ رصم  روشک  بحاص  نم  ایآ  مدرم  يا  تفگ : نوعرف   »
»؟ درادن ینشور  نایب  قطنم و  چیه  هک  يراوخ  ریقف و  درم  نینچ  ای  مرتهب 

نودب ینعم و  یب  تنانخـس  ینعی  میمهف  یمن  ییوگ  یم  هچنآ  زا  رایـسب  ام  دـنتفگ : وا  هب  بیعـش  موق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  زاب   و 
: میدرک یم  تراسگنس  دوبن  وت  هفیاط  هظحالم  رگا  شزرا و  یب  ناوتان و  یصخش  ام  نیب  رد  وت  تسا و  هجیتن 

(2)« كانمجرل کطهر  ول ال  ًافیعض و  انیف  کیرنل  ّانا  لوقت و  اّمم  ًاریثک  هقفن  ام  بیعش  ای  اولاق   »

یب ياتسار  رد  همه  همه و  هناضرغم  نانخـس  نیا  دنا و  هدز  یهلا  ناربمایپ  هب  ار  اه  تمهت  نیرتدب  خیرات  لوط  رد  شیدنادب  نارفاک   
.تسا تلاسر  ماقم  ندرک  شزرا 

دـننک و نوریب  ناتنیمزرـس  زا  ار  امـش  شیوخ  ِرحـس  اب  دـنهاوخ  یم  دـنرگوداج و  نوراه ) یـسوم و   ) نت ود  نیا  دـنتفگ : ناینوعرف   
: دنربب نیب  زا  تسا  نوعرف  زا  يوریپ  هک  ار  امش  بوخ  شور 

(3)« یلثملا مکتقیرطب  ابهذی  امهرحسب و  مکضرا  نم  مکاجرخی  نا  نادیری  نارحاسل  ناذه  نا  اولاق   »

شتسرپ دروم  ِتب  هک  دنامهفب  نمشد  هب  هدرک و  هدافتسا  نآ  زا  دیاب  زین  غّلبم  دننک  یم  هدافتسا  هویش  نیا  زا  ادخ  نانمـشد  هک  لاح   
؛ دنیرفایب دناوت  یمن  ار  یسگم  یتح  تسا و  چیه  لاعتم  يادخ  ناوت  لباقم  رد  شناوت  تسا و  فیعض  وا 

(4)« هل اوعمتجاول  ًابابذ و  اوقلخی  نل  هَّللا  نود  نم  نوعدت  نیّذلا  ّنا   »

همه دنچ  ره  دنرادن ، تردق  یسگم  تقلخ  رب  زگره  دیناوخ  یم  دوخ ) دوبعم   ) ادخ ربارب  رد  هک  ناج  یب  ياه  تب  نآ  نارفاک  يا   »
« .دنوش یکی  مه  اب 

؛ دنزاس هدروآرب  ار  ناشناوریپ  ياهزاین  دیاب  تسا  نیا  زا  ریغ  رگا   و 

(5)« نیقداص متنک  نا  مکل  اوبیجتسیلف  مهوعداف  مکلاثما  دابع  هَّللا  نود  نم  نوعدت  نیّذلا  ّنا   »

یناف و یناگدنب   ) امـش لثم  همه  تقیقح  رد  دیناوخ  یم  ییادخ  هب  يراصن ) دوهی و  ناکرـشم و   ) امـش هک  سکنآ  ره  ادخ  زا  ریغ   »
« .دنزاس هدروآ  رب  ار  امش  ياهزاینو  تالکشم  ات  دیهاوخب  اهنآ  زا  دییوگتسار  دوخ  يوعد  رد  رگا  .دنتسه  جاتحم ) ریقف و 
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.52 ، 51  / فرخز ( 456 - 1
.91  / دوه ( 457 - 2
.63  / هط ( 458 - 3

.73  / جح ( 459 - 4
.194  / فارعا ( 460 - 5
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؛ دنزجاع اهراک  نیرت  هداس  زا  یلاشوپ  نایادخ  نیا   

(1)« اهب نوعمسی  ناذا  مهل  ما  اهب  نورصبی  نیعا  مهل  ما  اهب  نوشطبی  دیا  مهل  ما  اهب  نوشمی  لجرا  مهلا   »

ای دـنهد ) ماجنا  يراک  و   ) دـنریگب ار  يزیچ  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاـه  تسد  اـی  دـنورب ؟ هار  نآ  اـب  هک  دـنراد  ییاـهاپ  ناـتب  نیا  اـیآ   »
»؟ دنونشب نآ  اب  هک  ییاه  شوگ  ای  دننیبب ؟ نآ  اب  هک  دنراد  ینامشچ 

: تفگ نارفاک  هب  اه  تب  نتسکش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح   

(2)« نوقطنی اوناک  نا  مهولأساف  اذه  مهریبک  هلعف  لب   »

« .دینک لاؤس  نانآ  زا  دنیوگ  یم  نخس  ناتب  نیا  رگا  .تسا  هدرک  اهنآ  گرزب  ار  راک  نیا   »

یم يرگاشفا  میرک  نآرق  هک  هنوگنامه  دزاس  لزلزتم  ار  وا  ناوریپ  دوش و  وا  هار  دـس  نمـشد ، ياـه  هئطوت  يرگاـشفا  اـب  دـیاب  غّلبم   
: دیامرف یم  دنک و 

(3)« نورعشی امو  مهسفنا  نّولضی  ام  مکنّولضی و  ول  باتکلا  لها  نم  هفئاط  تّدو   »

ار نیا  دیـسر و  دنهاوخن  ییوزرآ  هبدننکم  هارمگ  ار  دوخ  هکنآ  زج  دننک و  هارمگ  ار  امـش  هک  دنراد  وزرآ  باتک  لها  زا  یهورگ   »
« .دنمهف یمن 

رنه زا  هدافتسا  . 10 

لیاسم لاقتنا  يارب  تسا ، يرارف  تخاونکی  کشخ و  بلاطم  ندینش  زا  درب و  یم  تّذل  رنه  زا  هک  ناسنا  ِصاخ  تعیبط  هب  هجوت  اب   
.دومن هدافتسا  میقتسم  ریغ  ياقلا  يرنه و  ياه  شور  زا  دیاب  ینید ،

فادها هب  ندیسر  يارب  نارگرامعتسا ، .تسا  هداتفااج  موسرم و  يرما  شور  نیا  زا  هدافتسا  ناهج ، هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  هزورما   
یم هارمه  شیوخ  فادـها  اـب  ار  اـهنآ  میقتـسم  ریغ  روطب  هکلب  دـننکیم  توعد  هار  نآ  هب  میقتـسم  روط  هب  ار  مدرم  رتمک  دوخ ، موش 

.دنزاس

همـسجم کیفارگ ، یـشاقن ، رتائت ، نوتراک ، ملیف ، لثم : تاناکما  یمامت  زا  تسا و  يّدج  دوخ  ِرفک  رد  رفک ، يایند  فسأت  لامک  اب   
.دنک یم  هدافتسا  دوخ  رفک  ياه  هیاپ  ندرک  مکحم  يارب  رنه ،)  ) هملک کی  رد  ...واّمعم و  هقباسم ، طخ ، يزاس ،

رد .تسا  هدـش  ینارنخـس  رد  رـصحنم  نامغیلبت  .دوش  یمن  هجوت  لیاسم  نیا  هب  دـیاش  دـیاب و  هک  هنوگنآ  ناناملـسم  اـم  نیب  رد  اـّما   
شرثا تسا  میقتسم  ياقلا  شور  نوچ  تسا و  لیاسو  زا  یکی  طیارش ، یمامت  اب  هارمه  بوخ و  ینارنخس  مه  نآ  ینارنخـس  هکیلاح 

.تسین میقتسم  ریغ  ياقلا  هزادنا  هب 
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هتفیش ار  نانآ  زا  يا  هدع  هدوبر و  ار  ام  ناناوج  رکف  يرنه ، لیاسو  زا  هدافتسا  اب  ناشدساف  نارادمدرـس  یبرغ و  ياهروشک  هزورما   
ییادـص هک  تخاس  يا  هلاـسوگ  اـهرویز  رز و  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نمـشد  يرماـس »  » هک هنوگناـمه  دـنا  هدرک  دوخ  طـلغ  مارم 

؛ دناشک فارحنا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ناوریپ  بیترت  نیدب  درک و  یفرعم  یسوم  يادخ  ار ، نآ  تشاد و  تفگش 

90 ص :

.195  / فارعا ( 461 - 1
.63  / ءایبنا ( 462 - 2

.69  / نارمع لآ  ( 463 - 3
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(1)« یسنف یسوم  هلا  مکهلا و  اذه  اولاقف  راوخ  هل  ًادسج  ًالجع  مهل  جرخاف   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(2)« رشلا ّالا  هعفدی  رّشلا ال  ّناف  ءاج  ثیح  نم  رجحلا  اوّدر   »

« .دنک یم  عفد  شدوخ  دننام  طقف  ار  يدب  هک  دینادرگرب  اجنامه  هب  دندز  امش  هب  فرط  ره  زا  ار  گنس   »

همانـشیامن رتاـئت ، نوچمه  يرنه  ياـه  شور  هب  يرتـشیب  هجوت  هیملع ، ياـه  هزوح  رد  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا  زا  سپ   
ینید مولع  بّالط  زا  یضعب  هک  تسا  راوازس  تسین و  یفاک  رادقم  نیا  اّما  .تسا  هدش  غیلبت  يارب  رعـش  یـسیون و  ناتـساد  یـسیون ،

نآ زا  دوخ  یغیلبت  ياه  تیلاعف  رد  دنناوتب  ات  دـننک  هجوت  نآ  هب  يدـج  روطب  دـنراد  ار  اه  شور  نیا  يریگدای  دادعتـسا  هنیمز و  هک 
.دنیامن هدافتسا 

: مینیب یم  یهلا  يایلوا  ياهدروخرب  رد  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  شیامن  يرنه  لیاسو  زا  یکی   

.(3) دنک یم  کیدزن  وا  تسد  هب  دنک و  یم  غاد  ار  يا  هلیم  لیقع ، هب  منهج  شتآ  يروآدای  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

.(4) دریگ یم  وضو  ًالمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يوضو  شیامن  يارب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

(5)« یّلصا ینومتیأر  امک  اّولص   »

« .مناوخ یم  زامن  نم  دینیب  یم  هک  هنوگنامه  دیناوخب  زامن   »

.تسا هدوب  اروشاع  خیرات  ياقب  مهم  لماوع  زا  یکی  تسا  شیامن  یعون  هک  یناوخ  هیبش  ام  دوخ  نامز  رد   

یم هدافتـسا  شیامن  هنحـص  کـی  زا  دراپـسب ، كاـخ  هب  ار  دوخ  هدرم  ردارب  هنوگچ  دـنامهفب  لـیباق  هب  هکنیا  يارب  لاـعتم  دـنوادخ   
.دنک یم  دوگ  ار  نیمز  دوخ ، لاگنچ  اب  تسا و  یغالک  نآ  رگیزاب  هک  دیامرف 

(6)« هیخا هأوس  يراوی  فیک  هیریل  ضرالا  یف  ثحبی  ًابارغ  هَّللا  ثعبف   »

هدافتسا یشیامن  يوضو  کی  زا  دننک ، شیهابتـشا  يوضو  هجوتم  ار  يدرمریپ  هکنیا  يارب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما   
یپ دوخ  هابتشا  هب  دنیبب و  ار  حیحـص  يوضو  هلیـسو ، نیا  هب  ات  دنناوخ  یم  تواضق  هب  ار  درمریپ  دنریگ و  یم  وضو  ود  ره  .دننک  یم 

.(7) دربب

شا هجیتن  تشاد و  دهاوخ  يرتشیب  رثا  دوش ، يرـصب  یعمـس  ینعی  دوش ، هارمه  ندـید  اب  رگا  بلطم  کی  ندینـش  هک  تسا  نشور   
ار ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نم  هب  اهلا  راب  تفگ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  لیلد  نیمه  هب  تسا ، بلطم  هب  یبلق  ناـنیمطا 
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: دریگ مارآ  ملد  نآ ، ندید  اب  مهاوخ  یم  هک  ینک  یم  هدنز 

91 ص :

.88  / هط ( 464 - 1
ص 1235. مالسالا /  ضیف  هغالبلا  جهن  ( 465 - 2

ص 347.  / هبطخ 224  / حلاص یحبص  هغالبلا  جهن  ( 466 - 3
ص 272. ج 1 /  هیمالسالاهبتکملا /  هعیشلا ، لیاسو  ( 467 - 4

ص 279.  / ج 85 ( / ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  راونالا ، راحب  ( 468 - 5
.31  / هدئام ( 469 - 6

ص 89.  / ج 10  / میدق پاچ  راحب  زا  لقن  هب  ص 103   / ج 2 ، / ناتسار ناتساد  ( 470 - 7
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(1)« یبلق ّنئمطیل  نکلو  یلب  لاق  نمؤت  مل  وا  لاق  یتوملا  ییحت  فیک  ینرا  ّبر  میهاربا  لاق  ذا  و   »

میقتـسم و طخ  کی  ندیـشک  زا  لطاب  قح و  هار  ِنداد  حیـضوت  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  زاب   و 
.(2) دومن هدافتسا  نیمز  يور  رب  یفارحنا  طخ  نیدنچ 

يزیچ رهاـظ  رد  هک  ییارحـص  زا  دوـمرف : لاـثم  روـطب  .تخاـس  یم  ار  يا  هنحـص  مهم ، هلئـسم  کـی  هب  دارفا ، ِنداد  هجوـت  يارب  اـی   
.(3) دنوش یم  عمج  هنوگنیا  مه  کچوک  ناهانگ  دومرف : اه  كاشاخ  راخ و  ندش  عمج  زا  سپ  دننک و  عمج  مزیه  تشادن ،

نآ زا  يا  هخاش  ترـضح  هک  میدوب  هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هارمه  دـیوگ : یم  یـسراف  ناملـس   
یم زامن  یتقو  نمؤم  مدرک ؟ راک  هچ  هک  دیـسرپ  یمن  اـیآ  دومرف : دـعب  تخیر و  شیاـه  گرب  هک  يروطب  دـنداد  ناـکت  ار  تخرد 

.(4) دزیر یم  تخرد  نیا  ياه  گرب  نوچمه  شناهانگ  دناوخ ،

ِتسار پچ و  هب  ترضح  تسا ؟ زامن  ماگنه  تقو ، هچ  .موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  هعامـس   
ورف نیمز  رد  صخاش  ِناونعب  ار  بوچ  راوگرزب  نآ  مداد و  ناشیا  هب  هتشادرب و  ار  یبوچ  تساوخ ، یم  يزیچ  ایوگ  درک ، هاگن  دوخ 

.(5) داد حیضوت  میارب  ار  زامن  تقو  بوچ  هیاس  زا  هدافتسا  نآ و  هلیسوب  درب و 

ییوگ هصق  . 11 

.دراد دوجو  نآ  رد  يدایز  ياه  هصق  هداد و  تیمها  نآ  هب  نآرق  هک  تسا  هصق  زا  هدافتسا  رگید ، يرنه  شور   

(6)« قحلا هذه  یف  كءاج  كداؤف و  هب  تبّثن  ام  لسّرلا  ءابنا  نم  کیلع  ّصقن  الک  و   »

« .دوش نشور  وت  يارب  قح  مینادرگ و  راوتسا  يوق و  نآ  هب  ار  وت  بلق  ات  مینک  یم  تیاکح  وت  يارب  ار  نالوسر  رابخا   »

؛ دراد دوجو  نآ  رد  هصق  ًابیرقت 268  تساه و  هصق  نیرتهب  نآرق  ياه  هصق   

(7)« نارقلا اذه  کیلا  انیحوا  امب  صصقلا  نسحا  کیلع  صّقن  نحن   »

« .مییوگ یم  وت  هب  نآرق  نیا  یحو  هلیسوب  ار  اه  تیاکح  نیرتهب  ام   »

: اریز تسا  دنمشزرا  نآرق  ياه  هصق   

.تسا هدمآ  یعامتجا  یقوقح ، بلاطم  اهنآ  يالبال  رد  و  دراد ، عّونت  دراد ، هبذاج  تسین ، غورد   

: دراد یم  او  ندرک  رکف  هب  ار  مدرم   

(8)« نورّکفتی مهّلعل  صصقلا  صصقاف   »
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92 ص :

.260  / هرقب ( 471 - 1
ص 56.  / ج 5  / ءاضیبلاهجحم ( 472 - 2

ص 204.  / ج 1 ناتسار /  ناتساد  ( 473 - 3
ص 17،18.  / ج 4 هعیش ، ثیداحا  عماج  ( 474 - 4

ص 160،161.  / ج 4 هعیش /، ثیداحا  عماج  ( 475 - 5
.120  / دوه ( 476 - 6
.3  / فسوی ( 477 - 7

.176  / فارعا ( 478 - 8
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: تسا نادنمدرخ  تربع  هیام   

(1)« بابلالا یلوال  هربع  مهصصق  یف  ناک  دقل   »

یناعم یعادت  . 12 

.دراد یمهم  رایسب  شقن  شزومآ ، رد  یناعم  یعادت   

رتبلاج اه  هرطاخ  نآ  هچ  ره  دریگ و  یم  داـی  دوش  یم  هارمه  اـهنآ  اـب  هک  یتارطاـخ  اـب  هارمه  ار  یناـعم  تاـغل و  یکدوک  زا  ناـسنا   
دـنک و هدافتـسا  غیلبت  يارب  بسانم  ياه  تصرف  زا  دـیاب  غّلبم  نیاربانب  .دوب  دـهاوخ  رترادـیاپ  نهذ  رد  یناعم  اه  هژاو  نآ  دای  دنـشاب 

.دریگب اج  ًالماک  بطاخم  نهذ  رد  ات  دزاس  هارمه  شوخ  تارطاخ  اب  ار  دنمشزرا  ینید و  لیاسم  نتفگ 

، دـیهد یم  بوخ  هرمن  يدرگاش  هب  هک  ینامز  ای  یـسک  هب  نداد  هیدـه  ماگنه  رد  نخـس  ریثأت  هک  دـیا  هدرک  هبرجت  نونکاـت  ًاـمتح   
.تسا رتشیب 

.يزور هنابش  ياهزامن  ِددع  تفگ  تسیچ ؟ امش  لزنم  نفلت  هرامش  دندیسرپ  دوب  یمقر  چنپ  وا  هناخ  نفلت  هرامش  هک  یصخش  زا   

.دشاب یم  ( 24434  ) ام هناخ  نفلت  ینعی  تعکر  اشع 4  تعکر و  برغم 3  تعکر ، رصع 4  تعکر ، رهظ 4  تعکر ، حبص 2   

.دومن ریقحت  ار  نانآ  ناکرشم  زا  يراز  یب  رفّنت و  رازبا  اب  لاعتم  دنوادخ   

(2)« نیکرشملا نم  متدهاع  نیّذلا  یلا  هلوسر  هَّللا و  نم  هءارب   »

.دنرازیب دنتسکش  ار  نآ  هتسب و  نامیپ  امش  اب  هک  یناکرشم  زا  شلوسر  ادخ و  زا   

: تسا گنس  نوچمه  ناشاه  بلق  هک  یناکرشم   

(3)« هوسق ّدشا  وا  هراجحلاک  یهف  کلذ  دعب  نم  مکبولق  تسق  ّمث   »

.دش نآ  زا  رت  تخس  ای  گنس  نوچمه  ناتیاه  لد  هک  دیدش  لد  تخس  نانچ  زاب  گرزب ، هزجعم  نیا  زا  سپ   

(4)« نولقعیال مهف  یمع  مکب  مص  : » دننک یمن  رکفت  دنروک و  گنگ و  رک و  قح  ندید  نتفگ و  ندینش ، زا  هک  نانآ  مه   

: دیامرف یم  هدافتسا  یفلتخم  تاریبعت  زا  رفاک  ناربکتم  ریقحت  يارب  لاعتم  دنوادخ   

: دنک یم  ریقحت  ار  اهنآ  تاناویح  مان  اب  یهاگ   

(5)« هروسق نم  تّرف  هرفنتسم  رمح  مّهناک  نیضرعم  هرکذّتلا  نع  مهل  امف   »
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یم هدـنّرد  ریـش  زا  هک  دنتـسه  ینارخ  ییوگ  نارفاک  نیا  .دـننک  یم  يرود  تخـس  زور  نآ  دای  زا  هک  ار  نانآ  تسا  هدـش  هچ  سپ   
: دنزیرگ

(6)« نولفاغلا مه  کئلوا  ّلضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا   »

93 ص :

.111  / فسوی ( 479 - 1
.1  / هبوت ( 480 - 2

.74  / هرقب ( 481 - 3
.171  / هرقب ( 482 - 4

.51،52  / رثّدم ( 483 - 5
.179  / فارعا ( 484 - 6
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.دننالفاغ نامه  نانآ  دنرتهارمگ  یسب  هکلب  دننایاپراهچ  نوچمه  ناهارمگ  نآ   

دنلوغـشم شتدابع  هب  يرایـسب  تادوجوم  درادـن و  دوخ  زا  اهنآ  يوریپ  هب  يزاین  هنوگچیه  ادـخ  هک  بلطم  نیا  نتفگ  اـب  یناـمز   و 
: درمش یم  کچوک  ار  اهنآ 

(1)« نومأسی مه ال  راهّنلا و  لیّللاب و  هل  نوّحبسی  ّکبر  دنع  نیّذلاف  اوربکتسا  ناف   »

حیبست و هب  یگتـسخ  چیه  نودب  زور و  بش و  ناگتـشرف  هک ) ارچ  درادن  یتّیمها  چیه   ) دنزرو ّربکت  ادـخ  تدابع  هب  نارفاک  رگا   و 
.دنلوغشم قح  ترضح  تعاط 

ات دشک  یم  نانآ  خر  هب  ار  دوخ  رـصح  دح و  یب  تردق  تورث و  دنزان  یم  دوخ  ییاراد  هب  هک  نارفاک  لباقم  رد  ینامز  دنوادخ   و 
: دنوش ریقحت  دننک و  هجوت  دوخ  دح  زا  شیب  فعض  هب 

نیقفاـنملا ال ّنـکل  ضرـالا و  تاومـّـسلا و  نـئازخ  هَّلل  اوّـضفنی و  یّتـح  هَّللا  لوـسر  دـنع  نـم  یلع  اوـقفنت  ـال  نوـلوقی  نیّذـلا  مـه   »
(2)« نوهقفی

هکیلاح رد  دنوش  هدنکارپ  شَدرِگ  زا  مدرم  ات  دینکن  لام  قافنا  ادخ  لوسر  باحـصا  هب  دنیوگ  یم  هک  دنهاوخ  دب  مدرم  نامه  اهنیا   
.دنمهف یمن  ار  نآ  ناقفانم  اما  تسادخ  نآ  زا  اه  نامسآ  نیمز و  ياه  جنگ 

.تسا نارفاک  ریقحت  عقاو  رد  نانمؤم  لوسر و  ادخ ، تزع  رب  دیکأت   

(3)« نوملعی نیقفانملا ال  ّنکلو  نینمؤملل  هلوسرل و  هّزعلا و  هَّلل  و   »

کچوک ار  اهنآ  نارفاک  هب  ییانتعا  یب  اب  هک  دهاوخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شیمارگ  لوسر  زا  نآرق  زا  یتایآ  رد  گرزب  يادـخ   
.درمش تسپو 

(4)« هَّللا یبسح  لقف  اّولوت  ناف   »

ییانتعا یب  نانآ  هب  و   ) تسا یفاک  نم  يارب  ادـخ  وگب  دـندینادرگ  ور  وت  زا  هتخانـشن و ) ار  وت  ماقم   ) مدرم هاـگره  لوسر ! يا  سپ   »
(.« نک

(5)« اینّدلا هویحلا  مهتّرغ  ًاوهل و  ًابعل و  مهنید  اوذّختا  نیّذلا  رذ  و   »

« .راذگاو دوخ  هب  داد  ناشبیرف  ایند  یگدنز  دنتفرگ و  ینارسوه  هچیزاب و  ار  دوخ  نید  هک  نانآ  لوسر ! يا   »

.دومن یگداتسیا  اهریقحت  نیا  لباقم  رد  دیاب  هک  دننک  یم  شالت  نانمؤم  ریقحت  هار  رد  زین  نارفاک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا   

دارفا یتشم  دنا  هتفرگ  ار  وت  فارطا  هک  یناسک  یتسه و  يرـشب  ام  دننامه  زین  وت  هک  دـنتفگ  وا  هب  حون ، موق  رفاک  نارـس  لاثم  روطب   
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.دنشزرا یب  تسپ و 

(6)« ياّرلا يداب  انلذارا  مه  نیّذلا  ّالا  کعّبتا  کیرن  ام  انلثم و  ًارشب  ّالا  کیرن  ام  هموق  نم  اورفک  نیّذلا  الملا  لاقف   »

یم دروـخ و  یم  يزیچ  ناـمه  زا  تسین ، شیب  امـش  دـننام  يرـشب  حوـن )  ) یـصخش نیا  هک  دـنتفگ  یم  مدرم  هب  رگید  ییاـج  رد   و 
: دیماشآ یم  دیروخ و  یم  امش  هک  دماشآ 

94 ص :

.38  / تلصف ( 485 - 1
.7  / نوقفانم ( 486 - 2
.8  / نوقفانم ( 487 - 3
.129  / هبوت ( 488 - 4
.70  / ماعنا ( 489 - 5
.27  / دوه ( 490 - 6
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(1)« نوبرشت اّمم  برشیو  هنم  نولکأت  اّمم  لکای  مکلثم  رشب  الا  اذه  ام   »

میهاوخ هرخسم  ار  امـش  زین  ام  يدوزب  دومرف : یم  ترـضح  هک  دندرک  یم  هرخـسم  نابایب ، رد  يزاس  یتشک  لاح  رد  ار  وا  ینامز   و 
: دینک یم  هرخسم  امش  هک  هنوگنامه  درک ،

(2)« نورخست امک  مکنم  رخسن  ّاناف  اّنم  اورخست  نا  لاق  هنم  اورخس  هموق  نم  الم  هیلع  ّرم  امّلک   »

ترخآ ایند و  نایم  لداعت  . 13 

یهافر يدام و  تاناکما  زا  هدافتسا  هب  جایتحا  اه  هزیرغ  نآ  هب  ییوگخـساپ  يارب  هک  يزیارغ  ياراد  تسا و  يدام  يدوجوم  ناسنا   
میرک نآرق  زا  یتایآ  .تسین  مالسا  سدقم  نید  بولطم  ناسنا ، یعیبط  ياه  هتـساوخ  بوکرـس  تایونعم و  هب  فرـص  توعد  .دراد 

نم اولک  : » دنربن دای  زا  ار  حـلاص  لمع  یلو  .دـننک  هدافتـسا  ایند  هزیکاپ  ياه  تمعن  زا  ات  دـننک ، یم  بیغرت  ار  مدرم  هک  مینیب  یم  ار 
(3)« ًاحلاص اولمعا  تابّیّطلا و 

(4)« هَّللا اوقتاو  ًابّیط  ًالالح  متمنغ  اّمم  اولکف  : » دننک هشیپ  یهلا  ياوقت   

« .دیشاب هتشاد  یهلا  ياوقت  دیروخب و  دیا  هتفرگ  تمینغ  هزیکاپ  لالح  زا  هک  ار  هچنآ  سپ   »

: دنشاب رازگرکش  ایند  زا  هدافتسا  نیع  رد   

(5)« هل اورکشا  مّکبر و  قزر  نم  اولک   »

: دننکن يوریپ  ناطیش  زا   و 

(6)« ناطیّشلا تاوطخ  اوعبتت  هَّللا و ال  مکقزر  اّمم  اولک   »

: دنشاب مه  نامورحم  دای  هب  اه  تمعن  زا  هدافتسا  رد   و 

(7)« هداصح موی  هّقح  اوتا  رمثا و  اذا  هرمث  نم  اولک   »

« .دیهدب ار  تاکز )  ) ناریقف قح  يروآ ، عمج  زور  دیروخب و  نآ  زا  داد  هویم  تخرد  هک  یماگنه   »

ایند هک  دوش  نشور  مدرم  يارب  دـیاب  دـنک ، یم  هجوت  زین  يورخا  يونعم و  لیاسم  هب  ییایند  لیاسم  اـب  هارمه  نآرق ، هک  هنوگناـمه   
؛ تسادخ دزن  رتیلاع  یگدنز  کین و  ماجنارس  تسا و  لاعتم  دنوادخ  هب  یکیدزن  يارب  يا  هلیسو  هکلب  تسین  فده 

کلذ ثرحلا  ماعنالا و  همّوسملا و  لیخلا  هّضفلا و  بهّذلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا  نینبلا و  ءاسّنلا و  نم  تاوهّشلا  ّبح  ساّنلل  نّیز   »
(8)« بأملا نسح  هدنع  هَّللا  اینّدلا و  هویحلا  عاتم 
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رظن رد  تعارز ، نایاپراهچ و  زاتمم و  ياه  بسا  هرقن و  ـالط و  زا  ناورف  ياـه  ییاراد  نادـنزرف و  ناـنز و  زا  يداـم ، روما  تبحم   »
یلو دنوش  تیبرت  شیامزآ و  نآ  وترپ  رد  ات   ) تسا هدش  هداد  هولج  مدرم 

95 ص :

.33  / نونمؤم ( 491 - 1
.38  / دوه ( 492 - 2

.51  / نونمؤم ( 493 - 3
.69  / لافنا ( 494 - 4
.15  / ءابس ( 495 - 5

.142  / ماعنا ( 496 - 6

.141  / ماعنا ( 497 - 7
.14  / نارمع لآ  ( 498 - 8
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یگدـنز و   ) کین ماجنارـس  دنتـسه و  يدام »  » تسپ یگدـنز  هیامرـس  دـنهد ) لیکـشت  ار  یمدآ  ییاهن  فدـه  هک  یتروص  رد  اـهنیا 
« .تسادخ دزن  رتیلاع )

؛ دننک هدافتسا  ترخآ  يارب  نآ  زا  یلو  دنراد  یبیصنایند  زا  هک  دننادب  دیاب  مدرم   

(1)« اینّدلا نم  کبیصن  سنت  هرخالا و ال  راّدلا  هَّللا  كاتا  امیف  غتباو   »

شومارف ایند  لالح ) ياـه  تمعن  اـه و  تذـل   ) زا مه  ار  تا  هرهب  نک و  بلط  ار  ترخآ  هناـخ  تسا  هداد  وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  رد   »
« .نکم

نیا هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  هنوگنامه  دومن  هجوت  مدرم  يّدام  تالکـشم  هب  دیاب  ادخ  يوس  هب  توعد  رد   
.درک یم  شالت  هار  نیا  رد  دومرف و  یم  هجوت  لیاسم 

یم هدولآ  بآ  امـش  دـیامرف : یم  دراوم  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  شـشوک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
(2)« ردکلا نوبرشت  : » درک لح  ار  امش  یندیماشآ  بآ  هلئسم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیدروخ 

.دومن ناوارف  شالت  یعس و  مدرم ، تالکشم  عفر  يارب  بآ  هاچ  ثادحا  يزرواشک و  هعسوت  رد  راوگرزب  نآ  دوخ   

لوغـشم دـیوش و  جراـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـخ  زا  دـیدروخ  اذـغ  هاـگره  دـیامرف : یم  هک  میراد  يا  هیآ  نآرق  رد   
: دیوشن وگتفگ 

(3)« ثیدحل نیسناتسم  اورشتناف و ال  متمعط  اذاف   »

لیاـسم هب  هجوت  یعون  زین  لـمع  نیا  دـنداد و  یم  ماـعط  مدرم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  هک  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا   
تـسا هدوب  ترـضح  یگـشیمه  هریـس  هویـش و  نداد ، ماعط  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  هک  يرتبلاج  هتکن  تسا و  يداـم 

.دش یمن  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لزنم  زا  نانامهم  ندش  جراخ  هیآ  نداد  ماعط  رابکی  يارب  هنرگو 

ییاذغ نک » راذـنا  ار  تکیدزن  ناشیوخ   » (4)« نیبرقالا کتریـشع  رذنا  و   » فیرـش هیآ  زا  يوریپ  هب  تلاسر  يادتبا  رد  راوگرزب  نآ   
.درک توعد  ادخ ، مایپ  ندناسر  يارب  ار  دوخ  ناشیوخ  نداد ، ماعط  اب  هارمه  دومن و  هدامآ 

و  » (5)« هموقل یـسوم  یقـستسا  اذا  و   » هیآ زا  تسا ؛ هدوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هویـش  اهنت  مدرم ، يدام  ياهزاین  هب  هجوت   
یم یگدیـسر  مدرم  يداـم  تالکـشم  هب  زین  رگید  ياـیبنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  درک » بآ  بلط  شموق  يارب  یـسوم  هک  یماـگنه 

.دنا هدرک 

: دننک لح  ار  مدرم  نکسم  لکشم  هک  دهد  یم  روتسد  مالسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  هب  رگید  يا  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ   

(6)« ًاتویب رصمب  امکموقل  اءّوبت  نا  هیخا  یسوم و  یلا  انیحوا  و   »
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96 ص :

.77  / صصق ( 499 - 1
هبطخ 26. حلاص /  یحبص  هغالبلا  جهن  ( 500 - 2

.53  / بازحا ( 501 - 3
.214  / ءارعش ( 502 - 4

.60  / هرقب ( 503 - 5
.87  / سنوی ( 504 - 6
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.دنک شالت  ریسم  نیا  رد  دنک و  ادتقا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  گرزب و  يایبنا  هب  زین  هلئسم  نیا  رد  دیاب  غلبم   

اذغ ياه  هرفس  .دنسر  یم  ترـضح  تمدخ  مدرم  مدید  متفر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  همیخ  هب  هفرع  زور  رد  دیوگ : یم  قورـسم   
.(1) دنرب یم  دوخ  اب  دنروخ و  یم  اهنآ  زا  مدرم  دراد و  رارق  اذغ  اهنآ  رد  دوجوم و 

يدزی يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  موحرم  هب  دـیا ؟ هدرک  رکف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نداد  هرفـس  یغیلبت  ضقن  هب  نونکات  ایآ   
: دومرف ناـشیا  مینک ؟ هچ  تسا ، هتفرگ  ار  ندرک  هیرگ  یناوخ و  هضور  ربنم  ولج  نوعلم  ناـخاضر  دـنتفگ : مق  هیملع  هزوح  سـسؤم 

مدرم هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مان  هب  يرادازع  ياهزور  رد  دنا .  هتفرگن  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نداد  هرفـس  هولج 
.دیهدب اذغ 

ندرک هسیاقم  هویش  . 14 

هدومن هدافتسا  هویـش  نیا  زا  يدراوم  رد  زین  نآرق  هک  تسا  لطاب  قح و  نیب  ندرک  هسیاقم  شور  غیلبت  رد  دیفم  ياه  شور  زا  یکی   
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  .تسا 

: گرم زا  سپ  ناگدرم  ندرک  هدنز  ندیرفآ و  رد  ناوتان  ياه  تب  هناگی و  يادخ  تردق  نیب  هسیاقم   

(2)« هدیعی ّمث  قلخلا  أدبی  هَّللا  لق  هدیعی  ّمث  قلخلا  أدبی  نم  مکئاکرش  نم  له  لق   »

دوخ يوسب  ار  همه  هاـگنآ  دـنیرفایب ، ار  قلخ  هک  دراد  ییاـناوت  امـش  لـطاب  نایادـخ  ناـتب و  زا  کـیچیه  اـیآ  هک  وگب  لوسر ) يا   »)
« .دنادرگ یم  زاب  دوخ ) يوس  هب   ) ار وا  سپس  دنیرفآ و  یم  ار  قلخ  هک  تسادخ  اهنت  وگب  دنادرگرب ؟

: نیغورد نایادخ  دّدعت  ادخ و  یگناگی  نیب  هسیاقم   

(3)« راّهقلا دحاولا  هَّللا  ما  ریخ  نوقّرفتم  بابرأء   »

»؟ رهاق ياتکی  يادخ  ای  دنرترثؤم ) شنیرفآ  ماظن  رد  و   ) رتهب تقیقح  یب  هدنکارپ  نایادخ  ایآ   »

: ادخ ریغ  یگدننک  هارمگ  قح و  هب  لاعتم  يادخ  تیاده  نیب  هسیاقم   

(4)« يدهی نا  ّالا  يّدهی  نّما ال  عبّتی  نا  ّقحا  ّقحلا  یلا  يدهی  نمفا  ّقحلل  يدهی  هَّللا  لق  ّقحلا  یلا  يدهی  نم  مکئاکرش  نم  له  لق   »

هک تسادخ  اهنت  وگب  دنک ؟ تیادـه  تسار  هار  هب  ار  یـسک  دـناوت  یم  ناکرـشم  امـش  ناکیرـش  زا  کیچیه  ایآ  وگب  لوسر ) يا   »)
هک یسک  ای  تسا  رتراوازس  يوریپ  يارب  دنک  یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  قلخ  هک  یسک  ایآ  دنک  یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  قلخ 

« .دشاب هدش  تیاده  شدوخ  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  تیاده 

: دوش یم  هداد  تاکز  ناونعب  هک  یلام  ابر و  ناونعب  هک  یلام  نیب  هسیاقم   
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97 ص :

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیاضف  باب  ج 1 /  لامالا /  یهتنم  ( 505 - 1
.34  / سنوی ( 506 - 2

.39  / فسوی ( 507 - 3
.35  / سنوی ( 508 - 4
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(1)« نوفعضملا مه  کئلواف  هَّللا  هجو  نودیرت  هوکز  نم  متیتا  ام  هَّللادنع و  اوبری  الف  ساّنلا  لاوما  یف  اوبریل  ابر  نم  متیتا  ام  و   »

نآ دوش و  یمن  دایز  زگره  دـنوادخ  دزن  دـیازفیب  راوخ  ابر  مدرم  لاوما  رب  ات  دـیداد  هیدـه ) اـی   ) اـبر ناونعب  امـش  هک  يدوس  نآ  و   »
دنتـسه ناگدنهد  تاکز  نیمه  .دوش و  یم  ربارب  نیدنچ  شباوث  دـیداد  ناریقف  هب  صالخا  قوش و  يور  زا  ایر ) نودـب   ) هک یتاکز 

« .دنیازفا یم  دوخ  ییاراد  رب  هک 

: نمؤم رفاک و  ماقم  رون و  اه و  یکیرات  نیب  هسیاقم   و 

(2)« رورحلا ّلّظلا و ال  رّونلا و ال  تامّلظلا و ال  ریصبلا و ال  یمعالا و  يوتسیام  و   »

زگره دوب و  دـهاوخن  يواسم  رون  اب  یتملظ  چـیه  دنتـسین و  ناسکی  انیب  ناور ) نشور  نمؤم   ) روک و لد ) کـیرات  رفاـک   ) زگره و   »
« .دنشابن هبتر  مه  هیاس  باتفآ و 

: دنتسین ربارب  نایصع  لهج و  ناگدرم  اب  زگره  نامیا  ملع و  اب  یناگدنز  يرآ   

(3)« تاومالا ءایحالا و ال  يوتسیام  و   »

.دنک تیاده  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دناوت  یم  یهارمگ  زا  یشان  ياه  یتخبدب  ادخ و  زا  يوریپ  تازایتما  نیب  هسیاقم  اب  غلبم   

فلاخم ضرف  هویش  . 15 

دتفیب راک  زا  ام  تصش  تشگنا  هبرـض ، کی  رطاخب  زور  دنچ  رگا  ًالثم  .دوش  هتفرگ  وا  زا  هک  دناد  یم  ار  تمعن  شزرا  یتقو  ناسنا   
ار دوخ  مشچ  هظحل ، دـنچ  رگا  .هقی  همگد  نتـسب  رد  یتح  نتـشون و  رد  میتسه  جـلف  اـهراک  زا  يرایـسب  رد  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم 

.تسا یگرزب  تمعن  هچ  مشچ  هک  دیمهف  میهاوخ  میدنبب ،

یصاخ هویش  زا  دزاس  هجوتم  شدوخ  يوس  هب  ار  نانآ  دروآ و  نوریب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  هکنیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  لاح  رهب   
رگا ینک ؟ یم  هچ  دـشاب  خـلت  اـه  بآ  رگا  دـیوگ  یم  تسا و  اـه » تمعن  نتفرگ  سپ  زاـب   » اـی فلاـخم  ضرف  نآ  هدرک و  هدافتـسا 

: دیامرف یم  رافک  هرابرد  دـنوادخ  .دروآ  یم  شوهب  ار  ناسنا  هویـش  نیا  اب  هک  تسا  يدایز  تایآ  ینکیم ؟ هچ  دـنوشن  زبس  ناتخرد 
، نیمز میهاوخب  رگا ، هکلب  تسا  نادواج  نانآ  یناگدنز  دننکن  نامگ 

: میراب ورف  نانآ  رب  نامسآ  زا  يا  هعطق  ای  درب  ورف  ار  نانآ 

(4)« ءامسلا نم  ًافسک  مهیلع  طقسن  وا  ضرالا  مهب  فسخن  اشن  نا   »

: دنیآ رد  اه  هنیزوب  ناگس و  لکش  هب  ات  مینک  خسم  ار  نانآ  تروص  هکنیا  ای   

(5)« مهتناکم یلع  مهانخسمل  ءاشن  ول  و   »
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: دنشابن ملظ  رفک و  لها  هک  میروایب  اهنآ  ياج  هب  ار  دیدج  یقلخ   و 

(6)« دیدج قلخب  تای  مکبهذی و  اشی  نا   »

98 ص :

.39  / مور ( 509 - 1
.19،20،21  / رطاف ( 510 - 2

.22  / رطاف ( 511 - 3
.9  / ءابس ( 512 - 4

.67  / سی ( 513 - 5
.19  / میهاربا ( 514 - 6
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ياج هب  دـب  ياهزیچ  ینیزگیاج  اه و  تمعن  نتفر  نیب  زا  ضرف  هکلب  تسین  دـیدج  ياه  ناسنا  ضرف  اهنت  فلاخم ، ضرف  زا  روظنم   
: تسه زین  اهنآ 

: دیامرف یم  بآ  تمعن  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ   

(1)« نورکشت الولف  ًاجاجا  هانلعج  ءاشن  ول  و   »

یمن رکـش  ارچ  سپ  میداد  یم  رارق  روـش ) و   ) خـلت ار  نآ  مینادرگ ) اراوـگ  شوـخ و  ار  بآ  هکنآ  ياـج  هب   ) میتـساوخ یم  رگا  و   »
»؟ دینک

(2)« نوّهکفت متلظف  ًاماطح  هانلعجل  ءاشن  ول  و   »

« .دیزادرپب هدوهیب  نانخس  هب  ترسح  اب  ات  میزاس  یم  هابت  کشخ و  ار ) امش  عرز  تشک و   ) میهاوخب رگا  و   »

هنیمز داجیا  يزاس و  هدامآ  . 16 

یم رظن  رد  ار  ناسنا  يزیرغ  ياهزاین  شتاروتسد  رد  درادن ، ناسنا  يزیرغ  يرطف و  روما  اب  یتفلاخم  مالسا  سدقم  نید  هک  اجنآ  زا   
امهیلع اّوح  مدآ و  دهاوخ  یم  هک  اجنآ  هنومن  ناونعب  .دنک  یمن  راداو  تسا  جراخ  شا  هدـهع  زا  هک  يراک  رب  ار  وا  هاگچیه  دریگ و 

زا ار  اهنآ  سپـس  ودنروخب  دنهاوخ  یم  هچ  ره  زا  دهد ، یم  هزاجا  ادتبا  دراد ، زاب  تشهب  رد  یتخرد  هب  ندـش  کیدزن  زا  ار  مالـسلا 
هویش نیا  .دنک و  یم  عنم  صاخ  یهایگ  ندروخ 

؛ تسا هنیمز  داجیا  يزاس و  هدامآ 

(3)« هرجّشلا هذه  ابرقت  امتئش و ال  ثیح  نم  الکف  هّنجلا  کجوز  تنا و  نکسا  مدا  ای  و   »

« .دیوشن تخرد  نیا  کیدزن  یلو  دیروخب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  دیریگ و  ياج  تشهب  رد  ترسمه  وت و  مدآ  يا   »

هک دهد  یم  هزاجا  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دنامب  ناشدوخ  يارب  زین  یلام  هک  دوش  یم  هتفریذپ  مدرم  يوس  زا  ینامز  تاکز  روتـسد   
لالح زا  هدافتـسا  ناکما  رگا  هک  دـنهدب  ار  ناریقف  قح  بسانم  تقو  رد  دـنروخب و  ناتخرد  ياـه  هویم  زا  دوخ  ادـتبا  غاـب  ناـبحاص 

؛ تسا لکشم  گرزب ، دنوادخ  تاروتسد  هب  لمع  مارح و  زا  ندومن  يرود  دشابن 

(4)« هداصح موی  هّقح  اوتا  رمثا و  اذا  هرمث  نم  اولک   »

« .دیهدب ار  تاکز )  ) ناریقف قح  اه  هویم  يروآ  عمج  زور  دیروخب و  نآ  زا  داد  هویم  تخرد ، هک  یماگنه   »

تـسا نینچنیا  دراد ، يدام  ياه  تمعن  ایند و  زا  هدافتـسا  هب  زاین  اهنآ  هب  ییوگخـساپ  هک  تسا  هتفهن  ییاه  هزیرغ  ناـسنا  دوجو  رد   
؛ تسا هتساوخن  وا  زا  ار  يورخا  لامعا  ماجنا  تاّیونعم و  بسک  اهنت  .تسا و  هداد  رارق  شیارب  ایند  زا  ار  یبیصن  دنوادخ  هک 
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(5)« اینّدلا نم  کبیصن  سنت  هرخالا و ال  راّدلا  هَّللا  کیتا  امیف  غتبا  و   »

99 ص :

.70  / هعقاو ( 515 - 1

.65  / هعقاو ( 516 - 2
.19  / فارعا ( 517 - 3
.141  / ماعنا ( 518 - 4

.77  / صصق ( 519 - 5
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ایند لـالح ) ياـه  تمعن  اـه و  تّذـل   ) زا مه  ار  تا  هرهب  نک و  بلط  ار  ترخآ  هناـخ  تـسا ، هداد  وـت  هـب  دـنوادخ  هـک  هـچنآ  رد   »
« .نکم شومارف 

نآرق ندـناوخ  هب  ار  بش  رتـشیب  هـک  دـهاوخ  یمن  وا  زا  دراد  تحارتـسا  باوـخ و  هـب  زاـین  ناـسنا  دـناد  یم  دـنوادخ  هـک  اـجنآ  زا   
؛ دنراذگب

(1)« نآرقلا نم  رّسیت  ام  اؤرقاف  مکیلع  باتف  هوصحت  مل  نا  ملع   »

زا رادقم  ره  سپ  .تشذگ  رد  امـش  زا  نیاربانب  دنارذگ  دـیهاوخن  تدابع  هب  ار  بش  تاعاس  رتشیب  زگره  امـش  هک  دـناد  یم  ادـخ   »
« .دیناوخب نآرق  تسا  رّسیم  هک  ار  بش 

هللا یلـص  شیمارگ  لوسر  زا  دنک و  یم  داجیا  اهنآ  شریذـپ  يارب  ار  هنیمز  ادـتبا  دـهد  یم  هک  یتاروتـسد  رد  لاعتم  دـنوادخ  يرآ   
ار ادـخ  مالک  ندینـش  ناکما  ات  دزاس  مهارف  ار  هنیمز  مالـسا  نید  هب  ناکرـشم  نارفاـک و  لـیامت  يارب  هک  دـهاوخ  یم  زین  هلآو  هیلع 

؛ دنشاب هتشاد 

(2)« هَّللا مالک  عمسی  یّتح  هرجأف  كراجتسا  نیکرشملا  نم  دحا  نا  و   »

« .دونشب ار  ادخ  مالک  ات  هد  هانپ  وا  هب  دوش ) هاگآ  نید  زا  هک   ) دروآ هانپ  ام ) لوسر  يا   ) وت هب  ناکرشم  زا  یکی  رگا  و   »

زا مالـسا ، نید  هب  لـیامت  يارب  راـفک و  ّتبحم  بلج  يارب  ینعی  .تـسا  مهبوـلق » هفلؤـملا  ، » تاـکز فراـصم  زا  یکی  نـیمه  يارب   
.دوش یم  فرصم  تاکز 

رد شیانعم  هک  دریگب  رظن  رد  ار  دوخ  نابطاخم  تیعـضو  دـیاب  غّلبم  هک  میتشون  لاح ، ياضتقا  اب  غّلبم  ِنخـس  ِبسانت  ثحب  رد  ًـالبق   
لوسر هک  تسا  مهارف  یمجاهت  غیلبت  هنیمز  یهاگ  تسا  توافتم  ًالومعم  اـه  یگداـمآ  .تسا و  هعماـج  درف و  یگداـمآ  نتفرگ  رظن 

يور یعفادـت  غیلبت  هب  دـیاب  یهاگ  .دـندرک و  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  ناناملـسم  ریغ  اهروشک و  نامکاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
.تالاؤس هب  خساپ  دننام  دروآ ،

، ناناملسم يارب  داهج  نامرف  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دهاوخ  یم  یگدامآ  ناسنا  عبط  فلاخم  لکشم و  نیناوق  تاروتـسد و  عضو   
.(3) دوش یم  رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب  زا  لاس  هدزناپ  تشذگ  زا  سپ 

: دیسرپ صخش  نآ  .دنداد  باوج  دعب  هتخادنا و  نییاپ  ار  ناشکرابم  رس  یتدم  ماما  .درک  یلاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـصخش   
هک تسا  نیا  يارب  راک  نیا  هن ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـیدرک !؟ یم  رکف  نم  خـساپ  يارب  دـیتشادن و  نهذ  رد  ار  شباوج  اـیآ 

مشاب و هدـش  لـیاق  یمارتحا  دوخ  هناـمیکح  مـالک  يارب  اـت  مداد  لوط  یتدـم  هکلب  مهدـن  وت  هب  عیرـس  هداـس و  ار  هناـمیکح  باوج 
.مشاب هدرک  يزاس  هنیمز  وت  ندرک  رت  هنشت  اب  نینچمه 

مالسلا هیلع  فسوی  دندرک ، لقن  يو  يارب  ار  ناشباوخ  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  قیفر  ود  یتقو  ارچ  هک  دیناد  یم  ایآ   
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: دومرف و  درکن ؟ ریبعت  ار  نانآ  باوخ  هلصافالب 

100 ص :

.20  / لمّزم ( 520 - 1
.6  / هبوت ( 521 - 2

.216  / هرقب ( 522 - 3
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(1)« امکیتای نا  لبق  هلیواتب  امکتّأبن  ّالا  هناقزرت  ماعط  مکیتای  لاق ال   »

« .تخاس میهاوخ  هاگآ  ناتباوخ  ریبعت  زا  ار  امش  دسرب ، امش  ییاذغ  هریج  هکنآ  زا  شیپ  تفگ  فسوی )  »)

ار اـهنآ  ندروـخ  اذـغ  تقو  هک  دـهد  ناـنیمطا  ناـنآ  هب  تساوـخ  یم  اریز  .یگداـمآ  داـجیا  زج  هب  دوـبن  يزیچ  دروـخرب  نیا  تلع   
يو نانخـس  هب  رتشیب  یگدامآ  اب  دوش و  تحار  ناشلایخ  ات  درک  دـهاوخ  ریبعت  ار  ناشباوخ  اذـغ  ندیـسر  زا  لـبق  تفرگ و  دـهاوخن 

.دنهد شوگ 

تروص یعامتجا  یگدامآ  هنیمز و  داجیا  اب  هلحرم  هب  هلحرم  راکنیا ، هکلب  .دومرفن  مارح  ار  بارـش  ندروخ  هرابکی  لاعتم  دـنوادخ   
امرخ و ناتخرد  زا  هک  دـهاوخ  یم  ناناملـسم  زا  دـنک و  یم  یفرعم  وکین  ریغ  یندیـشون  کـی  ار  نآ  لوا  هک  بیترت  نیا  هب  تفرگ ،

؛ دنروآ تسدب  وکین  لالح  قزر  روگنا 

(2)« نولقعی موقل  هیال  کلذ  یف  ّنا  ًانسح  ًاقزر  ًارکس و  هنم  نوذّختت  بانعالا  لیّخنلا و  تارمث  نم  و   »

( زین  ) دـیروآ یم  تسدـب  وکین  قزر  هدـننک و  تسم  عیام  نآ  زا  هک  روگنا  اـمرخ و  تخرد  ياـه  هویم  رد  ناـنمؤم ) امـش  يارب  و   »)
« .تسا راکشآ  نادنمدرخ  يارب  قح ، تردق  هناشن 

.تسین وکین  قزر  یتسم ، هیام  هک  دنامهف  یم  ام  هب  هلیسو  نیدب   و 

: دنوشن زامن  کیدزن  یتسم  لاح  رد  هک  دهاوخ  یم  نانآ  زا  تسا  هدش  مهارف  يدودح  ات  هنیمز ، هک  دعب  هلحرم  رد   و 

(3)« نولوقت ام  اوملعت  یّتح  يراکس  متنا  هالّصلا و  اوبرقت  اونما ال  نیّذلا  اهّیا  ای   »

« .دییوگ یم  هچ  دینادب  ات  دیوشن  زامن  کیدزن  یتسم ، لاح  رد  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   »

: تسا رتشیب  نآ  ياه  نایز  هک  هدش ، نایب  هدومن و  هسیاقم  شیاهررض  اب  ار  نآ  ياه  هدیاف  هلحرم ، نیا  زا  سپ   

(4)« امهعفن نم  ربکا  امهمثا  سانلل و  عفانم  ریبک و  مثا  امهیف  لق  رسیملاو  رمخلا  نع  کنولأسی   »

دنرادرب رد  مدرم  يارب  يدام ) رظن  زا   ) یعفانم تسا و  یگرزب  هاـنگ  اـهنآ  رد  وگب : دـننک ، یم  لاؤس  وت  زا  راـمق  بارـش و  هراـبرد   »
« .تسا رتشیب  ناشعفن  زا  اهنآ  هانگ  یلو ) )

: تسا هدومرف  یهن  مامت  ینشور  اب  هناعطاق و  نآ  ندروخ  زا  دش  هدامآ  لماک  روطب  هنیمز  هک  رخآ  هلحرم  رد   و 

(5)« نوحلفت مکّلعل  هوبنتجاف  ناطیشلا  لمع  نم  سجر  مالزالا  باصنالا و  رسیملا و  رمخلا و  اّمنا  اونما  نیّذلا  اهّیا  ای   »

زا .دنناطیـش  لمع  زا  دـیلپ و  هدوب ) ییامزآ  تخب  عون  کی  هک   ) مالزا اه و  تب  رامق و  بارـش و  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   »
« .دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  اهنآ 
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101 ص :

.37  / فسوی ( 523 - 1
.67  / لحن ( 524 - 2
.43  / ءاسن ( 525 - 3

.219  / هرقب ( 526 - 4
.90  / هدئام ( 527 - 5
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دب بوخ و  ياهوگلا  یفرعم  . 17 

دروم دناوت  یم  غیلبت ، هویش  کی  ناونعب  وگلا  یفرعم  هک  دنراد  وگلا  هب  زاین  وا  تاروتسد  هب  لمع  ادخ و  هار  رد  تکرح  يارب  مدرم   
.دریگ رارق  غّلبم  هدافتسا 

هوسا نیرتهب  .دزادرپ و  یم  هنومن  هوسا و  یفرعم  هب  تایآ  زا  یضعب  رد  هک  تسا  نآرق  دوخ  هویـش ، نیا  هب  لمع  يارب  وگلا ، نیرتهب   
: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنکیم  یفرعم  ناناملسم  يارب  هک  يا 

(1)« رخالا مویلا  هَّللا و  اوجری  ناک  نمل  هنسح  هوسا  هَّللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل   »

« .دنراد تمایق  زور  ادخ و  تمحر  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  دوب ، ییوکین  قشمرس  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  امش  يارب   »

لوسر زا  لبق  يایلوا  ناربمایپ و  گرزب  يادخ  هکلب  تسین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  رـصحنم  میرک  نآرق  رد  وگلا  یفرعم   
؛ دنک یم  یفرعم  بوخ  يوگلا  ناونعب  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

(2)« هعم نیّذلا  میهاربا و  یف  هنسح  هوسا  مکل  تناک  دق   »

« .دنتسه یبوخ  يوگلا  شنارای  میهاربا و  نانمؤم ، امش  يارب   »

نارگید هب  وگلا  ناونع  هب  دنا ، هدشن  میلـست  دـنا و  هدرک  یگداتـسیا  داسف  لباقم  رد  هدوب و  داسف  طیحم  رد  يرمع  هک  یناسک  یتح   
؛ نوعرف رسمه  دننام  دنوش  یم  یفرعم 

(3)« نوعرف تأرما  اونما  نیذّلل  ًالثم  هَّللا  برض   »

بویا ترضح  ربص  رد  .ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ینمادکاپ  تفع و  رد  .دنک  یم  حرطم  وگلا  هوسا و  ناونعب  ار  يدارفا  نآرق   
ترضح تماهش  رد  .ار و  مالـسلا  امهیلع  فسوی  نامیلـس و  ترـضح  درکن  لفاغ  ار  نانآ  ایند  هک  یناسک  ناونعب  .ار و  مالـسلا  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتسب  رد  ترجه  بش  رد  هک  ار ، مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راثیا  رد  ار و  مالـسلا  هیلع  دوواد 
.دیباوخ

مدرم يارب  یتربـع  اـت  دـنکیم  یفرعم  زین  ار  تبقاعدـب  دارفا  هکلب  .درادـن  بوخ  ياـه  هنوـمن  هب  یـصاصتخا  نآرق ، رد  وـگلا  یفرعم   
تنایخ روجف و  قسف و  هار  اّما  دندرک ، یم  یگدنز  ادخ  ربمایپ  هناخ  رد  هک  دنک  یم  حون  نز  طول و  نز  هب  هراشا  لاثم ، روطب  .دنشاب 

: دنتفرگ شیپ  ار 

(4)« امهاتناخف نیحلاص  اندابع  نم  نیدبع  تحت  اتناک  طول  تارما  حون و  تارما  اورفک  نیذّلل  ًالثم  هَّللا  برض   »

اهنآ هب  یلو  دندوب  ام  حلاص  هدـنب  ود  نامرف  تحت  هک  هدروآ  لاثم  ار  حون  نز  طول و  نز  دـندیزرو ، رفک  هکیناسک  يارب  دـنوادخ   »
« .دندرک تنایخ 
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دنوادخ هک  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  دننام  دنا ، هدرک  هبوت  دعب  هدش و  یهابتـشا  بکترم  هک  دنتـسه  یناسک  اه ، هنومن  یهاگ   و 
: دیامرف یم  وا  هرابرد  لاعتم 

102 ص :

.21  / بازحا ( 528 - 1
.4  / هنحتمم ( 529 - 2

.11  / میرحت ( 530 - 3

.10  / میرحت ( 531 - 4
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(1)« توحلا بحاصک  نکت  ّکبر و ال  مکحل  ربصاف   »

(.« درک بضغ  دوخ  موق  رب  هک   ) شابم سنوی  ترضح  نوچمه  نک و  ربص  تراگدرورپ  مکح  رب  لوسر ) يا   »)

رارکت موادت و  . 18 

راذـنا ًابلاغ  یلو  .نوعرف  نارگوداج  دـننام  تسا  یفاک  نآ  هئارا  رابکی  یهاگ  دنتـسه ، قح  ياریذـپ  یحور  رظن  زا  هک  يدارفا  يارب   
؛ تسا هدش  لزان  نآرق  تایآ  هک  هنوگنامه  دنک  ذوفن  بطاخم  ناج  قمع  رد  ات  دریذپ  تروص  عونتم  ررکم و  روطب  دیاب 

(2)« نورّکذتی مهلعل  لوقلا  مهل  انلّصو  دقل  و   »

« .دنوش نآ  قیاقح  روآدای  هک  میدروآ  هتسویپ  ار  یهلا  نخس  مدرم ) تیاده  يارب   ) ام و   »

نوچمه دراد  تیعوضوم  اهنآ  رد  رارکت  هک  يدراوم  زج  هب  دـنک  زیهرپ  بلاطم  یلک  روطب  تالمج و  تاملک ، رارکت  زا  دـیاب  غّلبم   
.دنشاب هدینش  اهراب  اهراب و  ار  یقالخا  بلاطم  مدرم  هچرگ  .دوش  هداد  رکذت  دیاب  هشیمه  هک  یقالخا  لیاسم 

ناتساد لاثم  روطب  .دنک  یم  رارکت  دایز  ار  اهنآ  نآرق  هک  هنوگنامه  دوش  رارکت  دایز  دیاب  زیگنا  تربع  مدرم و  يالتبا  دروم  لیاسم   
زا شیب  تسا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  نآرق  ياه  هصق  نیب  زا  ار  رارکت  نیرتشیب  شموق  تشذگرس  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترـضح 

.دشاب یم  شتما  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  هب  طوبرم  هیآ ،  900

یم هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  تسا  هدـش  رارکت  فلتخم  نیوانع  اب  راـب  « 100  » دودح ام ، تاّین  لامعا و  زا  دـنوادخ  یهاگآ   
: مینک

(3)« نولمعت اّمع  لفاغب  هَّللا  ام  و   »

« .تسین لفاغ  امش  لامعا  زا  دنوادخ   »

(4)« ریصب نولمعت  امب  هَّللا  و   »

« .تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ   »

(5)« ریبخ نولمعت  امب  هَّللا  و   »

« .تساناد دیهد  یم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دنوادخ   »

(6)« داصرملابل ّکبر  ّنا   »

« .تسا ناراکمتس  نیمک  رد  تیادخ  ربمایپ  يا   »
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(7)« مهفلخام مهیدیا و  نیبام  ملعی   »

« تسا هاگآ  مدرم  هتشذگ  هدنیآ و  رب  وا   »

(8)« نونلعت ام  نورست و  ام  ملعی   »

103 ص :

.48  / ملق ( 532 - 1
.51  / صصق ( 533 - 2

.74  / هرقب ( 534 - 3
.4  / دیدح ( 535 - 4

.11  / هلداجم ( 536 - 5
.14  / رجف ( 537 - 6
.110  / هط ( 538 - 7
.4  / نباغت ( 539 - 8
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« .دناد یم  دینک  یم  راکشآ  ار  هچنآ  دیراد و  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  دنوادخ   »

؛ تسا بولطم  دیفم  رارکت  هکلب  تسین  دنسپان  يرارکت  ره  نیاربانب   

(1)« مّهبر نوشخی  نیّذلا  دولج  هنم  ّرعشقت  یناثم  اهباشتم  ًاباتک  ثیدحلا  نسحا  لّزن  هَّللا   »

يرارکت یتایآ  تسا .  رگیدکی  دننامه  قمع ) ییابیز و  فطل و  رظن  زا   ) شتایآ هک  یباتک  هدرک ، لزان  ار  نخـس  نیرتهب  دـنوادخ   »
« .دتفا یم  هزرل  دنعشاخ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  مادنا  رب  شتایآ  ندینش  زا  هک  زیگنا ) قوش  يرارکت   ) دراد

: تسا هدش  رارکت  يددعتم  تایآ  میرک  نآرق  رد   

.نمحرلا هروس  رد  راب   31 نابّذکت » امّکبر  ءالا  ّيابف  : » هیآ  

.تالسرم هروس  رد  راب   11 نیبّذکملل » ذئموی  لیو  : » هیآ  

راب  7 نوعیطا » هَّللا و  اوّقتاف  : » هیآ  

.تسا هدش  رارکت  ارعش ، هروس  رد  راب   5 نیملاعلا » ّبر  یلع  ّالا  يرجا  نا  رجا  نم  هیلع  مکلأسأ  ام  و  : » هیآ  و 

.هعمج زامن  بیطخ  طسوت  اوقت  هب  شرافس  رارکت  دننام  تسا  ناج  قمع  رد  بلطم  ذوفن  رطاخ  هب  اهرارکت  نیا   

: تسا دیفم  نآ  رارکت  هک  تسا  هدمآ  عونتم  فلتخم و  ياه  نایب  اب  بلطم  کی  یهاگ  میرک  نآرق  رد  نینچمه   

(2)« اورّکّذیل نآرقلا  اذه  یف  انفّرص  دقل  و   »

« .دنوش رکذتم  قلخ  ات  میدرک  نایب  غیلب  حیصف و  نانخس  عاونا  هب  ار ) قیاقح   ) نآرق نیا  رد  ام  و   »

يوس زا  يدایز  نالوسر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوش  هدناسر  ناگدـنب  هب  دـیاب  هتـسویپ  ررکم و  روطب  وا  تاروتـسد  ادـخ و  نخـس   
؛ دنا هدش  هداتسرف  روظنم  نیمه  هب  گرزب  دنوادخ 

(3)« ارتت انلسر  انلسرا  ّمث   »

« .میداتسرف قلخ  رب  یپ  رد  یپ  یناربمایپ  سپس   »

(4)« ثلاثب انزّزعف  امهوبذکف  نینثا  مهیلا  انلسرا  ذا   »

« .میداتسرف ناشیرای  هب  ار  یموس  لوسر  دندرک  بیذکت  نوچ  میداتسرف و  ار  نالوسر  زا  نت  ود  هک  یماگنه   »

تاکرتشم هب  توعد  . 19 
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هب رگید  ياه  نید  ناوریپ  بذـج  رد  رثؤم  ياه  شور  زا  یکی  .دـنراد  مه  اب  یناوارف  تاکرتشم  یهلا  نایدا  هک  تسا  نشور  ًالماک   
نیب زا  ار  باتک  لها  ینمـشد  دانع و  تلاح  دنک و  یم  رتمک  ار  اه  هلـصاف  لمع  نیا  هک  تسا ، تاکرتشم  نایب  مالـسا ، سدـقم  نید 

.درب یم 

104 ص :

.23  / رمز ( 540 - 1
.41  / ءارسا ( 541 - 2

.44  / نونمؤم ( 542 - 3
.14  / سی ( 543 - 4
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ّالا مکنیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق  « ؛ دنک یم  دیکأت  باتک  لها  نانمؤم و  نیب  كرتشم  تاکن  يور  دـنوادخ   
(1)« هَّللا ّالا  دبعن 

« .میتسرپن ار  اتکی  يادخ  زج  هک  تسا ، ناسکی  امش  ام و  نیب  هک  يا  هملک  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  وگب   »

: اتکی يادخ  یگدنب  رب  دیکأت   

« .تسا یکی  امش  يادخ  ام و  يادخ  . » (2)« دحاو مکهلا  انهلا و   »

: باتک ندوب  ینامسآ  رب  دیکأت   

(3)« مکیلا انیلا و  لزنا  يّذلاب  اّنما   »

« .میراد نامیا  امش  ینامسآ  باتک  نآرق و  دوخ  باتک  هب  ام   »

: لاثم روطب  دنتسه  كرتشم  مه  اب  يدایز  لیاسم  رد  ینامسآ  ياه  باتک   

 : تیاده رد   

(4)« رون يده و  اهیف  هیروّتلا  انلزنا  ّانا   »

« .میداتسرف تسا  تیاده  ینشور و  نآ  رد  هک  ار  تاروت  ام   »

: تمحر يربهر و  رد   

(5)« همحر ًاماما و  یسوم  باتک  هلبق  نم   »

« .دیدرگ لزان  دوب  تمحر  ماما و  هک  یسوم  باتک  نآرق  زا  شیپ  و   »

: ادخ هار  نادیهش  ناگدنمزر و  هب  تشهب  هدعو  رد   

(6)« نآرقلاو لیجنالاو  هیرّوتلا  یف  ًاقح  هیلع  ًادعو   »

« .تسا هدش  دای  نآ  رد  نآرق  لیجنا و  تاروت و  ینامسآ ، باتک  هس  رد  هک  تسا  یقح  هدعو  نادیهش ) يارب  تشهب  هدعو   »)

: دنک یم  قیدصت  ار  ینامسآ  ياه  باتک  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب   

(7)« باتکلا نم  هیدی  نیب  امل  ًاقّدصم  ّقحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  و   »
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« .دنک یم  قیدصت  ار  نیشیپ  ياه  باتک  همه  هک  میداتسرف  وت  رب  ّقح  هب  ار  میظع ) نآرق   ) باتک نیا  ام  و   »

؛ تسا هدش  دیکأت  اهنآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  رب  دنتسه و  ادخ  يوس  زا  هک  تسا  نآ  قیدصت  نیا  لیلد   و 

نع مـهیهنی  فورعملاـب و  مهرمأـی  لـیجنالا  هیروـتلا و  یف  مهدـنع  ًاـبوتکم  هنودـجی  يذـّلا  یّمـالا  یبـّنلا  لوـسّرلا  نوـعبّتی  نیذــّلا   »
(8)« رکنملا

یکین هب  ار  ناشیا  لوسر  نآ  دـننک  یم  يوریپ  تسا  هدـش  هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  شمان )  ) هک یّما  ربمایپ  لوسر  زا  هک  یناسک   »
« .دراد یم  زاب  یتشز  زا  دهد و  یم  نامرف 

105 ص :

.64  / نارمع لآ  ( 544 - 1
.46  / توبکنع ( 545 - 2
.46  / توبکنع ( 546 - 3

.44  / هدئام ( 547 - 4
.12  / فاقحا ( 548 - 5

.111  / هبوت ( 549 - 6
.48  / هدئام ( 550 - 7

.157  / فارعا ( 551 - 8
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هلآو هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  ام  لوسر  باتک ! لها  يا  دیوگب : دنک و  توعد  تاکرتشم  هب  ار  باتک  لها  دیاب  غّلبم   
؛ دنک نایب  ناتیارب  دینک  یم  ناهنپ  امش  هک  ار  لیجنا  تاروت و  زا  يدایز  تاروتسد  قیاقح و  ات  دمآ 

(1)« نوفخت متنک  اّمم  ًاریثک  مکل  نّیبی  انلوسر  مکءاج  دق  باتکلا  لها  ای   »

متنا هَّللا و  تاـیاب  نورفکت  مـل  باـتکلا  لـها  اـی  « ؛ دـنک اـشفا  دـننک  یم  یفخم  ار  تاـکرتشم  دـنناشوپ و  یم  ار  قـح  هـک  يدارفا   و 
(2)« نودهشت

نآ یتسرد  هب  هکیلاح  رد  دـیزرو  یم  رفک  ادـخ  تایآ  هب  ارچ  دـنک ) یم  دـییأت  ار  امـش  باتک  ام  لوسر  هک  الاح   ) باتک لـها  يا   »
« .دیهد یم  تداهش 

(3)« هَّللا لوسر  میرم  نب  یسیع  حیسملا  اّمنا  ّقحلا  ّالا  هَّللا  یلع  اولوقت  مکنید و ال  یف  اولغت  باتکلا ال  لها  ای   »

« .تسادخ لوسر  میرم  نب  یسیع  حیسم  انامه  دییوگم  قح  نخس  زج  هب  ادخ  هراب  رد  دینکن و  ییوگ  هدایز  ناتنید  رد  سپ   »

؛ دننک یم  داجیا  ناتنید  رد  یگتخاس  ياهزیچ  تافالتخا ، هب  ندز  نماد  يارب  دنتسه ، شآ  زا  رت  غاد  هساک  هک  يدارفا  دیشاب  هاگآ   

(4)« مهل ًاریخ  ناکل  باتکلا  لها  نمآ  ول  و   »

« .تسا رتهب  ناتیارب  هک  دیروایب  نامیا  قح  نید  هب  باتک  لها  يا   »

، ینـس هعیـش و  تاکرتشم  نایب  هکلب  درادن  باتک  لها  مالـسا و  تاکرتشم  هب  صاصتخا  تاکرتشم  نایب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا   
.تسا یگناگی  داّحتا و  داجیا  رد  يرثؤم  مدق  ...و  كرت  درک و  لثم  ناملسم  داژن  ود  ناملسم ، یسایس  حانج  ود 

میقتسم ریغ  ءاقلا  . 20 

نخس رد  هکلب  تسین  اّمعم و ...  هقباسم ، شیامن ، رد  رصحنم  دش  حرطم  رنه  زا  هدافتسا  ثحب  رد  ًالبق  هک  میقتـسم  ریغ  ياقلا  هویـش   
لاـثم ناتـساد و  بلاـق  رد  ار  یهلا  تاروتـسد  دوشن و  هتفگ  ًامیقتـسم  بلاـطم ، هک  تروص  نیا  هب  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوـت  یم  زین 

ماما هدومرف  هب  انب  هک  دونـشب » راوید  ات  وگب  رد  هب   » ینعی دنونـشب  رگید  هورگ  اـت  داد  رارق  باـطخ  دروم  ار  یهورگ  اـی  .دومن  حرطم 
تسا و هدش  لزان  تروص  نیمه  هب  نآرق  مالسلا  هیلع  قداص 

.تسا نانمؤم  هب  اّما  تسا  ربمایپ  هب  هچرگ  نآرق  ياه  باطخ 

(5)« هراج ای  یعمسا  ینعا و  كاّیاب  نآرقلا  لَزن   »

« .نک شوگ  وت  هیاسمه  يا  یلو  میوگ  یم  وت  هب  دنیوگ : یم  هک  هدش  لزان  یبرع  لثملا  برض  نیا  دننام  نآرق   »

: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   
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106 ص :

.15  / هدئام ( 552 - 1
.70  / نارمع لآ  ( 553 - 2

.171  / ءاسن ( 554 - 3
.110  / نارمع لآ  ( 555 - 4

ص 439.  / ج 4 یفاک /  لوصا  همجرت  ( 556 - 5
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هک ءارسا  هروس  هیآ 74  دننام  تسا  نارگید  شدوصقم  هدرک  شنزرس  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمایپ  لجوزع  دنوادخ  هک  اج  ره   
(1) .يوش لیامتم  نارفاک )  ) نانآ يوس  هب  هک  دوب  کیدزن  میدرک  یمن  مدق  تباث  ار  وت  ام  رگا  دیامرف : یم 

ود ار ، مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  یسیع  يا  هک  دنک  یم  باطخ  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دنوادخ  رگید  ياج  رد   
:؟ دینک رایتخا  ملاع  يادخ  زجب  رگید  يادخ 

(2)« هَّللا نود  نم  نیهلا  یّما  ینوذّختا و  ساّنلل  تلق  تناء  میرم  نبا  یسیع  ای  هَّللا  لاق  ذا  و   »

ندوب ادخ  رب  ناشداقتعا  هک  دنامهفب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ناوریپ  هب  دهاوخ  یم  میقتـسم  ریغ  روطب  باطخ  نیا  اب  دنوادخ   
.تسا كرش  شردام  مالسلا و  هیلع  یسیع 

( میقتـسم ریغ  ای  میقتـسم   ) يوحن هب  هک  یبلاطم  لیاسم و  نایب  يارب  دـشاب و  هتـشاد  یناوارف  تقد  دـیاب  تاریبعت  زا  هدافتـسا  رد  غّلبم   
.دنکن لیاسم  نیا  فوطعم  ار  ناناوج  ًاصوصخ  نابطاخم  نهذ  ات  دنک  هدافتسا  يا  هیانک  تاریبعت  زا  دوش  یم  یـسنج  روما  هب  طوبرم 

.دهد یم  ام  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  یسرد  نیا  و 

؛ دنک یم  هدافتسا  دیدرک » سمل  « » متسمال  » ظفل زا  دیوگ  نخس  ییوشانز  لمع  زا  دهاوخ  یم  هک  ییاج  نآ  لاثم  روطب   

(3)« ًابّیط ًادیعص  اومّمیتف  ءام  اودجت  ملف  ءاسّنلا  متسمال  وا   »

« .دینک ممیت  هزیکاپ  كاپ و  كاخ  رب  تروص  نیا  رد  دیتفاین ، بآ  دیدرک و  ترشابم  نانز  اب  رگا  ای   »

؛ تسا ییوشانز  لمع  زا  هیانک  هک  دیامرف  یم  هدافتسا  هناقشاع » نخس   » ینعی ثفرلا »  » ظفل زا  رگید  ياج  رد  ای   و 

(4)« مکئاسن یلا  ثفّرلا  مایصلا  هلیل  مکل  ّلحا   »

« .تسا لالح  یسنج ) شزیمآ   ) ناتنانز هب  هناقشاع  نخس  نتفگ  هزور ، بش  رد   »

یجیردت ءاقلا  . 21 

هدـش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  جـیردت  هب  فلتخم و  ياه  نامز  رد  تسا  یغیلبت  ياه  ماـیپ  نیرتهب  هک  نآرق  تاـیآ   
دناوخب و هبَـش  کی  ار  یملع  باتک  کی  هک  یـسک  لثم  .دریگ  یم  ياج  بلق  نهذ و  رد  یبوخ  هب  بلاطم  تروص  نیا  هب  هک  تسا 

؛ دریگ یم  ياج  شناج  قمع  رد  یمود  یلو  دنک  یم  شومارف  یلّوا  دریگب ، سرد  مک  مک  داتسا  شیپ  ار  نامه  هک  یسک 

(5)« ًالیترت هانّلتر  كداؤف و  هب  تبّثنل  کلذک  هدحاو  هلمج  نآرقلا  هیلع  لّزن  الول  اورفک  نیّذلا  لاق  و   »

107 ص :
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ص 440.  / ج 4  / یفاک لوصا  همجرت  ( 557 - 1
.116  / هدئام ( 558 - 2

.6  / هدئام ( 559 - 3
.187  / هرقب ( 560 - 4
.32  / ناقرف ( 561 - 5
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تایآ مینک و  مارآ  نآ  هب  ار  وت  لد  هکنیا  رطاخ  هب  دشن ؟ لزان  لوسر  رب  اجکی  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ : دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  و   »
« .میداتسرف نشور  یبیترت  هب  ّبترم  روطب  وت  رب  ار  دوخ 

تئارق مدرم  رب  جیردت  هب  ار  شتایآ  هک  دهاوخ  یم  زین  شیمارگ  لوسر  زا  تسا و  هداتسرف  فلتخم  ياه  نامز  رد  ار  نآرق  دنوادخ   
؛ دنک

(1)« ثکم یلع  ساّنلا  یلع  هارقتل  هانقرف  ًانارق  و   »

« .ینک تئارق  تما  رب  جیردتب  هک  میداتسرف  وت  رب  ءزج  ءزج  ار  نآرق  و   »

نآ هب  هعماج  درف و  يزاس  هدامآ  هویش  رد  هک  تسا  یگدامآ  هنیمز و  داجیا  نامه  نامز  رب  بلاطم  میـسقت  يارب  یـساسا  تلع  کی   
.میداد حیضوت  ار  بارش  یجیردت  میرحت  یگنوگچ  دش و  هتخادرپ 

: ابر دروم  یجیردت  میرحت  زا  رگید  يا  هنومن  کنیا   و 

؛ دوش یم  نایب  نآ  یقالخا  مکح  لوا  هلحرم  رد   

(2) هَّللادنع اوبری  الف  ساّنلا  لاوما  یف  اوبریل  ًابر  نم  متیتا  ام  و   »

« .تسین شیازفا  ادخ  دزن  دیازفیب  راوخابر  مدرم  لاوما  رب  هک  دیداد  ابر  ناونعب  امش  هک  يدوس  نآ  و   »

؛ دناد یم  نایدوهی  عونمم  تشز و  تاداع  زا  ار  نآ  دعب  هلحرم  رد   

(3)« هنع اوهن  دق  اوبّرلا و  مهذخا  و   »

« .دندوب هدش  یهن  نآ  زا  هکیلاح  رد  ناشنتفرگ  ابر  رطاخ  هب  میدرک ) مارح  نانآ  رب  ار  اه  هزیکاپ  ام   »)

؛ تسا هدش  یهن  ابر ، زا  دعب  هلحرم  رد   و 

(4)« هفعاضم ًافاعضا  اوبّرلا  اولکأتال  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای   »

« .دیروخن ابر  ربارب  دنچ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   »

؛ دناد یم  ادخ  اب  ینمشد  ار  نآ  هلحرم  نیرخآ  رد   و 

(5)« هلوسر هَّللا و  نم  برحب  اونذأف   »

« .دیا هتخادرپ  گنج  هب  شلوسر  ادخ و  اب  دیشکن ) تسد  يراوخابر  زا  رگا   »)
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زا تمـسق  کی  رد  ینید  لیاسم  مامت  ای  دوش  نایب  اجکی  ققحم  ریغ  دارفا  يارب  هلئـسم  کی  داـعبا  ماـمت  دـیابن  شزومآ  رد  نیارباـنب   
.دوش هدروآ  باتک 

خساپ شسرپ و  . 22 

هللا یلص  ربمایپ  تاجاجتحا  لماش  یسربط  موحرم  جاجتحا  نوچمه  ییاه  باتک  هک  تسا  باوج  لاؤس و  غیلبت  ياه  هویـش  زا  یکی   
 . تسا غیلبت  عون  نیا  زا  يا  هنومن  ...و  تائاتفتسا  لّضفم ، دیحوت  تاعجارملا ، عیارشلا ، للع  موصعم ، ناماما  هلآو و  هیلع 

؛ تسا بلطم  نامه  تابثا  فده  هک  دسرپ  یم  بطاخم  زاار  یبلطم  لاؤس  بلاق  رد  غلبم  یهاگ   

(6)« نوتسی ًاقساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمفا   »

108 ص :

.106  / ءارسا ( 562 - 1
.39  / مور ( 563 - 2

.161/ ءاسن ( 564 - 3
.130  / نارمع لآ  ( 565 - 4

.279  / هرقب ( 566 - 5
.18  / هدجس ( 567 - 6
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« .دنتسین ناسکی  ود  نآ  دنربارب ؟ قساف  نمؤم و  ناسنا  ایآ   »

(1)« نوملعی نیّذلا ال  نوملعی و  نیّذلا  يوتسی  له   »

« .دنربارب دنناد  یمن  هک  یناسک  دنناد و  یم  هک  یناسک  ایآ   »

(2)« راّهقلا دحاولا  هَّللا  ما  ریخ  نوقرفتم  بابراء   »

».؟ راهق ياتکی  يادخ  ای  دنرتهب  هدنکارپ  ياه  تب  ایآ   »

ترـضح هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دهاوخ  یم  باوج  دنک و  یم  لاؤس  بطاخم  یهاگ  اما   
؛ دنشاب ناش  يداقتعا  يرکف و  ياهزاین  يوگخساپ  قیرط  نیا  زا  ات  دنتشاد  دیکأت  مدرم  ندرک  لاؤس  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

(3)« ینودقفت نا  لبق  ینولأساف   »

.تسا مزال  اهنآ  تیاعر  هک  دراد  یتاکن  کی  ره  باوج  لاؤس و   

؛ دوشن هدننک  لاؤس  یتحاران  ببس  هک  دشاب  يزیچ  زا  دیاب  لاؤس   

(4)« مکؤست مکلدبت  نا  ءایشا  نع  اولئستال  اونما  نیّذلااهّیا  ای   »

« .دنک یم  تحاران  ار  امش  دوش  راکشآ  امش  يارب  رگا  هک  دینکن  لاؤس  یلیاسم  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   »

؛ درک نایب  ار  رتمهم  لیاسم  دیاب  اهنآ  باوج  رد  هک  دنتسه  ییزج  لیاسم  هب  طوبرم  ای  طبر  یب  اه  لاؤس  یهاگ   

ربکا هنم  هلها  جارخا  مارحلا و  دجـسملا  هب و  رفک  هَّللا و  لیبس  نع  دـص  ریبک و  هیف  لاتق  لق  هیف  لاـتق  مارحلا  رهّـشلا  نع  کـنولأسی   »
(5)« لتقلا نم  ربکا  هنتفلا  هَّللادنع و 

ادـخ و هار  زا  قلخ  نتـشادزاب  یلو  تسا  گرزب  یهانگ  وگب  دـننک  یم  لاؤس  مارح  هام  رد  گنج  هراـبرد  وت  زا  مدرم  ربماـیپ ) يا   »)
رتزیگنا داسف  لـتق  زا  يرگ  هنتف  تسا و  يرتگرزب  هاـنگ  مرح ، لـها  ندرک  نوریب  وا و  هناـخ  ندرک  لاـمیاپ  ادـخ و  هب  ندـیزرو  رفک 

« .تسا

(6)« جّحلا ساّنلل و  تیقاوم  یه  لق  هّلهالا  نع  کنولأسی   »

« .تسا مدرم  تالماعم  جح و  تادابع  تاقوا  نییعت  يارب  هک  وگب  دننک  یم  لاؤس  هام  لاله  هرابرد  وت  زا  ربمایپ ) يا   »)

.تشذگ نآ  رانک  زا  یکریز  اب  دیاب  هک  تسا  هناضرغم  اه  لاؤس  یهاگ   و 
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.دومرف یم  يراددوخ  نداد  خساپ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دیسرپ و  یم  افلخ  هرابرد  ار  ماما  رظن  بترم  يدرم  نیفص  گنج  رد   

.؟ هـچ ینعی  هضاحتـسا  درک  لاؤـس  نارنخـس  زا  اـهرتخد  نداد  تلاـجخ  يارب  يرـسپ  اهرـسپ ، اـهرتخد و  يارب  ینارنخـس  هـسلج  رد   
.داد حیضوت  ار  ادخ  هب  ندرب  هانپ  ینعی  هذاعتسا  هضاحتسا ، باوج  ياج  هب  نارنخس 

109 ص :

.9  / رمز ( 568 - 1
.39  / فسوی ( 569 - 2

هبطخ 93.  / حلاص یحبص  هغالبلا  جهن  ( 570 - 3
.101  / هدئام ( 571 - 4
.217  / هرقب ( 572 - 5
.189  / هرقب ( 573 - 6

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مزال  هدنونش  رد  یگدامآ  داجیا  نداد ، خساپ  زا  لبق   

« اهطورش نم  انا   » هلمج ثیدح  مامتا  زا  دعب  دندوب  هدرک  اضاقت  ناشیا  زا  روباشین  مدرم  هک  یثیدح  نتفگ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   
.دننک ادیپ  یگدامآ  دنوش و  واکجنک  ًالماک  ناگدنونش  ات  .دومرف  ناوراک ، لمحم و  نتفر  ولج  یمک  توکس و  یتدمزا  سپ  ار 

.مناد یمن  دیوگب : تحارص  اب  دیاب  دناد  یمن  ار  خساپ  رگا  تسین و  هانگ  غّلبم  يارب  هلئسم  کی  باوج  نتسنادن   

.مناد یمن  : دومرف .دندرک  یلاؤس  ییابطابط  همالع  زا   

: دومرف هک  میراد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح   

(1)« هحلصی اّمم  رثکا  نیّدلا  نم  هدسفی  ام  ناک  ملع  ریغب  یتفا  نم   »

« .تسوا حالصا  زا  رتشیب  نید  رد  شداسف  دهدب ، اوتف  یهاگآ  ملع و  نودب  هک  یسک   »

: دندومرف یم  تالاؤس  زا  یضعب  خساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیرگنب  نآرق  تایآ  هب   

( مناد یمن   ) (2)« ملعا ال   »

( مناد یمن   ) (3)« يردا نا   »

( تسا نم  راگدرورپ  دزن  نآ  ملع  وگب   ) (4)« ّیبر دنع  اهملع  اّمنا  لق   »

؛ دوش هدافتسا  لاثم  شیامن و  رنه  زا  تسا  مزال  یهاگ  خساپ ، رد   

(5)  ...« ریّطلا نم  هعبرا  ذخف  لاق : یتوملا  ییحت  فیک   »

 ...« ریگب و هدنرپ  ات  راهچ  تفگ : ینک ؟ یم  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ   »

زا ترضح  داتفا و  سامتلا  هب  صخش  نآ  .نیشنب  رونت  لخاد  ورب و  دومرف : .دینک  یمن  مایق  ارچ  درک  لاؤس  هک  یـسک  خساپ  رد  ماما   
.(6) مینک مایق  ات  میرادن  عیطم  دارفا  هک  دوب  هراشا  نیا  تشذگ و  وا 

، متـشاد یعقاو  رای  نادنفـسوگ  هلگ  نیا  دادعت  هب  رگا  دومرف  دعب  میورب و  ارحـص  هب  دومرف  لاؤس  نامه  خـساپ  رد  رگید  ياج  رد  ای   
(7) .دوب سأر  ( 17  ) دش شرامش  .مدرک  یم  مایق 

سپس .رخب و  رینپ  دنتفگ : دنداد و  لوپ  مالغ  هب  خساپ  ياج  هب  ترضح  لالح ؟ ای  تسا  مارح  شندروخ  رینپ  دش  لاؤس  ترـضح  زا   
(. 581) دندروخ ار  نآ  هدننک  لاؤس  اب  هارمه  ترضح ،
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ص 152.  / ج 65 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 581

110 ص :

ص 52.  / ج 1 یفاک ، لوصا  ( 574 - 1
.50  / ماعنا ( 575 - 2
.25  / نج ( 576 - 3

.187  / فارعا ( 577 - 4
.260  / هرقب ( 578 - 5

ص 123.  / ج 47 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 579 - 6
ص 243.  / ج 2 یفاک ، لوصا  ( 580 - 7
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غّلبم فیاظو  - 24

غّلبم فیاظو  غیلبت »  نآرق و 

یلمع غیلبت  يزاسدوخ و  . 1

نادـنچ دـناوت  یمن  اوقت  یب  ناسنا  ِمـالک  دـهاوخ و  یم  كاـپ  ِلد  یهلا ، ياوقت  هب  یتسرد و  یتسار و  هب  مدرم  توعد  هک  اـجنآ  زا   
زا يا  هظحل  دشاب و  هتشاد  ناوارف  شالت  شیوخ ، ِبلق  ياهراگنز  ندودز  يزاسدوخ و  هار  رد  دیاب  غّلبم  دشاب ، هتشاد  مدرم  رب  يرثا 

.دتسیان زاب  شیوخ  یناسنا  لامک  ریسم  رد  تکرح 

.دشابن هدزراگنز  دولآ و  رابغ  شدوخ  هک  دنک  وگزاب  ار  نارگید  بیع  دناوت  یم  ینامز  هنییآ ،  

(1)« مکسفنا نوسنت  ّربلاب و  ساّنلا  نورماتا  : » دیامرف یم  نآرق   

« .دیا هدرک  شومارف  ار  ناتدوخ  دیهد و  یم  روتسد  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ   »

(2)« نولعفتال ام  نولوقت  َِمل  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد   

»؟ دییوگ یم  دیهد ، یمن  ماجنا  ار  هچنآ  ارچ   »

؛ تسا يزاسدوخ  رد  يرثؤم  لماع  يراد  هدنز  بش  تدابع و  هب  هجوت   

(3)« ًادومحم ًاماقم  ّکبر  کثعبی  نا  یسع  کل  هلفان  هب  دّجهتف  لیّللا  نم  و   »

یماقم هب  ار  وت  تراگدرورپ  ات  تسوت ، يارب  یفاضا  هفیظو  کـی  نیا  .ناوخب  زاـمن ) و   ) نآرق زیخرب و  باوخ  زا  ار  بش  زا  یـساپ   »
« .دزیگنارب شیاتس  روخ  رد 

(4)« ًالیترت نآرقلا  ّلتر  و  ًالیلق ...  ّالا  لیّللا  مق   »

« .ناوخب لمأت  تقد و  اب  ار  نآرق  ...زیخرب و  نآ  زا  یمک  زج  هب  ار  بش   »

.دشاب هدش  لزان  وا  رب  لیّللا » مق   » هک دوش  یم  رذناف » مق   » ِبطاخم یسک  يرآ ،  

هب ناهانگ ، تبقاع  زا  سرت  رطاخ  هب  اه  بش  هکنیا  هب  دوش  رهاظ  شدوجو  رد  راذـنا  راثآ  دـیاب  دـنک ، راذـنا  دـهاوخ  یم  هک  یغلبم   
؛ دنک يراز  هیرگ و  ادخ  هاگرد 

(5)« ًالیق موقا  ًاطو و  ّدشا  یه  لیّللا  هئشان  ّنا   »

« .تسا رت  تماقتسا  اب  رتاجرباپ و  هنابش  تدابع )  ) همانرب ًاملسم   »
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لاعتم دـنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .درادرب  مدـق  شیوخ  يزاـسدوخ  هار  رد  دـناوت  یمن  دـشاب ، ناـبلطایند  نیـشنمه  هک  یغلبم   
: دیامرف یم  دهد و  یم  ناتسرپایند  زا  ضارعا  هب  روتسد 

(6)« اینّدلا هویحلا  ّالا  دری  مل  انرکذ و  نع  ّیلوت  نّم  نع  ضرعاف   »

« .نک يرود  دهاوخ  یمن  ییایند  یگدنز  زج  هب  يزیچ  دنادرگ و  یمرب  يور  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  سپ ،  »

؛ دیآ یم  تسدب  حلاص  لمع  نامیا و  هیاس  رد  تیبوبحم  نیا  تسا و  یعامتجا  تیبوبحم  هب  زاین  مالک  ندوب  نیشنلد  يارب   

111 ص :

.44  / هرقب ( 582 - 1

.2  / فص ( 583 - 2
.79  / ءارسا ( 584 - 3
.4  / لمزم ( 585 - 4
.6  / لمزم ( 586 - 5
.29  / مجن ( 587 - 6
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(1)« ًاّدو نمحّرلا  مهل  لعجیس  تاحلاّصلا  اولمع  اونما و  نیذلا  ّنا   »

« .دنکفا یم  اه  لد  رد  ار  اهنآ  تبحم  نامحر  دنوادخ  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک   »

یلضفت دنوادخ  طسوت  نینمؤم  لد  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  نداد  رارق  ماش ، دجسم  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   
.(2) دناد یم  ادخ  يوس  زا 

راتفر و زا  مدرم  تسادـخ و  نید  غیلبت  شلامعا  کت  کت  تسا  هدـش  هکلم  شدوجو  رد  بوخ ، لامعا  هک  يا  هتخاـسدوخ  ناـسنا   
 . تسا رترثؤم  يراتفگ  غیلبت  زا  یلمع  غیلبت  هک  ارچ  دنریگ  یم  سرد  وا  رادرک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(3)« مکتنسلا ریغب  ساّنلا  هاعد  اونوک   »

« .دینک توعد  ادخ  هار  هب  دوخ ) راتفر  لامعا و  اب  ینعی   ) ناتنابز ریغ  اب  ار  مدرم   »

تیبرت میلعت و  . 2 

.تسا هدوب  یهلا  نالوسر  فیاظو  نیرتمهم  نیلوا و  زا  هک  يزیچ  نامه  .تسا  مدرم  میلعت  غلبم ، فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی   

(4)« همکحلا باتکلا و  مهمّلعی  مهسفنا ...  نم  ًالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هَّللا  ّنم  دقل   »

« .دزومایب ار  تمکح  نید و  تاروتسد  نانآ  هب  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  نیب  زا  ار  یلوسر  داهن و  ّتنم  نانمؤم  رب  دنوادخ   »

هب تبسن  یهاگآ  ملع و  اب  مدرم ، اریز  دزومایب  مدرم  هب  دنراد ، اهنآ  ندناشوپ  رد  یعـس  ادخ ، نانمـشد  هک  ار  ینید  قیاقح  دیاب  غلبم   
.دنوش یمن  فارحنا  راچد  یهلا  تاروتسد 

(5)« یلهجب تاّرجت  میناوخ ...« : یم  تاجانم  رد   

(.« مدرک هانگ  و   ) هدرک ادیپ  تأرج  وت  رب  ما  ینادان  رطاخ  هب  ایادخ   »

(6)« نولهجت موق  متنا  لب  : » دنتفگ یم  نیمرجم  هب  مالسلا  مهیلع  ایبنا   و 

« .دیراد رارق  لهج  رد  هک  دیتسه  یموق  امش  هکلب   »

هک تسا  لیلد  نیمه  هب  .دراد  رارق  میلعت  زا  لبق  هلحرم  رد  تیبرت  هکلب  درادن  يدوس  تیبرت  نودب  میلعت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا   
؛ دوش یم  دیکأت  تیبرت  هیکزت و  رب  میلعت  زا  لبق  نآرق ، تایآ  رد  ًالومعم 
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(7)« همکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیّکزی و  هتایا و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  نّیّیمالا  یف  ثعب  يّذلا  وه   »

اهنآ دنک و  توالت  نانآ  رب  ار  دنوادخ  تایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدـناوخن  سرد  مدرم  نیب  رد  هک  تسا  ییادـخ  وا   »
« .دزومایب ناشیا  هب  ار  تمکح  باتک و  تاروتسد  دزاس و  كاپ  ار 

112 ص :

.96  / میرم ( 588 - 1
ص 138.  / ج 45 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 589 - 2

ص 78.  / ج 2 یفاک ، لوصا  ( 590 - 3
.164  / نارمع لآ  ( 591 - 4

.لیمک ياعد   / نانجلا حیتافم  ( 592 - 5
.55  / لمن ( 593 - 6
.2  / هعمج ( 594 - 7
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يربهر تیالو و  غیلبت  . 3 

هدـنهد طخ  زین  یگداوناخ و ...  یگنهرف ، یعامتجا ، یـسایس ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  دـیاب ، هکلب  تسین  راذـنا »  » اـهنت غلبم ، هفیظو   
.تسا يربهر  طخ  ياتسار  رد  هک  دنک  انشآ  ییاهرایعم  اب  ار  مدرم  دیاب  .دشاب و 

.دوب مالسا  يربهر  ِطخ  یفرعم  عقاو  رد  ربهر ،  ناونعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یفرعم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تکرح   
؛ درک یم  يربارب  ترضح  غیلبت  مامت  اب  هک  دوب  مهم  يردقب  و 

(1)« هتلاسر تغّلب  امف  لعفت  مل  نا  ّکبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اّهیا  ای   »

« .يا هدرکن  غیلبت  ار  شیوخ  تلاسر  یناسرن  رگا  هک  ناسرب  مدرم  هب  تسا  هدش  لزان  وت  رب  ادخ  يوس  زا  هچنآ  لوسر ! يا   »

دوخ ناربهر  ار  نارفاک  مدرم ، هاگچیه  ات  دـنک  يرگاشفا  دـیاب  وا  دـنک  یفرعم  مدرم  هب  ار  يربهر  طخ  فلاخم  تاـکرح  دـیاب  غلبم   
؛ دننکن يوریپ  نانآ  زا  دنریگن و 

یش ء»(2) یف  هَّللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی  نم  نینمؤملا و  نود  نم  ءایلوا  نیرفاکلا  نونمؤملا  ذّختی  ال   »

« .تسا عطق  ادخ  اب  شا  هطبار  دنک  نینچ  هک  یسک  دنریگ و  تسود  نانمؤم ، ياجب  ار  نارفاک  دیابن  نمؤم  ياه  ناسنا   »

توغاط اب  هزرابم  . 4 

؛ داهن شیپ  مدق  نوعرف ، اب  هزرابم  يارب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  هنوگنآ  درک ، هزرابم  نایتوغاط  توغاط و  اب  دیاب   

(3)« یغط ّهنا  نوعرف  یلا  بهذا   »

« .تسا هدرک  نایغط  هک  ورب ، نوعرف  يوس  هب  یسوم )! يا   »)

؛ تسا هدوب  یهلا  نالوسر  یمامت  مایپ  توغاط  اب  هزرابم  يرود و  يرآ ،  

(4)« توغاّطلا اوبنتجا  هَّللا و  اودبعا  نا  ًالوسر  هّما  ّلک  یف  انثعب  دقل  و   »

« .دینک يرود  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  هناگی  يادخ  دیوگب : قلخ  هب  ات  میداتسرف  ار  یلوسر  یتما  ره  نایم  رد  انامه   »

؛ دنا هدوب  نآ  ماجنا  هب  رومأم  زین  دوخ  ادتبا ، رد  هک  تسا  يروتسد  نیا   و 

(5)« نیکرشملا نع  ضرعا  رمؤت و  امب  عدصاف   »

« .نک يرود  ناکرشم  زا  ناسرب و  قلخ  هب  يا  هدش  رومأم  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  لوسر )! يا   »)
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113 ص :

.67  / هدئام ( 595 - 1
.28  / نارمع لآ  ( 596 - 2

.24  / هط ( 597 - 3
.36  / لحن ( 598 - 4
.94  / رجح ( 599 - 5
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تافارخ اب  هزرابم  . 5 

؛ دزومایب مدرم  هب  ار  یگدنز  تسرد  هار  دنک و  هزرابم  هعماج  طلغ  ياه  تنس  ای  تافارخ  اب  دیاب  غلبم   

(1)« مهئایعدا جاوزا  یف  جرح  نینمؤملا  یلع  نوکیال  یکل  اهکانجوز   »

نارسمه اب  جاودزا  رد  نانمؤم  يارب  ات  میروآ ، رد  وت  جاودزا  هب  ار  وا  داد ) قالط  ار  شرسمه  وت  هدناوخ  رسپ  نوچ  ام ! لوسر  يا   »)
(.« دوش هتسکش  یلهاج  طلغ  تنس  کی  بیترت  نیدب  دنرادنپن و  هانگ  ار  نآ  و   ) دشابن یجرح  هدناوخرسپ 

هقّلطم رـسمه  اـب  جاودزا  هکنیا  هلمج  زا  تشاد  ار  رـسپ  ماـکحا  ماـمت  هدناوخرـسپ ، اـه ، برع  نیب  رد  هـک  تـسا  حیـضوت  هـب  مزـال   
.نک هزرابم  طلغ  تنس  نیا  اب  دهد  یم  روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  اذل  دنتشادنپ  یم  مارح  ار  هدناوخرسپ 

: هک دهد  یم  روتسد  ذاعم  هب  ادخ  لوسر   

(2)« مالسالا هّنس  ام  ّالا  هّیلهاجلا  رما  تما  و   »

« .تسا هدرک  تنس  مالسا  هک  ار  هچنآ  رگم  ناریمب  ار  ّتیلهاج  ياه  تنس  ذاعم ! يا   »

نارگید هب  مارتحا  . 6 

؛ ناینیشیپ نوچمه  يدارفا  .دهد  ّتیصخش  نانآ  هب  هتشاذگ و  مارتحا  نارگید  هب  دیاب  غلبم   

(3)« یفطصا نیّذلا  هدابع  یلع  مالس  هَّللدمحلا و  لق   »

.دیزگرب ار  نانآ  هک  ...و ) میهاربا ، حون ، نوچمه   ) یناسک شناگدنب ، رب  مالس  تسادخ و  صوصخم  شیاتس  وگب ) لوسر  يا   )

نآ هدنهد  همادا  وا  هک  دنا  هدیـشک  شود  هب  ار  یتلاسر  نامه  زین  ناشیا  اریز  تسا  مزال  نیـشیپ  ناغلبم  هب  نداد  تیـصخش  مارتحا و   
؛ تسا

(4)« ...و نیّدلا  اومیقا  نا  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  انیّصو  ام  کیلا و  انیحوا  يّذلاو  ًاحون  هب  یّصو  ام  نیّدلا  نم  مکل  عرش   »

رب درک و  شرافس  نآ  هب  مه  ار  حون  هک  تسا  یماکحا  قیاقح و  نامه  داد ، رارق  ناناملسم  امش  يارب  دنوادخ  هک  ار  ینییآ  عرش و   »
« .دنراد اپ  هب  ار  ادخ  نید  هک  میدومن  شرافس  مه  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو  ار  نامه  لوسر  يا  وت 

؛ دنک ینابرهم  ناکدوک  هب  دراذگب و  مارتحا  نالاسگرزب  هب  دیاب  غلبم   

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   
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(5)« ریبکلا ّرقو  ریغّصلا و  کلها  نم  محرا   »

114 ص :

.37  / بازحا ( 600 - 1
ص 26. ، / لوقعلا فحت  همجرت  ( 601 - 2

.59  / لمن ( 602 - 3
.13  / يروش ( 603 - 4

ص 70.  / ج 4  / همکحلا نازیم  ( 604 - 5
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تیصخش دوخ  يارب  نالاسگرزب  نوچمه  زین  نانآ  دشر و  لباق  ساسح و  رایسب  ییاه  ناسنا  دنتسه  ناکدوک  مدرم  زا  یمیظع  رـشق   
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  دزیهرپب  نانآ  هب  نیهوت  زا  دهدب و  تیـصخش  نانآ  هب  دنک ، هجوت  میظع  يورین  نیا  هب  دیاب  غلبم  سپ  دنلئاق 

: دومرف هلآو  هیلع 

(1)« ساّنلا ناها  نم  ساّنلا  ّلذا   »

« .دنک تناها  مدرم  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیلذ   »

نانآ تیـصخش  هب  يا  همطل  هک  دوب  بقارم  هشیمه  دز و  یم  ادـص  لیماف )  ) هینک اب  ار  نانآ  ناکدوک  هب  مارتحا  رطاـخب  راوگرزب  نآ   
.ددرگن هدرزآ  ناشحور  دوشن و  دراو 

هللا یلص  ربمایپ  سابل  كدوک  .دیشک  شوغآ  رد  تفرگ و  شا  هیاد  زا  ار  يراوخریـش  لفط  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور   
: دومرف ترـضح  .دش  نایرگ  هک  درک  ادـج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  لفط  يروط  وا  هیاد  لضف  ما  درک و  سیخ  ار  هلآو  هیلع 

فرطرب كدوـک  بلق  زا  ار  شجنر  ترودـک و  راـبغ  دـناوت  یم  زیچ  هـچ  یلو  دـنک  یم  كاـپ  بآ  ارم  ساـبل  شاـب  مارآ  لـضف  ما 
؟(2) دنک

ششزرا هک  دوخ  کچوک  بلق  اب  هک  تسا  يا  ( هدیمهف نیـسح  دمحم   ) هلاس لفط 12  نآ  ام  ربهر  دومرف : هرـس  سدق  ینیمخ  ماما   
تبرـش زین  دوخ  دومن و  مدـهنم  ار  نآ  تخادـنا و  نمـشد  کـنات  ریز  ار  دوخ  کـجنران  اـب  تسا  رتگرزب  اـم  ملق  ناـبز و  اهدـص  زا 

(3) .دیشون تداهش 

تیـصخش دشاب ، یتازایتما  زین  ناملـسم  ریغ  دارفا  رد  رگا  سپ  درادن  ناناملـسم  هب  یـصاصتخا  نارگید  يارب  تیـصخش  ندش  لئاق   
.تسا ناشتیاده  رد  يرثؤم  مدق  نانآ ، هب  نداد 

؛ دهد یم  تیصخش  باتک  لها  زا  یضعب  هب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ   

(4)« کیلا هّدؤی  راطنقب  هنمأت  نا  نم  باتکلا  لها  نم  و   »

« .دننک در  ار  نآ  یهد  تناما  اهنآ  هب  ار  يرایسب  لام  رگا  هک  دنراکتسرد  دح  نآ  هب  ات  نایحیسم )  ) باتک لها  زا  یضعب   »

.دوشن دراو  يا  همطل  وا  تیصخش  هب  ات  تشاذگ  یم  یقاب  تسایر  رب  ار  هلیبق  سیئر  دندروآ  یم  مالسا  هک  یلیابق  رد  ربمایپ   

.(5) تشاذگ یم  مارتحا  تشاد  هنیدم  رد  یتسایر  ًالبق  هک  ذاعم » نب  دعس   » تارظن هب  هنیدم  رد   و 

نافلاخم اب  بسانم  دروخرب  . 7 

اب بسانم  کی ، ره  اب  دناوتب  ات  دشاب  انـشآ  فلاخم  ياه  هورگ  راکفا  عضاوم و  هب  دسانـشب و  ار  مدرم  فلتخم  ياه  هورگ  دیاب  غلبم   
؛ دراد دایز  فلاخم  وا  ًالوا  اریز  .دنک  دروخرب  شراکفا  لاح و 
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(6)  ...« نیمرجملا نم  ًاّودع  یّبن  ّلکل  انلعج  کلذک  و   »

« .میداد رارق  ناراکدب  زا  ینمشد  يربمایپ  ره  يارب  نینچمه  و   »

115 ص :

ص 142.  / ج 75 هیمالسالا ، هبتکملا  پاچ  راونالا ، راحب  ( 605 - 1
ص 111.  / ج 2 یفسلف ، كدوک  ( 606 - 2

ص 60.  / ج 14 رون / هفیحص  ( 607 - 3
.75  / نارمع لآ  ( 608 - 4

ص 273.  / ج 2  / ماشه نبال  هیوبنلاهریسلا  ( 609 - 5
.31  / ناقرف ( 610 - 6
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.دنتسین ناسکی  شنافلاخم  ًایناث   و 

(1)« ...يراصن ّانا  اولاق  نیّذلا  اونما  نیذّلل  هدّوم  مهبرقا  ّندجتل  اوکرشا و  نیّذلا  دوهیلا و  اونما  نیذّلل  هوادع  سّانلا  ّدشا  ّندجتل   »

میتسه یحیـسم  دـنیوگ  یم  هک  ار  اهنآ  یلو  تفای  یهاوخ  ناـنمؤم  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  نمـشد  ار  ناکرـشم  دوهی و  مّلـسم  روطب   »
« .یبای یم  نانمؤم  هب  ناتسود  نیرتکیدزن  دنتسین ، رابکتسا  لها  دراد و  دوجو  هدیرب  ایند  زا  يدارفا  نانآ  نیب  رد  نوچ 

یمارگ لوسر  هب  ندز  هبرـض  يارب  یتـصرف  ره  زا  هک  ادـخ ، نید  هدروخ  مسق  نانمـشد  هب  داـمتعا  مّحرت و  هک  تسا  نشور  ًـالماک   
.تسین لاعتم  دنوادخ  لوبق  دروم  دننک  یم  هدافتسا  شسدقم  ياه  نامرآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

: دنبلط یم  ار  یصاخ  دروخرب  کی  ره  هک  دنتسه  زین  يرگید  ياه  هورگ  مالسا  هدروخ  مسق  نانمشد  زا  ریغ  هب  اّما   

: دومرف دومن و  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  تشاذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دیاب  هک  رازآ ، یب  نافلاخم  - 1 
.(2)« نید یلو  مکنید  مکل  »

« .مدوخ يارب  نم  نید  ناتدوخ و  يارب  امش  نید   »

دنارب دوخ  زا  ار  نانآ  دنتفرن  راب  ریز  هک  یتروص  رد  دناوخب و  قح  يوس  هب  دنک و  راذنا  ار  نانآ  دیاب  غلبم  هک  فرحنم  ناگتـسب  - 2 
نیرخآ ات  هک  میزومآ  یم  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  زا  هک  تسا  يدروخرب  نیا  .دـنک  عطق  نانآ  اـب  ار  دوخ  يدـنواشیوخ  هطبار  و 

: هک دیسر  یحو  سپس  درک و  توعد  قح  هب  ار  شفرحنم  دنزرف  تاظحل 

(3)« حلاص ریغ  لمع  ّهنا  کلها  نم  سیل  ّهنا  حون  ای   »

« .تسا هتسیاشان  یلمع  ار  وا  اریز  تسین  وت  لها  وتدنزرف ، حون ! يا   »

اب تسا و  دایز  رایسب  اهنیا  ررض  اریز  دنک  یم  دروخرب  تّدش  اب  زین  هورگ  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  .دنا  هدش  فلاخم  هک  یناراداوه  - 3 
؛ دننک یم  فیعضت  زین  ار  رگید  نانمؤم  هیحور  ادخ  نید  زا  ندنادرگ  يور 

(4)« هرخالا اینّدلا و  یف  مهلامعا  تطبح  کئلواف  رفاک  وه  تمیف و  هنید  نع  مکنم  ددتری  نم  و   »

« .دوش یم  دوبان  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  ناشیا  سپ  .تسا  رفاک  هکیلاح  رد  دریمب  ددرگرب و  شنید  زا  هک  امش  زا  یسک  و   »

اه و بیع  یـسولپاچ  رطاخب  دـننک و  یم  درـسلد  یبالقنا  ياه  تکرح  رد  ار  غلبم  هشیمه  سرت ، رطاخب  هک  ّقلمتم  وسرت و  دارفا  - 4 
: دیامرف یم  دنک و  یم  نشور  هورگ  نیا  لباقم  رد  ار  غلبم  هفیظو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنهد  یمن  رکذت  ار  وا  صقاون 

.نارب دوخ  زا  ار  قلمتم  دارفا  نکن و  تروشم  اهوسرت  اب   

116 ص :
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.82  / هدئام ( 611 - 1
.6  / نورفاک ( 612 - 2

.46  / دوه ( 613 - 3
.217  / هرقب ( 614 - 4
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: دومرف یم  تشز  تفص  نیا  هب  نداد  هجوت  يارب  راوگرزب  نآ   

.دینزن فرح  هاش  لثم  نم  اب   

.دیهد رکذت  دیسر  ناتنهذ  هب  هچ  ره   

دیودن نم  بسا  لابند  هدایپ   

.دیزابن ار  دوخ  ناگدرب  یضعب  دننام   و 

هنحص رد  روضح  . 8 

دنک ادتقا  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هب  دیاب  غلبم  .تسا  لمع  نخس  هناوتشپ  اریز  درادن  ینادنچ  رمث  غیلبت  رد  نخس  زا  هدافتـسا  اهنت   
، زج هب  ار ، اه  تب  یمامت  هناختب ، هب  ندش  دراو  اب  تفرگ و  شود  هب  ربت  هکلب  درکن  مایق  یتسرپ  تب  رفک و  دض  رب  نخـس ، اب  اهنت  هک 

.درب نیب  زا  گرزب  تب 

(1)« نوعجری هیلا  مهّلعل  مهل  ًاریبک  ّالا  ًاذاذج  مهلعجف   »

.دننک عوجر  وا  هب  تیاکـش ) ماقم  رد   ) ات تسکـش  مهرد  گرزب  تب  زج  هب  ار  اه  تب  همه  هناختب ) هب  ندـش  دراو  زا  سپ  میهاربا   »)
(« دنوش هناگی  يادخ  هجوتم  باوج  زا  شندید  زجاع  اب  (و 

لاوحا عاضوا و  زا  غلبم  هک  دوش  یم  ببس  عامتجا  ياه  هنحص  زا  ندوب  رود  .دوب  ادخ  ِنید  غلبم  ناوت  یمن  اوزنا ، ینیشن و  هشوگ  اب   
.دشاب هتشاد  يدایز  قیفوت  دناوت  یمن  هعماج ، لیاسم  زا  هاگآان  غلبم  دوشن و  هاگآ 

؛ دنک يراکمه  مدرم  اب  بوخ  ياهراک  رد  فلتخم ، ياه  هنیمز  رد  دیاب  غلبم  نیاربانب   

(2)« ناودعلا مثالا و  یلع  اونواعت  يوقّتلاو و ال  ّربلا  یلع  اونواعت  و   »

« .دیزیهرپب يراکمتس  هانگ و  رد  يراکمه  زا  دینک و  کمک  رگیدکی  هب  اوقت  يراکوکین و  رد  دیاب  امش   »

مدرم ياهرازآ  نآ و  ياه  یتخـس  تارطخ و  تالکـشم ، غیلبت ، ناکم  نامز و  نیارباـنب  تسا  مدرم  هب  تمدـخ  رکف  هب  هشیمه  غلبم   
نوعرف موق  زا  رارف  لاح  رد  یتح  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  هنوگنامه  .دراد  زاب  هفیظو  ماجنا  زا  يا  هظحل  ار  وا  دناوت  یمن  ...و 

نادرم اـب  هارمه  دـندوبن  لـیام  اـیح  رطاـخ  هب  هک  ینارتـخد  .درک  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  تفر و  بیعـش  ترـضح  نارتـخد  کـمک  هب 
؛ دننک باریس  بآ  همشچ  زا  ار  دوخ  نادنفسوگ 

(3)  .... « امهل یقسف  ریبک  خیش  انوبا  ءاعّرلا و  ردصی  یّتح  یقسنال  اتلاق  امکبطخ  ام  لاق   »... 

ار ناشنادنفـسوگ  ناناپوچ  ات  میرظتنم  دـنداد  خـساپ  تسیچ ؟ ناتّمهم  راک  دـینک و  یم  هچ  اـجنیا  نارتخد )  ) امـش تفگ  یـسوم )  »)
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« .درک باریس  ار  ناشنادنفسوگ  یسوم  سپ  .تسا  هدروخلاس  يریپ  ام ، ردپ  میهد و  بآ  نادنفسوگ  هب  مه  ام  ات  دننک  باریس 

117 ص :

.58  / ءایبنا ( 615 - 1
.2  / هدئام ( 616 - 2

.23  / صصق ( 617 - 3
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یعرش ماکحا  یمالسا و  مولع  اب  ییانشآ  . 9 

هب ماکحا  نیا  اب  دیاب  غلبم  تسا ، لالح  مارح و  نوچمه  یعرف ، ماکحا  مالسا ، سدقم  ِنید  تاروتسد  زا  یمهم  تمـسق  هک  اجنآ  زا   
هک دنک  يراددوخ  ینیقی  ریغ  خساپ  زا  دناد ، یمن  ار  یعرش  هلئسم  کی  حیحص  خساپ  هک  یتروص  رد  دشاب و  هتشاد  ییانـشآ  یبوخ 

: تسا هدومرف  یهن  لمع  نیا  زا  گرزب  دنوادخ 

بذکلا ال هَّللا  یلع  نورتفی  نیذـّلا  ّنا  بذـکلا  هَّللا  یلع  اورتفتل  مارح  اذـه  لالح و  اذـه  بذـکلا  مکتنـسلا  فصت  امل  اولوقت  و ال   »
(1)« نوحلفی

هب هک  یناسک  دیدنبب ، ارتفا  ادخ  رب  ات  مارح ،  نآ  تسا و  لالح  نیا  دییوگن  دنکیم ، فیـصوت  امـش  ياه  نابز  هک  یغورد  رطاخ  هب   »
« .دش دنهاوخن  راگتسر  دندنب  یم  غورد  ادخ 

رد هابتـشا  زا  دیاب  هدـننک  لاؤس  صخـش  ناکما ، تروص  رد  دوش ، هتفگ  مدرم  هب  هابتـشا  روطب  یعرـش  يا  هلئـسم  هک  یتروص  رد   و 
.دنک یم  مهارف  هدنیوگ  يارب  ار  یتالکشم  يدراوم  رد  نیا ، هک   (2) دیآ

تسا و دهتجم  دوخ ، هک  یتروص  رد  دننک  یم  دیلقت  نآ  زا  مدرم  هک  دیوگب  ار  يدـیلقت  عجرم  ياوتف  یعرـش  لیاسم  رد  دـیاب  غلبم   
مزال یعرش ، ماکحا  یعقاو  ِدودح  نتفگ  .دنـشاب  وا  دّلقم  نابطاخم ، هکنیا  رگم  دیوگب  ار  دوخ  ياوتف  رظن و  دناوت  یمن  اوتف ، بحاص 

.دنوشن طیرفت  طارفا و  راچد  لیاسم  نیا  رد  مدرم  ات  تسا 

ماجنا يارب  دیاب  هشیمه  غلبم  هک  تسا  يروما  زا  ّتیم و ...  رب  زامن  نیقلت و  نفد ، نفک و  نوچمه  یعرـش  لیاسم  اب  یلمع  ییانـشآ   
.دشاب هتشاد  یگدامآ  اهنآ ،

، مولع نیا  دراد و  دوجو  یهلا  فراـعم  و  ...و )  داـصتقا  یـسانش ، هعماـج  یـسانشناور ،  ) یناـسنا مولع  نیب  هک  یتّیخنـس  هب  هجوت  اـب   
هعماج مدرم و  ناور  حور و  اب  وا  راک  رـس و  اریز  تسا  مزال  غلبم  يارب  اـهنآ  تخانـش  دـننک ، یم  نشور  ار  یعرـش  ماـکحا  عوضوم 
.دـبلط یم  ار  داصتقا  ملع  لیاسم  يداصتقا و  ینابم  اب  ییانـشآ  ...و  هعراُزم  هبراـضُم ، نوچمه  یلیاـسم  نییبت  غیلبت و  تسا و  یناـسنا 

، زرا همیب ، کناب ، نوچمه  يدیدج  لیاسم  هک  هزورما  ًاصوصخ 

.دوش نایب  مدرم  يارب  اهنآ  یعرش  ماکحا  دیاب  هک  تسا  حرطم  هعماج  رد  و ...  ضراوع ، تایلام ، هجدوب ، ینارگ ، مروت ،

.تسا ترورض  کی  قالخاو  نایدا  ثیدح ، خیرات ، ریسفت ، مالک ، هقف ، ملع  هب  غلبم  زاین  یلک  روطب   

، شا یغیلبت  طیحم  رد  هک  ییاهزیچ  اب  غلبم  تسا  بوخ  تسا .  مدرم  بذـج  رد  رثؤم  یلماع  رین  فلتخم  نونف  اـب  رـصتخم  ییانـشآ   
.دشابن هناگیب  دنیآ  یم  باسح  هب  زایتما 

تاحالطصا اب  انشآ  ییوجشناد ، ياهطیحم  رد  .یبدا  يا  هلاقم  نتشون  رب  رداق  نابیدا ، عمج  رد  رعش ، اب  يانشآ  نارعاش ، عامتجا  رد   
؛ دناوخب ادخ  نید  هب  ار  مدرم  دناوتب  فلتخم  ياه  هار  زا  ات  دشاب  فیرح  نف  همه  یغلبم  مالک  کی  رد  و  یملع و ... 
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118 ص :

.116  / لحن ( 618 - 1
هلئسم 13. هرس /) سدق   ) ینیمخ ماما  هیلمع  هلاسر  ( 619 - 2
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(1)« نسحا یه  یّتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملاو  همکحلاب  ّکبر  لیبس  یلا  عدا   »

، تسا رتوکین  هک  یقیرط  هب  نانآ  اب  ناوخب و  تراگدرورپ  يوس  هب  وکین  زردـنا  دـنپ و  ناهرب و  تمکح و  اب  ار  قلخ  لوسر ) يا   »)
« .نک هرظانم 

؛ درک توعد  مالسا  هب  ار  یناولهپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

دوب هدش  ناولهپ  بجعت  ببس  هک  دز  نیمز  هب  ار  وا  راب  ود  تفرگ و  یتشک  وا  اب  ترـضح  .مریذپ  یم  دشاب  قح  رگا  تفگ : ناولهپ   
.(2) درواین نامیا  مه  زاب  یلو 

، یـضایر يرامعم ، رد  هک  دوب  نونفوذ  ياملع  زا  ییاهب ) خیـش  هب  فورعم   ) یلماع نیدـلاءاهب  خیـش  موحرم  مالـسا ، ياملع  نیب  رد   
(3)  . تسا هدوب  صصختم   ... يرادمتسایس و رحس ، رعش ، هقف ،

ون لسن  هب  هجوت  . 10 

مالسلا هیلع  یسیع  ترـضح  هک  هنوگنامه  .دسانـشب  ار  اهورین  نیا  دیاب  غلبم  تسا و  مزال  دنراد  غیلبت  تیلباق  هک  ییاهورین  یـسررب   
: دومرف دوب و  اهورین  نیا  تخانش  یپ  رد 

(4)« هَّللا راصنا  نحن  نویراوحلا  لاق  هَّللا  یلا  يراصنا  نم   »

« .مییادخ نید  ناگدننک  يرای  ام  دنتفگ : نّویراوح  دنک ؟ يرای  ار  ادخ  نید  نم  اب  هک  تسیک   »

: دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   

« .مشاب نیملسم  رامآ  نایرج  رد  هظحل  ره  ات  دینک  ربخ  ارم  تفر  ایند  زا  ای  دش  دلوتم  سک  ره   »

.دنشاب هاگآ  لیاسم  نیا  زا  هک  تسا  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  هفیظو  هلب ،  

یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  .دـنراد  يرتشیب  تیمها  ناوجون  ناوج و  رـشق  ون و  لسن  دـنراد  غیلبت  تیلباق  هک  ییاـهورین  نیب  زا   
: دیامرف

(5)« ٍریخ ّلک  یلا  عرسا  مّهناف  ثادحالاب  کیلع   »

« .دنروآ یم  يور  یبوخ  ره  هب  رتعیرس  نانآ  اریز  نک  هجوت  ناناوجون  هب   »

؛ دنا هدیشخرد  یبوخ  هب  هک  میراد  غارس  يا  هنومن  ناناوج  خیرات ، ِلوط  رد   

.(6) دروآ نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یگلاس  نس 10  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   
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تیبرت يارب  دش  تداهش  هب  رـضاح  ادخ  نامرف  ربارب  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  مانب  یناوجون  میلـست  نامیا و  تفرعم و  نآرق   
(7) .دنک یم  لقن  خیرات  لوط  رد  رشب  لسن 

مان هب  یناوجون  قح ، نارادـفرط  ندوب  مک  دوجو  اب  هک  میناوخ  یم  دـندوب  لـطاب  قح و  ناربهر  هک  تولاـج  تولاـط و  ناتـساد  رد   
رفک رادمدرس  تولاج  نامیا ، تردق  اب  تساخرب و  اهنآ  نایم  زا  مالسلا  هیلع  دواد 

119 ص :

.125  / لحن ( 620 - 1
ص 178. ج 16 /  (، ءافولاهسسوم  ) توریب پاچ  راونالا ، راحب  ( 621 - 2

ص 234.  / ینباکنت دمحم  ازریم  ءاملعلا  صصق  ( 622 - 3
.14  / فص ( 623 - 4

ص 236.  / ج 23 ءافولاهسسؤم ،)  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 624 - 5
مهن هجو  مالسلا ، هیلع  یلع  لیاضف  رد  لامالا /  یهتنم  ( 625 - 6

.48  / ص ( 626 - 7
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؛ دناسر يربمایپ  ماقم  هب  ار  ناوجون  نیا  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدرک  ینادردق  تعاجش  تماهش و  نیا  زا  نآرق  .تشک  ار  نامز  نآ 

(1)« کلملا هَّللا  هاتاف  تولاج  دواد  لتق  و   »

وا زا  تعاطا  هب  رومأم  شیرق  ناگرزب  مامت  دش و  گنج  هدنامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  هب  دوب  هلاس  یناوج 18  هک  هماسا   
.(2) دندش

یلـص ادخ  لوسر  ترجه  دورو و  يارب  ار  هنیمز  تفر و  هنیدم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یگدنیامن  هب  هک  یناوج  بعـصم »  »
(3) .درک اپرب  ار  تعامج  زامن  نیلوا  دش و  هنیدم  رد  مالسا  راذگناینب  دروآ ، مهارف  هلآو  هیلع  هللا 

مرادن و غارـس  وت  زا  رتهب  نم  دومرف : (4) و  داد رارق  هکم  رادـنامرف  ار  باّتَع »  » مانب هلاس  یناوج 21  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   
.تسا رترب  نس ، ِیمک  اب  وا  تسین  نس  هب  لامک  دومرف : مدرم  تاضارتعا  خساپ  رد 

زا يرایسب  .دندیگنج و  یم  ناشیا  اب  ههبج  رد  دنداد و  یم  لیکشت  ناناوج  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  زا  يرایـسب   
هورگ نیا  طیارش  هیحور و  دیاب  غلبم  .دندوب  ناناوج  یقارع  ياهورین  دض  رب  ناریا  سدقم  روشک  رد  گنج  ياه  ههبج  نادرم  روالد 

.دشاب هتشاد  بسانم  يدروخرب  نانآ  اب  دناوتب  ات  دسانشب  یبوخ  هب  ار 

ناوج نیاربانب  تسا ، راگزاس  رثاکت »  » اب ریپ  و  رخافت ،»  » اـب لاـسنایم  تنیز ،» » اـب ناوج  بعل ،»  » اـب ناوجون  وهل ،»  » اـب كدوک  هیحور   
هدافتسا نآرق  هیآ  زا  اه  تلاح  نیا  .دنک  وگتفگ  وا  اب  هیحور  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  غلبم  دراد و  تسود  ار  یـشوپ  کیـش  يرطف  روطب 

: دوش یم 

(5)« دالوالا لاومالا و  یف  رثاکت  مکنیب و  رخافت  هنیز و  وهل و  بعل و  ایندلا  هویحلا  امنا   »

؛ تسا رتشیب  وا  رد  لامک  يوس  هب  تکرح  قح و  شریذپ  هنیمز  رت و  قیقر  ریپ  بلق  زا  ناوج  بلق  هک  دنادب  دیاب  غلبم   

(6)« خیّشلا بلق  نم  ّقرا  ّباّشلا  بلق  ّنا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

هیلع یلع  ترـضح  لیلد  نیمه  هب  .تسا  رتدایز  زین  اهنآ  فارحنا  لامتحا  تسا ، دایز  ناناوج  رد  قح  شریذـپ  هنیمز  هک  هنوگناـمه   
؛ دنوش همیب  یفارحنا  راکفا  ربارب  رد  ات  دیزومایب  ار  یمالسا  فراعم  مولع و  دوخ  نادنزرف  هب  هک  دهد  یم  روتسد  مالسلا 

(7)« اهیأرب هئجرملا  مهیلع  بلغت  هب ال  هَّللا  مهعفنی  ام  انملع  نم  مکنایبص  اومّلع   »

120 ص :

.251  / هرقب ( 627 - 1
ص 466.  / ج 22 (، ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  راونالاراحب ، ( 628 - 2

غیلبت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_120_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_120_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_120_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_120_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_120_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/195/AKS BARNAMEH/#content_note_120_7
http://www.ghaemiyeh.com


ص 407.  / ج 1 تیدبا ، غورف  ( 629 - 3
ص 83.  / ج 4  / ماشه نبال  هیوبنلاهریسلا  ( 630 - 4

.20  / دیدح ( 631 - 5
ص 349.  / ج 1 ثیدحلا ، ( 632 - 6

ص 197. ج 15 / هیمالسالاهبتکملا ، هعیشلا ، لئاسو  ( 633 - 7
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دنوادخ زا  دادمتسا  . 11 

دراد قرف  نارگید  هاـنگ  اـب  شهاـنگ  .تسا  مدرم  رظن  ریز  شیاـهراک  ماـمت  تـسا ، نـید  مالـسا و  هـب  بوـسنم  غـلبم ، هـک  اـجنآ  زا   
رگید نانز  ربارب  ود  شهانگ  امـش  فالخ  لمع  دـییادخ  لوسر  هداوناـخ  نوچ  دـیامرف : یم  ربماـیپ  ناـنز  هب  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه 
ماجنا رد  .دـیوجب  کمک  وا  زا  دربب و  هانپ  ادـخ  هب  تارطخ  زا  ندـنام  ملاس  رطاخب  دـشاب و  بظاوم  ًالماک  دـیاب  غلبم  نیارباـنب  .تسا 

نارگید زا  رتمک  دنک و  تقد  ندز  فرح  رد  .دشاب  دیقم  یهلا  ياهروتسد 

.دنکب ار  مدرم  لاح  تاعارم  ندروخ  اذغ  رد  .دنک  یخوش 

هک دنک  تقد  يداصتقا  یعامتجا ، یـسایس ، ِتکرح  هنوگ  ره  تراجت و  راک و  ناتـسود ، اه ، ینامهم  بکرم ، سابل ، نامتخاس ، رد   
اب مدرم  رکف  دیاب  دنک  راک  مدرم  رکف  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .دنکن  جراخ  دوخ  ّيز  زاار  وا  دشابن و  مالـسا  غلبم  کی  نأش  فالخ 

.دشاب قفاوم  وا 

.دنک همیب  گرزب  يادخ  دزن  ار  شدوخ  یعقاو  هذاعتسا  هقدص و  نداد  یسرکلا ، هیآ  ندناوخو  اعد  اب  غیلبت  زا  لبق  دیاب  غلبم   

رفن دنچ  رگا  دـنکن  ینارنخـس  تسا  هدرکن  هعلاطم  رگا  .دـنکن  لطعم  یفاب  فرح  اب  ار  مدرم  دـش  مامت  غیلبت  لاح  رد  وا  بلاطم  رگا   
هیحور تیوقت  عونت و  يارب  دشاب  هتشادن  يزومآدب  هک  ییاه  هفیطل  نایب  دنک  هاتوک  رایسب  ار  دوخ  همانرب  دنا ، هتشاد  همانرب  وا  زا  لبق 

 . دشاب هدرک  یتحارتسا  غیلبت  زا  لبق  تسا  مزال  .تسا و  بوخ  مدرم 

لماش دنوادخ  تیانع  فطل و  هکنیا  رگم  دوش  یمن  یلمع  نتخومآ ، اب  اهنت  دش  حرطم  باتک  نیا  رد  هک  یلیاسم  مامت  دراوم و  نیا   
.تسین رسیم  اتکی  قلاخ  نآ  هاگرد  زا  دادمتسا  زجب  تمحر  فطل و  نیا  دوش و  غلبم  لاح 

غلبم هب  ییاهرادشه  - 25

غلبم هب  ییاهرادشه  غیلبت »  نآرق و 

یبلط يرترب  ایند و  زا  زیهرپ  . 1 

.تسا هلیـسو  ایند  دیـشابن ، ایند  هدنب  مدرم ! يا  دـیوگب : مدرم  هب  دـناوت  یم  ایآ  هدـش ، قرغ  تایدام  رد  تسا و  بلط  ایند  هک  یغلبم   
...و دیشورفن ؟ ایند  هب  ار  ادخ  .تسین  ندنام  ياج  ایند 

: تفگ دنهاوخن  مدرم  ایآ   

(1)« باتکلا نولتت  متنا  مکسفنا و  نوسنت  ّربلاب و  سانلا  نورماتا   »

»؟ دینک یم  توالت  ار  باتک  هکیلاح  رد  دیرب  یم  دای  زا  دوخ  دینک و  یم  رما  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ   »
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121 ص :

.43  / هرقب ( 634 - 1
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؛ دشابن ناشلد  رد  ایند  ّبح  هک  دننک  یهن  یبلط  ایند  زا  ار  مدرم  دنناوت  یم  یناسک   

اوتوا نیذـّلا  لاق  میظع و  ّظح  وذـل  ّهنا  نوراق  یتوا  ام  لثم  انل  تیلای  اینّدـلا  هویحلا  نودـیری  نیذـّلا  لاـق  هتنیز  یف  هموق  یلع  جرخف   »
(1)« ...ًاحلاص لمع  نما و  نمل  ریخ  هَّللا  باوث  مکلیو  ملعلا 

زا هک  هدش  هداد  نوراق  هب  ایند  لام  زا  هک  ردقنامه  شاک  يا  دنتفگ : بلطایند  مدرم  .دـش  رهاظ  دوخ  موق  رب  شرویز  اب  نوراق  سپ   »
ایند نآ  هب   ) دوب هدـش  هداد  تفرعم  ملع و  ماقم  نانآ  هب  هک  یناسک  دـش و  یم  اطع  مه  ام  هب  تسا  رادروخرب  يراشرـس  ياـه  تمعن 

هزور ود  ییاراد  نیا  زا   ) تسا هداد  ماجنا  حـلاص  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یـسک  يارب  ادـخ  باوث  امـش  رب  ياو  دـنتفگ : ناتـسرپ )
« .تسا رتهب  نوراق )

هک تسا  هداد  رارق  یناسک  صوصخم  ار  يدبا  تشهب  ینعی  ترخآ  هناخ  لاعتم  دنوادخ  اریز  دـنک  زیهرپ  یبلط  يرترب  زا  دـیاب  غلبم   
.دننک یمن  داسف  یشکرس و  نیمز  رد  دنتسین و  ربکتسم 

(2)« نیّقتملل هبقاعلا  ًاداسف و  ضرالا و ال  یف  اّولع  نودیری  نیذّلل ال  اهلعجن  هرخالا  راّدلا  کلت   »

هک دـنوادخ  روتـسد  فـالخ  رب  تسا و  نیبدوخ  روحم و  دوـخ  .تسین  لـئاق  نارگید  يارب  یـشزرا  دـشاب  بلط  يرترب  هک  یناـسنا   
: دومرف

.دنک یم  یهجوت  یب  اهنآ  هب  نک » تروشم  مدرم  اباهراک  رد   » (3)« رمالا یف  مهرواش  و   »

لمع ملع و  نودب  نخس  زا  زیهرپ  . 2 

: هک دیوگب  نخس  يا  هنوگب  دیاب  غلبم  تسین ، بولطم  ینخس  ره  یلو  .دیوگب  نخس  دیاب  غلبم  هک  تسا  نشور  ًالماک   

: اریز .دشابن  اوتحم  یب  یلو  ابیز   

(4)« ...ًارورغ لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مهضعب  یحوی  ّنجلا  سنالا و  نیطایش   »

« .دننک راهظا  بیرف  رهاظ  هتسارآ  نانخس  رگید ، ضعب  اب  اهنآ  زا  یضعب  نج  سنا و  ياه  ناطیش   »

یم لاعتم  دنوادخ  اریز  دوش  هاگآ  اهنآ  هب  تبـسن  دنک و  یـسررب  یلبق  هعلاطم  اب  ار  نخـس  فلتخم  بناوج  ینعی  .دشابن  هعلاطم  یب   
: دیامرف

(5)« ًالوؤسم هنع  ناک  کئلوا  ّلک  داؤفلا  رصبلا و  عمّسلا و  ّنا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال   »

« .دنلوئسم همه  لد  شوگ و  مشچ و  هک  نکم  لابند  يرادن  یهاگآ  نآ  هب  تبسن  هک  ار  هچنآ  ناسنا )! يا   »)

؛ تسا یگرزب  هانگ  ادخ  دزن  یهاگآ  نودب  نخس  هک  دشابن  ملع  نودب   
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(6)« میظع هَّللادنع  وه  ًانّیه و  هنوبسحت  ملع و  هب  مکل  سیل  ام  مکهاوفاب  نولوقت  و   »

122 ص :

.79،80  / صصق ( 635 - 1
.83  / صصق ( 636 - 2

.159  / نارمع لآ  ( 637 - 3
.112  / ماعنا ( 638 - 4
.36  / ءارسا ( 639 - 5

.15  / رون ( 640 - 6
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ادخ دزن  هک  یتروص  رد  دیرادنپ  یم  کچوک  لهس و  ار  راک  دیرادن و  ملع  نآ  هب  هک  دییوگ  یم  ناتیاه  نابز  اب  ار  يزیچ  امـش  و   »
« .تسا گرزب  رایسب 

؛ درک یم  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  .دناوخب  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  لماک  شنیب  اب  دیاب  غلبم   

(1)« ینعّبتا نم  انا و  هریصب  یلع  هَّللا  یلا  اوعدا   »

« .میناوخ یم  ادخ  يوس  هب  تریصب  اب  ار  قلخ  مناوریپ ، نم و   »

؛ دنک یمن  يرثا  اه  بلق  رد  شیاه  هظعوم  لمع ، یب  یلو  هاگآ ، غلبم  هک  دشابن  لمع  نودب   و 

(2)« بولقلا نع  هتظعوم  ّتلز  هملعب  لمعی  مل  اذا  ملاعلا  ّنا   »

؛ دوش یم  شنزرس  دوخ  ملع  هب  ندرکن  لمع  رطاخ  هب   و 

.(3)« نولعفت ام ال  نولوقت  مل   »

»!؟ دینک یم  يراج  نابز  رب  دیهد  یمن  ماجنا  هچنآ  ارچ   »

(4)« مکسفنا نوسنت  ّربلاب و  ساّنلا  نورماتا   »

»!؟ دینک یم  شومارف  ار  دوخ  دینک و  یم  رما  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ   »

؛ دروآ یم  بضغ  مشخ و  هب  ار  دنوادخ  تخس  نتفگ ، نخس  هنوگ  نیا   

(5)« نولعفت الام  اولوقت  نا  هَّللادنع  ًاتقم  ربک   »

؛ دهد یم  لّزنت  رامح ، دح  ات  ار  لمع  یب  ملاع  ماقم   و 

(6)« ًارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  هارّوتلا  اولّمح  نیّذلا  لثم   »

رب ییاه  باتک  هک  دنـشاب  یم  یغُالا  دـننامه  دـندرک  لمع  ار  نآ  فالخ  سپـس  دـندرک  لمحت  ار  تاروت  ملع  هک  یناسک  فصو   »
« .دنک یم  لمح  تشپ 

طاقتلا فیرحت و  تعدب ، زا  زیهرپ  . 3 

رد صـصختم  نادنمـشناد  ار ، تاروتـسد  نیا  هک  دراد  روتـسد  رایعم و  اه ، هنیمز  همه  رد  تسا و  یلماک  نید  مالـسا ، سدـقم  نید   
.دننک یم  نشور  مدرم  يارب  تنس  باتک و  زا  هدافتسا  اب  طیارشلا ، عماج  نیدهتجم  ینعی  نید ،
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مارح یلمع  شلوـسر  ادـخ و  هب  نتـسب  غورد  هک  دـنکن  لـخاد  نید ،  رد  ار  ینید  ریغ  یبـلطم  هـک  دـنک  تـقد  دـیاب  غـلبم  نیارباـنب   
.(7) تسا

؛ تسا منهج  شتآ  شیاج  يأر ، هب  هدننک  ریسفت  هک  دنکن  ریسفت  دوخ  هشیدنا  يأر و  اب  ار  نآرق  تایآ  هک  دنک  تقد  دیاب   

غورد دنوادخ  رب  قیقحت  هب  دنک ، ریسفت  شیوخ  يأر  اب  ار  نآرق  هک  یسک   » (8)« بذکلا هَّللا  یلع  يرتفا  دقف  هیأرب  نارقلا  رّسف  نم   »
« .تسا هتسب 

123 ص :

.108  / فسوی ( 641 - 1
ص 44. ج 1 /  یفاک ، لوصا  ( 642 - 2

.2  / فص ( 643 - 3

.44  / هرقب ( 644 - 4

.3  / فص ( 645 - 5
.5  / هعمج ( 646 - 6

.هعامجلا ماما  طئارش  یف  لوقلا  ص 274، ج 1 /  هلیسولاریرحت ، ( 647 - 7
ص 227  / ج 36 (، ءافولاهسسؤم  ) توریب پاچ  ، اونالاراحب ( 648 - 8
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؛ تسین ناما  رد  تمایق  زور  باذع  زا  دهد  رییغت  سوه  يوه و  ساسا  رب  ار  ادخ  نانخس  هک  یسک   

نا یـسفن  ءاقلت  نم  هلّدبا  نا  یل  نوکی  ام  لق  هلّدب  وا  اذه  ریغ  نارقب  تئا  انءاقل  نوجری  نیذـّلا ال  لاق  تانّیب  انتایا  مهیلع  یلتت  اذا  و   »
(1)« میظع موی  باذع  ّیبر  تیصع  نا  فاخا  ّینا  ّیلا  یحوی  ام  ّالا  عّبتا 

یم لوسر ) هب   ) دـنرادن ار  تمایق ) زور   ) ام تاـقالم  دـیما  هک  یناـسک  دوش  یم  هدـناوخ  اـهنآ  رب  اـم  نشور  تاـیآ  هک  یماـگنه  و   »
رب هک  يزیچ  زا  طقف  .مهد  رییغت  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  هک  مرادن  قح  نم  وگب  .نک  لیدبت  ار  نآ  ای  روایب و  نیا  زا  ریغ  ینآرق  دـنیوگ ،

« .مسرت یم  تمایق )  ) گرزب زور  تازاجم  زا  منک ، ینامرفان  ار  مراگدرورپ  رگا  نم  .منک  یم  يوریپ  دوش ، یم  یحو  نم 

؛ تسا قیاقح  فیرحت  ادخ ، نانمشد  تایصوصخ  زا  یکی   

(2)« نوملعی مه  بذکلا و  هَّللا  یلع  نولوقی  لیبس و  نّیّیمالا  یف  انیلع  سیل  اولاق   »

هکیلاح رد  دنهدن  تبـسن  ادخ  هب  غورد  هب  ار  نخـس  نیا  درادن  یلاکـشا  ریغ ) لام  ندروخ  تاروت  باتک  ناوریپ   ) ام يارب  دـنتفگ :  »
« .دنهاگآ

دنع نم  وه  ام  هَّللا و  دـنع  نم  وه  نولوقی  باتکلا و  نم  وه  ام  باتکلا و  نم  هوبـسحتل  باـتکلاب  مهتنـسلا  نوؤلی  ًاـقیرفل  مهنم  ّنا  و   »
(3)« نوملعی مه  بذکلا و  هَّللا  یلع  نولوقی  هَّللا و 

یم ار  هچنآ   ) دینک نامگ  هک  دنچیپ  یم  نانچ  ار  دوخ  نابز  ادـخ )  ) باتک توالت  ماگنه  هک  دنتـسه  یناسک  دوهی )  ) اهنآ نایم  رد   »
زا هکنیا  اب  تسادـخ  فرط  زا  نآ  دـنیوگ : یم  ًاحیرـص ) یتح   ) تسین ادـخ )  ) باتک زا  هکیلاح  رد  تسا  ادـخ )  ) باـتک زا  دـنناوخ )

« .دنهاگآ هکیلاح  رد  دندنب  یم  غورد  ادخ  هب  دشاب و  یمن  ادخ  فرط 

؛ دنیوگ یم  زین  زیمآ  ازهتسا  تالمج  فیرحت ، رب  هوالع  ینعی  دننک  یم  هناجوجل  فیرحت  نانمشد ، نیا  زا  یخرب   

(4)« نوقسفی اوناک  امب  ءامّسلا  نم  ًازجر  اوملظ  نیّذلا  یلع  انلزناف  مهل  لیق  يّذلا  ریغ  ًالوق  اوملظ  نیّذلا  لّدبف   »

رب نامسآ  زا  یباذع  ناشقسف  رطاخب  اذل ، دنتفگ ) یم  يزیمآازهتسا  هلمج  نآ  ياج  هب  و   ) دنداد رییغت  ار  نخس  نیا  رگمتس  دارفا  اما   »
« .میداتسرف نانآ 

.دزیهرپب یتروص  لکش و  ره  هب  قیاقح  فیرحت  زا  دیاب  غلبم  سپ  تسا  یهلا  تخس  باذع  اه  فیرحت  نیا  هجیتن   

؛ دراد یپ  رد  ار  مدرم  یهارمگ  تسین و  فیرحت  زا  رتمک  شهانگ  هک  تسا  طاقتلا  مه ، اب  لطاب  قح و  ندرک  طولخم   

(5)« یسفن یل  تلّوس  کلذک  اهتذبنف و  لوسّرلا  رثا  نم  هضبق  تضبقف  هب  اورصبی  مل  امب  ترصب  لاق  ّيرماس  ای  کبطخ  امف  لاق   »

124 ص :
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.15  / سنوی ( 649 - 1
.75  / نارمع لآ  ( 650 - 2
.78  / نارمع لآ  ( 651 - 3

.59  / هرقب ( 652 - 4
.95،96  / هط ( 653 - 5
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نم دندیدن  اهنآ  هک  مدـید  يزیچ  نم  تفگ : يرماس !؟ يا  يداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  ارچ  تفگ : درک و ) يرماس  هب  ور  یـسوم   »)
ار بلطم  نم  سْفن  نینچنیا  مدـنکفا و  ییالط  هلاسوگ  نورد  ار  نآ  سپـس  .متفرگ  ار  لیئربج )  ) لوسر ياپ  ِياج  كاـخ  زا  یتمـسق 

« .داد هولج  مرظن  رد 

: دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  هک  دنراد  يا  هلمج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

(1)« هئایلوا یلع  ناطیّشلا  یلوتسی  کلانهف  ناجزمیف  ثغض  اذه  نم  ثغض و  اذه  نم  ذخؤی  نکلو   »

یم ادیپ  طلست  دوخ ، ِناتـسود  رب  ناطیـش  ماگنه  نآ  رد  ددرگ  یم  مهرد  هتفرگارف و  لطاب  زا  یتمـسق  قح و  زا  یتمـسق  نوچ  اما  و   »
« .دنک

اروت هنامیکح  بلاطم  تفگ : یـسیون ؟ یم  هچ  دیـسرپ : .دـسیون  یم  ار  وا  ياهوگتفگ  يرـصب ، نسح  هک  دـش  هجوتم  راوگرزب ، نآ   
.منک یم  ینارنخس  مدرم  يارب  هدرک و  هفاضا  اهنآ  هب  مدوخ  زا  مه  یبلاطم  منک و  یم  تشاددای 

متخیمآ و رد  مدوـخ  رنه  اـب  متفرگ و  ار  لوـسر  راـثآ  نم  تفگ  یم  وا  .درک  یم  ار  راـک  نیمه  زین  يرماـس  دوـمرف : وا  هب  ترـضح   
 . منک فرحنم  ار  مدرم  هک  متخاس  يا  هلاسوگ 

يوه و زا  هتـساخرب  یبلاطم  اب  تسا  یحو  لوسر و  راثآ  زا  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  .دـنک  ینارنخـس  ادـخ ، ریغ  يارب  سک  ره  يرآ ،  
درک مدرم  هب  ور  ترـضح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا  هداد  ماجنا  ار  يرماس  راک  دهد ، هئارا  مدرم  هب  هدرک و  طولخم  دوخ  سوه 

: دومرف و 

(2)« هّمالا هذه  يرماس  اذه  ًایرماس و  موق  لکل  نا  اما   »

« .تسا تما  نیا  يرماس  صخش ، نیا  دراد و  يرماس  کی  یموق  ره  دیشاب  هاگآ   »

طلغ ياه  لیلحت  زا  زیهرپ  . 4 

دـشابن یهاگآ  ملع و  اب  رگا  هدـنیآ  ثداوح  ینیب  شیپ  لیاسم و  لـیلحت  .دـنز  یم  همطل  غلبم  تیـصخش  هب  طـلغ ، ياـه  ینیب  شیپ   
هب دنوادخ  هک  دومن  قیدصت  ای  بیذکت  ار  نآ  دیابن  هلئسم  کی  فلتخم  بناوج  ندشن  نشور  ات  نیاربانب  دیآ  یم  رد  بآ  زا  هابتـشا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  شنزرس  ار  نارکنم  راک  نیمه  رطاخ 

(3)« نیملاظلا هبقاع  ناک  فیک  رظناف  مهلبق  نم  نیّذلا  بّذک  کلذک  هلیوأت  مهتای  اّمل  هملعب و  اوطیحی  مل  امب  اوبّذک  لب   »

زونه دنتـشادن و  یهاگآ  نآ  زا  هک  دـندرک  بیذـکت  ار  يزیچ  اهنآ  هکلب  دـننک ) یمن  راـکنا  ار  نآرق  شناد  ملع و  يور  زا  اـهنآ   »)
« .دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  تبقاع  هک  نیبب  سپ ، .دندرک  بیذکت  هنوگنیا  زین  اهنآ  ناینیشیپ  .دوب  هدشن  نشور  نانآ  رب  شتیعقاو 

125 ص :
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ص 137.  / هبطخ 50 مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ( 654 - 1
ص 392.  / ج 3  / نیلقثلارون ریسفت  زا  لقن  هب  ص 286   / ج 13 هنومنریسفت ، ( 655 - 2

.39  / سنوی ( 656 - 3
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.دوش یم  ناریح  زین  دوخ  هک  دنک  زیهرپ  هدننک  جیگ  مهبم و  ثحابم  رد  ندش  لخاد  زا  دیاب  غلبم   

(1)« نومیهی ٍداو  لک  یف  مّهنا  رت  ملا   »

« .دنناریح يداو  ره  رد  نانآ  هک  يدیدن  ایآ   »

دنک تباث  ار  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  دـناوت  یمن  قیرط  نیا  زا  درادـن  لماک  طلـست  یفـسلف  ثحابم  رب  هک  یـسک  تسا  نشور  رایـسب   
ار نآ  نایب  تردق  تسا و  هدش  لح  شدوخ  يارب  هک  دنک  حرطم  ار  یلیاسم  دیاب  سپ  دروآ  یم  دوجوب  زین  ار  یناوارف  تاهبش  هکلب 

.دنمهف یم  ار  نآ  زین  شنابطاخم  دراد و 

تلفغ زا  زیهرپ  . 5 

نتـشاد دوـجو  اـب  هک  هدـننار  کـی  دـننامه  دـنک ، یم  طوقـس  دـنک  تلفغ  يا  هـظحل  رگا  .دـنادب  هـمیب  ار  دوـخ  دـیابن  زگره  غـلبم   
دوش یم  دوبان  تلفغ  يا  هظحل  رطاخب  تاناکما  همه  ملاس و  نیشام  همانیهاوگ ،

يرآ .مدرک  شومارف  زین  ار  مدوخ  ماـن  یتـح  هک  يروطب  تفرگ  ار  ما  هظفاـح  يا  هظحل  دـنوادخ  تفگ : یم  دـیلقت  عـجارم  زا  یکی   
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یموش  بقاوع  غیلبت  گرزب  تیلوئسم  زا  تلفغ 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ   

؛ مینک یم  عطق  ار  وت  تایح  گر  یهدب  ام  هب  ییاوران  تبسن  رگا   

(2)« نیتولا هنم  انعّطقل  ّمث  لیواقالا ...  ضعب  انیلع  لّوقت  ول  و   »

؛ دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوش و  یم  دوبان  وت  لامعا  مامت  يورب  ام  ریغ  غارس  يا  هظحل  رگا  هک  دهد  یم  رادشه  رگید  ياج  رد   

(3)« نیرساخلا نم  ّننوکتل  کلمع و  ّنطبحیل  تکرشا  نئل   »

.دنروآ یم  دوجوب  ار  فارحنا  تلفغ و  هنیمز  فلتخم  ياه  تروص  هب  دندایز و  نامنانمشد  هک  مینادب  دیاب  ام   

(4)« رومالا کل  اوبّلق  و  دنهد ...« : یم  هنوراو  تاعالطا  یهاگ   

: دنناسرت یم  یهاگ   

(5)« مهوشخاف مکل  اوعمج  دق  سانلا  ّنا   »

« .دیسرتب اهنآ  زا  سپ  دنا  هدرک  عامتجا  امش  هب ) هلمح   ) يارب مدرم  دنتفگ ) نانآ   »)
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: ناشیگدنز قرب  قرز و  اب  یهاگ   

(6)« مهنم ًاجاوزا  هب  انعّتم  ام  یلا  کینیع  نّدمت  ال   »

« .نکفیم میداد  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  ییاه  تمعن  هب  ار  دوخ  مشچ   »

: دننک یم  داجیا  هرهلد  ناشیاهدمآ  تفر و  اب  یهاگ   

(7)« دالبلا یف  اورفک  نیّذلا  ّبلقت  ّکنّرغی  ال   »

« .دبیرفن ار  وت  اهرهش  رد  نارفاک  هنادنمزوریپ )  ) دمآ تفر و   »

126 ص :

.225  / ءارعش ( 657 - 1
.44،46  / هقاح ( 658 - 2

.65  / رمز ( 659 - 3
.48  / هبوت ( 660 - 4

.173  / نارمع لآ  ( 661 - 5
.88  / رجح ( 662 - 6

.196  / نارمع لآ  ( 663 - 7
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یماد مادـک  ره  ...و  نادوسح  نابیقر و  نیریـش ، خـلت و  ثداوح  تاموهوم ، نایفارطا ، ناقفانم ، اه ، توغاط  اـه ،  هسوسو  لاـح  رهب   
دنوادخ .تسین  تاجن  ناکما  راگدرورپ  صاخ  تیانع  اب  زج  هک  دنتـسه  وا  ندومن  لفاغ  دنوادخ و  هب  غلبم  هجوت  ندرب  نیب  زا  يارب 

.دنک ظفح  ار  همه 

تیلوئسم نتفریذپن  زا  زیهرپ  . 6 

یمق سابع  خیش  يزور  .تسا  گنج  زا  رارف  عقاو  رد  تیلوئـسم  نیا  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  تسا و  یگنهرف  داهج  کی  غیلبت   
زور زورما ، دـنتفگ  .دـش  نتـشون  لوغـشم  یـسرپلاوحا  نتـسشن و  زا  سپ  وا  .دـش  ناـمهم  دهـشم  زا  ییاتـسور  رد  راوگرزب  ثّدـحم 

مروخب و ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نان  دییوگ  یم  منک ؟ یلاخ  هناش  متیلوئسم  زا  نم  دیتسه  یضار  امش  ایآ  دومرف : .تسا  تحارتسا 
تسا رتهب  .تسین  ماما  كرابم  مهس  زا  زورما  ياذغ  دنتفگ : منکن ؟ راک 

؟ مشاب راکیب  یهلا  ياه  تمعن  ربارب  رد  تسا  حیحص  ایآ  دومرف : .دینکن  راک  زورما 

.تفرگ دهاوخ  تخس  وا  رب  لاعتم  دنوادخ  دنک  یلاخ  هناش  تیلوئسم  راب  ریز  زا  هک  یغلبم   

تمهت عضاوم  زا  زیهرپ  . 7 

تمهت عضوم  رد  ار  شدوخ  هک  یـسک  اریز  .دـنک  زیهرپ  دریگ ، رارق  تمهت  دروم  دوش  یم  ببـس  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  دـیاب  غلبم   
؛ دنک شنزرس  تسا  هدرب  دب  نامگ  وا  هب  هک  ار  یسک  دیابن  دهد  رارق 

(1)« ّنظلا هب  ءاسا  نم  ّنم  ولی  الف  همهّتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم   »

ره اب  .تسا  مدرم  زا  دیوگب  دنک ، یم  هدافتسا  وا  تسا و  مدرم  لام  وا  نیشام  لزنم و  رگا  .دشاب  ینلع  شتاسلج  دیاب  رودقملا  یتح   
هب هقالع  راهظا  هک  یهاگ  دنیـشنن  مانمگ  ای  مان  دـب  ناراد  هیامرـس  هزاغم  رد  .دـنکن  تکرـش  ینامهم  ره  رد  دریگن و  یـسکع  یـسک 

.دنهدن تبسن  وا  هب  ار  یبلطم  ات  دریگب  راون  شنانخس  زا  تسا  یفورعم  ِغلبم  رگا  .دیوگب  مدرم  يارب  ار  شلیلد  دنک  یم  یصخش 

ّنظ ءوس  ببـس  هک  یتکرح  ره  ماجنا  مالک و  هنوگ  ره  نتفگ  زا  یلک  روطب  دوشن و  صاخ  يادـیدناک  کـی  رادـفرط  تاـباختنا  رد   
.دنک زیهرپ  دوش  یم  مدرم 

هقرفت دادبتسا و  زا  زیهرپ  . 8 

؛ تسین یهلا  تاروتسد  هب  مدرم  ندرک  دقتعم  ِهار  ییوگروز ، یبلط و  هطلس   

(2)« رطیصمب مهیلع  تسل  رّکذم  تنا  اّمنا  رّکذف   »

نامیا رب  ار  نانآ  ات   ) يرادن يا  هرطیـس  هطلـس و  اهنآ  رب  يا و  هدنهد  رکذت  طقف  وت  هک ) نادب  اما  ، ) هدب رکذـت  نانآ  هب  لوسر ) يا   »)
(.« ینک روبجم  ندروآ 
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ص 423.  / ج 8 هیمالسالاهبتکملا ، هعیشلا ، لیاسو  ( 664 - 1
.21،22  / هیشاغ ( 665 - 2
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يرهاظ عیطم  ار  مدرم  یتدم  يارب  تسا  نکمم  قانتخا  ّوج  داجیا  دادبتـسا و  دناشک و  ادخ  نید  هب  دـیاب  هنادازآ  یمرن و  اب  ار  مدرم   
فرط رد  هلئـسم  نیا  .دز  دنهاوخ  اپ  تشپ  زیچ  همه  هب  تصرف  نیلوا  رد  دشابن ، راک  رد  یعقاو  نامیا  رگا  اّما  دـنک ، یهلا  تاروتـسد 

مالـسلا هیلع  یـسوم  يادـخ  هب  نارگوداج  داقتعا  زا  عنام  روز ، دادبتـسا و  اـب  تسناوتن  نوعرف  هک  هنوگناـمه  تسا  قداـص  مه  رفک 
ِندروآ نامیا  تشاد ، راظتنا  هک  ینوعرف  نامه  .دوش 

؛ دشاب وا  هزاجا  اب  مه  نارگوداج 

(1)« مکل نذا  نا  لبق  هب  متنما  نوعرف  لاق   »

».؟ مهد هزاجا  امش  هب  نم  هکنیا  زا  لبق  دیدروآ  نامیا  یسوم  يادخ  هب  ایآ  تفگ : نوعرف   »

؛ تسا هناگیب  هقرفت  نالماع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دشاب  تدحو  يدانم  هدرک  زیهرپ  هقرفت  داجیا  زا  دیاب  غلبم   

یش ٍء»(2) یف  مهنم  تسل  ًاعیش  اوناک  مهنید و  اوقّرف  نیذلا  ّنا   »

وت دـندش  میـسقت  فلتخم ) بهاذـم  و   ) نوگاـنوگ ياـه  هتـسد  هب  دـنتخاس و  هدـنکارپ  ار  دوخ  نییآ  هک  یناـسک  اـم ) لوـسر  يا   »)
« .يرادن نانآاب  یطابترا  هنوگچیه 

انعم دننک ، یم  ادخ  هب  توعد  هک  یناسک  نیب  ییادج  هقرفت و  دشاب ؟ هقرفت  ییادـج و  یهلا  نالوسر  نیب  هک  دـیا  هدـید  نونکات  ایآ   
؛ دنناد یمن  ادج  مه  زا  ار  نانآ  زین  نانمؤم  .درادن و 

(668 «) هلسر نم  ٍدحا  نیب  قّرفن  و ال   »

« .میراذگ یمن  قرف  یهلا  ناربمایپ  نیب  رد  ام  دنیوگ ): یم  نانمؤم   )

نیا تسا  دیما  .تسین  نتـشون  ندناوخ و  هلـصوح  دوش و  یم  روطق  باتک  یلو  تسین  هلمج  دنچ  نیا  هب  دودـحم  اهرادـشه  هچرگ   
ياه تشاددای  دـهد  قیفوت  دـنوادخ  رگا  دـشاب و  نخـس  ملق و  لها  يارب  ییامنهار  دـناوتب  تسا  تایاور  تایآ و  دولوم  هک  هتـشون 

.درک مهاوخ  رشتنم  هدنیآ  رد  تسا  ینآرق  تاکن  تایبرجت و  زا  هتساخرب  هک  ار  يرگید 

.امرفب یضار  ام  زا  دنراد  قح  ام  ندرگرب  هک  ار  یناسک  مامت  املع و  ادهش و  ایصوا و  ایبنا و  حور  ادنوادخ   

.285  / هرقب ( 668

128 ص :

.123  / فارعا ( 666 - 1
.159  / ماعنا ( 667 - 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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